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Prevalence of nematodes in breeding and fattening flocks of geese

Surnmary

Copro|ogical examinations of samples taken from ten breeding and four tattening flocks of geese were
carried out in May and June of 1988. Birds from the breeder flocks had constant access to natural reservoirs
of water and cnjoyed long standing pastures and shifts. Geesc destined for fattening were given water drawn
from wells. Those kinds of geese were kept indoors and also enjtlyed shifts.

The following nematodes in breeding flocks were found: Capillaria spp. (12.60ń), Amidostomum anseris
(I1.7o^), Trichostrongylus spp. (ID.t"^), and Eimeria spp. (9.4o^), Eimeria spp. (23.4o/o) dominated in the
fattening flocks. The infestation of nematodes in this kind of flock was slight.

It was found that differences in infestation between these two groups of geese were caused by different
breeding conditions. Geese that had constant access to stable water and long term pastures were infested
mainly by nematodes, while at indoor conditions young birds very olten suffered from coccidial infestation.

Keylvords: goosesr nematodes, coccidia.

Woj ewodztwo Warmi ń sko-Mazurski e n al ezy do lc-
jonu, w którym znajduje się spora liczba hodowców
gęsi. Hodowcy tych zwierzątto zazwyczaj rnieszkań-
cy obrzeży wsi lub kolonii. Zwykle obok pomieszczeń,
w których odchowuje się ptaki znajduje się staw, rów
melioracyjny oraz odpowiedniej wielkości pastwisko
i wybieg.

Warunki odchowu gąsiąt i późniejsze ich użytko-
wanie sprawia, że częśc z nich choruje, a część ginie.
Spośród wielu przyczyn padnięc lub zlnniejszonych
przyrostów masy ciała i niezadowalającej nieśności są
irlw azje pasożytów przewodu pokarmowego, głównie
Amidostomum, Ei.meria, Capillaria, a nawet Tricho-
strongylus. Inwazje tych pasozytów są szczególnie
groźne dla rnłodych gęsi (1). Według Czaplińskiego
(2) w latach 1950-1955 ponad 90% dorosłych gęsi w
Polscc,zarażonych było nicien ien Amidostomttm. an.-

serls, Swietlikowski i wsp. (l0) stwierdzili koprosko-
powo tę inwazję uponad45oń gęsi, a sekcyjnic u l00%o,

Tomczyk (12) badając gęsi w 1969 i l979 roku wy-
krył aminostomatozę u ponad 91"ń padłych ptaków,
natomiast Ziomko i wsp. (la) w latach 1990-1991
stwierdzil i sekcyj ni e inwazj ę Am i d o s t o m u m an s a r i s u
8l% dorosłych gęsi iw 84oń u 6-miesięcznych gąsiąt
przy intensywności inwazji 53-253 jaj w gralnie po-

miotu. Podobne zarażenie gęsi w różnych typach cho-
wu stwierdzlli autorzy zagraniczni (3-8).

Poza alnidoston)atozą często u gęsi występują in-
wazje kokcydiów (9), kapilarii, a nawet cjatostotnum
(ll, l3, l5). Brak prac nt. zarażęnia gęsi pasożytarni
wewnętrznymi skłonił autorów do przeprowadzenia
badań w losowo wybranych stadach tych ptaków. Ba-
dania miały na celu wykazanie w jakim stopniu i jaki-
mi pasożytarni dotknięte są gęsi 2-3-1etnie i młode prze-
znaczonę natlcz.

Matetiał imetody
Badania przcprowadzono na kale gęsi pobranyrn bezpo-

średnio po wypuszczeniu ich z ponieszczenia na wybieg.
Kał badano rrretodą flotacji wg Darlinga na obecność w
nim oocyst kokcydiów ijaj helrnintów. Badaniami od maja
do czerwca 1998 r. objęto 14 stad gęsi w tym: l0 zarodo-
wych (6440 sztuk w wieku 2-3 lata) i 4 stada l 6-tygodnio-
wych w liczbie 4700 sztuk ptzęznaczonych na tucz.

Warunki utrzynlania badanych ptakór,v były zróżnicowa-
nc. Gęsi zarodowe miały dostęp do wody w naturalnych
zbiornikach, ponadto korzystały przez kilka kolejnych lat z
tego samego wybiegu i pastwiska, a pomieszczenia nic były
regularnie czyszczone i odkazane. Karmiono je paszą trc-
śc iwą poclro dzącąz własnego gospodarstwa, ziel on ką i ziar-
nem. Gęsi przeznaczone natlcz nic miały dostępu do natu-
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Tab. l. Wyniki badań l<ału gęsi w stadach zarodowych oraz l6_Ęgodniowych gęsi

przeznaczonych na tucz
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W kale gęsi przeznaczonych na
tucz w l6 tygodniu stwierdzono
oocysty kokcydiów (23,4%) oraz jaja
Amido,s tomum an s eris (4,Ioń), C api l-
laria spp. (2,6%) i Trichoslrongyltls
spp. (I%) (tab. 1).

Podsumowując uzyskane wyniki
badań należy stwierdzić, że u gęsi
niosek najczęściej występuje inwa-
zja nicien i z rodzaju Ca p i l l clr ia, Am i-
dostomum i Tric,hoslrongylus, a do-
picro na 4 miejscu znajduje się in-
wazja kokcydiów. Taki stan zarażę-
nia ptaków w stadach zarodowych
należy tŁumaczyc warunkami utrzy,
mania i wiekiern zwierząt. Możli-
wość stałego dostępu gęsi do wody
stojącej i korzystanie z wieloletnich
pastwisk i wybiegów pozwala na sta-
ły kontakt z tnwazyjnymi formami
pasożytów. Wydaje się takze, że gęsi
stad hodowlanych zbyt rzadko są
poddawane dehelminĘzacj i, a jeśli są
leczone, to nie stosuje się preparatów
o szerokim spektrum dzjałanta na
pasozyty lub świadornie zaniża się
dawkę leku aby obniżyć koszty cho-
wu ptaków i nie wpływać na wylę-
gowość jaj.

U gęsi tnłodych, najczęściej wystę-
puje inwazja kokcydiów, a inwazje
nicieni występują w nieznacznytn

stopniu. Związanejcst to z warunkami chowu, odpo-
wiednim żywieniem, pielęgnacj ą oraz krótkim okre-
sem odchowu i następującym po nirn czyszczentu i

odkazanir-r pomieszczeń i wybiegów.
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ralnych zbiorników wody, utrzymywano je w pomieszcze-
niu i na wybiegach. Karmiono je zbilansowanymi paszami

trcściwymi. Wodę otrzymywały z poidcł. Gęsi znajdowały
się pod opieką lekarzy weterynarii i były (stada zarodowe)

co najmniej jeden raz w roku leczone przeciw nicieniom, a

njet az i przeciwko tas i cmcom z r o dzajl D re p a n i c1 o l ae n i. a.

Wyniki i omówienie

Kondycja gęsi zarodowych była zadowalająca.
Wszystkie ptaki cechował dobry apetyt. U części za-
uwazono oddawanie nieuformowanego kału, w więk-
szości przypadków wodnistego, a nawet biegunki. W
stadach zarodowych częśc gęsi oddawała nieuformo-
wany kał, ptaki były brudne. Hodowcy infonnowali
takze o okresowych załamaniach w nieśności. U gęsi
ptzeznaczonych na tucz stwietdzano takŻe objawy
oddawania nieufonnowanego kału, zmienrry apetyt i

osowiałość. Objawy te występowały najczęściej w
p i erwszym okresie tlcztl

U gęsi w stadach zarodowych dominowałainwazja
nicieni, głównie Capillaria spp (12,60^), Anidosto-
mum an,serls (11,7oń) oraz Trichostrongylu,s sjpp.

(10,1%). Ekstensywnośc inwazji nie była duża i wy-
nosiła średnio 9,4oń (wahania 0-21 ,60ń) (tab- I).


