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Екібастұз қаласының жеке меншігіндегі үй құстарының экто және 

эндопаразиттерінің салыстырмалы сипаттамасы  
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Аңдатпа 

Бұл жұмысқа Екібастұз қаласының жеке меншігіндегі үй құстарының экто және 

эндопаразиттерін зерттеуге басты мақсат қойылды. Зерттеу барысында тауық 

сынамаларынан үш түрлі құрт жұмыртқасы бөлінді. Сонымен қатар эктопаразиттерге 

зерттегенде Menopon gallinae кенесі анықталды. Үй қаздарынан фюллеборн әдісімен құс 

нәжісін зерттеу нәтижесінде Amidostomum anseris жұмыртқасы табылды. Үйрек 

нәжістерінен эймериялар анықталды. Сол себепті алдын алу шаралары қарастырылып 

емдеу жолдары көрсетілді. Гельминтоздарға қарсы жайылым жерді ай сайын өзгерту 

қажет. Гельминтоздарды алдын алу үшін дегельминтизацияны қыста, құстың 

жұмыртқалау уақыты басталғанға дейін жүргізген жөн. Құсты көктемге 

гельминттерден тазалаған жөн. Құс ауласын таза ұстау керек, ай сайын құсты күтетін 

заттарды ыстық сумен қайнату керек. Құс қоралардағы қиларды уақытылы шығару 

керек. Үй құстарының жабайы құстардан көптеген аурулармен зақымдалмауы үшін, 

оларды жабайы құстардан алыс жерде ұстау қажет.  

Түйінді сөздер: паразит, гельминтоз, зерттеу, жұмыртқа, сынама, тауық, қаз, 

үйрек 
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Сравнительная характеристика экто и эндопаразитов  

домашних птиц в частных секторах г. Экибастуз 

 

Аннотация 

Для этой работы была поставлена главная цель исследования экто и эндопаразитов 

домашних птиц, находящихся в частной собственности города Экибастуза. В ходе исследования 

из пробы кур были отобраны три разных яйца червей. Кроме того, при исследовании на 

эктопаразиты обнаружен клещ Menopon gallinae. В результате исследования кала птицы методом 

фюллеборна у домашних гусей было обнаружено яйцо Amidostomum anseris. Из утиных фекалий 

выявлены эймерии. В связи с этим были разработаны и проведены профилактические мероприятия. 

Против гельминтозов необходимо ежемесячно менять пастбища. Для профилактики 

гельминтозов дегельминтизацию следует проводить зимой, до наступления времени яйцеклетки 

птицы. Птицу следует очищать от гельминтов на весну. Птичий двор должен содержать в 

чистоте, ежемесячно продукты ухода за птицей кипятить горячей водой. Необходимо 

своевременно вывозить навоз в птичниках. Для того, чтобы домашние птицы не были поражены 

многочисленными болезнями, их необходимо содержать вдали от диких птиц.  

Ключевые слова: паразит, гельминтоз, исследование, яица, проба, куры, гуси, утки.  

 

Comparative characterization of ecto and endoparasites of poultry in private sectors of 

Ekibastuz 

 

Summary 

For this work, the main goal was to study ecto and endoparasites of domestic birds that are privately 

owned by the city of Ekibastuz. During the study, three different worm eggs were selected from a sample of 

chickens. In addition, the mite Menopon gallinae was detected during the study for ectoparasites. As a result 

of the study of poultry feces by the fulleborn method, an egg of Amidostomum anseris was found in domestic 

geese. Eimeria was detected from duck feces. In this regard, preventive measures were developed and 

carried out. Against helminthiasis, it is necessary to change pastures monthly. To prevent helminthosis, 

deworming should be carried out in the winter, before the time of the bird’s egg. The bird should be cleaned 

of helminths in the spring. The poultry yard should be kept clean, and the poultry care products should be 

boiled with hot water every month. It is necessary to export manure in poultry houses in a timely manner. 

In order for domestic birds not to be affected by numerous diseases, they must be kept away from wild birds.  

Key words: parasite, helminthosis, research, egg, sample, chickens, geese, ducks. 
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