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У статті показано, що вивчення екологічних особливостей популяцій кліщів є актуальною пробле-
мою сучасного промислового птахівництва. Метою роботи було вивчення популяцій кліщів у птахогоспо-
дарствах з різною технологією утримання птиці. Таксономічний склад ектопаразитів визначали у птахо-
господарствах, розташованих у зоні Центрального Лісостепу України в однакових ґрунтово-кліматичних 
умовах. Встановлено видовий склад кліщів промислового поголів’я курей, виявлено такі види: Dermanyssus 
gallinae, Tyrophagus farinae, Knemidocoptes mutans. За умовною шкалою до дуже сильного ступеня чисель-
ності кліщів можна віднести батьківське стадо (утримання на підлозі, 120 діб) та курей-несучок (кліткове 
утримання), до сильного ступеня — бройлерів 42 діб, до середнього — бройлерів до 30 діб.

Встановлено, що загальним домінуючим ектопаразитом промислових птахівничих господарств є 
курячий кліщ D. gallinae. Показано, що чисельність кліщів залежить від віку, технології і строку утриман-
ня птиці. Поширення ектопаразитів відбувається не тільки у пташниках, але і за їх межами на території 
птахогосподарства: в зоні відходів, на межі санітарно-захисної зони. Біотопи також є резервуарами 
знаходження кліщів, куди вони заносяться синантропними птахами і гризунами. Комплекс ветеринарних 
заходів, спрямованих на зниження популяції ектопаразитів, є важливою складовою екологічно безпечного 
виробництва продукції птахівництва. Проведення досліджень з вивчення формування популяцій кліщів 
за умов ведення промислового птахівництва є важливим для екологічного оцінювання впливу птахівничих 
підприємств на стан навколишнього середовища.
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The article shows that acarus is a biological agent that causes significant environmental problems affecting 
the development of poultry in general. The study of the environmental features of its formation is an actual problem 
of the modern industrial poultry production in conditions of its intensification. The aim of this work was to study the 
acarocoenosis in poultry farms with different methods of poultry keeping. The taxonomic composition of ecto-
parasites was identified in poultry farms located in the Central Forest-steppe area of Ukraine with the same soil and 
climatic conditions. After analysis of the taxonomic composition of mites in the industrial chicken population 
we revealed the following mite species: Dermanyssus gallinae, Tyrophagus farinae, Knemidocoptes mutans.

By the conventional scale, the very high level of mite population is in parent stocks (floor systems, 
120 days) and lying hens (cage systems), a high level is in broilers at 45 days and medium level is in broilers 
up to 30 days. It has been found that total dominant ectoparasite of industrial poultry farms is the chicken mite 
D. gallinae. It is indicated that the number of mites depends on the age, technology method and birds’ utilisation 
period. The ectoparasites’ distribution occurs not only in poultry sheds but also outside of the poultry farms terri-
tory: in the waste area, on the border of the sanitary-protective zone. The biotopes also serve as the reservoirs 
of mite’s allocation which are spread by the wild birds and rodents. Therefore, following strict veterinary and 
biological security is considered as one of the most important aspect of mite spreading prevention. The complex 
of veterinary measures is an important component of ecologically safe poultry productions and is aimed to re-
duce the populations of ectoparasites. Ecological and epizootiological studies of the acarocenoses formation in 
the industrial poultry farming are an important component of the environmental assessment of the poultry farms 
impact on the environment.
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В статье показано, что популяции клещей являются биологическими агентами, которые создают 
существенные экологические проблемы, негативно влияющие на развитие птицеводства в целом. Изучение 
экологических особенностей их формирования является актуальной проблемой современного промышленного 
птицеводства. Целью работы было изучение акароценозов в птицехозяйствах с разной технологией содер-
жания птицы. Таксономический состав эктопаразитов определяли в птицехозяйствах, расположенных 
в зоне Центральной Лесостепи Украины в одинаковых почвенно-климатических условиях. Проанализирован 
таксономический состав клещей промышленного поголовья кур, выявлены следующие виды клещей: 
Dermanyssus gallinae, Tyrophagus farinae, Knemidocoptes mutans. По условной шкале к очень сильной степени 
численности клещей можно отнести: родительское стадо (содержание на полу, 120 суток) и кур-несушек 
(клеточное содержание), к сильной степени — бройлеров 42 суток, к средней — бройлеров до 30 суток.

Установлено, что общим доминирующим эктопаразитом промышленных птицеводческих хо-
зяйств является куриный клещ D. gallinae. Показано, что численность клещей зависит от возраста, тех-gallinae. Показано, что численность клещей зависит от возраста, тех-allinae. Показано, что численность клещей зависит от возраста, тех-e. Показано, что численность клещей зависит от возраста, тех-. Показано, что численность клещей зависит от возраста, тех-
нологии и срока содержания птицы. Распространение эктопаразитов происходит не только в птичниках, 
но и за его пределами на территории птицехозяйства: в зоне отходов, на границе СЗЗ. Биотопы также яв-
ляются резервуарами нахождения клещей, куда они заносятся синантропными птицами и грызунами. По-
этому очень важным аспектом рассматриваемой проблемы является строгое соблюдение мер ветеринар-
ной и биологической безопасности. Комплекс ветеринарных мероприятий, направленных на снижение 
популяции эктопаразитов, является важной составляющей экологически безопасного производства про-
дукции птицеводства. Проведение экологических и эпизоотологических исследований по изучению форми-
рования популяций клещей при ведении промышленного птицеводства является важной составляющей 
экологического оценивания воздействия птицеводческих предприятий на состояние окружающей среды.

Ключевые слова: ПТИЦЕВОДСТВО, АКАРОЦЕНОЗ, ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА, ТЕХНОЛОГИЯ СОДЕРЖАНИЯ, СТEПEНЬ ЗАРАЖЕННОСТИ

Розповс�д�ення ектопаразитів у пта�о�озповс�д�ення ектопаразитів у пта�о�
господарства� є ва�ливо� проблемо� сього�
дення. Кліщі негативно вплива�ть на розвиток 
пта�івництва в цілому. Серед значного різно�
маніття за�вор�вань птиці заразної етіології 
вагома частка нале�ить за�вор�ванням, збуд�
никами яки� є кліщі (Acari). Вони здатні пере�
носити збудників мікоплазмозу, пастерельозу, 
бореліозу, орнітозу, �олери та чуми птиці, Ку�
ли�оманки, сальмонельозу тощо. Розв’язання 
цієї ва�ливої проблеми започатковано в пуб�
лікація� вітчизняни� вчени� Н. В. Сороки, 
В. В. Германа, А. В. �ерезовського, Т. І. �оті� В. Германа, А. В. �ерезовського, Т. І. �оті�В. Германа, А. В. �ерезовського, Т. І. �оті� В. �ерезовського, Т. І. �оті�В. �ерезовського, Т. І. �оті� І. �оті�І. �оті�
ної, Л. В. Нагорної, І. В. Сидоренко, А. А. Ми� В. Нагорної, І. В. Сидоренко, А. А. Ми�В. Нагорної, І. В. Сидоренко, А. А. Ми� В. Сидоренко, А. А. Ми�В. Сидоренко, А. А. Ми� А. Ми�А. Ми�
щенко, М. В. �огач та інши�. Ветеринарним та 
паразитологічним аспектам розповс�д�ення 

кліщів та за�одам боротьби з ними присвячено 
наукові закордонні праці R. Poulin, P. W. Prise, 
A. G. Marshall, R. C. Axtell, J. J. Arends, R. Z. Abbas, 
М. Ш. Акбаєва, М. В. Шустрової, �. А. �ролова.

За сприятливого температурного ре�
�иму у пташнику розвиток кліща триває про�
тягом усього року, а якщо вра�увати той факт, 
що за інтенсивни� те�нологій вирощування 
птиці оптимальні параметри температури та 
вологості для розвитку кліща є одночасно 
оптимальними у те�нологічному циклі ви�
рощування птиці, то стає зрозумілим надзви�
чайна проблематичність повного знищення 
зазначеного ектопаразиту в господарстві або 
зни�ення його популяції до мінімального рів�
ня [1, 3, 4, 6, 12, 13].
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У той �е час питання вивчення еколо�
гічни� особливостей формування популяцій 
кліщів за умов різни� те�нологій вирощування 
птиці є малодослід�ено� та актуально� про�
блемо� сучасного промислового пта�івництва 
в умова� його інтенсифікації. Це обумовило 
вибір та обґрунтування мети дослід�ення — 
вивчення екологічни� особливостей форму�
вання популяцій кліщів у пта�огосподарства� 
з різно� те�нологіє� утримання птиці.

Матеріали та методи

Проби підстилки відбирали у пташни�
ка� і на території пта�огосподарств, на ме�і 
СЗЗ (санітарно�за�исної зони) та на відстані 
100 м від СЗЗ. Збір кліщів у пташника� здійс�
н�вали загальноприйнятими в ара�ноенто�
мології методами [5]. З мето� виявлення коло�
ній тимчасови� ектопаразитів, одночасно про�
водили огляд виробничи� приміщень, в яки� 
утримувалася птиця. З різни� частин пташника 
відбирали по чотири проби підстилки та пилу 
з площі 100 см2 ко�на, просі�вали на білий па�
пір. Зібрани� ектопаразитів фіксували у 70 % 
розчині етилового спирту та визначали ї� вид. 
Мікроскопі� дослід�увани� екземплярів про�
водили на мікроскопі М�І�15 [11]. На терито�
рії пта�огосподарства та в біотопа� кліщів від�
ловл�вали з використанням пасток [14]. Іден�4]. Іден�]. Іден�
тифікаці� проводили за визначниками [2, 12]. 
Встановлення ступеня зара�еності приміщень 
(«закліщеність») здійсн�вали за допомого� 
умовної шкали [7].

Таксономічний склад ектопаразитів ви�
значали в зона� ведення промислового пта�ів�
ниц тва, а саме у пта�огосподарства�, розта�
шовани� у зоні Центрального Лісостепу в одна�
кови� ґрунтово�кліматични� умова�. Вивчення 
розповс�д�ення ектопаразитів курей проводи�
ли за умов різни� те�нологій виробництва (брой�
лерне виробництво та виробництво �арчови� 
яєць) у період з травня по серпень. Умови утри�
мання і годівлі птиці відповідали чинним вимо�
гам. Годівля здійсн�валася пофазово повноцін�
ними комбікормами відповідно до ДСТУ 2120�
2002. Те�нології утримання пта�опоголів’я:

— підлогове утримання птиці з викорис�
танням обладнання компанії “Big Dutchman 

International GmbH”, бройлерне виробництво, 
18×96;

— кліткове утримання, клітки К�Н�1, 4 яру�
си, виробництво �арчови� яєць, розмір пташни�
ка 18×84 м.

Вікові групи птиці: 
— батьківське поголів’я — 17 ти�нів, 120 діб;
— бройлери —15 діб, 30 діб, 45 діб;
—мкури�несучки — 23 ти�ні, 160 діб.

Кількість птиці у пташнику:
— батьківське поголів’я — 8 тис.;
— бройлери — 15 діб, 30 діб, 45 діб — 30 тис.;
— кури�несучки — 32,2 тис.

Результати й обговорення

Як свідчать результати обсте�ення 
промислового поголів’я курей, виявлено такі 
види кліщів: Dermanyssus gallinae, Tyrophagus 
farinae, Knemidocoptes mutans. За умовно� шка�
ло�, до ду�е сильного ступеня закліщеності 
мо�на віднести: батьківське стадо (утриман�
ня на підлозі, 120 діб) та курей�несучок (кліт�
кове утримання), до сильного ступеня — брой�
лерів 42 доби, до середнього — бройлерів до 
30 діб (табл. 1–2).

Всі дослід�увані види теплол�бні та 
гігрофільні, для ї� розвитку необ�ідна воло�
гість понад 70 %.

Зале�но від терміну утримання птиці, 
змін�вався процентний таксономічний склад 
кліщів. Доміну�чим видом є курячий або чер� курячий або чер�курячий або чер�
воний курячий кліщ Dermanyssus gallinae. Його 
частка у різні періоди зростала від 72 % до 
100 %. Найбільша частка (24,8 %) амбарного 
кліща спостерігалася на 42 добу те�нологічно� добу те�нологічно�добу те�нологічно�
го циклу вирощування бройлерів (рис. 1–2).

Незначну кількість коростяного кліща 
(1,6 %) відмічено у батьківському стаді при 
підлоговому утриманні, водночас при кліт�водночас при кліт� при кліт�
ковому утриманні частка цього ектопаразита 
складала 4,2 %.

За вирощування бройлерів на підлозі 
спостерігали присутність кліщів навіть після 
санації пташників. Санаці� проводили відпо�
відно до чинни� вимог. Газація пташника піс�
ля 45�деннного вирощування бройлерів здій�
сн�валася з використанням формальдегіду. 
Використовували акарицид «�айМайт», ді�ча 
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Таблиця 2
«Ступінь закліщеності» залежно від терміну утримання птахопоголів’я (виробництво яєць)
The degree of “mite cluster” depending on the period of broiler poultry population maintenance  

(egg production)
Термін обсте�ення
Term of examination

Загальна чисельність, екз.
Total quantity

Ступінь «закліщеності»
“Mite cluster” level

Кури�несучки (160 діб) / Lying hens (160 days) 595,75±8,14 Ду�е сильний / Very high
�атьківське стадо (120 діб) / Parent stocks (120 days) 705±9,86 Ду�е сильний / Very high

Таблиця 1
Ступінь «закліщеності» залежно від терміну утримання бройлерного птахопоголів’я

The level of “mite cluster” depending on the period of broiler poultry population maintenance
Термін обсте�ення
Term of examination

Загальна чисельність, екз.
Total quantity

Ступінь «закліщеності»
“Mite cluster” level

15 діб / 15 days 34,25±1,72 Середній / Medium
30 діб / 30 days 88,5±1,37 Середній / Medium
45 діб / 45 days 306,25±10,5 Сильний / High
60 доба (15 діб після санрозриву) / 60th day 15±2,05 Слабкий / Low
120 діб (батьківське поголів’я) / 120 days (parent stocks) 564,25±22,77 Ду�е сильний / Very high

Рис. 1. Таксономічний склад кліщів  
за умов те�нології утримання бройлерного 

пта�опоголів’я на підлозі, %
Fig.1. Taxonomic composition of mites in conditions 

of holding broilers on the floor, %

речовина — фосфорорганічна сполука фоксим 
(діетил�a�цианобензил�діенаміно�тіофосфат). 
Дезакаризаці� проводили обприскуванням 
повер�онь приміщень 0,2 % водно� емуль� % водно� емуль�% водно� емуль�
сіє� «�айМайту» двічі з інтервалом 7 діб за 
норми використання 50 мл на 1 м2 повер�ні.

Tyrophagus farinae, Knemidocoptes mutans 
після санації пташників не було виявлено. 
Найбільш резистентним до дії акарицидів та 
дезинфікантів виявився Dermanyssus gallinae, 
�оча його чисельність зменшилася май�е 
в 20,4 разу.

Ва�ливим завданням наши� дослі�
д�ень було вивчення міграції акарофауни по 
території пта�огосподарства та у прилеглі до 
санітарно�за�исної зони (СЗЗ) біотопи. Для 
цього з використанням запропонованого та 
апробованого нами методу [12] були розташо�
вані пастки для відлову кліщів у різни� місця�: 
зоні складування від�одів, на ме�і СЗЗ пта�о�
підприємства та за ме�ами СЗЗ у природному 
біотопі, на відстані 100 м від СЗЗ.

Отримані результати наведено на ри�
сунку 3. Вони свідчать не тільки про локальне 
розповс�д�ення ектопаразитів у пташника�, 
але й за його ме�ами. Наші дані узгод�у�ться 
з науковими фактами в літературни� д�ере� науковими фактами в літературни� д�ере�науковими фактами в літературни� д�ере� літературни� д�ере�літературни� д�ере�
ла�: кліщі довго зберіга�ться в довкіллі без 
птиці, мо�уть голодувати більше 11 місяців. 
Відомо, що D. gallinae мешкає, крім пташників, 

Рис. 2. Таксономічний склад кліщів 
за умов кліткового утримання пта�опоголів’я, %

Fig.2. Taxonomic composition of mites 
in conditions of cage system of holding poultry, %

у гнізда� голубів, горобців і шпаків, часто до� гнізда� голубів, горобців і шпаків, часто до�гнізда� голубів, горобців і шпаків, часто до�
сяга�чи у ци� місця� про�ивання ду�е висо� ци� місця� про�ивання ду�е висо�ци� місця� про�ивання ду�е висо�
кої чисельності [8]. Тому набува�ть наукової 
значущості екологічні проблеми розповс��
д�ення ектопаразитів.
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Висновки

Таким чином, в обсте�ени� пта�огос� обсте�ени� пта�огос�обсте�ени� пта�огос�
подарства� з різно� те�нологіє� вирощуван� різно� те�нологіє� вирощуван�різно� те�нологіє� вирощуван�
ня птиці (кліткова та підлогова) встановлена 
присутність кліщів, але «ступінь закліщенос�
ті» був різним і зале�ав від віку, те�нології 
і терміну утримання курей. Спільним домі�
ну�чим ектопаразитом промислови� пта�ів�
ничи� господарств виявився курячий кліщ 
D. gallinae. Розповс�д�ення ектопаразитів 
відбувається не лише у пташника�, але й за 
його ме�ами на території пта�огосподарства: 
в зоні від�одів, на ме�і СЗЗ. �іотопи мо�уть 
бути резервуарами над�од�ення кліщів, куди 
вони заносяться синантропними пта�ами 
і гризунами. Тому ду�е ва�ливим аспектом 
біобезпеки розглянутої проблеми є суворе 
дотримання ветеринарно�санітарни� за�одів, 
що є ва�ливо� складово� екобезпечного ви�
робництва продукції пта�івництва.

Перспективи подальших досліджень 
обумовлені необ�ідніст� вивчення синеколо�
гічни� та аутекологічни� особливостей фор�
мування популяцій кліщів та інши� ектопара�
зитів. Дослід�ення сезонної динаміки чисель�
ності дали б мо�ливість пта�огосподарствам 
прогнозувати розповс�д�ення шкодочинни� 
членистоноги�. Потребу�ть удосконалення та 

Рис. 3. Чисельність D. gallinae різни� біотопів 
у зоні розташування пта�огосподарств

Fig.3. The number of D. gallinae of different biotopes 
in the area of poultry farms

апробації методичні під�оди щодо виявлення 
та збору кліщів у виробничи� умова�. Про�
ведення дослід�ень з вивчення акарофауни 
за умов ведення промислового пта�івництва 
є ва�ливо� складово� екологічного оцін��
вання впливу сучасни� пта�огосподарств на 
стан довкілля.
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