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ПАРАЗИТУВАННЯ У PTEROSTICHUS MELANARIUS  
(COLEOPTERA, CARABIDAE) ПРЕДСТАВНИКІВ GREGARINIDA  
ТА MERMITHIDA В УМОВАХ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

У черевній порожнині імаго турунів Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) виявлено життєздат-
них паразитичних нематод родини Mermithidae. При дослідженні кишкового відділу P. melanarius 
(Ill.) знайдено одноклітинних паразитів підряду Eugregarinina. Оцінено відсоток зараження 
P. melanarius (Ill.) нематодами та споровиками в умовах Дніпропетровської області. Проаналізовано 
здатність турунів відігравати роль хазяїв у життєвих циклах нематод і грегарин.  
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В брюшной полости имаго жужелиц Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) выявлены жизне-
способные паразитические нематоды семейства Mermithidae. При исследовании кишечного отдела 
P. melanarius (Ill.) обнаружены одноклеточные паразиты подотряда Eugregarinina. Оценен процент за-
ражения P. melanarius (Ill.) нематодами и споровиками в условиях Днепропетровской области. Проана-
лизирована способность жужелиц играть роль хозяев в жизненных циклах нематод и грегарин.  
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GREGARINIDA AND MERMITHIDA PARASITISM  
IN THE PTEROSTICHUS MELANARIUS (COLEOPTERA, CARABIDAE)  

IN DNIPROPETROVS’K REGION 

Viable parasitic Mermithidae nematodes were revealed in the abdominal cavity of ground beetles 
imago Pterostichus melanarius (Illiger, 1798). Some unicellular parasites of suborder Eugregarinina were 
found in the intestinal tract of the P. melanarius. The percentage of nematodes and sporozoa invasion in 
P. melanarius was assessed for the conditions of Dnipropetrovs’k region. The carabus ability to be a host in 
the life cycles of nematodes and gregarines was analyzed.  

Вступ 
На чисельність популяцій комах впливають різноманітні чинники. Один із них – 

збудники інвазійних хвороб. Практичне значення захворювань комах визначається їх 
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екстенсивністю, тобто рівнем охоплення популяцій, який призводить до зниження чи-
сельності чи повного зникнення того чи іншого виду на визначеній території. Серед од-
ноклітинних організмів найбільшу кількість форм, патогенних для комах, має клас спо-
ровиків [10; 24]. Паразити мають велике значення в еволюції багатьох видів живих ор-
ганізмів, елімінуючи слабких особин у процесі природного добору та сприяючи форму-
ванню життєздатних популяцій хазяїв, стійких до дії несприятливих чинників [7]. 

Як проміжні хазяї комахи відіграють певну роль у життєвих циклах гельмінтів 
[2; 3; 8; 14; 15; 23]. Особливо щільні зв’язки з паразитичними червами мають туруни. 
Досить часто вони виступають проміжними хазяями цестод домашніх птахів. Деякі 
види беруть участь у розвитку Trichinella spiralis (Carabus coriaceus L., Pterostichus sp., 
P. madidus F.). На сьогодні відомі 18 видів Carabidae, в яких відмічене паразитування 
нематод, що належать до 6 родин: Mermithidae, Dorylaimidae, Carabonematidae, 
Rhabditidae, Allantonematidae, Steinematidae [13]. Літературні дані про видовий склад 
внутрішніх паразитів турунів на території Дніпропетровської області, а також рівень 
ураження цієї групи комах відсутні.  

Родина Carabidae – важлива функціональна група твердокрилих, яка бере участь 
у багатьох процесах в екосистемах. Значна кількість представників родини – облігатні 
зоофаги, які впливають на динаміку чисельності елементів ґрунтово-підстилкового 
комплексу [4; 6; 18; 19; 27]. Туруни – невід’ємна частина герпетобію агроценозів [5; 9; 
20–22]. Їх можна використовувати як елемент біологічного методу боротьби з безхре-
бетними – шкідниками сільськогосподарських культур [1; 20; 25; 26]. До наймасовіших 
видів турунів лісових біогеоценозів степового Придніпров’я відноситься Pterostichus 
melanarius (Illiger, 1798).  

Мета роботи – виявити ендопаразитів (зокрема, черевної порожнини та кишеч-
ника) P. melanarius (Ill.) та визначити відсоток ураження цих комах в умовах 
Дніпропетровської області.  

Матеріал і методи досліджень  
Дослідження проведені протягом травня–червня 2009 року. Фактичний матеріал 

(56 особин імаго P. melanarius (Ill.)) зібрано у лісових біогеоценозах околиць 
м. Дніпропетровськ. Із метою виявлення паразитів черевної порожнини робили розтин 
комах, паразитів кишечника визначали компресорним методом [12; 17]. Визначення 
нематод проводили за І. А. Рубцовим [16], споровиків – за Э. Штейнхаузом [24]. 

Результати та їх обговорення 
За результатами досліджень, в організмі P. melanarius (Ill.) паразитують пред-

ставники рядів Gregarinida та Mermithida. У черевній порожнині P. melanarius (Ill.) ви-
явлено скупчення нематод родини Mermithidae (рис. 1).  

Мермітиди – група нематод, більшість яких паразитує у комахах. Це тимчасові 
паразити, імагінальні форми яких мешкають вільно у ґрунті, а личинки паразитують в 
організмі різних безхребетних. Мермітиди у статевозрілій формі досягають у довжину 
150–400 мм. У порожнині комах їх довжина не перевищує 10–12 см. Вони мають нит-
коподібне біле тіло. Ці нематоди швидко розвиваються у хазяїні і через 1–2 місяці ста-
тевозрілі паразити виходять у зовнішнє середовище через стінку черевної порожнини. 
Таким чином, мермітиди відіграють роль у зменшенні чисельності комах [16; 24].  
Лабораторні дослідження ендопаразитів турунів довели, що мермітиди здатні впливати 
на розмноження останніх [11].  
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Рис. 1. Мермітиди черевної порожнини Pterostichus melanarius (Ill.):  

а – головний кінець; б – фрагмент травної системи  

Встановлено, що екстенсивність мермітіозу турунів P. melanarius (Ill.) на тери-
торії Дніпропетровської області становила 1,8 %. В особин даної групи інтенсивність 
інвазії склала 2 екз./комаху.  

При дослідженні кишечників P. melanarius (Ill.) виявили одноклітинних паразитів 
(рис. 2). Ці найпростіші належать до класу споровиків (Sporozoеa), ряду грегарин 
(Gregarinida), підряду справжніх грегарин (Eugregarinina), триби цефалін (Cephalina).  

  

 
Рис. 2. Грегарини у кишечнику Pterostichus melanarius (Ill.)  

Усі без винятку грегарини – специфічні паразити безхребетних (черви, комахи 
тощо). Більшість видів паразитує у кишечнику членистоногих (зокрема комах). Окрім 

а б
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кишкових грегарин існують порожнинні форми та види, які паразитують у статевих 
органах. Їх розміри від 10 мкм до 16 мм. Тіло грегарин поділене на три відділи. У зад-
ньому відділі (дейтомерит) розміщується ядро. Попереду від нього розташований про-
томерит. На передньому кінці клітини цих найпростіших міститься епімерит. 
За допомогою цього відділу грегарини прикріплюються до стінки кишечника хазяїна. 
Коли у паразитів починається статеве розмноження, вони відкидають епімерит, який 
повністю складається з ектоплазми [8; 24].  

За результатами досліджень грегарин ідентифіковано у 51,8 % турунів. За наши-
ми спостереженнями під мікроскопом, ці паразити повільно рухалися у кишечнику 
P. melanarius (Ill.). Іноді спостерігали з’єднання двох особин у сизигій. Кількість пара-
зитів у кишечнику турунів коливалася в межах 2–47 екз./комаху.  

Висновки  
Таким чином, знаходження в черевній порожнині імаго P. melanarius (Ill.) нема-

тод родини Mermithidae, а також одноклітинних паразитичних організмів підряду 
Eugregarinina у кишечнику, свідчить про здатність дослідженого виду відігравати пев-
ну роль у життєвому циклі вказаних груп. Рівень ураження імаго P. melanarius (Ill.) 
мермітидами на території Дніпропетровської області відносно невисокий (екстен-
сивність та інтенсивність інвазії не перевищували 1,8 % і 2 екз./комаху відповідно). 
Грегарин реєстрували у кишечниках 51,8 % турунів. Інтенсивність ураження спорови-
ками досягала 47 екз./комаху.  
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