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Постановка проблеми. Інвазійні хвороби водо-
плавних птахів мають значне поширення й завда-
ють суттєвих економічних збитків як невеликим 
приватними господарствам, так і великим – при 
промисловому розведенні. Внаслідок гельмінтозів 
молодняк відстає в рості та розвитку (а певна його 
частина гине), знижується вгодованість дорослих 
птахів, несучість і виводимість яєць, племінна цін-
ність гусей [2–4]. Враховуючи значну кількість 
водоплавних птахів у загальній структурі промис-
лового виробництва м’яса птиці, в Україні за 
останні 15–20 років моніторинг інвазій гусей про-
водився недостатньо. Тому вивчення цього питан-
ня в зональному аспекті має не лише наукове, а й 
практичне значення, що дасть змогу підвищити 
ефективність лікувально-профілактичних заходів 
стосовно паразитозів гусей [8]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Дослідження, які проводилися в різних куточках 
світу, вказують, що з-поміж паразитів гусей до-
мінують наступні інвазії: нематодози (амідосто-
моз, гангулетеракоз, капіляріоз), цестодози (дре-
панідотеніоз, гіменолепідідоз), трематодози (но-
токотилідоз, ехіностоматидози), а також прото-
зоози (еймеріози). Нерідко перебіг інвазійних 
хвороб буває асоційованим. Ураженість гусей 

паразитами в окремих регіонах країни досягала 
100 % за інтенсивності від декількох екземплярів  
до сотень гельмінтів у одної птиці [4–8]. 
Мета і завдання досліджень. Метою дослі-

джень було вивчення поширення та видового 
складу кишкових нематодозів гусей у господарс-
твах різної форми власності Полтавської області. 
У завдання досліджень входило визначення ІІ та 
ЕІ гельмінтозів водоплавної птиці. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня проводили впродовж зимово-весняного пері-
оду 2011 року на базі наукової лабораторії кафе-
дри паразитології та ветеринарно-санітарної 
експертизи факультету ветеринарної медицини 
Полтавської державної аграрної академії. Ви-
вчення епізоотичної ситуації з кишкових гель-
мінтозів гусей здійснювали у господарствах 
Полтавської області (Глобинський, Зіньківський, 
Новосанжарський, Чорнухинський райони). 
При епізоотологічному обстеженні гусей ві-

ком від 21 до 23 місяців горківської та мирго-
родської сірої порід основними показниками бу-
ли екстенсивність й інтенсивність ураження (ЕІ 
та ІІ) птиці гельмінтами. Фекалії досліджували 
стандартизованим методом за Г. А. Котельни-
ковим і В. М. Хреновим (1981). Визначення яєць 
гельмінтів до виду проводили під мікроскопом 
при збільшенні х 120 та за допомогою атласу 
гельмінтів тварин [1]. 
Результати досліджень. За результатами ге-

льмінтологічних обстежень гусей різних порід у 
птахогосподарствах Полтавської області встанов-
лено наявність кишкових гельмінтозів: амідосто-
моз, гангулетеракоз, капіляріоз, а також їх асоціа-
ції. Всі досліджені господарства були неблагопо-
лучними щодо кишкових нематодозів гусей. 
Проведені нами копроовоскопічні досліджен-

ня виявили, що інвазованість гусей у господарс-
твах Полтавської області, в середньому, стано-
вила: амідостомами (39,7 %), гангулетеракісами 
(14,2 %) та капіляріями (40 %) (табл. 1). 

______________________ 
* Керівник – доктор ветеринарних наук В. О. Євстаф’єва  

За результатами здійснених копроовоскопічних 
досліджень встановлено значне поширення кишко-
вих нематодозів у гусей господарств Полтавської 
області (Глобинського, Зіньківського, Новосан-
жарського, Чорнухинського районів), а саме: амі-
достомоз, гангулетеракоз, капіляріоз. Із числа па-
разитозів гусей найбільший відсоток становили 
моноінвазії (50,8 %). Поліінвазії (49,2 %) складали-
ся з асоціацій: амідостомоз + капіляріоз, капілярі-
оз + гангулетеракоз, амідостомоз + гангулетера-
коз, амідостомоз + гангулетеракоз + капіляріоз. 
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1. Поширення кишкових нематодозів гусей у Полтавській області 
Інтенсивність інвазії, 
екз./1 кр. (min-max) 

Екстенсивність інвазії, 
% Райони Порода гусей 

Поголів’я 
(досліджено 

гол.) А Г К А Г К 

Глобинський горківська 1200 
(55) 0,3-2,3 0,3-1,3 0,3-1 60 16,4 23,6 

Зіньківський миргородська 
сіра 

2895 
(75) 0,3-1 0,3-2 0,3-3,7 16 40 48 

Новосанжар-
ський горківська 3000 

(90) 0,3-2,6 - 0,3-6 53,3 - 4 

Чорнухин-
ський 

миргородська 
сіра 

2017 
(75) 0,3-0,7 0,3 0,3 -3 32 4 44 

Усього  9112 
(295) 0,3-2,6 0,3-2 0,3-3,7 39,7 14,2 40 

Примітка: А – амідостомоз, Г – гангулетеракоз, К – капіляріоз 

2. Асоціації паразитів гусей у господарствах Полтавської області 
№ 
п/п Комбінації паразитів ЕІ, % 

 
1 амідостомоз + капіляріоз 21,7 
2 капіляріоз+ гангулетеракоз 6,1 
3 амідостомоз + гангулетеракоз 3,4 
4 амідостомоз + гангулетеракоз + капіляріоз 0,3 

 
Екстенсивність капіляріозу гусей у господар-

ствах Полтавської області коливалася від 23,63 
до 48 %. Максимальне ураження реєстрували у 
гусей Зіньківського району (48 %), при середній 
інтенсивності інвазії – 1,86 екз./ 1 кр. 
Ураженість птиці амідостомозною інвазією 

коливалася в межах від 16 до 60 %. Найвищі по-
казники інвазованості гусей реєстрували у гос-
подарствах Глобинського (60 %) та Новосанжар-
ського (53,33 %) районів. Інтенсивність інвазії 
становила в середньому 1,25 екз. яєць у 1 крап-
лині флотаційної рідини. 
Екстенсивність гангулетеракозної інвазії була 

невисокою й становила у господарствах Глобин-
ського та Зіньківського районів 16,4 та 40 % від-
повідно, при середній інтенсивності інвазії – 
0,75 екз./1 кр. При дослідженні птиці у госпо-
дарстві Новосанжарського району гангулетера-
коз не виявлено.  
Встановлено, що з числа паразитозів гусей бі-

льшу частку становили моноінвазії (50,8 %), а 

саме: амідостомозну (15,3 %), капіляріозну (12,9 %), 
гангулетеракозну (4,4 %). 
У цілому в досліджуваних господарствах Пол-

тавської області виявлено 4 різні видові комбі-
нації (ЕІ=49,2 %) збудників нематодозів гусей: 
амідостоми і капілярії (21,7 %), капілярії та ган-
гулетеракіси (6,1 %), амідостоми і гангулетера-
кіси (3,9 %) та амідостоми, гангулетеракіси і ка-
пілярії (0,3 %) (табл. 2). 
Висновки: 
1. Встановлено, що найбільш розповсюдже-

ними інвазіями гусей у господарствах Полтавсь-
кої області є капіляріоз, амідостомоз, гангулете-
ракоз та їх асоціації. 

2. Середня інвазованість птахопоголів’я у гос-
подарствах Полтавської області становила: капі-
ляріозом – 40 %, амідостомозом – 39,7 %, гангу-
летеракозом – 14,2 %. 

3. Серед ураженої птиці найбільший відсоток 
становили моноінвазії (50,8 %). 
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