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The research is devoted to the relation between the level of the invasion of the Gobiidae fish with the 

metacercaria from the Heterophyidae bloodline and the age of the fish. To be specific, the researched fish 

are Mesogobius batrachocephalus Pallas, 1814, Neogobius melanostomum Pallas, 1814, and Neogobius 

fluviatialis Pallas, 1814, caught in the waters of the Dnipro-Buh estuary and the Black Sea near Mykolaiiv 

and Odessa regions.  It has been shown that the level of invasion grows proportionally to the age of the sam-

pled fish. However, the index of abundance has not always been increasing with the age of the researched 

fish. It has been established that the oldest age groups – 6+ – 7+ – have been characterized by the highest 

level of the cryptocotyle invasion. In part, among the M. batrachocephalus fish the level of invasion in this 

age group made 46.6 %. The index of abundance reached its peak in this age group as well, counting 24.08 

samples. The lowest invasion rates for the fish of this species were registered in the age group 2+ – 3+ – 

18.1 %, the index of abundance for this age group counted 9.88 samples. N. melanostomum fish from the age 

group 6+ – 7+ were characterized as having the highest invasion rates. The prevalence in this age category 

made 100 %, while in the age group 2+ – 3+ the trematode invasion rates were at the lowest point for this 

Gobiidae species, counting 50 %. The index or abundance for these fish reached its maximum in the age 

group 0+ – 1+, counting 35.7 samples, and the minimal rates for N. melanostomum were registered in the 

age group 2+ – 3+ – 28.8 parasitic samples. N. fluviatialis aged 6+ – 7+ were infested and the prevalence 

made 54.3 %. The lowest level of invasion for this Gobiidae species was noticed in the age group 0+ – 1+, 

counting 31.2 %.  The index of abundance among the N. fluviatialis fish was the maximal in the age group 

2+ – 3+ and counted 12.26 samples, and the minimal rates were registered among Gobiidae fish aged 4+ –

 5+, they counted 10.35 samples. To sum up, it has been established that the prevalence rates rise propor-

tionally to the age, but this relation is not registered when it comes to the index of abundance rates. It has 

been proven that the level of cryptocotyle invasion among Gobiidae fish reached its peak in the oldest age 

groups – 6+ – 7+. 
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ВІКОВА ДИНАМІКА ЗАРАЖЕННЯ РИБ РОДИНИ GOBIIDAE ТРЕМАТОДАМИ 
CRYPTOKOTYLE LÜHE, 1899 (TREMATODA: HETEROPHYIDAE) В ЛИМАННИХ ВОДАХ ТА 
АКВАТОРІЇ ЧОРНОГО МОРЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 
 
С. Л. Гончаров, 
Національний університет біоресурсів та природокористування України, вул. Полковника Потєхіна, 
16, Київ, 03041, Україна 

 

Досліджено залежність рівня інвазованості бичків метацеркаріями родини Heterophyidae від віку 
риб, а саме: Mesogobius batrachocephalus Pallas, 1814, Neogobius melanostomum Pallas, 1814, Neogobi-

us fluviatialis Pallas, 1814, що були виловлені в акваторіях Дніпро-Бузького лиману і Чорного моря 
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Миколаївської та Одеської областей. Показано, що із збільшенням віку риб збільшуються і показники 
ураження, а саме екстенсивність інвазії. Індекс рясності не завжди збільшувався із віком досліджу-
ваних риб. Встановлено, що максимальні показники ураження риб збудником криптокотильозу хара-
ктерні старшим віковим групам – 6+ – 7+. Найбільш інвазованою віковою категорією 
M. batrachocephalus виявилася  риба віком 6+ – 7+ – 46,6 %, індекс рясності також був максималь-
ним саме в цьому віці – 24,08 екз. Найменші показники ураження реєстрували серед риб даного виду 
віком 2+ – 3+ – 18,1 %, а показники  індексу рясності виявлені у віці 2+ – 3+ були – 9,88 екз. Макси-
мальні показники інвазування спостерігалися у бичка-кругляка у віці 6+ – 7+. Екстенсивність інвазії 
в зазначеній віковій категорії була – 100 %, а у віці 2+ – 3+ показник ураження личинками трематод 
був найменшим з-поміж усіх вікових груп бичків цього виду та склав – 50 %. У N. melanostomum ін-
декс рясності набував найвищого значення у віковій категорії 0+ – 1+ та становив – 35,7 екз. Най-
нижчі показники індексу рясності виявлені в бичка-кругляка віком 2+ – 3+ і склали – 28,8 екз. пара-
зитів. N. fluviatialis віком 6+ – 7+ були заражені з показником екстенсивності інвазії – 54,3 %. Най-
нижче значення ураження бичків зазначеної видової належності відмічали у віці 0+ – 1+ – 31,2 %. 

Серед бичків-пісочників максимальний показник індексу рясності був серед риб віком – 2+ – 3+ – 

12,26 екз., а мінімальне значення було зафіксовано у бичків вікової категорії 4+ – 5+ – 10,35 екз. 
Отже, встановлено, що із збільшенням віку риб збільшується й показник екстенсивності інвазії. Ін-
декс рясності не відзначався подібною закономірністю. Виявлено, що максимальних значень уражен-
ня бичків збудником криптокотильозу набувало серед старших вікових груп, а саме  6+ – 7+.  

Ключові слова: криптокотильоз, трематоди, екстенсивність інвазії, індекс рясності, вікова ди-
наміка 
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CRYPTOKOTYLE LÜHE, 1899 (TREMATODA: HETEROPHYIDAE) В ЛИМАННЫХ ВОДАХ И 
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Исследована зависимость уровня инвазии метацеркариев семейства Heterophyidae от возраста 
бычковых рыб, а именно: Mesogobius batrachocephalus Pallas, 1814, Neogobius melanostomum Pallas, 

1814, Neogobius fluviatialis Pallas, 1814, которые были выловлены в акваториях Днепро-Бугского ли-
мана и Черного моря Николаевской и Одесской областей. Показано, что с увеличением возраста рыб 
увеличиваются и показатели поражения, а именно экстенсивность инвазии. Индекс обилия не всегда 
увеличивался с возрастом исследуемых рыб. Выявлено, что максимальные показатели поражения 
рыб возбудителем криптокотилёза характерны для старших возрастных групп  – 6+ – 7+. 

Ключевые слова: криптокотилёз, трематоды, экстенсивность инвазии, индекс обилия, возраст-
ная динамика. 

 

Вступ 
Гельмінтози – це захворювання, що спричиняють паразитичні організми, – гельмінтами. Більшість 

гельмінтів є збудниками важких хвороб риб, що призводить до їх загибелі. Статевозрілі гельмінти та 
їх личинки псують товарну якість рибної продукції та спричиняють значні збитки рибному  
господарству [1].  

Антагоністичний характер взаємовідносин у системі паразит-хазяїн часто виражається у зниженні 
життєздатності інвазованого організму. Це відбувається, зокрема, якщо на організм хазяїна вплива-
ють несприятливі фактори навколишнього середовища. Таке зниження життєздатності та адаптивних 
характеристик заражених особин порівняно з незараженими може суттєво впливати на реалізацію 
життєвого циклу паразита. Дійсно, зниження стійкості хазяїна до дії несприятливих факторів навко-
лишнього середовища є показовим у багатьох прикладах паразито-хазяїнних взаємодій [2]. Цей ефект 
взаємодії може бути вираженим різним ступенем інтенсивності залежно від конкретної паразито-

хазяїнної системи. 
Відомо, що найбільш тісні взаємини паразитів з хазяями мають місце тоді, коли ті оселяються 

безпосередньо у їхніх тканинах. У таких випадках найбільш гостро відчувається негативний вплив 
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паразитів на гомеостаз організму хазяїна через механічні пошкодження тканин, порушення обмінних 
процесів та роботи імунної системи, що нерідко супроводжуються важкими клінічними проявами та 
високою летальністю [19]. Саме такими паразитами риб є метацеркарії родини Heterophyidae [14]. У 
роді нараховується 8 видів: Cryptocotyle concava Creplin, 1825; Cryptocotyle lingua Creplin, 1825; 

Cryptocotyle jejuna Nicoll, 1907; Cryptocotyle badamshini Kurochkin, 1959; Cryptocotyle cryptocotyloides 

Issaitschikow, 1923; Cryptocotyle delamurei Jurachno, 1987; Cryptocotyle quinqueangularis Skrjabin, 1923; 

Cryptocotyle thapari McIntosh 1953 [5, 6, 7, 21]. 

Це трематоди, першими проміжними хазяями яких є черевоногі молюски, а остаточними – рибої-
дні птахи [4, 8, 12]. Досі лишається недостатньо вивченим поширення криптокотильозу риб в Україні. 
Не з’ясовано багато питань щодо біології збудника. Неоднозначно висвітлено в літературі патоген-
ний вплив цього паразита на організм хазяїна [18]. Не досліджено повністю патогенез, а також роль 
різних рибоїдних птахів у циркуляції паразита. Існує ймовірність зараження людини як потенційного 
остаточного хазяїна цього паразита [15, 17]. 

У доступних наукових джерелах літератури майже відсутня інформація щодо залежності ступеня 
інвазованості бичкових риб збудником криптокотильозу залежно від їхнього віку. Такі наукові дані є 
епізодичними та фактично не висвітлено вікової динаміки криптокотильозу серед риб родини Gobi-

idae [14, 19]. Тому зважаючи на значну поширеність цього збудника у світі, його можливість інвазу-
вати не лише тварин, але і людей, дані вікової динаміки зараження риб становлять значну дослідни-
цьку зацікавленість. 

Отже, метою роботи було проаналізувати залежності ступеня ураження паразитичними тремато-
дами родини Heterophyidae бичкових видів риб відносно їх віку. Завданням досліджень було встано-
вити можливу залежність показників інвазії за умови криптокотильозу відносно віку риб родини Go-

biidae, що були виловлені в акваторіях Дніпро-Бузького лиману і Чорного моря Миколаївської та 
Одеської областей.  

 

Матеріали і методи дослідження 
Упродовж 2014–2018 років було досліджено 572 бички різних видів. Іхтіопатологічне дослідження 

проводили на всіх видах риб, що належали до родини Gobiidae, а саме: Mesogobius batrachocephalus 

Pallas, 1814, Neogobius melanostomum Pallas, 1814, Neogobius fluviatialis Pallas, 1814. Вік риби встано-
влювали за отолітами [20]. Клінічне дослідження проводили шляхом уважного огляду поверхні луски 
та шкірних покривів. Окремо досліджували ротову та зяброву порожнини. Розтинали черевну порож-
нину розрізом, який починали від анального отвору та направляли до голови. Препарували та відо-
кремлювали кожен орган. Окремо відділяли і досліджували кишечник та його вміст.  Для досліджен-
ня м’язової тканини попередньо знімали шкіру. Проводили поперечні надрізи м’язів під косим кутом 
по відносно хребта. На яскравому світлі проглядали кожен надріз. Виділяли та досліджували голов-
ний та спинний мозок, а також кришталик ока [1]. 

При проведенні розтину відбирали тканини та досліджували компресорним методом за допомо-
гою компресорію МИС-7. Мікроскопію проводили за допомогою оптичного обладнання: мікроскопу 
тринокулярного Micromed  XS-4130 та мікроскопу бінокулярного, стереоскопічного Micromed  XS-

6320. Виявляли метацеркарії на поверхні тіла, плавцях, а також на зябрах риб родини Gobiidae: M. 

batrachocephalus, N. melanostomum, N. fluviatialis.  

Після виділення метацеркаріїв з оточуючих тканин проводили ексцистування, тобто виділення 
личинки трематоди з оболонок цисти. 

Виділені цисти поміщали в 0,5 % розчин хімотрипсину, нагрітого до температури 38–40 °С та ви-
тримували 7–10 хв. Унаслідок чого оточуючі тканини починали лізуватися і циста легко вилучалася 
із залишків тканин, шляхом незначного механічного впливу [18]. 

Морфологічні характеристики паразитів вивчали за визначником «Keys to the Trematoda» (2002, 

2005, 2008) за допомогою окуляра-мікрометра [5, 6, 7, 22]. 
Визначали екстенсивність інвазії та індекс рясності в досліджуваних риб. Отриману цифрову ін-

формацію обробляли статистично та визначали середні арифметичні величини. 
 
Результати дослідження та їх обговорення 
При лабораторно-клінічному дослідженні на поверхні тіла риб, їх плавцях виявляли чорні пігмен-

тні плями, що мали чітке окреслення порівняно з навколишніми тканинами. Плями були інтенсивно 
чорного кольору. Гострих запальних процесів оточуючих тканин у риб не спостерігалося. 
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Під час проведення мікроскопії внутрішніх органів: гепатопанкреаса, жовчного міхура, криштали-
ка ока, а також тканин серця, нирок, мозку метацеркаріїв не виявляли. Водночас при мікроскопії по-
верхневих тканин, відібраних з різних ділянок тіла риби, зокрема плавців та зябер, знаходили метеце-
ркарії C. jejuna і С. cancavum. Під час розтину відмічали метацеркарії трематоди під парієтальним 
листком очеревини. 

Ексцистовані метацеркарії С. cancavum мали тіло овальної форми, завдовжки 0,42 мм, завширшки 
– 0,37 мм. Кутикула була щільна, вкрита дрібними шипиками. Ротова присоска термінальна, округла, 
0,055 мм у діаметрі. Префаринкс короткий – 0,011 мм, фаринкс овальний, 0,038 мм; за ним слідує ро-
згалуження кишечника, стволи якого направлені до каудальної частини тіла та сліпо закінчуються 
позаду сім’яників. Статевий синус з рудиментарною черевною присоскою округлої форми знаходить-
ся в задній частині тіла. Сім’яники овальної форми, симетрично розміщені в кінці тіла. Попереду 
сім’яників лежить яєчник довжиною 0,088 мм. Екскреторний орган відкривається на кінці тіла 
(рис. 1).  

 
Рис. 1. Ексцистовані метацеркарії трематоди Cryptocotyle concava.  

Нативний препарат. Збільшення х 280 
 

Метацеркарії C. jejuna, оскільки раніше в акваторіях зазначеної ділянки природних водойм півдня 
України їх не реєстрували. Цисти були овоїдної форми. Тіло метацеркарія було видовжено-овальної 
форми, дещо загострене спереду та заокруглене ззаду. Кутикула вкрита дрібними шипиками. Ротова 
присоска субтермінальна, 0,048 мм. Префаринкс добре виражений, 0,013 мм, фаринкс невеликий, ша-
роподібний. Стравохід за довжиною дорівнює префаринксу. Кишкові стволи добре візуалізуються та 
сліпо закінчуються в задній частині тіла, огинаючи зачатки сім’яників. Генітальний синус розміщується 
у середній частині тіла. Редукована черевна присоска знаходиться біля переднього краю синуса, відді-
лена від нього мембраною. Зачатки сім’яників та яєчників лежать у задній частині тіла [5, 6, 7, 22].  

Вікова категорія бичка-мартовика 0+ – 1+ характеризувалася показниками екстенсивності інвазії 
по даній групі – 25 %, а індекс рясності був – 10,46 екз. Кількість уражених бичків у групі риб кате-
горії 2+ – 3+ зменшувалася порівняно із попередньою групою досліджуваних бичків та складала – 

18,1 %. Індекс рясності серед риб родини Gobiidae згаданого віку також зазнавав зменшення – 

9,88 екз. Кількість бичків-мартовиків, що були уражені метацеркаріями криптокотилюсів у віці 4+ – 

5+ відзначалися тенденцією до збільшення показників зараження та становила – 33,3 %. А індекс ря-
сності у вказаній групі M. batrachocephalus був на рівні 24,08 екз. Аналізуючи показники екстенсив-
ності зараження бичків – M. batrachocephalus, визначено, що найбільш інвазованою групою риб ви-
явилися вікова категорія 6+ – 7+ – 46,6 %, а індекс рясності був на рівні 24,08 екз. (табл. 1). 

1. Показники інвазування Mesogobius batrachocephalus личинками трематод родини 
Heterophyidae залежно від її віку 

Вікова категорія ЕІ, % ІР, екз. 

0+ – 1+ 25 10,46 

2+ – 3+ 18,1  9,88 

4+ – 5+ 33,3 13,5 

6+ – 7+ 46,6 24,08  
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Бички N. melanostomum віком 0+ – 1+ були заражені збудником криптокотильозу на – 61,5 %. Ін-
декс рясності цєї вікової категорії був – 37,5 екз. Серед риб вікової категорії 2+ – 3+ виявляли незна-
чне зменшення показника екстенсивності інвазії – 50 %, а індекс рясності складав – 28,8 екз. Збіль-
шенням показника екстенсивності ураження порівняно із попередньою дослідною групою риб личи-
нками трематоди родини Heterophyidae, характеризувалась вікова категорія бичка-кругляка 4+ – 5+ – 

72,2 %. Показник індексу рясності в зазначеній віковій категорії також збільшувався та складав – 

34,25 екз. Максимальний показник екстенсивності інвазії відмічали серед бичків цього виду у віці 6+ 
– 7+ – 100 % ураження. Індекс рясності навпаки, зменшувався – 29 екз. (табл. 2). 

2. Показники інвазування Neogobius melanostomum личинками трематоди 

 родини Heterophyidae залежно від її віку 

Вікова категорія ЕІ, % ІР, екз. 

0+ – 1+ 61,5 35,7 

2+ – 3+ 50 28,8 

4+ – 5+ 72,2 34,25 

6+ – 7+ 100 29 

 

Кількість уражених бичків-пісочників віком 0+ – 1+ була найменшою серед усіх дослідних кате-
горій та складала – 31,2 %. Індекс рясності відмічався на рівні 10,96 екз. Вікова категорія 
N. fluviatialis 2+ – 3+ характеризувалась незначним підвищенням відсотку уражених бичків, а саме – 

35,1 %. Індекс рясності також підвищувався, порівняно із молодшою віковою групою риб та складав 
– 12,26 екз. Цей показник був найбільшим серед усіх дослідних вікових категорій бичків цього виду. 
Екстенсивність інвазії у бичків-пісочників віком 4+ – 5+ також збільшувалася порівняно із поперед-
ньою групою та становила – 47,6 %, а індекс рясності навпаки зменшувався – 10,35 екз. Найстарша 
вікова категорія досліджуваних риб родини Gobiidae, а саме 6+ – 7+ характеризувалася найбільшим 
показником екстенсивності інвазії – 54,3 %. Показник індексу рясності цієї вікової категорії становив 
– 10,58 екз. (табл. 3). 

3. Показники інвазування Neogobius fluviatialis личинками трематод  
родини Heterophyidae залежно від її віку 

Вікова категорія ЕІ, % ІР, екз. 

0+ – 1+ 31,2 10,96 

2+ – 3+ 35,1 12,26 

4+ – 5+ 47,6 10,35 

6+ – 7+ 54,3 10,58 

 

Розглянувши більш детально показники екстенсивності зараження бичкових риб збудником крип-
токотильозу можна дійти таких висновків, що найбільш інвазованою є вікова категорія 
M. batrachocephalus 6+ – 7+ – 46,6 %. Найменші показники ураження бичка-мартовика реєстрували 
серед риб віком 2+ –3+ – 18,1 %. Бичок-кругляк відзначався максимальними показниками інвазуван-
ня у віці 6+ – 7+. Показник екстенсивності інвазії у зазначеній віковій категорії був – 100 %, а у віці 
2+ – 3+ показник ураження личинками трематод родини Heterophyidae був найменшим з-поміж усіх 
вікових груп бичків цього виду, та склав лише – 50 %. Серед N. fluviatialis віком 6+ – 7+ показник 
екстенсивності інвазії був – 54,3 %. Ця вікова категорія бичків-пісочників характеризувалася найви-
щими показниками захворювання на криптокотильоз. Найнижчим значенням ураження бичків зазна-
ченої видової належності відмічали у віці 0+ – 1+ – 31,2 % (рис. 2).  

Значення індексу рясності у бичка-мартовика набувало найбільшого значення у віковій категорії  
6+ – 7+ та становило – 24,08 екз, а найменший показник реєстрували у віці 2+ – 3+ – 9,88 екз. метаце-
ркаріїв трематод родини Heterophyidae. У N. melanostomum індекс рясності набував найвищого зна-
чення у віковій категорії 0+ – 1+ та становив – 35,7 екз. Найнижчий показник індексу рясності у бич-
ка-кругляка віком 2+ – 3+ – 28,8 екз. паразитів. Серед бичків-пісочників максимальний показник ін-
дексу рясності спостерігався серед риб віком – 2+ – 3+ – 12,26 екз., а мінімальне значення було вста-
новлено у бичків вікової категорії 4+ – 5+ – 10,35 екз. (рис. 3). 
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Рис. 2. Показники екстенсивності інвазії за умови криптокотильозу у бичкових  

видів риб різних вікових груп 
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Рис. 3. Показники індексу рясності за умови криптокотильозу  

у бичкових риб різних вікових груп 
 

Риба родини Gobiidae, а саме: N. melanostomum та N. fluviatialis – є представником гідробіонтів, які 
в основі свого раціону надають перевагу  молюскам – Mytilaster lineatus та Syndesmia ovata, а також 
двостулковим молюскам роду Cardiidae. Рідше основою раціону можуть бути і молюски Hydrobia 

ulvae, які є першими та типовими проміжними хазяями для криптокотилюсів. У складі раціону 
N. fluviatialis велике різноманіття представників класу Crustacea. Вони надзвичайно збагачують іхтіо-
фауну бичка-пісочника. Під час процесу поїдання двостулкових молюсків відбувається їхнє заражен-
ня паразитами, зокрема і збудником криптокотильозу. Бичок-кругляк та пісочник є достатньо рухли-
вими видами риб, що в пошуках кормової бази здійснюють незначні кормові та сезонні міграції в ме-
жах певних ділянок лиманних та морських акваторій. Їхній стиль існування сприяє їх зараженню збу-
дниками криптокотильозу, оскільки вони є переважно донними рибами [10, 11, 15].  

Представником родини Gobiidae та типовим хижаком є бичок-мартовик, який переважно полює на 
інші види риби, зокрема риб роду Clupeidae, Engraulidae, Atherinidae тощо. Значення двостулкових 
молюсків у харчовому ланцюзі цього виду бичків є незначним, а тому і рівень зараження збудником 
криптокотильозу у таких видів є найнижчим з усіх досліджуваних нами риб родини Gobiidae.  

Бичкові риби набувають статевої зрілості у дворічному віці. Самиці лише відкладають ікру, а бу-
дова та охорона гнізда до моменту викльову личинок покладається на самця. У процесі догляду за 
гніздом самці дуже мало та погано споживають корм, рухаючись у невеликому периметрі акваторії 
водойми, та надзвичайно виснажуються. Виснаження та обмежене споживання корму, зниження ре-
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зистентності й опірності організму є додатковим фактором, що сприяє різноманіттю паразитофауни 
останніх [15, 16]. 

Аналізуючи проведені наукові дослідження, потрібно зазначити загальну тенденцію: збільшення 
показників екстенсивності зараження та, частково, індексу рясності відбувається паралельно із віком 
гідробіонтів. Тобто чим старше хазяїн, тим ступінь інвазованості паразитами буде вищим. Тому мак-
симальних показників поширення з незначними коливаннями та відхиленнями у цифрових значеннях 
інвазія набуває у старших вікових групах, а саме 6+ – 7+ . Вочевидь одним із провідних факторів ін-
вазування також є залежність окремих вікових груп бичкових риб від стилю споживання корму та 
його різноманіття, що також залежить від віку риб. Власне низка зазначених факторів і визначає вза-
ємодію паразита та хазяїна і формує загальні аспекти паразито-хазяїнних відносин.  

Щодо індексу рясності, то подібної чіткої закономірності не простежується. Наприклад, у бичка-

мартовика найбільшу кількість паразитів реєстрували саме у старших вікових категоріях риб. А у би-
чка-кругляка навпаки, спостерігали найбільші показники індексу рясності саме в молодших вікових 
групах. Це, ймовірно, пов’язано із певними індивідуальнми особливостями опірності та загальної ре-
зистентності бичків різних видів, а також надання переваги середовищу існування та характеру спо-
живання корму.  

Варто відмітити, що подібні закономірності коливання інвазованості риб паразитами визначені та 
описані В. О. Догелем (1962) [3]. У його роботах зазначено, що зі збільшенням віку морських та пріс-
новодних риб збільшується й ступінь зараження паразитами (показники екстенсивності та інтенсив-
ності інвазії). Дані наших досліджень частково підтверджують описані В. О. Догелем закономірності 
в частині збільшення екстенсивності інвазії. Щодо індексу рясності, то ці закономірності згідно з на-
шими дослідженнями не підтверджуються повністю. Вочевидь, це пов’язано із тим, що риба родини 
Gobiidae є представником іхтіофауни, що оселяється як у морських водах, так і солонуватих, тобто  
характерне явище евригалинності. У нашому випадку риба відбиралась із акваторії  Чорного моря та 
Дніпро-Бузького естуарію. 

Потрібно зазначити таке: достатньо високий рівень інвазування бичків збудником криптокотильо-
зу відбувається ще серед молодших вікових груп риб. Надалі зростання показників захворювання на 
криптокотильоз досить рівномірно та логічно збільшується із віком без особливо різких коливань. 
Ймовірно, це пояснюється тим, що протягом життя риба постійно контактує із церкаріями криптоко-
тилюсів у водному середовищі. Бички інвазуються, а частина метацеркаріїв, якими вони були зара-
жені раніше, – елімінується. Через певний час відбувається повторне зараження – реінвазія. Саме то-
му і спостерігається поступове збільшення рівня ураження бичків та досягає максимуму у старших 
вікових групах.  

 
Висновки 
Отже, встановлено поширення паразитичної трематоди родини Heterophyidae серед бичкових ви-

дів риб Дніпро-Бузького лиману і акваторії Чорного моря Миколаївської та Одеської областей – 

M. batrachocephalus, N. melanostomum, N. fluviatialis. Результати наукових досліджень свідчать, що зі 
збільшенням віку риб збільшується і показник екстенсивність інвазії. Індекс рясності не зазнавав по-
дібної закономірності. Виявлено, що максимальних значень ураження бичків збудником криптокоти-
льозу набувало серед старших вікових груп, а саме 6+ – 7+. 

Перспективи подальших досліджень. Зважаючи на те, що криптокотильоз є зоонозом, він стано-
вить загрозу здоров’ю та життю людини. Людина може інвазуватися, споживаючи недостатньо кулі-
нарно та термічно оброблену рибну продукцію, тому надзвичайно важливо вивчити показники стій-
кості збудника криптокотильозу до впливу високих та низьких температур при технологічний оброб-
ці рибної продукції. 
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