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Постановка проблеми. За даними вітчизня-
них і окремих зарубіжних дослідників, гельмін-
този птиці мають широке розповсюдження у  
господарствах із різною формою власності.  
З метою відновлення й подальшого розвитку в 

Україні такої високоінтесивної й динамічної  
галузі, як гусівництво, потрібно забезпечити 
птицю високоякісними кормами, належними 
умовами утримання та високим рівнем ветери-
нарного обслуговування [2, 7, 8]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Гельмінтози, зокрема нематодози, залишаються 
найпоширенішими інвазійними хворобами пти-
ці. Їх збудники домінують у паразитоценозах. 
Так, у Тюменській області в результаті дослі-

джень встановлено, що гуси уражені:  
нематодами Ganguleterakis dispar (ЕІ = 80,5 %), 

Amidostomum anseris (ЕІ = 42,0 %); 
цестодами Drepanidotaenia lanceolata (ЕІ = 24 %)  
та трематодами Prosthogonimus ovatus (ЕІ = 7,9 %).  
Мухаметшин Ільгам зазначає, що в господарс-

твах різних форм власності Передуралля Респу-

бліки Башкортостан гуси інвазовані на 86,9 % 
(трематодами на 14,5±1,76 %, цестодами – 
30,9±1,30 %, нематодами – 54,5±1,41 %) [5, 6].  
За даними вчених, у господарствах Дніпропе-

тровської, Запорізької та Миколаївської облас-
тей гельмінтозна інвазія гусей реєструвалась в 
усі пори року, а екстенсивність інвазії (як у до-
рослої птиці, так і у молодняка) досягала 100 %  
[3, 4]. 
Мета і завдання досліджень. Метою дослі-

джень було вивчення епізоотичної ситуації та 
видового складу збудників гельмінтозів водо-
плавної птиці у господарствах Полтавської обла-
сті з різною формою власності.  
У завдання досліджень входило визначення ЕІ 

та ІІ гельмінтозів водоплавної птиці. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня проводили впродовж 2010–2012 років на базі 
наукової лабораторії кафедри паразитології та 
ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської 
державної аграрної академії.  
Вивчення епізоотичної ситуації з шлунково-

кишкових гельмінтозів гусей проводили у госпо-
дарствах Полтавської області з різною формою 
власності (Глобинський, Зіньківський, Полтавсь-
кий, Машівський, Миргородський, Новосанжарсь-
кий, Чорнухинський, Чутівський райони). 
У ході епізоотичного обстеження гусепого-

лів’я основними показниками були екстенсив-
ність та інтенсивність ураження (ЕІ та ІІ) птиці 
гельмінтами. 
Усього досліджено 1742 голів гусей віком від 

одного до 24-х місяців горьківської та великої 
сірої порід.  
Фекалії досліджували стандартизованим ме-

тодом за Г. А. Котельниковим і В. М. Хреновим 
(1981). 
Визначення яєць гельмінтів до виду проводи-

ли під мікроскопом при збільшенні х 120 та за 
допомогою атласу гельмінтів тварин [1]. 

_________________________ 
* Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор В. О. Євстаф’єва 

За результатами здійснених копроскопічних дослі-
джень гусей різних вікових груп у господарствах 
Полтавської області (Глобинський, Зіньківський, 
Полтавський, Машівський, Миргородський, Ново-
санжарський, Чорнухинський, Чутівський райони) 
з різною формою власності зареєстровані наступ-
ні шлунково-кишкові нематодози: амідостомоз 
(37,6 %), гангулетеракоз (30,37 %), капіляріоз 

(19,92 %), трихостронгільоз (6,26 %). Встановле-
но, що ступінь ураженості гусей збудниками  
гельмінтозів залежав від віку, сезону року та  

форми власності господарств. 
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Результати досліджень. За результатами мо-
ніторингу епізоотичної ситуації та за наслідками 
паразитологічних обстежень у господарствах 
Полтавської області встановлено наявність ге-
льмінтозів. Зареєстровано чотири види шлунко-
во-кишкових нематодозів: Amidostomum anseris 
(Zeder, 1880), Capillaria anseris (Madsen, 1945), 
Ganguleterakis dispar (Schrank, 1790), Trichos-
trongilus tenuis (Mehlis, 1846). Проведені нами 
копроовоскопічні дослідження виявили, що інва-
зованість гусепоголів’я, в середньому, станови-
ла: амідостомами (37,6 %), гангулетеракісами 
(30,37 %), капіляріями (19,92 %) та трихострон-
гілюсами (6,26 %) (табл. 1). 
Згідно з даних таблиці 1, екстенсивність нема-

тодозних інвазії гусей у особистих підсобних гос-
подарствах Полтавської області була вищою (амі-
достомоз – 46,8 %, гангулетеракоз – 42,9 %, капі-
ляріоз – 22,31 %, трихостронгільоз – 14,98 %), аніж 
у спеціалізованих гусегосподарствах (32,24 %, 
23,07 %, 18,53 % та 1,18 % відповідно). 
За результатами аналізу епізоотичної ситуації 

у Зіньківському, Миргородському та Чорнухин-
ському районах щодо інвазійних хвороб гусей 
встановлено, що ступінь ураження птиці залежав 

від їх віку (табл. 2). 
Так, найбільший відсоток птиці, ураженої амі-

достомами і гангулетеракісами, реєстрували у 
3,5–4-місячних (63,79 і 56,89 % відповідно), три-
хостронгілюсами – у 2,5–3-місячних гусенят. 
Разом із тим пік капіляріозної інвазії відмічали у 
10–12-місячної птиці (екстенсивність інвазії ста-
новила 13,04 %). 
Вивчення сезонної динаміки шлунково-

кишкових гельмінтозів водоплавної птиці про-
водили у господарствах Чорнухинського, Мир-
городського, Глобинського районів Полтавської 
області. Встановлено, що ступінь ураженості 
гусей збудниками шлунково-кишкових немато-
дозів залежав від сезону року (табл. 3). 
Так, пік амідостомозної, гангулетеракозної та 

трихостронгільозної інвазій у гусей припадав на 
осінній період року (відповідно, ЕІ = 46,51 %, 
44,96 %, 17,05 %), а при капіляріозі – взимку 
(29,73 %). 
Спад екстенсивності трихостронгільозної, 

амідостомозної та гангулетеракозної інвазій спо-
стерігали у весняний період року (відповідно, 
3,31%, 12,58 % та 9,27 %), капіляріозної – влітку 
(ЕІ = 13,18 %).  

1. Інвазованість гусей шлунково-кишковими нематодозами  
у господарствах Полтавської області 

Екстенсивність інвазії, % Форма власності  
господарств 

Дослідже-
но, голів А Г К Т 

Особисті підсобні господарства 641 46,8 42,9 22,31 14,98 
Спеціалізовані гусегосподарства 1101 32,24 23,07 18,53 1,18 

Усього 1742 37,6 30,37 19,92 6,26 
Примітка: А – амідостомоз, Г – гангулетеракоз, К – капіляріоз, Т – трихостронгільоз 

2. Ураженість гусей різного віку шлунково-кишковими нематодозами  
у господарствах Полтавської області 

ЕІ, % Вік 
гусей, міс. 

Досліджено, 
голів амідостомоз гангулетеракоз капіляріоз трихостронгільоз

1,5–2  118 32,2 26,27 5,08 2,5 
2,5–3 118 45,8 47,46 11,86 7,63 
3,5–4 116 63,79 56,89 10,34 6,89 
4,5–5 115 54,78 53,91 11,3 3,48 
5,5–6 115 46,09 38,26 8,7 3,48 
10–12 115 26,9 8,7 13,04 0,86 

3. Сезонна динаміка шлунково-кишкових нематодозів у господарствах Полтавської області 
ЕІ, % Сезон 

року 
Досліджено, 

голів амідостомоз гангулетеракоз капіляріоз трихостронгільоз
Зима 185 24,32 20 29,73 4,32 
Весна 151 12,58 9,27 15,89 3,31 
Літо 129 39,53 37,98 13,18 10,85 
Осінь 129 46,51 44,96 25,58 17,05 
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4. ІІ шлунково-кишкових нематодозів у господарствах Полтавської області  
залежно від сезону року 

ІІ, екз./кр. (М±m) Сезон року амідостомоз капіляріоз гангулетеракоз трихостронгільоз 
Зима 1,72±0,27 2,88±083 1,96±0,36 2,63±0,8 
Весна 1,12±0,3 1,54±0,14 1,45±0,17 0,91±0,1 
Літо 2,49±0,39 2,66±0,87 1,72±0,34 1,13±0,39 
Осінь 3,24±0,44 3,15±0,56 3,8±0,45 3,3±0,41 

 
У ході вивчення ІІ у інвазованих гусей  

(табл. 4) максимальну кількість яєць нематод 
знаходили восени (3,8±0,45 екз./кр.). Навесні 
інтенсивність шлунково-кишкових гельмінтозів 
знижувалася до 0,91±0,1 екз./кр. 
Висновки: 
1. Встановлено, що найбільш поширеними ін-

вазіями шлунково-кишкового тракту гусей у  
господарствах Полтавської області з різною  

формою власності є: амідостомоз, гангулетера-
коз, капіляріоз та трихостронгільоз. 

2. Середня інвазованість гусепоголів’я стано-
вила: амідостомозом – 37,6 %, гангулетерако-
зом – 30,37 %, капіляріозом – 19,92 %, трихо-
стронгільозом – 6,26 %. 

3. ЕІ та ІІ гельмінтозами залежить від віку 
птиці, сезону року та форми власності госпо-
дарств. 
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