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. ВЬIВУЧЭННЕ ХВАРОБ ВУГРА 
У НЕКАТОРЬIХ АЗЕРАХ БЕЛАРУСI 

У прыродных вадаёмах Беларусi (азёрах) уловы вугра залежаць ад 
колькасцi пасаджаных малявак, умо9 ix утрымання, у тым лiку ад пра
фiлактыкi захворванняу, iнтэнсiунасцi промыслу i iнш. Вядома, што за 
апошнiя гады з ПIРЫЧЬIНЫ антрапагеннага забруджвання прыбярэжных 
вод Балтыкi, а такс~ма 9звядзення гiдразбудаванняу на шэрагу рэк Ба:Л
тыйскага басейна заход малявак вугра у вадаёмы рэспублiкi практычна 
спынiуся. У сувязi з гэтым таварнае вугр.аводства у рэсnублiuы право
дзiцца за кошт пасэдак малявак вугра, iмпартаваных з краiн Еуропы 
(Францыi, Германii, Aнrлii). 

Паводле даных Галоурыбвода Рэспублiкi Беларусь, промыславае вяр
танне вугра складае каля 2%. Аднак пры аналiзе эканамiчных паказ
чыкау промыслу вугра за апошнiя 30 гадоу было выяулена перавышэн·не 
даходау над выдаткамi больш чым у 2 разы. Такiм чынам, вуrраrадоуля 
у азёрах рэспублiкi з'яуляецца рэнтабельнай . .Калi nазбегнуць масавых 
с'!'рат вугра у перыяд гадавання, то эфектыунасць гэтай галiны можа 
быць значна больш высокай. 

За апошнi час (1985-1992 rr). у азёрах Беларусi nеР.ыядычна назi
ралася масавая гiбель вугра. Найбольш распаусюджаны у вугра iнфек
цыйныя, iнвазiйныя, а таксама алiментарныя хваробы. У рэспублiцы 
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раней не лраводз!ЛIСЯ слецыяльныя сiстэматычныя даследаваннi па rэ
тых хваробах; iснуюць толькi разавыя лаведамленнi npa вьшадкi якоrа
небудзь захворвання. 

Аналiзуючы айчынную i замежную л iтаратуру, неабходна адзначыuь, 
што на вуграгадоучых фермах Aнrлii, Францыi, Яnoнii найбольш часта 
у вуrра дыягнастуюць сапралеrнiёз, вiбрыёз, бактэрыяльныя захворван
нi жабрау, заушнiцаnадобныя i вiрусныя хваробы [1-3],. У замежнай 
лiтаратуры за алошнiя гады ладаецца шмат звестак na уnлыве умоу 
асяроддзя, забруджанасцi яго цяжкiмi металамi i iншымi таксiкантамi 
на павелiчэнне выпадкау узнiкнення хваробы «каляровая капуста», лiм
фацысцiсу, розных пухлi н, язвау i rнiення плаунiкоу у вуrра [4, 5]. 

3 nачатку 80-х rадоу у лiтаратуры з'я.вiлiся паведамленнi лра новае 
для еуралейскаrа кантынента захворванне вуrра (6). Пра нематоду, якая 
лакалiзуецца у ллавальным лузыры вуrра, лершапачаткова было вядо
ма толькi у Ялонii [7). У Еуролу ларазiт быу завезены, як вiдаць, з Яло
нii на адну з фермау Iтaлii разам з ялонскiм вуrром [8). У далейшым 
нематода шырока распаусюдзiлася у пзуночных рэгiёнах Е)iiролы [9, 
10) . У цялерашнi час iснуюць звесткi лра ляць -вiдау нематоды роду 
Anguillicola, якiя сустракаюцца у плавальных пузырах вугроу у асобных 
рэгiёнах Aзii, Еуропы, Аустралii i Афрыкi. Звесткi пра цыкл: развiuця 
паразiта супярэчлiвыя i, як вiдаць, м~юць свае асаблiвасцi для розных 
рэriёнау. У лiтаратурьi адсутнiчаюць дань1я пра наяуliасць адзначанага 
паразiта у вугра у вадаёмах рэспублiкi, а таксама блiзкага замежжа 
(рэслублiкi былога СССР). 

У лiсталадзе 1990 г . nры даследаваiшi дарослых {палаваспелых) 
асобiн вуrра з воз. Свiр намi упеiРшыню былi выяулены нематоды у пла
вальных пузырах рыбiн. Цры далейшым абследаваннi вугра (у 1991 г. ) 
з азёрау Свiр, Лукомль, Няшчэрда былi знойдзены нематоды у большас
цi абследаваных . рыбi н з высока й ступенню заражэння (экстэнсiунасць 
склала 85-100% цры iнтэнсiунасцi 7-31 паразiт на адну рыбiну). У 
1992 г. праведзена вывучэнне сезоннай дыиамiкi заражанасui вугра не
матодай, морфафiзiялагiчных уласцiвасцяу паразiта, а таксама элiза-

Вынlкi абследавання вугра 3 803. Няшчэрда Полацкага раёна з красавiка па кастрычнiк 
1992 г. (вывучэнне сезоннан дынамlкi заражэння) 

Час 
абследавання 

Красавiк 

Май 

Чэрвень 

Лiлень 

Жнiвень 

Верасень 

Кастрычнiк 
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Колькасць Экстэнсlу-
вуrро?; 11асць 
памер, см iнвазii, % 

15 
54-77 

31 
59-74 

17~ 
61-75-

20 
65-80 

17 
65-80 

15 
65-85 

15 
65-89 

80 

87 

65 

50 

35 

80 

80 . 

IIITЭнci,. 
насць 

iнваэii, 
штjрыбiну 

кароткая характарыстыка нематод 

8-66 Нематоды палаваспе.1ыя. ЯАцы у са~tак вы· 
разна прасочваюцца, аднародныя 

\0- 70 Нематоды лалаваспелыя, вiдаць лiчынка у 
фазе фармiравання, у асобных са мак- па· 
еняванне лiчынкi 

\0- 65 Самкi адкладваюць лiчынку, riнуць, шма1 
чорнай вадкасцi 3 рэшткамi цела самак; у 
плавальным пузыры i кiшэчнiку шмат лi· 
чынак 

·1-30 Плавальны пузыр запоунены вадкасцю з 
уклю<rэннямi; самкi лалаваспслыя, самцы i 
адзiнкавыя маладыя гельмiнты 

5- 20 Адзiнкавыя дарослыя асобiны, у асно9ным 
самцы, шмат маладых формау; у кiшэчнi· 
ку - лiчынкi 

10- 47 Адзiнкавыя дарослыя формы (самцы), ма· 
ладыя rельмiнты 

15- 52 У асноуным маладыя формы розных паме
рау 



атычнага стану асно)·ных вугравых азёра5 рэспублiкi. Вывучэнне сезон
най дынамiкi заражанасцi вугроу розных груп па ламеры (45-.-79 см} 
праводзiлася з красавiка да кастрычнiка штомесячна. Матэрыя.'l адбiра
лi у асноуным ад вугроу Свiры i Няшчэрды. Даслсдавалася не менш за 
15 рыбiн метадам поунага i частковага гельмiнталагiчнага разразання 
nаводле методыкi ( 11]. Даныя па вывучэннi сезоннай дынамiкi заражэн
ня вугра немзтодай прыведзены у таблiцы. Найбольшая ступень зара
жанасцi вугра нематодаi'I назiралася у красавiку- маi. Затым у чэр
венi- жнiунi прасочвалася панiжэнне экстэнсiунасцi iнвазii да 20%, 
што абумоулена выхадам лiч-ынкi нематоды i наступным заражэннем 
вугра маладымi яе асобiнамi. Праведзеныя даследаваннi па ссзоннай ды
намiцы заражанасцi рыбiн у найбольш небяслечньш вадаё!\1е дазваля
юць высветлiць некаторыя пЬiтаннi бiялогii ларазiта (час выспявання 
лiчынкi, выхад з плавальнага nузыра л раз кiшэчнiк i да т. n.). 

Рыс. 1. Anguillicola crassus: а- яйцы э эмuрыёнамi у сrадыi развiцця дыямсrрам 
50Х75 мюt, Х80; б- лiчынкi у сrадыi развщця, Х80; в- .1iчынкi даужынёй 170-210, 

шырынёй 50-90 мюt, Х200 
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Морфафiзiялагiчн.ыя прьtкметьt н.е.матодьt, якая паразiтуе g вугра. У 
сiстэматьщы нематод некаторыя органы :- галава, стрававод, кiшэчнiк, 
рэпрадуктыуныя органы, кутыкупа 3'яуляюцца важнай таксанамiчнай 
прыкметай. Былi правед3ены даследаваннi палаваспелых асобiн самцоу, 
самак, яец i лiЧынак метадам светлавой i электроннай сканiруючай мi
кpacкanii 3 наступным фатаrрафаваннем. Anpa<Ia таrо, на3ваныя аб'екты 
даследавалiся i ~бмервалiся пад 3вычайным мiкраскопам 3 мiкраме
трычнай насадкаИ. 

Даужыня цела палаваспелай самкi нематоды складае 60-64, шыры
ня- 1,8-3 мм, м'аладой- адпаведна 20-35 i 0,6 мм. Цела самак мае 
прыблi3на аднолькавую таушчыню на усiм працяrу, плауна 3Вужаючыся 
да хваста (рыс. 1, в). 

Як вiдаць на рыс. 2, а, б, rалауны канец нематоды мае цыбулеnадоб
ны выгляд, ад3начаецца выра3нае 3Вужэнне шыi. Пярэдняе !Расшырэнне 
у выrля;д3е цыбулiны больш выяу.1ена у дарсавентральным напрамку, 
чым у латэральны м (0,20 i 0,12 мм адпаведна). Ротава я лоласць каля 
асновы больш шырокая, чым у nярэдняй частцы; даужыня ротавай кап-. 
супы 0,1, rлыбiня- 0,010 мм, шырыня у пярэдняй частцы- 0,020, у ся-

Рыс. 2. СЭ.М Anguillicola crassus (самка): а- rалауны кансц круглы, ротавая адтулiна 
акружана чатырма вялiкiмi naniлaмi (С) i дэвюма малс11ькiмi амфiдамi (А}, ХЗООО; 
б- склсратызаваная ротавая каnсула змяшчаt: 22 вялiкiя цыркумаральныя зубы (3), 

хзооо 
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рэдняй- 0,027 i Rаля асновы- 0,032 мм. Даужыня стрававода 0,80 мм. 
Стрававод усамак мускулiстР!. Ен раунамерна пашыраецца у нанрамку 
да асновы. Пярэднi канец у яrо у выrлядзе лоnасцяу заходзiць у рота
вую nоласць. Кiшэчнiк усамак шырокi i заnоунсны цёмнай масай (змес
цiвам). Блiжэй да хваставой часткi цёмная кiшэчная маса не вiдаць, 
кiшэчнiк пераходзiць у вузкую трубку- рэктум. 

Усамак даужынёй звыш 1,6 мм nачынае фармiравацца ваriна на ад
леrласцi 1/6 даужынi цела ад кауда;tьнаrа канца. Bariнa адкрываецна 
вульвай на вяршынi выnуклага утварэння у ·выглядзе усечанага кЬнуса. 
Пасля сларавання вульва закрываецца мукоiдным корка\1 i аб.1iтэры
руецца. Выnукласць зrладжваецца, i у далсйшым яе цяжка распазнаць. 
Трубы яечнiка размешчаны як у пярэд.нiм, так i у хваставым аддзеле; 
ваriна кароткая. У сталай самкi цела залоунена маткай, якая змяшчае 
мноства лiчынак. Самкi жывародэячыя. Пры мit<pacкanii змесцiва маткi 
самак былi выяулены яйцы авадьнай формы памерам.i 0,012-0,014Х 
Х0,024-0,025 мм. У красавiку- маi змесцiва яец аднароднае. У nачат
"У чэрвеня пачынаецца выразнае фармiраванне лiчынкi. Даужыня сфар-

Рыс. З. СЭМ Arщuillicola crassus (хваставы канец са\lца): а- добра вiдаць тры пары 
nостана.,ьных еэсочка у ;щяметра~о~ 29-32 мкм, Х 1000; б- агульна я nратока к.1аакi 

(!\) адкрываецца у каудапьную нарасць, ХбiО 
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мiраванай у матuы .1iчынкi 0,27-0,28 мм. Знешнi выгляд яеu розных 
стадый развiuuя i Jiiчынкi паказаны на рыс. 1, а, б. 

Самцы паразiтуюuь разам з самкамi у плаваль11ы~f пузыры вугра. 
Яны значна меншыя за самак. Максiмальная даужыня ix uc.1a 39-40, 
эвычайная-каля 25 мм, шырыня 1-2 мм. У самuоу спiкулы адсутнi
чаюць, аднак ёсць хваставыя сасочкi (рыс. 3, а, б). Семяннiкi пачына
юuца у ix на узроунi хваставага канuа. Семяины пузырок выразна выяу
лены. Канал, па якiм семя адыходзiuь ад пузырка, адкрываеuuа у кла
аку, размешчаную на анальным выступе. За клаакай размяшчаюuца тры 
nары напаусферычных анальных сасочкау, па баках ад яс- пара пры
анальных, а перад ёй- пара прэанальных сасочкау дыяметрам каля 
30 МЮ1. 

Важнай сiстэматычнай прыкметай з'яуляеuuа i выгляд галаунога 
канuа. Галауны канец нематоды круглявы. Па перыферыi ротавай ад
тулiны знаходзяцца чатыры папiлы i дзве маленькiя амфiды (бiлатэ
ральна). Склератызаваная ротавая капсула змяшчае 22 адносна буйныя 
цыркумаральныя зубы трапеuаiдальнай формы (рыс. 2, 6). Праведзеныя 
морфафiзiялагiчныя даследаваннi самцоу i самак дазваляюць аднесцi 
нематоду да вiду Anguillicola crassus. 

Для удакладнення эniзаатычн.ай сiтуацыi у рэспублiuы па ангвiлi
калёзе праведзены даследаваннi асноуных вугровых азёрау рэспублiкi. 
Выяулена, што нематоды у вугра сустракаюцца у многiх вадаёмах рэс
публiкi (Луком.1ь, Свiр, Няшчэрда). У азёрах Браслаускаrа рэгiёна 
(Дрывяты, Недрава, Балойкi, Войса, Струстава), а таксама у Нарачы 
гэтае захворванне адсутнiчае. Адной з прычын узнiкнення ангвiлiкалёзу 
у вадаёмах нашай рэспублiкi з'яуляецца, напэуна, завоз малявак вугра 
з Германii, Aнrлii i Франuыi, дзе названая нематода даволi распаусю
джана. 

Summary 

Anguillicola crassus - is а nC\V parasitic nematode of Europcan eel (Anguil\a 
Anguilla L.) in the lakes of BelartiS.' 

The bringing into the basins of the RcpuЬ\ic. The spreading. The seasonal dynamics 
of the invasion. The morphology a11d thc Ьiometry of thc parasite. 
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