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У статті представлені результати досліджень 
показників інвазованості гусей збудником капіляріозу 
залежно від пори року в кліматичних умовах Полтав-
ської області. Копроовоскопічно встановлено, що 
сезонна динаміка капіляріозу гусей характеризується 
підвищенням екстенсивності та інтенсивності інва-
зії у весняно-літній період року (до 54,55 % та 
80,67 яєць/г) та їх зниженням у зимовий період 
(12,73 %, 28,57 яєць/г). Водночас за результатами 
гельмінтологічного розтину гусей максимальну кіль-
кість статевозрілих капілярій виявляли взимку та 
навесні (до 72,22 % та 37,48 екз./гол.), найменшу – 
влітку (39,62 %, 11,86 екз./гол.).  
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Постановка проблеми. Птахівництво є одні-
єю з найбільш інтенсивних і динамічних галузей 
сільськогосподарського виробництва, яка дає 
можливість у короткі терміни значно збільшити 
виробництво дієтичних висококалорійних про-
дуктів – м’яса та яєць, з метою забезпечення лю-
дей фізіологічно необхідною нормою харчуван-
ня. Слід відзначити, що у м’ясному птахівництві 
для одержання 1 тонни м’яса потрібно у 12 разів 
менше часу, ніж у скотарстві, і у 8 разів менше, 
ніж у свинарстві.  
Важливим резервом збільшення виробництва 

м’яса в Україні є розвиток гусівництва як тради-
ційної галузі в нашій державі. Відомо, що про-
дукція гусівництва є також цінним сировинним 
матеріалом для промисловості: пух і перо гусей 
є найкращою сировиною для виготовлення пе-
рин, подушок, ковдр, теплих курток [2, 3, 4]. 
Паразитарні хвороби гусей є однією з найсер-

йозніших перешкод у розвитку птахівництва, 
оскільки завдають значних збитків галузі. Осно-
вою комплексного захисту сільськогосподарсь-
кої птиці від паразитарних захворювань, зокрема 
гельмінтозів, та їх прогнозування є епізоотологі-
чний моніторинг, основним завданням якого є 
отримання і аналіз даних поширення збудників 
інвазій з урахуванням сезонних аспектів їх пере-
бігу. Гельмінти, циркулюючи в організмі живи-
теля, зумовлюють порушення цілісності його 

органів, механічно пошкоджуючи їх, що призво-
дить до розвитку запальних та атрофічних про-
цесів. Внаслідок цього молодняк відстає у рості 
й розвитку, знижується продуктивність гусей, 
іноді – птиця гине [1, 7, 9]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, 

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Повідомлення у вітчизняній та зарубіжній літе-
ратурі свідчать про те, що капіляріоз є пошире-
ною нематодозною інвазією гусей у різних при-
родо-кліматичних регіонах багатьох країн світу. 
Причому показники інвазованості водоплавної 
птиці збудником капіляріозу можуть сягати 
100,0 % [6, 10]. 
Відомо, що кліматичні умови та температура 

навколишнього середовища як екологічного фак-
тору впливає на біологічні особливості збудника, 
його життєздатність, а значить і на ймовірність 
зараження та ступінь інвазованості гусей. Так, 
Т. В. Маршалкіна та ін. (2013) [6] зазначають, що 
в умовах господарств степової зони України гуси 
максимально уражаються капіляріями у зимово-
весняний період року порівняно з літньо-осіннім 
періодом. Водночас на території Брянської облас-
ті вчені виявили вищі показники екстенсивності 
капіляріозної інвазії влітку та на початку осені.  
У листопаді ступінь інвазованості птиці знижува-
вся, сягаючи мінімуму у лютому – березні [8]. 
Інші автори встановили, що у кліматичних 

умовах Північного Кавказу пік ураженості водо-
плавної птиці збудником капіляріозу припадає 
на літо (32,00–56,47 %) зі зниженням показників 
екстенсивності інвазії у грудні (до 11,11 %) [5].  
Отже, знання сезонних коливань зараженості 

птиці нематодами з урахуванням кліматичних 
умов досліджуваного регіону дасть змогу своє-
часно й ефективно проводити заходи щодо боро-
тьби та профілактики капіляріозу гусей. 
У зв’язку з цим, метою роботи було вивчення 

сезонної динаміки капіляріозу гусей на території 
Полтавської області.  
У завдання досліджень входило встановити 

екстенсивність та інтенсивність капіляріозної 
інвазії за результатами копроскопічних дослі-
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джень залежно від пори року; дослідити сезонну 
динаміку за результатами гельмінтологічних 
розтинів птиці. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня проводилися упродовж періоду з жовтня 
2016 р. по вересень 2017 р. на базі наукової ла-
бораторії кафедри паразитології та ветеринарно-
санітарної експертизи Полтавської державної 
аграрної академії. Показники сезонних коливань 
визначали кожної пори року в умовах СБК «Бір» 
Зіньківського району Полтавської області за ре-
зультатами копроскопічних досліджень гусей 
віком від 7 місяців до 2 років, а також шляхом 
гельмінтологічного розтину їх кишечників.  
Гельмінтоовоскопію проводили за методом 

В. Н. Трача, вираховували кількість яєць у 1 г 
посліду птиці (ЯГП). Всього досліджено 
220 проб посліду та 284 кишечників (тонка, тов-
ста кишки). 
Під час паразитологічного обстеження пого-

лів’я основним показниками ураження гусей  

капіляріями були екстенсивність та інтенсив-
ність інвазії (ЕІ та ІІ).  
Результати досліджень. За результатами про-

ведених паразитологічних досліджень встанов-
лено, що показники екстенсивності та інтенсив-
ності капіляріозної інвазії в гусей на території 
Полтавської області залежать від пори року. 
Причому, показники інвазованості водоплавної 
птиці капіляріями, виявлені за результатами за-
життєвої клопроовоскопічної діагностики та за 
результатами посмертної діагностики – гельмін-
тологічного розтину кишечників, значно відріз-
нялися (рис. 1, 2).  
З’ясовано, що капіляріоз реєстрували впро-

довж року, однак максимальну ураженість капі-
ляріями копроовоскопічно встановлювали у вес-
няно-літній період року ЕІ сягала 54,55 %, за ІІ 
до 80,67±5,29 ЯГП. 
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Рис. 1. Показники екстенсивності капіляріозної інвазії залежно від пори року 
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Рис. 2. Показники інтенсивності капіляріозної інвазії залежно від пори року 
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Восени показники інвазованості птиці знижу-
валися (ЕІ – 21,82 %, ІІ – 43,33±5,95 ЯГП) і дося-
гали мінімальних значень узимку (ЕІ – 12,73 %, 
ІІ – 28,57±5,95 ЯГП). Таку сезонну динаміку 
можна пояснити біологічною особливістю капі-
лярій, яка характеризується максимальною     
яйцепродукцією самок нематод у зв’язку зі 
сприйнятливими умовами зовнішнього середо-
вища. У теплий період року відбувається швид-
кий ембріогенез, реєструється висока збереже-
ність яєць у зовнішньому середовищі, що сприяє 
подальшому зараженню сприйнятливих хазяїв і 
збереженню виду вцілому. 
За результатами гельмінтологічних розтинів 

кишечників гусей встановлено, що екстенсив-
ність інвазії впродовж року вища (до 72,22 %), а 
інтенсивність інвазії нижча (37,48±1,70 екз./гол), 
ніж за показниками копроскопічних досліджень 
(54,55 % та 80,67±5,29 ЯГП відповідно). У се-
зонному аспекті пік капіляріозної інвазії припа-
дав на зимово-весняний період року (ЕІ до 
72,22 % за ІІ – 37,48±1,70 екз./гол.) зі спадом по-
казників інвазованості птиці влітку (39,62 %, 
11,86±1,53 екз./гол.). У подальшому в осінній 
період року встановлювали незначне підвищен-
ня ЕІ до 58,95 %, а ІІ до 19,21±1,14 екз./гол. Такі 
особливості сезонної динаміки, на нашу думку, 
можна пояснити тим, що у зимовий період року 
самки капілярій, концентруючись у кишечнику 

птиці, перестають відкладати яйця, оскільки 
створюються несприятливі фактори для їх роз-
витку. В подальшому, у літній період року від-
повідно до життєвого циклу капілярій відбува-
ється відходження нематод з організму птиці, 
тому їх кількість зменшується. 
Отже, капіляріоз гусей на території Полтавської 

області перебігає з вираженою сезонною динамі-
кою, яка пов’язана з біологічними особливостями 
нематод і кліматичними умовами регіону. 
Висновки:  
1. Встановлено, що в умовах Полтавської об-

ласті капіляріоз гусей перебігає з вираженою 
сезонною динамікою. 

2. За результатами копроскопічних дослі-
джень гусей максимальну ураженість капілярія-
ми спостерігали у весняно-літній період року ЕІ 
сягала 54,55 %, за ІІ до 80,67±5,29 яєць/г. 

3. За результатами гельмінтологічного розти-
ну кишечників гусей пік капіляріозної інвазії 
встановлено у зимово-весняний період року, ЕІ 
сягала 72,22 %, за ІІ до 37,48±1,70 екз./гол. 
Перспективи подальшої роботи в цьому на-

прямі. Перспективами подальших досліджень є 
визначення ефективності сучасних антигельмін-
тних препаратів за капіляріозу гусей, а також 
економічне обґрунтування доцільності їх засто-
сування. 
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