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ГЕЛЬМІНТОФАУНА МОРСЬКИХ СОБАЧОК (ACTINOPTERYGII: BLENNIIDAE) 
ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ ЧОРНОГО МОРЯ 
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Гельмінтофауна морських собачок (Actinopterygii: Blenniidae) Одеської затоки Чорного моря. — Ю. Квач. —
 Проаналізовано гельмінтофауну чотирьох видів бленніід Одеської затоки: морський собачка звичайний Parablennius 
sanguinolentus, морський собачка щупальцевий P. tentacularis, морський собачка Звонимира P. zvonimiri, морський 
собачка сфінкс Aidablennius sphynx. Виявлено 10 видів паразитів, з яких п’ять – трематоди, три – нематоди, два – 
акантоцефали. Найбільшу кількість видів паразитів виявлено у морського собачки Звонимира – 10 видів. Більшість 
паразитів, знайдених у бленніід в Одеській затоці, є спільними для морських собачок і бичкових риб. Виключенням є 
трематода Bucephalus marinum, яку у бичків не виявили. 
Ключові слова: Blenniidae, гельмінти, Одеська затока, Чорне море. 
Адреса: Одеський філіал Інституту біології південних морів НАН України, вул. Пушкінська 37, Одеса, 65125, Україна; 
e-mail: kvach@localka.net 
 

The helminth fauna of blenny fishes (Actinopterygii: Blenniidae) of the Gulf of Odessa, Black Sea. — Y. Kvach. — The 
helminth fauna of four blenniid species, the rusty blenny Parablennius sanguinolentus, the tentacled blenny P. tentacularis, 
the Zvonimir blenny P. zvonimiri, and sphinx blenny Aidablennius sphynx, is analysed. Ten parasite species occurred, five of 
which are trematodes, three are nematodes, two are acanthocephalans. Maximal number of parasite species (10 species) is 
found in the Zvonimir blenny. Most of parasites occurred in the Gulf of Odessa are common for blennids and gobiids. The 
exclusion is the trematode Bucephalus marinum, which was not mentioned in gobiids. 
Ключові слова: Blenniidae, helminths, Gulf of Odessa, Black Sea. 
Адреса: Odessa Branch of the Institute of Biology of the Southern Seas of NAS of Ukraine, vul. Pushkinska 37, Odessa, 65125, Ukraine;  
e-mail: kvach@localka.net    
 
Вступ 
Морські собачки, або бленнііди (Actinopterygii: 
Blenniidae), є важливим компонентом прибережних 
біоценозів Чорного моря. Паразитофауна бленніід на 
сьогодні вивчена недостатньо. Дослідження паразитів 
морських собачок з району Севастополя і Південного 
Узбережжя Криму із вивченням ролі цих риб у життє-
вих циклах трематод проводила В.Г. Лущина [6]. Тре-
матодофауна бленніід з прибережжя Севастополя опи-
сана в роботі Ю.М. Корнійчук [4]. Попередні данні з 
гельмінтофауни двох видів морських собачок (морсь-
кий собачка сфінкс Aidablennius sphynx (Valenciennes, 
1836) і морський собачка Звонимира Parablennius 
zvonimiri (Kolombatović, 1892)) з Одеської затоки ви-
кладені в праці Ю. Квача [14].  

Однак, достатньо повних даних, щодо зараження 
гельмінтами бленніід з північно-західної частини Чор-
ного моря, на даний час не існує. Таким чином, метою 
даної роботи було вивчення гельмінтофауни морських 
собачок Одеської затоки та з’ясування ролі цих риб в 
життєвих циклах паразитів. 
Матеріал та методи 

Дослідження проводили протягом 1996–2009 ро-
ків. Рибу відловлювали в трьох пунктах Одеської 
затоки – Пересип, мис Ланжерон, мис Малий Фон-

тан – за допомогою вудки і сачка (рамка 1–0,5 м, віч-
ко 0,5 мм) з глибини до 2-х метрів.  

Досліджено чотири види бленніід: морський со-
бачка звичайний Parablennius sanguinolentus (Pallas, 
1814) (12 екз.), морський собачка щупальцевий 
P. tentacularis (Brünnich, 1768) (17 екз.), морський со-
бачка Звонимира P. zvonimiri (58 екз.), морський соба-
чка сфінкс Aidablennius sphynx (15 екз.). Для кожного 
екземпляру замірювали стандартну довжину (SL, cм).  

Для аналізу зараженості використовували парази-
тологічні індекси – екстенсивність інвазії (prevalence, 
P), інтенсивність інвазії (IR), середня інтенсивність 
інвазії (mean intensity, MI), індекс рясності (abundance, 
A ), які розраховували за наступними формулами [10]:  

P =
N
n  × 100%, 

де: n – кількість заражених риб, N – загальна кіль-
кість досліджених риб; 

MI = 
n

Nh
i
∑
=1 , 

де: Nh – кількість гельмінтів; 

A = 
N

Nh
i
∑
=1 . 

IR виражається у вигляді мінімальної та максимальної 
кількості паразитів на один екземпляр риби. 
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Для середніх показників (M) визначали стандарт-
не відхилення (sd).  

Подібність гельмінтофауни оцінювали за до-
помогою індексу Чекановського-С’єренсена [11]. 
Результати досліджень 

В результаті вивчення гельмінтофауни морських со-
бачок Одеської затоки Чорного моря знайдено 10 ви-
дів паразитів, з яких п’ять – трематоди, три – нема-
тоди, два – акантоцефали. Найбільша кількість видів 
паразитів виявлена у поширеного в затоці P. zvoni-
miri – 10 видів (табл. 1), у A. sphynx знайдено чотири 
види (табл. 2), у інших видів бленніід – по три види 

паразитів (табл. 3, 4). Для чотирьох видів гельмінтів 
(Magnibursatus skrjabini (Vlasenko, 1931), Dichelyne 
minutus (Rudolphi, 1819), Acanthocephaloides 
propinquus (Dujardin, 1845) та Telosentis exiguus (von 
Linstow, 1901)) морські собачки виступають дефініти-
вними хазяями. Для представників трематод – 
Bucephalus marinum Vlassenko, 1931, Cryptocotyle 
concavum (Creplin, 1825), C. lingua (Creplin, 1825), 
Pygidiopsis genata Looss, 1907, вони є другими промі-
жними хазяями. Для нематод Cosmocephalus obvelatus 
(Creplin, 1825) і Streptocara crassicauda (Creplin, 1829) 
морські собачки виступають паратенічними хазяями.   

 
Таблиця 1. Гельмінти морського собачки Звонимира Parablennius zvonimiri Одеської затоки (SL = 4,7±1,5 cм) 
№ Паразитологічні індекси 
 

Bид гельмінта Локализація 
P, % MI±sd IR A 

1. Bucephalus marinum met м’язи 29,3 19,7±48,0 1–200 5,8 
2. Cryptocotyle concavum met м’язи 5,2 1,0±0,0 1 0,1 
3. Cryptocotyle lingua met м’язи 3,4 1,5±0,7 1–2 0,1 
4. Pygidiopsis genata met м’язи, печінка, стінки кишечника, брижа 1,7 111,0 111 1,9 
5. Magnibursatus skrjabini глотка 1,7 1,0 1 0,02 
6. Dichelyne minutus кишечник 13,8 1,5±1,4 1–5 0,2 
7. Cosmocephalus obvelatus L3 брижа 6,9 1,0±0,0 1 0,1 
8. Streptocara crassicauda L3 брижа 3,4 1,5±0,7 1–2 0,1 
9. Acanthocephaloides propinquus кишечник 1,7 1,0 1 0,02 
10. Telosentis exiguus кишечник 8,6 1,2±0,4 1–2 0,1 

Примітка: тут і далі у табл. 2, 3, 4 - met – метацеркарії, L3 – личинки третьої стадії 
 
Таблиця 2. Гельмінти морського собачки сфінкса Aidablennius sphynx Одеської затоки (SL = 4,7±0,9 cм) 
№ Паразитологічні індекси 
 

Bид гельмінта Локализація 
P, % MI±sd IR A 

1. Dichelyne minutus кишечник 53,3 1,3±0,5 1–2 0,7 
2. Cosmocephalus obvelatus L3 брижа 6,7 1,0 1 0,1 
3. Streptocara crassicauda L3 брижа 6,7 1,0 1 0,1 
4. Telosentis exiguus кишечник 40,0 2,2±0,8 1–3 0,9 
 
Таблиця 3. Гельмінти морського собачки звичайного Parablennius sanguinolentus Одеської затоки (SL = 7,3±1,4 cм) 
№ Паразитологічні індекси 

 
Bид гельмінта Локализація 

P, % MI±sd IR A 
1. Bucephalus marinum met м’язи 8,3 3 3 0,3 
2. Dichelyne minutus кишечник 25,0 1,0±0,0 1 0,3 
3. Telosentis exiguus кишечник 8,3 1,0 1 0,1 
 
Таблиця 4. Гельмінти морського собачки щупальцевого Parablennius tentacularis Одеської затоки (SL = 5,6±1,2 cм) 
№ Паразитологічні індекси 

 
Bид гельмінта Локализація 

P, % MI±sd IR A 
1. Bucephalus marinum met м’язи 8,3 3 3 0,3 
2. Dichelyne minutus кишечник 25,0 1,0±0,0 1 0,3 
3. Telosentis exiguus кишечник 8,3 1,0 1 0,1 
 
Гельмінтофауна морських собачок P. sanguinolentus і 
P. tentacularis виявилася однаковою (табл. 3, 4). Гель-
мінтофауна собачки Звинимира виявилася тільки на 
46.15% спільною з іншими представниками роду 
Parablennius. Гельмінтофауна собачки сфінкса була 
подібною до такої в інших бленніід на 57,14%. Тіль-
ки два види паразитів – нематоди D. minutus і акан-
тоцефал T. exiguus – були знайдені в усіх дослідже-
них видах бленніід (табл. 1–4).  

Обговорення отриманих результатів 

Порівняльний аналіз отриманих нами даних по гель-
мінтофауні бленніід з Одеської затоки з даними ін-
ших авторів для бленніід кримського прибережжя, 
показав наявність тільки одного спільного для них 
виду – Bucephalus marinum (метацеркарії) [4, 6]. Крім 
того, у морського собачки павича Salaria pavo (Risso, 
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1810) з Севастопольських бухт відмічені метацерка-
рії Pygidiopsis genata [4]. 

Виявлені паразити бленніід Одеської затоки не є 
специфічними для них і, як правило, заражають ши-
роке коло хазяїв. Зараження морських собачок трема-
тодою M. skrjabini випадкове, оскільки цей паразит є 
специфічним для бичкових риб (родина Gobiidae) [13]. 
Окремі випадки зараження  ним інших видів риб, та-
ких як морський минь Gaidropsarus mediterraneus 
(Linnaeus, 1758) і прилипало Lepidogaster lepidogaster 
(Bonnaterre, 1788), вже відмічалися раніше [8]. Морські 
собачки мешкають в одних біоценозах разом із бичко-
вими рибами, зокрема із бичком цуциком Proterorhinus 
marmoratus (Pallas, 1814), що є мешканцем обростань. 
Бичок цуцик є одним з основних хазяїв трематоди 
M. skrjabini в Одеській затоці [16]. 

Для трематоди B. marinum саме морські собачки 
відіграють важливу роль у реалізації життєвого циклу 
– вони є основними хазяями метацеркарій [7]. Пер-
шим проміжним хазяїном цього паразита є широко 
поширений в Одеській затоці двостулковий молюск 
Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791), а остаточним – мор-
ський минь G. mediterraneus. Найчастіше зустрічалися 
метацеркарії у м’язах морського собачки Звонимира 
(табл. 1). Інтенсивність зараження морських собачок в 
Одеський затоці була значно нижчою, ніж біля берегів 
Криму, де відмічалося до декількох тисяч метацерка-
рій в собачках звичайному і щупальцевому [6].  

Представники родини Heterophyidae трематоди 
C. concavum, C. lingua, P. genata, є паразитами рибоїд-
них птахів і ссавців [9]. Ці види є звичайними в Оде-
ській затоці та взагалі в північно-західній частині Чор-
ного моря, де є дуже чисельними у бичкових риб [3, 15]. 
Партеногенетичне покоління трематод роду Cryptocotyle 
розвивається в молюсках роду Hydrobia, що мешкають 
на прибережних мілинах [19]. Церкарії активно за-
ражають риб, проникаючи через шкіру і зябра. 

Для нематоди D. minutus, морські собачки є оста-
точними хазяями, а першим проміжним хазяїном є 
нереїда Nereis diversicolor Müller, 1776 [12]. Джере-
лом зараження бленніід личинками нематод 
C. obvelatus і S. crassicauda, а також акантоцефалом 
T. exiguus є їхній основний кормовий об’єкт гаммарі-
ди [1, 17]. Зараження іншим акантоцефалом – 
A. propinquus – відбувається внаслідок споживання 
ізопод Idothea balthica (Pallas, 1772) [2]. Всі вказані 
види нематод широко поширені у бичкових риб пів-
нічно-західної частини Чорного моря [5, 15]. 
Висновки 

Таким чином, більшість паразитів, виявлених у 
бленніід в Одеській затоці, є спільними для бленніід 
і бичкових риб. Трематода Bucephalus marinum для 
бичків не відмічалася. Знайдені види паразитів, за 
виключенням представників трематод, заражають 
морських собачок аліментарним шляхом, здебільш 
через споживання донних ракоподібних.  

____________________ 
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