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Парнокопитні родини Оленеві (Cervidae)

Cervus elaphus
О́ЛЕНЬ благородий

(справжній, шляхетний)

Dama dama
Лань

(лань європейська)

Rangifer tarandus
О́ЛЕНЬ північний

(в Америці - кари́бу)

Alces
Лось

Capreolus Gray
Сарна, Серна

(дика коза, козуля)

Muntiacus
Мунтжак

(олень гавкаючий)

Moschus
Кабарга

(олень мускусний)

Odocoileus virginianus
Білохвостий О́ЛЕНЬ 

( олень американський)



На формування гельмінтофауни копитних впливає
сукупність чинників: 

антропогенний –
 інтродукція диких копитних

(правильність вибору території розселення, 
фізіологічний стан, організація підгодівлі, 

лікувально-профілактичні заходи);

 конкуренція диких тварин;

 інтенсивність проведення
санітарних та біотехнічних
заходів

природний –
 наявність умов для існування 

проміжних господарів; 
 наявність сприятливих 

фітоценозів;
 віковий склад популяції 

кінцевих господарів  для 
повного      завершення циклів 
розвитку гельмінтів



На формування паразитоценозу мисливських господарств

впливає низка абіотичних і біотичних чинників

біотичні:  
 підгодівля,
 влаштування штучних 

укриттів, 
 регуляція чисельності хижаків

абіотичні: 
ландшафт,
 клімат, 
гідрологічний режим, 
склад фітоценозів, 
характер ґрунту 

!!!



 перетримка завезених тварин у вольєрі;

 кількісний і якісний склад оленів – засновників Нової популяції;

 продуктивність природних кормових екосистем звірогосподарства; 

 умов проживання;

 проведення комплексу біотехнічних і лікувально-профілактичних

заходів. 



На ступінь зараження тварин гельмінтами впливають терміни та 

способи проведення полювання.

Мисливські тварини є візитною карткою ландшафтних парків, 

мисливських господарств, вольєрів, а гельмінти є одним з чинників, 

що впливають на їхню чисельність, товарні і трофейні якості.



 при дослідженні угідь і виборі території під вольєри необхідно врахувати 
гельмінтологічну оцінку;

 обов’язкове дослідження на гельмінтози (паразитоценози) 
і дегельмінтизація всіх завезених тварин;

 щорічна дезінвазія біотехнічних споруд (годівниць, сольових брикетів, 
водопоїв, площадок для годівлі, захисних для тварин споруд (від сонця, 
вітру, морозу і т.д.));

 раціональне розміщення біотехнічних споруд у  безпечних 
за паразитоценозами угіддях;

 використання способів і термінів полювання, при яких знімається 
найбільш нежиттєздатна частина популяції звірів;

 відлов і відстріл звірів проводити силами кваліфікаційного персоналу з 
метою створення бажаного статевозрілого і якісного складу поголів’я;

 вибраковка заражених звірів, що проявляється в них характерними 
клінічними ознаками захворювання.

На сьогодні вважається важливим дотримання та виконання вимог:



Шляхи профілактики гельмінтозів
у мисливських та вольєрних оленячих господарствах

1

2

3

підтримання чисельності тварин на такому рівні, 
за якого масове зараження не наступає

запобігання циркуляції інвазії

грамотна селекційна роботу –
тобто із популяції тварин виділяти найбільш заражених

тварин – поширювачів інвазії в природі



Fig. 10. Яйце Trichostrongylus axei 
(Cobboid, 1879) 
у фекаліях благородних оленів 
(Cervus elaphus) 

Травень 

2020



Fig. 4. Яйце Ostertagia (Teladorsagia
ostertagia) (Stiles, 1892) 
у фекаліях благородних оленів 
(Cervus elaphus) 



Fig. 3. Яйце Chabertia ovina 
(Fabricius, 1788) у фекаліях 
благородних оленів (Cervus elaphus) 
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Fig. 6. Яйце Dicrocoelium dendriticum 
(Rudolphi, 1819) 
у фекаліях благородних оленів 
(Cervus elaphus) 



Fig. 9b. Ооцисти Eimeria brasiliensis 
(Torres and Ramos, 1939) 
у фекаліях благородних оленів 
(Cervus elaphus) 



Інтенсивність інвазії (шкала EGF)

ВЕСНА та ОСІНЬ

НЕМАТОДИ (Тріхостронгілюс, Остертагії, Коперії, 

Хабертії, Гемонхус, Капілярії, Стронгілоїдес,  Мюлерії) – від 1 до 10.

ТРЕМАТОДИ (Дикроцелія) – від 1 до 10; – від 11 до 100.

НАЙПРОСТІШІ (Еймерії) – від 1 до 10; – від 11 до 100.


