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Deoarece încă mult timp de acum înainte 
gospodăriile individuale vor constitui unităŃi 
avicole importante pentru economia României, 
studiul parazitozelor se impune pentru a evita 
pierderile economice ce se produc in situaŃiile de 
contact direct si indirect cu agenŃii de infestare 
helmintică. 

Păsările crescute în sistem liber sunt lăsate să 
ciugulească în jurul casei pe parcursul zilei 
pentru a obŃine hrana din mediul înconjurător, 
care de cele mai multe ori se găseşte sub formă 
de resturi menajere, insecte, râme etc., crescând 
foarte mult şansele să se infesteze cu elemente 
parazitare (4, 10, 15, 16). 

În sistemele de creştere tradiŃionale există foarte 
multe cauze care duc la creşterea mortalităŃii şi 
scăderea productivităŃii păsări. Unii autori 
consideră că managementul greşit, bolile 
infecŃioase, bolile parazitare sunt principalele 
cauze ale acestor pierderi (3, 8, 9). 

Sistemul de creştere liberă (free-range) expune 
păsările la infestaŃii cu trematode, cestode, 
nematode. Nu de puŃine ori păsările prezintă 
poliparazitism. HelminŃii sunt consideraŃi a fi o 
cauză importantă a îmbolnăvirilor şi a pierderilor 
în productivitate pe lângă pierderile cauzate de 
mortalitate. InfestaŃiile cu trematode, cestode şi 
nematode sunt ubicvitare, nemanifestându-se 
clinic în cazul infestaŃiilor slabe şi clinic în cazul 
prezenŃei în număr mare a elementelor 
parazitare. Sistemele de creştere liberă şi 
condiŃiile climatice pot influenŃa dinamica 
populaŃiei de paraziŃi, rezultând modificări 
dramatice ale prevalenŃei şi intensităŃii 
infestaŃiilor helmintice (6). 

Relansarea sistemului de producŃie liber 
(tradiŃional), ca urmare a creşterii cerinŃelor 

consumatorilor de produse ecologice, face să 
crească importanŃa infestaŃiilor cu trematode, 
cestode şi nematode parazite la păsări, fiind 
necesar să se efectueze investigaŃii pentru 
prevenirea acestora (7). Pentru efectuerea unui 
control parazitologic corespunzător este necesară 
cunoaşterea biologiei şi ecologiei speciilor 
parazite. 

Materiale şi metode 

Pentru determinarea etiologiei helmintozelor 
gastro - intestinale la păsările domestice crescute 
în sistem liber în Sudul României s-au recoltat 
tuburi digestive sau cadavre provenite de la 
păsări întreŃinute în gospodăriile populaŃiei, care 
au fost ambalate, individualizate şi conservate 
prin frig până în momentul examinării. 

Studiul a fost efectuat în perioada octombrie 
2003 – octombrie 2004. Au fost supuse studiului 
păsări provenind din mai multe gospodării din 
judeŃele Olt Dolj şi MehedinŃi. 

Examinarea probelor recoltate a fost efectuată în 
laboratorul disciplinei de Boli Parazitare din 
cadrul FacultăŃii de Medicină Veterinară 
Timişoara. Probele reprezentate de masele gastro 
– intestinale, cu traheea alăturată, au fost supuse 
examenului necropsic macroscopic şi 
microscopic.Din conŃinutul tubului digestiv au 
fost prelevate fecale care au fost examinate prin 
metoda de flotaŃie Willis. Identificarea speciilor 
a fost făcută pe baza cheilor de determinare (1, 2, 
5, 11, 12, 13, 14 ). 

Rezultate şi discuŃii 

Au fost examinate 141 probe din care 92 
provenind de la găini (Gallus gallus domesticus), 
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17 curci (Meleagris gallopavo), 15 gâşte (Anser 
anser domesticus), 17 raŃe (Anas platyrhynchos 
domesticus). 

În urma examinării maselor gastro – intestinale, 
cu traheea ataşată, provenind de la găini  cu 
vârsta cuprinsă între 2 luni şi 2,5 ani au fost 
obŃinute următoarele rezultate cu privire la 
ponderea speciilor de helminŃi după cum 
urmează: 

� Ascaridia galli a fost identificată la un număr 
de 52 probe din cele 92 examinate; 

� Capillaria sp. s-a găsit la 20 probe din cele 
92 examinate; 

� Heterakis gallinae a ocupat cecumurile la 28 
găini din 92; 

� Din cadrul cestodelor, Raillietina sp. a fost 
întâlnită la 18 din cele 92 intestine subŃiri; 

� Syngamus trachea a fost identificată la două 
probe provenite de la pui găsiŃi morŃi. 

� Gongylonema ingluvicola a fost evidenŃiată 
la un cadavru în guşe; 

� Cheilospirura hamulosa a fost găsită la un 
singur cadavru în stomacul muscular. 

ProporŃia helminŃilor la găină (figura 1) a fost 
următoarea: Ascaridia galli 57,60%, Heterakis 
gallinae 30,43%; Capillaria sp. 21,73%; 
Raillietina sp. 19,56%; Syngamus trachea  
2,17%; Gongylonema ingluvicola 1,08%; 
Cheilospirura hamulosa 1,08%. 
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Figura 1 
DistribuŃia procentuală a helminŃilor la probele provenite de la găini 

 
 

Aici se Ńine cont de poliparazitismul (Ascaridia 
galli, Heterakis gallinae, Capillaria sp., 
Raillietina sp., Gongylonema ingluvicola, 
Cheilospirura hamulosa) întâlnit la multe probe, 
(31 din 92) în proporŃie de 33,69 % (figura 1). 

Ascaridia galli a fost specia cu cea mai mare 
distribuŃie în cadrul probelor examinate care au 
provenit de la găini din cele trei judeŃe luate în 
studiu. Specia mai sus amintită a fost identificată 
la toate categoriile de vârstă, de la tineret până la 
adulŃi. 

Heterakis gallinae a urmat specia A. galli ca 
pondere în gospodăriile luate în studiu în cele 
două judeŃe, urmată de speciile de Capillaria şi 
Raillietina. Într-un procent foarte mic au fost 
identificate speciile Syngamus trachea, 
Gongylonema ingluvicola şi Chelospirura 
hamulosa. Ultimele două specii au fost 
identificate la câte o probă, fiecare provenind din 
judeŃul Olt. 

La cele 92 probe examinate din cele trei judeŃe a 
fost observată prezenŃa parazitismului la 66 
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dintre acestea, adică la 71,73%, 28,26% fiind 
negative din punct de vedere parazitar la 
examenul necropsic al tubului digestiv şi 
aparatului respirator (figura 1). 

La curcă (figura 2) rezultatele obŃinute sunt 
următoarele: 

� Ascaridia galli a fost identificată la 15 
probe din 17; 88,23%;  

� Capillaria sp. a fost întâlnită la trei 
probe din 17 examinate; 17,64%;  

� Syngamus trachea a fost identificată la 
trei probe din cele 17; 17,64%;  

� Heterakis gallinae identificat la două 
probe; 11,76%. 

Curcile luate în studiu au avut vârsta cuprinsă 
între o lună şi 2 ani.  
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Figura 2 

DistribuŃia procentuală a helminŃilor la curcile examinate 
 
 

� Parazitism mixt (Ascaridia galli, 
Capillaria sp., Syngamus trachea, Heterakis 
gallinae) a fost identificat la 29,41% (5 probe) 
(figura 2). Din cele 17 probe, provenind de la 
curci 15 au fost identificate ca pozitive la 
examenul parazitologic (88,23%) două, (11,76), 
nefiind parazitate (figura 2). 

În urma examinării celor 15 probe, provenind de 
la gâşte cu vârsta cuprinsă între 1 şi 2 ani, au fost 
evidenŃiate speciile (figura 3): 

� Drepanidotaenia lanceolata la trei probe 
recoltate din judeŃul Olt; 20% din total probe 
examinate; 

� Heterakis dispar la zece probe; 66,66%, 
probe provenind din cele trei judeŃe amintite; 

Poliparazitism au prezentat 20% din probe 
(figura 3), iar pozitive din punct de vedere 
parazitologic au fost 66,66%. (figura 3). 

Probele provenite de la raŃă şi examinate nu au 
fost parazitate.  

Trebuie menŃionat faptul ca raportările 
procentuale au fost făcute la numărul de probe 
examinate şi nu la efectivul total de păsări din 
localităŃile de unde s-au recoltat masele gastro – 
intestinale rezultate în urma pierderilor prin 
moarte sau sacrificărilor pentru consum în 
gospodăriile respective. 
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Figura 3 

DistribuŃia procentuală a helminŃilor la probele provenite de la gâşte 
 
 

Concluzii  

1. Găinile crescute în sistem tradiŃional sunt 
frecvent parazitate cu Ascaridia galli, 
Heterakis gallinae, Capillaria sp., Raillietina 
sp., Syngamus trachea deseori păsările 
prezentând poliparazitism. 

2. Deşi în procent foarte mic, sunt semnalate 
speciile Gongylonema ingluvicola şi 
Cheilospirura hamulosa. 

3. Curcile sunt infestate cu Ascaridia galli, 
Capillaria sp.,  Syngamus trachea şi 
Heterakis gallinae. 

4. Gâştele sunt infestate cu Drepanidotaenia 
lanceolata şi Heterakis dispar. 

5. Ascaridia galli a fost specia cea mai frecvent 
întâlnită pe toată durata studiului. 

SUMMARY 

Some helminthoses in fowles bred in 
the traditional system in some 
counties from the south of Romania 

The study was carried out during October 
2003-October 2004. 141 samples were 
examined (gastro-intestinal mass and 
trachea) from which 92 were taken from hen 
(Gallus gallus domesticus), 17 from turkey 
(Meleagris gallopavo), 15 from goose (Anser 
anser domesticus) and 17 duck (Anas 
platyrhynchos domesticus). The study was 
made upon fowls from Olt, Dolj and 
Mehedinti districts.helmints proportion was 
the following: Ascaridia galli 47,51%, 
Heterakis gallinae 21,27%; Capillaria sp. 
16,31%; Raillietina sp. 12,76%; Syngamus 
trachea  3,54%; Gongylonema ingluvicola 
0,70%; Cheilospirura hamulosa 0,70%. 
Drepanidotaenia lanceolata 2,12%; 
Heterakis dispar 7,09%. 
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