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Вивчено сезонно-вікову інвазованість коней аноп-
лоцефалятами в різних клімато-ландшафтних зонах 
АР Крим. Максимальна аноплоцефальозна інвазія у 
коней реєструється в передгірній і гірській зонах.  
У степовій зоні даний гельмінтоз взагалі не спосте-
рігали. Частіше виявляли збудників виду Anoploce-
phala perfoliata (у 63 коней із 71 уражених аноплоце-
фалами – 87,3 %). Найбільшу інвазованість спостері-
гали в осінній період. Молоді тварини 1–3-річного 
віку мали найвищі показники ураженості цестодами 
травного каналу (Е – 26,3 %). Дорослі коні були інва-
зовані лише на 5,7 %. 
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Постановка проблеми. Серед заходів, що 
сприяють зростанню поголів'я коней, важливе 
значення має попередження та ліквідація гель-
мінтозних захворювань, одними з яких є аноп-
лоцефалятози. Аноплоцефалятози травного ка-
налу завдають неабиякої економічної шкоди ко-
нярству. Дослідження показали, що з даними 
гельмінтами пов'язані деякі види кольок у коней 
[1, 8]. У ослаблених тварин паразити спожива-
ють значну кількість поживних речовин і вітамі-
нів, викликаючи стан стресу і подальше ослаб-
лення, що ускладнює перебіг захворювання [5].  
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Вивченню епізоотології цестодозних хвороб ко-
ней присвячена значна кількість робіт вітчизня-
них і зарубіжних вчених [3, 4, 7]. Однак особли-
вості аноплоцефалятозної інвазії коней у Криму 
майже не вивчалися. 
Відомо, що перебіг епізоотичного процесу за 

паразитарних захворювань визначають поряд з 
іншими факторами клімато-географічні умови. 
На інвазованість тварин паразитами, в тому чис-
лі й аноплоцефалами, істотно впливають кліма-
тичні умови території [6].  
У Криму питання особливостей екології пара-

зитів травного каналу коней залишаються недо-
статньо вивченими і спираються на роботи вче-
них проведені на території україни [2]. У зв’язку 
з цим потребують вивчення питання зональних 
особливостей епізоотології аноплоцефалятозів та 

розробки ефективної комплексної системи захи-
сту коней від цестодозних інвазій. 
Мета і завдання досліджень. Метою роботи 

було вивчення сезонно-вікової інвазованості ко-
ней збудниками аноплоцефалятозів у різних клі-
мато-ландшафтних зонах АР Крим. 
Для цього вирішували наступні завдання: до-

слідити зараженість коней цестодами в різних 
клімато-ландшафтних зонах АР Крим; визначити 
сезонне ураження коней аноплоцефалятами; 
встановити вікову інвазованість коней цестода-
ми травного каналу. 
Матеріали і методи досліджень. З метою ви-

вчення інвазованості коней аноплоцефалятами в 
господарствах різних клімато-ландшафтних зон 
АР Крим були проведені клінічні, копроовоско-
пічні й патолого-анатомічні дослідження. Гель-
мінтокопроскопічні дослідження проводили згі-
дно зі стандартизованими  методами Г. А. Котєль-
никова і В. М. Хрєнова. Інтенсивність інвазії ви-
значали підрахунком кількості яєць гельмінтів у 
трьох грамах фекалій і шляхом підрахунку гель-
мінтів під час неповного гельмінтологічного 
розтину вимушено забитих тварин. Визначали 
сезонні та вікові особливості інвазування коней 
цестодами за даними щомісячних досліджень. 
Результати досліджень. У Криму виділяють 

п’ять основних агрокліматичних районів: 1 – 
південнобережний, 2 – степовий, 3 – нижній пе-
редгірний, 4 – верхній передгірний, 5 – гірський 
райони. Найбільша чисельність коней зосере-
джена в степовому, нижньому і верхньому (пів-
нічному) передгірному районах. 
Волога передгірна й гірська зони займають 

близько 30 % території АР Крим і є найбільш 
сприятливими для тваринництва. Тут поголів′я 
коней коливається в межах 1,5–2 тисяч голів.  
У процесі обстеження коней різних госпо-

дарств Криму тільки в одному з них (ПСП а/ф 
«Зеленогорск» Білогірського району) виявлені 
тварини, уражені цестодами з підряду Anoplo-
cephalata. Вони були віднесені до видів 
Anoplocephala perfoliata і Paranoplocephala 
mamillana. Інвазованість коней (71 тварина) да-
ними цестодами від загального числа обстеже-
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них у республіці (636 голів) склала лише 11,2 %. 
На території неблагополучного господарства 
аноплоцефалами була уражена 71 тварина, що 
становило 36,2 %. Частіше виявляли збудників 
виду Anoplocephala perfoliata (у 63 коней із 71 
уражених аноплоцефалами – 87,3 %).  
Найбільш інтенсивно інвазованим аноплоце-

фалятами виявився молодняк у віці до 1–3-х ро-
ків (ЕІ – 26,3 %). Серед лошат до одного року 
екстенсивність цестодозної інвазії становила 
9,6 %. Дорослі коні були інвазовані лише на 5,7 %. 
Аналізуючи результати щомісячних розтинів 

коней (34 тварини) у різні періоди року відміча-
ли, що найбільше аноплоцефалят у кишках спо-
стерігається восени (32–38 паразитів).  
Взимку й навесні кількість гельмінтів у киш-

ках була дещо нижчою (25–29 і 10–14 відповід-
но). Влітку знову відбувалося зростання чисель-
ності паразитів в організмі тварин (18–
22 цестоди). 
Співставляючи дані сезонної динаміки аноп-

лоцефалятозів у зональному аспекті, слід відмі-
тити закономірність більш інтенсивного ура-
ження цестодами коней усіх вікових груп верх-
ньої передгірної й гірської зон республіки.  
В умовах цих зон регіону інтенсивне ураження 
тонких кишок усіх груп коней паразитами спо-
стерігали в осінній період. Це, на нашу думку, 

обумовлено сильною контамінацією випасів за-
раженими цистицеркоїдами гельмінтів орибати-
дних кліщів в осінній період. Висока щільність 
проміжних хазяїв гельмінтів (6–8 тис. екз. на 1 м2 
високогірних випасів) забезпечувала постійне та 
інтенсивне зараження тварин цієї зони. У нижній 
передгірній зоні інтенсивність інвазування коней 
була меншою.  
У степовій зоні даний гельмінтоз взагалі не 

реєстрували. Відсутність аноплоцефалят серед 
поголів′я коней степової зони можна пояснити 
несприятливими умовами для орибатидних клі-
щів, чисельність яких на даних територіях дуже 
низька. Крім того, коні даної зони випасаються 
рідко і на обмеженій території, що пов′язано з 
технологією їх утримання.  
У даному випадку перезараження може відбу-

ватися лише кишковими гельмінтами в разі по-
трапляння збудників інвазії з кормами й водою. 
Це зменшує ризик зараження, особливо за умо-
ви, коли тварин утримують і годують індивідуа-
льно, не контамінованими кормами, крім того 
відсутній контакт між особинами.  
Висновок. Максимальна аноплоцефальозна 

інвазія у коней в АР Крим реєструється в осінній 
період у молодих тварин 1–3-річного віку в пе-
редгірній і гірській зонах. 
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