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Проведено критичний огляд та ретроспективний аналіз вітчизняної та іноземної літератури щодо поширення та еколого-біологічних особливостей Dermanyssus gallinae
(червоного пташиного кліща). Розглянуто його основні морфолого-біологічні характеристики, систематичне положення, цикл розвитку, розмноження. Узагальнено
оптимальні екологічні параметри, сприятливі для його розвитку. Проаналізовано негативний вплив та наслідки поширення D. gallinae в умовах виробництва птахівничої
продукції та перспективи екологічних досліджень в Україні.
Ключові слова: птахівництво, Dermanyssus gallinae (De Geer, 1778), екологічні чинники,
поширення.

Нинішнє трактування паразитизму визначає його як вид взаємозв’язків між різними видами, за якого один з них (паразит)
певний час використовує іншого (господаря) як джерело живлення та середовище
існування, частково чи повністю покладає
на нього регуляцію своїх взаємовідносин
з довкіллям. За визначенням М.Ш. Акбаєва [1], паразитизм — це історично сформована асоціація генетично різного роду
організмів, яка базується на імунобіологічних взаємовідносинах, харчових зв’язках і
взаємообміні, за якого один (паразит) використовує іншого (господаря) як середовище існування і джерело харчування та
завдає йому шкоди.
Низка зарубіжних вчених (R. Stevens,
J.F. Wallman, D. Otranto, R. Wall та T. Pape)
у 2006 р. висунули гіпотезу, що в процесі
еволюції хребетних, близько 600 млн років
тому, кілька груп членистоногих використовували тварин як джерело харчування.
Паразитизм у різних групах членистоногих
виник незалежно один від одного [2, 3].
Глобальне розповсюдження D. gallinae. Після одомашнення птиці з’явилися
проблеми, зумовлені ектопаразитами. Най-

більш розповсюдженим є кровосисний паразит курячий кліщ (Dermanyssus gallinae
(De Geer, 1778)), або пташиний червоний
кліщ (Poultry red mite) — тимчасовий гніздовий ектопаразит і облігатний гематофаг
курей, індиків, водоплавної та синантропної птиці. Трапляється повсюди, найчастіше в пташниках, у гніздах синантропної
птиці — горобців, голубів, ластівок тощо
[4]. Світове промислове птахівництво в
ХХІ столітті характеризується динамічним
розвитком та високим рівнем інтенсифікації. Серед низки екологічних наслідків,
зумовлених бурхливим розвитком виробництва продукції птахівництва, питання
поширення ектопаразитів у птахогосподарствах, зокрема D. gallinae, є актуальними
для вітчизняних і зарубіжних дослідників
(акарологів, фахівців ветеринарної медицини, паразитологів, екологів) [5, 6]. Загальновизнано, що акароценози належать
до переліку біологічних агентів, що негативно впливають на розвиток птахівництва
загалом [7–10]. Із цим шкідником активно
борються країни ЄС, оскільки він завдає
значних збитків їх економікам — витрати
становлять близько 130 млн євро на рік
(рисунок).
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Поширення D. gallinae (темні області рисунка) (Ethar Carter, 2014)

За результатами досліджень колективу
авторів з університету Ковентрі (Великобританія): Д. Джорджа, Р. Фінна, К. Грема,
В. Маурер, С. Моро, О. Спарагано у 2015 р.
було спрогнозовано зростання щільності
кліща до 50 тис. на одного птаха в умовах
кліткової системи утримання, а подекуди
й до 500 тис. [11]. Втрати на виробництві
через стрес птахів, зумовлений популяціями кліща, можуть бути доволі високими, проявлятися анеміями і навіть смертю
шляхом знекровлення тварин. Зараження
може також призводити до зниження якості яєць (внаслідок тонкості і плямистості
оболонки) та їх виробництва. Навіть невеликі популяції кліща можуть спричиняти істотний негативний вплив, а також
бути переносником трансмісивних хвороб.
Будь-який кліщ є потенційним переносником кількох патогенних мікроорганізмів
[12]. В іноземній літературі описано випадки ураження кліщем людини, що викликає
дерматит [13]. Тому особливо важливими
є питання біобезпеки та ветеринарного
благополуччя птиці з огляду на здатність
кліща бути переносником багатьох хво2016 • № 3 • АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ

роб: хвороби Ньюкасла, віспи-дифтериту птахів, пастерельозу курей, кліщового
паралічу птахів, збудника лихоманки-Ку
і резервуаром збудника риккетсіозу Бернета, а також заражати курей спірохетами та
бути переносниками деяких вірусів (у т.ч.
енцефаліту курей).
Українські дослідники М.В. Богач,
О.С. Сіренко, А.А. Міщенко, А.Н. Машкей,
О.В. Пономаренко, А.П. Коломацький висвітлили питання розповсюдження та локалізації кліщів у виробництві птахопродуктів
[14, 15]. Курячий кліщ особливо є поширеним на півдні України, де завдає значних
збитків птахівництву, інколи нападає і на домашніх ссавців. У наукових працях А.В. Березовського, Т.І. Фотіної, Л.В. Нагорної
запропоновано препарати для боротьби з
ектопаразитами птиці, розглянуто ветеринарні та паразитологічні питання впливу
інсектицидів на акароценози [16].
Таксономічне положення. D. gallinae
відноситься до класу Павукоподібні, надряду Паразитоморфні кліщі (Parasitiformes).
На сьогодні ідентифіковано та визначено
значну кількість паразитоморфних кліщів.
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Це надряд, до якого входять три ряди (Mesostigmata, Holothyridae, Ixodida). Своєю
чергою лише ряд Mesostigmata (Gamasida),
або Гамазові кліщі, до якого і належить
пташиний червоний кліщ, налічує у своєму
різноманітті 100 родин, 900 родів і понад
8000 видів. Ми наводимо систематичне положення тільки для D. gallinae [17, 18].
Морфолого-біологічні особливості.
Кліщам, як і будь-яким іншим групам паразитів, властиво швидке пристосування до
різних умов існування. Впродовж еволюції
з ними відбулися і морфологічні зміни,
наприклад, ротовий апарат, призначений
для проколювання шкіри та всмоктування
крові, травна система і покриви тіла набули
здатності до розтягування, що дає їм змогу
рідко харчуватися. D. gallinae має видовжено-овальну форму тіла, особини до та
після насичення кров’ю мають розміри —
0,6–0,75 мм та 2 мм відповідно. Тіло, як і
у всіх гамазових кліщів, розділяється на
тіло — ідіосому, що має чотири пари ніг,
та ігнатосому — комплекс ротових органів. Забарвлення тіла кліща залежить від
ступеня його насичення кров’ю: особини
до насичення кров’ю мають світло-жовте
забарвлення, а після — стають червоними,
в процесі перетравлювання їжі набувають
жовто-коричневого забарвлення. Паразит
має добре розвинені чотири пари шестичленних ніг. На ногах є кігтики і присисні
подушечки. Перша пара ніг виконує функції органів дотику і хеморецепторів. На дорсальному боці тіла існує щиток, що звужується до задньої частини. Хоботок має
сильно витягнуті хеліцери стилетоподібної
(лійкоподібної) форми, пристосовані до
проколювання шкіри [1, 4].
Життєвий цикл. Розвиток — неповний.
Стадії розвитку — яйце, личинка, протонімфа, дейтонімфа та імаго. Існує статевий диморфізм — самка відрізняється від
самця розмірами тіла. Довжина тіла самки
становить 0,75–0,84 мм, ширина — 0,4 мм.
Тіло має овальну форму. Самець має значно менші розміри тіла — 0,6–0,63 мм, ширина — 0,32 мм. Цикл розвитку цього паразита залежить від температури, тому в
теплих приміщеннях він може розвиватись
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цілорічно, мінімальна тривалість циклу
розвитку кліща становить 10–14 діб, хоча
існують твердження, що паразит може розвиватись і швидше — 6–12 діб за оптимальної температури 20–25°C (таблиця) [16].
До того ж за інтенсифікації виробництва
створюються оптимальні умови для його
активного розмноження: температура, вологість, ущільнення утримання птиці.
Яйце D. gallinae має овальну форму.
Довжина становить 0,3 мм, ширина —
0,15 мм. Личинка має три пари ніг. Довжина тіла — 0,34–0,4 мм. У протонімфи існує
чотири пари ніг. Тіло — овальної форми,
з опуклим спинним боком. Колір, як і у
личинки, майже прозорий, довжина тіла до
насичення кров’ю становить 0,4 мм, а після — збільшується в розмірах і стає червонувато-бурим. Фаза дейтонімфи є доволі схожою із попередньою фазою. Довжина тіла особини до насичення кров’ю
становить 0,58 мм. Вдень імаго ховаються
у щілинах гнізд, кліток, стін, стель, у смітті, підстилці тощо. У нічний період доби
D. gallinae знаходять свою жертву тваринугосподаря і смокчуть кров від кількох хвилин до декількох годин. Упродовж цього
часу поглинається маса крові, яка перевищує масу кліща в 10 разів. Тому він може
існувати без господаря 8–9 місяців.
Розмноження. Самець відшукує на тілі
тварини-господаря дейтонімфу, яка найбільше насмокталася крові, прикріплюється до неї і залишається доти, доки вона не
перетвориться в імаго, тобто в дорослу самку. Відразу після линьки кліщі спарюються. Коли відбувається копуляція, самець за
допомогою своїх хеліцер прикріплює мішеФенологія розвитку D. gallinae
Життєва форма

Тривалість розвитку

Яйце (ембріон)

50–120 год

Личинка

24–30 год

Протонімфа

1–2 дні

Дейтонімфа

2–3 дні

Імаго

9–11 міс.
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чок зі спермою (сперматофор) до статевого отвору самки. Після запліднення самка
один раз харчується кров’ю і ховається
в безпечне місце. Відкладати яйця вона
починає через добу після перетравлення
крові — по одному яйцю з інтервалом у
8–10 год на купку, і злегка приклеює їх
до субстрату клейкою речовиною (всього
20 шт.). Після цього самка виходить на повторне харчування і впродовж свого життя
може відкласти до 300 яєць [19,20].
Вплив екологічних чинників на формування та розвиток популяцій D. gallinae.
Швидкий життєвий цикл D. gallinae, безсумнівно, надає йому статусу домінуючого шкідника промислового птахівництва.
Екологічна оцінка популяцій курячого
червоного кліща на сьогодні в Україні залишається маловивченою. Проблема поширення ектопаразитів у птахогосподарствах
є актуальною, що потребує екологічного
підходу до її розв’язання з урахуванням
усіх особливостей видів, закономірностей
динаміки популяцій, впливу абіотичних
чинників, насамперед температури, що є
важливим в умовах глобальних змін клімату.
Відомо, що для прогресування розвитку
життя або, навпаки, регресу того чи іншого
організму необхідна дія певних чинників.
У 1999 р. шведськими вченими (H. Nordenfors, J. Höglund A. Uggla) у Департаменті
паразитології Національного ветеринарного інституту були проведені дослідження
впливу температур та вологості на розвиток різних стадій життєвого циклу курячого кліща та його виживання. Особин на

різних стадіях розвитку зберігали в пробірках і піддавали впливу різних температур
та вологості, а також було досліджено відкладання ними яєць за цих температур та
вологості. Так, самки відкладали яйця при
температурі від +5 до +45°C, але найбільше — при температурі +20°С і відносній
вологості 70%, а розвиток личинок і протонімф спостерігався лише за температур в інтервалі від +20 до +25°С. Середня
тривалість яйцекладки варіювала у межах
1,0–3,2 год за діапазону температур від +20
до +45°С. Також було зафіксовано, що особина проіснувала близько дев’яти місяців
без доступу до їжі при температурі від +5
до +25°С. Температури понад +45 та нижче
–20°С призводили до летального результату кліща на всіх стадіях розвитку, хоча
існують дані, що D. gallinae може загинути і
при температурі –5°C [21]. Тривалість життя була однакова для самок і протонімф,
які виживали при 30 і 45%-ій відносній
вологості. Це дослідження засвідчило, що
D. gallinae може існувати впродовж тривалого часу без живлення, за відповідних мікрокліматичних умов, але кліщ не розмножується при низькій відносній вологості
і екстремальних температурах. З огляду
на це, можна зробити висновок, що зміна абіотичних умов може бути корисною
для зменшення популяції кліща у пташниках.
Отже, екологічна оцінка популяцій ектопаразитів за виробництва птахопродукції
потребує поглиблених досліджень синекологічних та аутекологічних особливостей
їх формування.
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Премія «Земля Жінок 2016–2017»

26 липня 2016 р. в Україні стартував черговий прийом анкет на участь у премії «Земля
Жінок 2016–2017», що дає унікальний шанс трьом фіналісткам отримати фінансову допомогу для розвитку проектів із захисту навколишнього природного середовища: 1-е місце —
5000 євро, 2-е — 3 000 євро, 3-є — 2000 євро. Лауреатка першої премії зможе поборотися за
додатковий грант розміром 5000 євро впроддовж онлайн-голосування за Приз глядацьких
симпатій та Міжнародну премію «Земля Жінок». Міжнародна церемонія нагородження
відбудеться у Парижі в квітні 2017 р., під час якої надається шанс здобути перемогу серед
перших лауреаток премії всіх країн-учасниць, а також отримати грошову дотацію в розмірі
10 000 євро.
Взяти участь в конкурсі може кожна жінка старша 18-ти років з українським громадянством. Для цього необхідно заповнити анкету і разом з детальним описом проекту відправити
до 10 жовтня 2016 р. на електронну адресу: olga.oshemetkova@yrnet.com або поштою в офіс «Ів
Роше Україна» за адресою: вул. Петра Сагайдачного, 33, Київ, 04070, Україна. Завантажити
анкету та ознайомитися з детальними правилами премії «Земля Жїнок 2016–2017» можливо
за посиланням: http://www.yves-rocher.ua/control/terre_de_femmes/
Після завершення прийому заявок, традиційно проекти буде оцінювати компетентне
журі, до складу якого увійдуть: представник Французького посольства в Україні, генеральний
директор компанії «Ів Роше Україна», представник Національної Академії Аграрних Наук
України (партнер «Ів Роше Україна» в проекті з висадження дерев в Україні) та головні
редактори авторитетних друкованих ЗМІ. Під час оцінювання і відбору проектів журі буде
керуватись такими критеріями:
• чи стосується проект екології та захисту навколишнього середовища;
• чи перебуває на етапі реалізації; чи має конкретні досягнення та результати;
• чи має довгострокові перспективи;
• чи несе користь для українського суспільства і країни загалом.
У листопаді 2016 р. журі визначить трьох фіналісток, чиї проекти найбільш відповідатимуть заявленим критеріям. У лютому 2017 р. Фонд Yves Rocher під егідою Інституту
Франції та спільно з компанією «Ів Роше Україна» проведуть восьму Церемонію нагородження переможців премії «Земля Жінок 2016–2017» в Україні.
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