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Постановка проблеми.Лисицязвичайна (Vulpesvulpes) є одним 

ізнайпоширенішиххижихзвірівУкраїни. Вона зустрічається в 

усіхландшафтних зонах, але найбільшоїчисельностінабуває в 

мішанихлісах, лісостепу і степу [2]. Вона можежитинавіть у великих 

містах, як цеспостерігають в ЗахіднійЄвропі, а також в Австралії, куди вона 

була завезена людиною [1].  

Сучаснезначеннялисиці для людинивизначається не лишетим, щоцей 

вид є традиційнимоб’єктомполювання (до речі, в останні роки 

трофейнацінністьлисиці є незначною через низькіціни на їїхутро), а 

такожнебажанимхижаком у мисливськихгосподарствах, якіорієнтовані на 

пернату дичину. Значнобільшим є значеннялисиці як основного 

переносникавірусу сказу. Слідтакождодати, щолисицяналежить до 

виключноуразливих до цьогозахворюваннявидівссавців [3]. 

Аналізосновнихдосліджень і публікацій, в 

якихзапочаткованорозв’язанняпроблеми.Відноснузначущістьлисиці як 

виду-переноснику сказу ілюструютьдані про зустрічальністьвипадків сказу 

в Європі. Наприклад, у першійчверті 2001 року булозареєстровано 2911 

випадків сказу, середяких 2295 припадало на диких тварин [4].  

Середцихостанніх 2010 випадківабо 87,6% – цереєстрації сказу у 

лисицізвичайної. Наведеніданібеззаперечновказують на роль лисиці у 

сучасномурозповсюдженніцьогонебезпечногозахворювання в Європі [5]. 

Характер географічногопоширеннявірусу сказу і динамікаепізоотій в 

Європізначноюміроювизначаютьсяособливостямиекології та 

поведінкилисиць як йогоносіїв [6]. 

Міжрічнаперіодичністьвиникненняхвильзахворюванняпов’язанаіззмінамич

исельностіпопуляційлисиці. Повторенняепізоотії через кількароківсвідчить, 

щопопуляціявстиглавідновити свою чисельність. Зимовий 



пікреєстраціївипадків сказу пов’язанийізпідвищеннямздатностізвірів до 

пересування, розселенняммолодихлисиць та початком сезону розмноження, 

щопризводить до збільшенняконтактівміжособинами. 

Метою роботи є оцінкаролілисиці в епізоотії сказу на 

територіїХерсонської області. 

Завданнямдослідженьбуловивчитиепізоотичнуситуаціющодо сказу в 

Херсонськійобласті; вивчитиособливостіперебігу сказу середлисиць в 

Херсонськійобласті. 

Матеріали і методидосліджень. Робота виконувалася на 

територіїсільськогосподарських та мисливськихугідьХерсонськоїобласті, 

Херсонськоїобласноїдержавноїлабораторійветеринарноїмедицини. З метою 

розробкинауковообґрунтованого плану профілактики і боротьбизі сказом 

дикоїфауни на територіїХерсонської області, нами 

проводивсяепізоотологічниймоніторинг по сказу тварин на 

протязіостанніхроків.  

Результатидосліджень. В Україніепізоотіяіснуєбільше 40 років, 

спробиїїобстеження та призупиненнябулималоефективними. 

Різкепогіршенняепізоотичноїситуації у 

Херсонськійобластібулопов’язанеізактивізацієюінфекційногопроцесусеред

лисиць(рис. 1, 2).Епізоотичнапоява сказу на територіїрегіону, 

якийвивчаєтьсявідрізняєтьсявираженоюполігостальністю, тенденцією до 

розширення ареалу, як правило, на фонізбільшеннящільностіпопуляції 

диких м’ясоїдних, зокремачервонихлисиць (основнихприродніххранителів 

і резервуарівйогозбудника). 

 



Рис. 1. Вплив чисельності лисиць в Херсонській області на 

динаміку захворювання сказом тварин 

 

 

Рис. 2. Динаміка виявлення хворих тварин в неблагонадійних 

пунктах Херсонської області щодо сказу за останні 5 років 

Визначаючи характер сезонності, враховуваликількістьтварин, 

щозахворіли кожного виду по місяцям у відсотках до сумивипадків сказу за 

рік. Це дозволило виявитидинамікупідйомів і спадівзахворюваності і 

судити про інтенсивністьсезоннихпідйомів. Результатианалізувказують, 

щоланцюгзараженьвсіхвидівтварин не переривається на протязі 6 всього 

року, проте ясно вираженісезонипідйомузахворюваності, яківідбуваються у 

зимово-весняний і осіннє-зимовий періоди: в січні-лютому 12,9% і 11,0%, в 

жовтні-листопаді 11,0% і 11,2% відповідно. Ізприведенихрезультатів 

видно, що сказу диких тваринпритаманнілітніймінімум і два підйоми: 

зимово-весняний і осіннє-зимовий. 

Цізакономірностідинамікиінтенсивностіепізоотичногопроцесугарнопоєдну

ютьсяізособливостямибіологіїлисиці – головного резервуару і 

джерелавірусу сказу. Відомо, що у другійполовинівесни і на 

початкулітакожна родина лисицьзаймаєвизначенуділянку. При 

їїзахистітваринизвичайно не вступають у боротьбу, і цеобмежує передачу 

хвороби. Проте, все-таки, можливіокремівипадки нападу самцяабосамиці 

на тварин, яківдираються на їхтериторію. В результатіланцюгзаражень не 

переривається. На кінецьліта – початок осені молодняк, 

якийпідрісзалишаєродинніділянки і розселюється. 



Контактиміжлисицямичастішають, не виключаєтьсяборотьба за 

територіюмешкання. В результатінаступаєосіннійпідйомзахворюваності. 

На грудень-січень-лютийприпадаєперіод гону 

ізобов’язковимсуперництвомміжсамцями, щопризводе до зимово-

весняного пику епізоотії. Окрім того, на окремихтериторіях, особливо в 

суворізими, лисицінерідкоконцентруютьсяпоблизутваринницьких ферм, 

населенихпунктів. При порівнянніданих про 

річнийрухзахворюваностірізнихвидівтварин, 

встановленаподібністьрівнівзахворюваностілисиць і іншихвидівтварин 

(собак, котів). Щомісячнийрозподілвипадків сказу собак і 

котівкопіюєдинамікузахворюваності диких тварин. Різниця – лише у наявн 

7 ваностікотів і собак, щоможнапояснитизбільшеннямконтактівцихтвариніз 

дикими м’ясоїдними. Все цедозволяєговорити про першочерговезначення 

диких м’ясоїдних як джерелазбудника сказу, якийпередає хворобу 

свійським і сільськогосподарськимтваринам. 

Сучасніособливостісезонноїдинамікиепізоотичногопроцесувраховували 

при прогнозуванні становища і плануванніпротиепізоотичнихзаходів. У 

багаторічнійдинаміцічасових меж епізоотичноїпояви сказу в 

умовахХерсонськохобласті і 

окремихйогосуб’єктіввстановленавираженаперіодичністьізсинхроннимчере

дуваннямспадів і підйомівепізоотичноїнапруженості, а у річнійдинаміці – 

сезонністю, циклічністюбіологічноїактивності основного господаря 

збудника (лисиці). 

Висновки. На територіїХерсонської 

областімаютьмісцеприродністаціонарніантропоургічні і змішані природно-

антропоургічнівогнищаізсамостійноюциркуляцієювірусу у популяціях 

диких м’ясоїднихтварин і в першучергусередлисиць. У 

багаторічнійдинаміцічасових меж епізоотичноїпояви сказу в 

умовахСумськоїобласті і 

окремихйогосуб’єктіввстановленавираженаперіодичністьізсинхроннимчере



дуваннямспадів і підйомівепізоотичноїнапруженості, а у річнійдинаміці – 

сезонністю, яка відбувається у зимово-весняний і осіннє-зимовий періоди: 

в січні-лютому 12,9% і 11,0%, в жовтні-листопаді 11,0% і 11,2% відповідно. 

Характерною особливістю сказу в останні роки є все 

більшезростаючапояваепізоотичнихвогнищантропоургічного типу 

ізпереростанням у «міський» сказ і циркуляцієювірусусеред бродячих 

собак і котів. При цьомучастішевсьогореєструється передача збудника за 

типом лисиця-кіт-собакасільськогосподарськатварина.  
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