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об’єктів Житомира. Парк був заснований у дев’ятнадцятому столітті відомим меценатом і 
дослідником на Волині – бароном Іваном Максиміліановичем Де Шодуаром. 

При аналізі природних ландшафтів відмічаємо, що з 38,0126 га території основним 
землекористувачем є парк (34,3332 га) та інші землекористувачі (3,6794 га), серед яких 
земельна ділянка ВЖРЕП-3, дитячі дошкільні заклади. Земельні виділи парку розташовані 
на лівому березі р. Тетерів (15,9754 га) та лісовому урочищі «Городище» на правому 
березі р. Тетерів. На території парку розміщені гральні приміщення (тир, більярд, гральні 
автомати), човнова, автодром, дитячі та дорослі атракціони;  встановлено малі 
архітектурні форми, функціонують фонтани. Парк є об’єктом етнографічного, 
фестивального, подійного туризму. При поділі парку на зони було враховано, що при 
створенні даного природоохоронного об’єкту до його складу були включені різнорідні 
ландшафти (природні, антропогенні, антропогенно-природні), тому і склад визначає 
функціональне зонування та використання виділених зон: експозиційна,  заповідна та 
адміністративно-господарська. Експозиційна зона займає близько 40% площі власне 
паркової частини, знаходиться у центральній частині парку, являє собою залишки 
паркового ансамблю, створеного графом Шодуаром, це найбільш відвідуване місце, саме 
тут ми і здійснювали наші дослідження. 

Встановлено, що середня потужність експозиційної дози гамма-випромінювання у   
експозиційній зоні парку складала 10-18 мкР/год., питома активність коливалась в межах  
82-198 Бк/кг протягом 2007-2012 років. 

Висновки. Стан навколишнього середовища є важливим чинником, який впливає 
на привабливість місцевості для туристів, розвитку урботуризму. Показники радіаційної 
безпеки дозволяють використання без обмежень території парку-пам’ятки садово-
паркового мистецтва місцевого значення ім. Ю. Гагаріна для рекреаційної діяльності. 
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БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОПІСТОРХОЗУ 

Житова О. П., к.б.н. 

‘’Я висуваю опісторхоз як серйозну санітарну та  соціально-економічну проблему…‘’  
Академік К.І. Скрябін, 1930р. 

Постановка проблеми. Опісторхоз – є одним із небезпечних трематодозів для 
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людини. У наш час захворювання населення на опісторхоз залишається однією з важливих 
проблем в Україні. Вогнища опісторхозу, збудником якого є трематода Opisthorchis 
felineus Rivolta, 1884, на території країни зосереджені в основному в Сумський, 
Полтавський та Чернігівскій областях, про що свідчать повідомлення М.П. Донець, Н.П. 
Нестеренко, В.М. Псарьова, С.Є. Шолохова та ін. [ 1, 2 ]. Зокрема, за їх даними 
епідситуація з опісторхозу в Сумський та Чернігівський областях залишається складною. 
За останні роки рівень захворюваності населення в районах Сумщини в 3,5 – 7 разів 
перевищує середньообласний і наближається до найбільш інтенсивних вогнищ Західного 
Сибіру. Про значний ризик зараження населення збудником опісторхозу свідчать 
результати лабораторних досліджень риби, проведених обласними санітарно- 
епідеміологічними станціями в осередках опісторхозу: ураженість риби за останні три 
роки становить від 2,0 до 4,0%. Згідно статистичних даних за 2009 – 2010рр., показник 
захворюваності людей на опісторхоз на Сумщині становив 34,6 на 100 тис. населення, що 
в 26 разів вище середнього показника в Україні ( 1,35 ), на Чернігівщині за 1991 – 2009 рр. 
виявлено 354 хворих, з них серед населення встановлених раніше вогнищ – 321. 
Враховуюче зазначене, вивчення біології і екології молюсків Opisthorchophorus inflatus 
(Hansen,1845) – першого проміжного хазяя трематоди O. felineus, яка викликає опісторхоз 
у людей і тварин, не втратило своєї актуальності. Своєчасне виявлення заражених бітіній 
опісторхісами та застосування заходів щодо зниження чисельності популяції молюсків 
дасть можливісь знизити ризик захорювання населення на опісторхоз. 

Мета роботи полягала у виявленні молюсків O. inflatus, інвазованих партенітами і 
церкаріями трематоди O. felineus та вивчення її морфології. 

О,бєкт та методика дослідження. Об,єктом для досліджень слугували 63 екз.     
O. inflatus та трематоди черевоногих молюсків. Збір молюсків здійснювали в літній період 
2010 - 2011 р. із водойм Сумщини (р. Сейм, р. Псел) та Чернігівщини ( р. Десна, р. Ревна, 
р. Снов ). Видову приналежність молюсків визначали за В.В. Аністратенко [3]. 
Паразитологічні дослідження молюсків проводили за роботами В.І. Здуна [4]. 

Результати дослідження. У результаті досліджень нами виявлено молюски O. 
inflatus у заплавах річок Псел, Десна та Сейм. Щільність поселення молюсків невелика, 
становила в середньому  0,80±0,20екз/м2 .  

При паразитологічному дослідженні молюсків зареєстровано їх зараженість 
церкаріями O. felineus. Тіло церкарії O. felineus коричневого кольору, овальної або 
грушоподібної форми. Довжина тіла 0,1785±0,021мм, ширина – 0,0580±0,0136мм. 
Кутикула тіла вкрита дрібними шипиками. Ротовий присосок великий, його діаметр 
0,0459±0,0129мм. Черевний дуже малих розмірів, розміщений в задній частині тіла. 
Діаметр черевного присоска 0,0201±0,0081мм.  

З травної системи помітні фаринкс, стравохід. По боках фаринкса розміщені два 
пігментованих очка, їх діаметр 0,0259±0,0009мм. В передній частині тіла, 
преацетабулярно розташовано 20 великих, прозорих клітин, залоз проникнення. Їх 
протоки відкриваються чотирма пучками у дорзального края ротового присоска. Два 
середніх пучка складаються з шости протоків, два крайніх – з чотирьох. Латерально в тілі, 
між переднім краєм клітин залоз проникнення та заднім краєм екскреторного міхура 
розміщена велика кількість цистогенних клітин.  

Екскреторна система типу “Stenosoma’’. Екскреторний міхур товстостінний, майже 
трикутної форми. Зачатки статевих органів розміщені перед екскреторним міхуром. Хвіст 
прямий, м'язевий, має дорзо – вентральну плавцеву мембрану. У основи хвоста 
знаходиться широке кутикулярне розширення. Довжина хвоста 0,4258±0,0393мм, ширина 
– 0,0344±0,0110мм.

Церкарії розвиваються в редіях довжиною 0,5054±0,0178мм, шириною – 
0,0873±0,0023мм. Тіло їх прозоре, довге, фаринкс круглий, довжиною 0,0296±0,0012мм, 
шириною – 0,0223±0,0006мм, кишечник короткий.  

За своїми морфологічними ознаками описана нами церкарія повністю відповідає 
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церкаріям O. felineus, детально описаним В.І. Здуном [4]. Встановлено, що екстенсивність 
інвазії молюсків O. inflatus церкаріями O. felineus у різних водотоках коливалась в межах 
від 2,85 до 4,0%. Загальна екстенсивність інвазії бітіній партенітами і личинками O. 
felineus становила 3,26±1,85%.  

Згідно аналізу матеріалів кадастру щодо поширення опісторхозу в Україні [5] 
осередки опісторхозу з різним ступенем напруги встановлено в північно – східній частині 
Українського Полісся та Лісостеповій зоні. Зазаначені в кадастровій таблиці водойми, де 
було виявлено заражених молюсків O. inflatus ( B. leachi ) трематодою O. felineus 
співпадають із нашими даними. Дефінитивними хазяями трематоди O. Felineus у межах 
України є: Nyctereutes procynoides, Canis familaris, Vulpes vulpes, Felis catus, Sus scrofa, 
Homo sapiens. 

Висновки. Отже, результати досліджень свідчать про існування потенційних 
осередків опісторхозу на обстежених територіях. Враховуючи отримані дані, необхідним є 
проведення оздоровлення осередків опісторхозу за рахунок охорони водойм від 
забруднення незнезараженими стічними водами та оздоровлення популяції молюсків 
шляхом використання церкаріцидних препаратів, які призводять до загибелі церкарій 
опісторхід як в гепатопанкреасі молюсків, так і в водному середовищи. Застосування 
різних науково обгрунтованих методів щодо оздоровлення осередків опісторхозу дасть 
можливість значно знизити рівень захворювання населення на дану паразитарну хворобу.  
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