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Niniejsza  publikacja  może  być  kopiowana  oraz  dowolnie  rozprowadzana  tylko  i

wyłącznie w formie dostarczonej przez  www.emesz.pl.  Zabronione są jakiekolwiek

zmiany  w zawartości  publikacji  bez  pisemnej  zgody  autora  i  zabroniona  jest  jej

odsprzedaż.

Publikacja ma charakter informacyjny, a nie naukowy.
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Wstęp

Identyfikacja chorób może stwarzać pewne problemy. Jednak może również być ciekawym

doświadczeniem.  Hodowca  obserwuje  swoich  podopiecznych  codziennie  i  może  dostrzec

niebezpieczeństwo.  Stara  się  jak  najlepiej  dbać  zarówno  o  gołębie  jak  i  czystość  i  wentylację

gołębnika.

Relatywnie  szybka  identyfikacja  niebezpiecznych  sygnałów  zwiększa  skuteczność

wyleczenie, a już na pewno złagodzenia poszczególnych stanów chorobowych. Bardzo ważny jest

tu czas stosowania antybiotyków, stopień zaawansowania  choroby,  stopień ekspansji choroby na

inne osobniki w stadzie itp. Jeżeli chodzi o stosowanie antybiotyków czas i aplikacji nie może być

krótszy niż 7-10 dni przez pojenie, lub 5 dni iniekcyjnie ( zgodnie z zaleceniami na ulotkach ).

Aby jednak móc identyfikować stany chorobowe u swoich gołębi hodowca musi posiadać

wiedzę na temat możliwych chorób, z jakimi może mieć do czynienia. Wiedza ta jest bardzo ważna

aby móc nie tylko identyfikować daną jednostkę chorobową, ale i skutecznie z nią walczyć.

Ideą Leksykonu chorób gołębi jest skumulowanie wiedzy na temat poszczególnych chorób

gołębi. Leksykon będzie automatycznie uzupełniany o kolejne doświadczenia i sugestię hodowców

z  całej  Polski.  Zawsze  można  sprawdzić  czy  dana  wersja  Leksykonu  jest  aktualna.  Będzie  to

praktyczny poradnik na temat walki z chorobami asów.

Praktyczna, ponieważ będzie bazowała na informacjach płynących od hodowców. Będzie

tworzona przez hodowców, dla hodowców.

Mam nadzieję  że znajdzie  się  wielu,  którzy mają doświadczenie  zarówno jeśli  chodzi  o

objawy jak i sposób leczenia danej jednostki chorobowej.

Kilka  słów własnej  praktyki  może pomóc wielu  hodowcom w walce  o zdrowie  swoich

lotników.

Myślę, że to ciekawa idea, która nie tylko zintegruje hodowców, ale i ich zjednoczy w walce

z chorobami gołębi.

Jeżeli chcesz być współautorem tego Leksykonu zapraszam do współpracy.

Michał Szafrański

Samych sukcesów hodowlanych
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Choroby pasożytnicze
Pasożyty zewnętrzne

Rzęsitek

Nazwa choroby

Rzęsitek

Rodzaj choroby

Choroba pasożytnicza (pasożyty zewnętrzne)

Opis choroby / Źródła zakażenia

Rzęsistkiem  zarażone  są  wszystkie  dorosłe  gołębie.  Dzięki  nabytej  odporności  i  dopóki  inne
czynniki  nie  osłabią  gołębi,  inwazja  najczęściej  nie  jest  groźna.  Rzęsistek  jest  niebezpieczną
chorobą dla młodych ptaków,ze względu na brak u nich rozwiniętej odporności.
Osłabione  tym  pasożytem  gołębie,  łatwo  zarażają  się  chorobami  wirusowymi  i  bakteryjnymi
(szczególnie salmonelozą) i stają się ich roznosicielami na cały gołębnik.

Objawy

Zmiany w gardle często przybierają postać guzków. Rzęsistek atakuje też narządy wewnętrzne,
szczególnie związane z układem pokarmowym,tj. : wątrobę, jelita. Silną jego inwazję u młodych
ptaków łatwo zauważyć. Objawia się ona biegunką - mocno uwodnionymi odchodami.
Miski lęgowe stają się mokre, pisklęta siedzą w kałowym błocie, mają ubrudzone pióra, szybko
chudną.

Profilaktyka

Leczenie

Stosujemy środki przeciw pierwotniakom, na bazie  'metronidazolu'  np.  :  "Metronidazol  20 %"
"Awimetronid" - oba dawkowane 3g/l wody przez 7-14 dni, 'Ronidazolu' np. : "Ronidazol 10%" -
2,5 g/l ,"Trichonidazol" - 1g/l przez 5 dni.
Pozostałe specyfiki to np. : "Gambakokzid" (kompleksowy środek działający też na kokcydiozę) -
10g/l przez 6 dni, "BS" – 1saszetka / 2l przez 6 dni oraz "Spartix" w tabletkach dla młodych.
Uwaga – unikajmy podawania 'metronidazolu' w okresie lęgowym !

Doświadczenia hodowców

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Roztocza piór

Nazwa choroby

Roztocza piór

Rodzaj choroby

Choroba pasożytnicza (pasożyty zewnętrzne)

Opis choroby / Źródła zakażenia

Pasożyt ( Syringophilus bipectinatus) ma niecały centymetr długości i podłużny kształt ciała.

Objawy

Wypadanie piór skrzydłowych i ogonowych.

Profilaktyka

Leczenie

Doświadczenia hodowców

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na  program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Wszołowica

Nazwa choroby

Wszołowica

Rodzaj choroby

Choroba pasożytnicza (pasożyty zewnętrzne)

Opis choroby / Źródła zakażenia

Choroba powodowana jest przez kilka pasożytów z grupy owadów. W silnym stadium może 
doprowadzić do śmierci gołębi.

Objawy
Wyraźne osłabienie, spadek aktywności, płochliwość, nerwowość, matowość i niekompletność 
upierzenia

Profilaktyka

Leczenie

Doświadczenia hodowców

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na  program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Pchły gołębie

Nazwa choroby

Pchły gołębie

Rodzaj choroby

Choroba pasożytnicza (pasożyty zewnętrzne)

Opis choroby / Źródła zakażenia

Pasożyt Certophylus gallinae żywi się gołębia krwią. Wkłuwa się boleśnie w skórę ptaków

Objawy

Spadek kondycji ptaków, zaprzestanie znoszenia jajek

Profilaktyka

Regularna pielęgnacja gołębnika. Utrzymywanie higieny jego wnętrza, w trosce zarówno o 
zdrowie gołębi jak i własne.

Leczenie

Częste odkażanie gołębnika środkami owadobójczymi.

Doświadczenia hodowców

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na  program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Kleszcze gołębie

Nazwa choroby

Kleszcze gołębie

Rodzaj choroby

Choroba pasożytnicza (pasożyty zewnętrzne)

Opis choroby / Źródła zakażenia

Groźne w szczególności dla gołębi młodych (śmiertelne). U dorosłych rzadziej śmiertelne.

Objawy

osłabienie, matowienie upierzenia, osowiałość, powolne rozwijanie się

Profilaktyka

Likwidacji  szczelin,  w  których  najczęściej  swoje  gniazda  tworzą  kleszcze,  poprawa  higieny
gołębnika oraz jego najbliższej okolicy, a w szczególnych przypadkach na dezynfekcji przy użyciu
środków kleszczobójczych

Leczenie

Doświadczenia hodowców

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na  program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Roztocz

Nazwa choroby

Roztocz

Rodzaj choroby

Choroba pasożytnicza (pasożyty zewnętrzne)

Opis choroby / Źródła zakażenia

Roztocz atakuje upierzenie ptaków. Rzadko prowadzi do śmierci.

Objawy

Bezobjawowo – może pojawić się matowienie skóry, osłabienie.

Profilaktyka

Leczenie

Leczenie polega na pozbyciu się piór, w których nastąpiły widoczne zmiany, gdyż w nich znajdują
się  roztocza;  oraz zastosowaniu środka owadobójczego.  Konieczne  jest  też  oddzielenie  ptaków
zdrowych od zarażonych.

Doświadczenia hodowców

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na  program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Świerzbowiec

Nazwa choroby

Świerzbowiec

Rodzaj choroby

Choroba pasożytnicza (pasożyty zewnętrzne)

Opis choroby / Źródła zakażenia

Mikroskopijny pasożyt, składający jaja w piórach gołębia

Objawy

Zmiany w upierzeniu.

Profilaktyka

Leczenie

Leczenie polega na pozbyciu się piór, w których nastąpiły widoczne zmiany, gdyż w nich znajdują
się  roztocza  oraz  zastosowaniu  środka  owadobójczego.  Konieczne  jest  też  oddzielenie  ptaków
zdrowych od zarażonych. Leczenie odbywa się za pomocą specjalistycznych leków

Doświadczenia hodowców

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na  program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Pluskwy gołębi

Nazwa choroby

Pluskwy gołębi

Rodzaj choroby

Choroba pasożytnicza (pasożyty zewnętrzne)

Opis choroby / Źródła zakażenia

Krwiopijcze owady, które atakują stado, po czym osadzają się w gołębnikach. Bez pokarmu mogą 
wytrzymać nawet 2 lata, więc są bardzo uciążliwe.

Objawy
Swędzenie skórne, uciążliwy niepokój stada.

Profilaktyka

Regularne odkażanie gołębników substancjami owadobójczymi.

Leczenie

Doświadczenia hodowców

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na  program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Pasożyty wewnętrzne

Kokcydioza

Nazwa choroby

Kokcydioza

Rodzaj choroby

Choroba pasożytnicza (pasożyty wewnętrzne)

Opis choroby / Źródła zakażenia

Pierwotniaki  pochodzące  z  grupy  Eimeria.  Zarażenie  kokcydiozą  następuje  przez  przewód
pokarmowy.

Objawy

U młodych ptaków do grupy głównych objawów należy nadmierne chudnięcie i  biegunka. Kał
zarażonego ptaka jest wodnisty. Mogą pojawić się w nim plamki krwi.
U dorosłych ptaków objawów jako takich  się nie obserwuje,  ale można zaobserwować spadek
aktywności sportowej (słabsze wyniki) i ogólne osłabienie i przygnębienie gołębi.

Profilaktyka

Badanie kału w kierunku oceny występowania choroby i poziomu jej inwazyjności

Leczenie

Doświadczenia hodowców

● Bardzo dobry jest "Baycox 2,5%" w dawce 5 ml/l przez 2 dni.
Na  pasożyty  żyjące  na  ciele-krwiopijne  i  piórojady  podajemy  środki  owadobójcze.
Wyprodukowanym  środkiem  na  pasożyty  wewnętrzne  i  zewnętrzne  jest  iniekcyjny
"Ivomec" dla bydła na bazie 1% ivermectyny. Podaje się go do picia gołębiom w dawce 1
ml/l  wody.  Dla  lepszego  wymieszania  z  wodą,  trzeba  go  wcześniej  rozprowadzić  w
podobnej ilości  spożywczego alkoholu (1 ml Ivomecu + 1 ml alkoholu).  W przypadku
pasożytów wewnętrznych można stosować go zamiennie z "Systamexem"

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na  program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Glistnica

Nazwa choroby

Glistnica

Rodzaj choroby

Choroba pasożytnicza (pasożyty wewnętrzne)

Opis choroby / Źródła zakażenia

Choroba  wywoływana  przez  nicień  Askaridia  columbae.  Nicień  ten  ma  około  4  centymetry
długości  i  1,5  milimetra  średnicy.  Powstają  one  w przewodzie  pokarmowym i  powodują  jego
niedrożność.  W najgroźniejszych  stadium  może  doprowadzić  do  śmierci  –  gołębie  młode.  W
przypadku  gołębi  dorosłych  walka  z  chorobą  rzadziej  kończy  się  śmiercią,  ale  jest  bardzo
wyczerpująca.

Objawy
Ogólne osłabienie, sława wydajność, zmatowienie upierzenia, biegunka

Profilaktyka

Regularna dezynfekcja, okresowe badanie kału stada.

Leczenie
Leki nicieniobójcze

Doświadczenia hodowców

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na  program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Akuarioza

Nazwa choroby

Akuarioza

Rodzaj choroby

Choroba pasożytnicza (pasożyty wewnętrzne)

Opis choroby / Źródła zakażenia

Choroba wywoływana przez nicień Acuria spiralis. Nicień ten ma około 1 centymetra długości i
rozwija się przy pomocy pośrednich żywicieli takich, jak na przykład chrząszcz. Młode gołębie
zaatakowane chorobą najczęściej źle się chowają lub giną.

Objawy

Biegunka, ogólne osłabienie, blednienie powiek

Profilaktyka

Leczenie

Doświadczenia hodowców

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na  program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Trichomonadoza

Nazwa choroby

Trichomonadoza

Rodzaj choroby

Choroba pasożytnicza (pasożyty wewnętrzne)

Opis choroby / Źródła zakażenia

Choroba wywoływana przez pierwotniaka Trichomonas gallinae . Jest to jedna z najpowszechniej 
występujących chorób pasożytniczych wśród gołębi

Objawy
Biegunka, osowiałość, osłabienie, zgrubiała górna część szyi, szarożółte guzki w jamie gębowej.

Profilaktyka

Okresowe badania, utrzymywanie higieny gołębnika, a w szczególności poidełek

Leczenie

Leki rzęsistobójcze

Doświadczenia hodowców

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na  program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Tasiemczyca

Nazwa choroby

Tasiemczyca

Rodzaj choroby

Choroba pasożytnicza (pasożyty wewnętrzne)

Opis choroby / Źródła zakażenia

Pojawia się stosunkowo rzadko.

Objawy

Nadmierne pragnienie, osłabienie, brak aktywności, bladość. U gołębi młodych może powodować 
kłopoty z poruszaniem się, czy nawet oddychaniem.

Profilaktyka

Leczenie

Środki farmakologiczne

Doświadczenia hodowców

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na  program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Choroba wirusowa
Paramyksowiroza

Nazwa choroby

Paramyksowiroza

Rodzaj choroby

Choroba wirusowa

Opis choroby / Źródła zakażenia

Jest to choroba zakaźna. Wywoływana jest przez zarazek z rodziny wirusów para - grypowych.
Choroba może trwać od 4 do 8 tygodni  atakuje gołębie młode i  stare.  Wirus odporny jest  na
wysuszanie, gnicie, wilgoć, światło.

Objawy

Zwiększona płochliwość, zwiększenie pobierania wody, kał jest mocno rozrzedzony, występują
zaburzenia układu nerwowego. Mają one różne nasilenie od łagodnych skrętów głowy do bardzo
silnego wygięcia szyi.

Profilaktyka

Leczenie

Leczenie  gołębi  polega  na  odrobaczeniu  ptaków,  stosowaniu  środków  przeciw  kokcydioz  i
rzęsistkom, podawać należy leki wzmacniające (Hepasan, Sodiazot, Floratony, Aniron. Podawać
należy  również  witaminy  B1,  B6,  C,  E  ).  Szczepionki  są  sposobem  na  uniknięcie  choroby
(Mycosalmowir, Nobi-vac Paramyxo, PM-VAC, Salmowir).

Doświadczenia hodowców

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Ospa gołębi

Nazwa choroby

Ospa gołębi

Rodzaj choroby

Choroba wirusowa

Opis choroby / Źródła zakażenia

Choroba atakuje w końcu lata, szczególnie niebezpieczna jest dla gołębi młodych. Może uszkodzić 
mięsień sercowy ptaka.

Objawy
Występują dwa rodzaje ospy: skórna i dyfteroidalna. Podczas choroby tworzą się wykwity 
występują w okolicach steku, powiek, dzioba i na kończynach.

Profilaktyka

Leczenie

Zaleca się antybiotyki (Ornisol, Amoxycilona, Doxycylina). Miejsca zainfekowane smaruje się 
jodogliceryną. Najlepszy efekt dają szczepienia ochronne( Pigeon Pox vaccinae, Poxvac K).

Doświadczenia hodowców

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na  program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Katar zakaźny

Nazwa choroby

Katar zakaźny

Rodzaj choroby

Choroba wirusowa

Opis choroby / Źródła zakażenia

Katar wywołany jest wirusem Herpes wrażliwy na środki odkażające.  Siedliskiem dla wirusów
może  być  zakurzone  powietrze  w  gołębnikach  pełne  bakterii,  wirusów  itp,  które  dostają  się
bezpośrednio do układu oddechowego gołębi. Jeżeli choroba nie zdążyła się rozwinąć może być
skutecznie tłumiona poprzez działanie układu odpornościowego ptaków. Jeżeli jednak zarazków
jest zbyt dużo, to w połączeniu z wysiłkiem (np podczas lotów) układ odporności może nie być
efektywny.  Jeżeli  organizmowi  nie  uda  się  wydalić  takiej  ilości  zarażonych  zarodków  jaką
wchłonął w dłuższej perspektywie, nie da się takiego gołębia uratować.

Objawy

Objawy to kichanie, odczuwanie świądu w okolicach nosa spowodowane wydzieliną z nosa, w
dziobie na podniebieniu występują żółto  dyfteroidalne  naloty.  Chore gołębie słabną,  chudną,  u
ptaków młodych choroba przebiega znacznie ciężej.
Kolejnym objawem jest  to,  że gołębie niechętnie  latają.  Po kilku minutach siadają na dachu z
otwartym dziobem.
Nocą można usłyszeć syczące, kichające hałasy. Potem można zauważyć odstające upierzenie na
głowie, a płatki uszne są lekko otwarte. Gołębie cały czas potrząsają głową, jakby chciały czegoś
się pozbyć i często drapią się po głowie.

Profilaktyka
Zimą  należy  podawać  olejki  eteryczne.  Można  dezynfekować  z  ich  użyciem  powietrze  w
gołębniku.

Leczenie

W  leczeniu  stosuje  się  duże  dawki  witamin,  a  przy  powikłaniach  bakteryjnych  preparaty
zawierające doksycylinę lub tylan.

Doświadczenia hodowców

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na  program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Smadela

Nazwa choroby

Smadela (zapalenie przełyku)

Rodzaj choroby

Choroba wirusowe

Opis choroby / Źródła zakażenia

Zapalenie przełyku jest chorobą młodych gołębi, wywołuje ją herpeswirus. Cierpią ptaki młode do
4 miesiąca życia.

Objawy
Symptomy choroby to zaburzenia układów oddechowego i pokarmowego. Zaobserwować można
charczący oddech, kichanie i wydzielinę z nosa.

Profilaktyka

Leczenie

Doświadczenia hodowców

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na  program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Choroba grzybicze
Grzybica

Nazwa choroby

Grzybica

Rodzaj choroby

Choroba grzybicze

Opis choroby / Źródła zakażenia

Bardzo częsta i popularna choroba. Najczęstszym źródłem zakażenia jest spożywanie przez ptaki
nie  świeżego ziarna.  Ponadto grzyby mogą generować słabo wentylowane,  wilgotne gołębniki.
Można ławo dostrzec wtedy pleśniaka w kale.

Objawy

Ptaki ciężko oddychają, często jest to głośne chrypienie i bardzo słabo latają. Często nie mogąc
podlecieć, nocują na ziemi. Drugą odmianą choroby jest zatrucie spowodowane toksynami, które
wytwarzają grzyby. Podtruty ptak, nie ma apetytu, nie trawi ziarna, zalega ono długo w wolu i
gnije.

Profilaktyka

Kupowanie ziarna opryskanego preparatami przeciwgrzybicznymi.

Leczenie

Inhalacja : 0,5% roztworem Virkonu, roztworem siarczanu miedzi w proporcji jedna łyżeczka od
herbaty na 8 litrów wody oraz preparatami jodowymi, np Aspergistral.

Doświadczenia hodowców

● Można próbować z "Biolugolem"  (preparat  jodowy) -  1ml/7l,  siarczanem miedzi  1g/5l
wody w pojniki. Podczas choroby środki te podajemy długo, co najmniej po 2 tygodnie!

● Przy zatruciach toksynami podajemy środki osłaniające wątrobę, np: „Hepawit”,
„Sodiazot”. Dużą poprawę obserwowałem po podaniu “Colcarnivitu” (Columbovet).

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na  program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Aspergiloza

Nazwa choroby

Aspergiloza

Rodzaj choroby

Choroba grzybicze

Opis choroby / Źródła zakażenia

Wywołana jest przez grzyby z rodzaju Asperillus. Przyczyną choroby może być spleśniała karma,
czy wilgotne gołębniki. U gołębi młodych choroba ta nie występuje, a u ptaków starych występuje
w postaci ostrej.

Objawy

Objawy choroby to duszność, osłabienie, wychudzenie, biegunka, zaburzenia nerwowe.

Profilaktyka

Leczenie

Leczenie polega na stosowaniu Polfungivet, roztworu siarczanu miedzi, a przy zmianach skórnych 
Mycotol.

Doświadczenia hodowców

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Kandidiaza

Nazwa choroby

Kandidiaza

Rodzaj choroby

Choroba grzybicze

Opis choroby / Źródła zakażenia

Wywołana jest  przez drożdżaki  z  rodzaju Candida.  Choroba atakuje  gołębie  młode.  Przyczyną
choroby może być nieprawidłowa antybiotykoterapia,  spleśniała  karma,  niedoborowe żywienie,
zatrucia, długotrwałe biegunki czy brak higieny.

Objawy

Naloty grzybicze lokalizowane są w odcinkach przewodu pokarmowego, jamie dziobowej, 
przełyku i wolu.

Profilaktyka

Leczenie
Leczenie jest trudne należy stosować antybiotyk przeciwgrzybiczny (Nystaryna) , który podawany 
jest do dzioba.

Doświadczenia hodowców

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na  program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Choroby niezakaźne

Choroby  niezakaźne  wywołane  są  niedoborem  witamin.  Gołębie  ozdobne  są  bardziej

podatne na niedobory witamin i minerałów, niż gołębie pocztowe. Większość witamin organizm nie

potrafi sam wytworzyć, dlatego musi je pozyskać z pożywienia.

Brak  witaminy  A obniża  tempo  wzrostu  u  gołębi  młodych,  u  starszych  ptaków obniża

nośność i udział jaj zapłodnionych.

Witamina D3 odgrywa rolę w rozwoju kości, źródłem witaminy D3 jest tran. Brak witaminy

powoduje u gołębi krzywicę.

Brak witaminy E powoduje spowolnienie przemiany materii, zwiększa śmiertelność piskląt,

utrudnia chodzenie oraz wywołuje drgawki i anemię.

Witamina K odpowiada za krzepnięcie krwi gołębie są osłabione, stroszą pióra, tracą apetyt.

Niedobór witaminy B1 odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, objawia się

osowieniem, biegunką dochodzi do zwiotczenia mięśni. Witamina B2 brak witaminy

powoduje zahamowania wzrostu i słabe lęgi.

Witamina  B6  odgrywa  rolę  w  przemianach  białek  i  tłuszczów.  Niedobór  tej  witaminy

powoduje konwulsje, paraliż, brak apetytu, zaburzenia wzrostu.
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Choroby bakteryjne

Ornitoza

Nazwa choroby

Ornitoza

Rodzaj choroby

Choroba bakteryjne

Opis choroby / Źródła zakażenia

Chorobę wywołują drobnoustroje

Objawy

Zapalanie worków spojówkowych, pojawiają  się problemy w oddychaniu i  biegunka wodnista.
Ptaki chore są w słabej kondycji, osowiałe, upierzenie jest matowe.

Profilaktyka

Leczenie

Zaleca się stosowanie antybiotyków. Podawane preparaty to Doxcyline, Tylosine do picia Laudin,
Tylan.

Doświadczenia hodowców

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na  program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Mykoplazmoza

Nazwa choroby

Mykoplazmoza

Rodzaj choroby

Choroba bakteryjne

Opis choroby / Źródła zakażenia

Choroba wywołana jest przez bakterie. Przyczyną choroby jest stres, długotrwałe loty, przegrzanie.

Objawy

Początki dolegliwości to kichanie i wypływ wydzieliny z nosa, która gęstnieje i zatyka otwory
nosowe po tych dolegliwościach występuje zapalenie spojówek i światłowstręt. Chore gołębie są
nerwowe, drapią pazurami okolice nosa.

Profilaktyka

Leczenie

Leczenie polega na podawaniu Dynamutilinu lub Tiamowetu.

Doświadczenia hodowców

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na  program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Streptokokoza

Nazwa choroby

Streptokokoza

Rodzaj choroby

Choroba bakteryjne

Opis choroby / Źródła zakażenia

Choroba  wywołana  jest  przez  paciorkowce.  Paciorkowce  uszkadzają  narządy,  mięśnie  i  stawy
powodują silne uszkodzenia. Choroba trwa od 4 do 8 dni w stadzie do 4 tygodni. Straty w stadzie
mogą osiągać do 50%.

Objawy

Otwory nosowe są niedrożne, biegunka.

Profilaktyka

Leczenie

Terapia polega na podawaniu antybiotyków Salmosol.

Doświadczenia hodowców

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na  program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Gruźlica rzekoma

Nazwa choroby

Gruźlica rzekoma

Rodzaj choroby

Choroba bakteryjne

Opis choroby / Źródła zakażenia

Bardzo rzadko spotykana choroba, wywoływana jest przez bakterie. Występuje u gołębi młodych
jak i starych. Nosicielami mogą być gryzonie.

Objawy
Gorączka i biegunka, ptaki są osłabione i apatyczne.

Profilaktyka

Leczenie

Leczenie jest długotrwałe i dosyć trudne należy przeprowadzić badania bakteriologiczne.

Doświadczenia hodowców

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na  program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Gruźlica

Nazwa choroby

Gruźlica

Rodzaj choroby

Choroba bakteryjne

Opis choroby / Źródła zakażenia

Występuje częściej u gołębi ozdobnych, wywołuje ją bakteria gruźlicy. Gruźlica występuje tylko u
gołębi starszych ( 4 - 5 roku życia ). Dolegliwość występuje w gołębnikach brudnych wilgotnych i
ciemnych.

Objawy

Gołębie stają się mało aktywne, tracą apetyt i chudną

Profilaktyka

Leczenie

Doświadczenia hodowców

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na  program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf
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Salmoneloza

Nazwa choroby
Salmoneloza

Rodzaj choroby

Choroba bakteryjne

Opis choroby / Źródła zakażenia

Objawy

Biegunka z wodnistym, ciemnozielonym kałem. Z powodu trudności z przyjmowaniem pokarmu,
ptaki słabną lub padają. Spożywają przy tym zwiększoną ilość wody. Ponadto ptaki wyglądają na
wyczerpane, gromadzą się w kątach, są osowiałe. Bardzo często wiąże się z osłabioną płodnością
wśród ptaków.

Profilaktyka

Leczenie

Doświadczenia hodowców

● Leczniczo  podaje  się  na  przykład:  antybiotyk Amoxycillinum w postaci:  “Amoksiklaw
62,5%”  -  dawkowanie  2g/5l,  “Biomox  80%”  -  1,5g/l;  antybiotyk  Enrofloxacinum  w
postaci: “Baytryl 10%” - 1ml/l, “Scanoflox 10% oral” - 1ml/l, “Enrobioflox 10%” - 1ml/l;
antybiotyk  Norfloxacinum  w  postaci:  “Norfloxacyna  10%”  -  1ml/l;  antybiotyk
Difloxycynum  w  postaci  “Difloxy  10%”  -  1ml/l;  antybiotyk  Doxycyclinum  w postaci
“Doksycyklina  50%”  -  2-3g/l  i  wiele  innych.  “Nifuramycin”  –  2g/l.  “Parastop”  -  1
saszetka/2l. Wszystkie powyższe dawki podaje się na litr wody, do pojników.

● Z antybiotyków do iniekcji można polecić: antybiotyk Lincomycinum + Spectinomycinum
w postaci: "Linco - Spectin"; “Baytryl 5%” - oba w dawce 0,2ml.

Jeżeli  masz  jakieś  doświadczenia  z  tą  chorobą  podziel  się  nimi.  Może  Twoje  doświadczenie
pomoże komuś w walce z ratowaniem stada.
Napisz wiadomość na program  @mojeasy.pl   z krótkim opisem Twojej walki o zdrowie lotników.
Może  wiesz  jakimi  metodami  można  zwalczyć  tą  chorobę,  albo  uzupełnisz  informację  o
dodatkowych objawach.

Zawsze aktualny e-book "Leksykon chorób gołębi", wzbogacany o najnowsze doświadczenia
hodowców dostępny na :

www.mojeasy.pl/eb/leks.pdf

mailto:program@mojeasy.pl
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Pytania
W tym rozdziale będą publikowane ciekawe pytania i odpowiedzi hodowców odnośnie 

jednostek chorobowych i nie tylko. Jeżeli masz jakieś pytanie napisz je na e-mail :

program@mojeasy.pl

(w tytule napisz "Pytanie")

Jeżeli znasz odpowiedź na zadane pytanie, odpowiedź również wyślij na adres e-mail

program@mojeasy.pl

(w tytule napisz "Odpowiedź")

1. W jaki sposób prowadzić młode ptaki, żeby nie chorowały na ADENO.
(odpowiedź)

2. Gołębie od września do kwietnia są zamknięte z powodu jastrzębi i początkowe loty niosą
spore  straty.  Jaki  program  zdrowotny  zastosować,  aby  był  on  w  miarę  skuteczny  ?
(Krzysztof).
(odpowiedź)
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Zakończenie

Dziękuję za poświęcony czas z lekturą Leksykonu chorób gołębi. Mam nadzieję, że zarówno

Leksykon jak i idea aktualizacji spodoba się hodowcom i z chęcią będą uzupełniać go o własne

doświadczenia.

Chcę aby leksykon pękał w szwach od praktycznych rad i wskazówek hodowców, którzy

zmagali się z poszczególnymi chorobami.

Razem  stworzymy  coś  naprawdę  wartościowego.  Nie  wykluczam  także  publikacji

gromadzonej  wiedzy w wersji  papierowej.  Mam już w głowie kolejny pomysł.  Aby dochody z

dystrybucji  takiego,  papierowego  leksykonu były  przeznaczone  na  cele  charytatywne.  Tak  aby

rozwijając  Leksykon  hodowcy  pomagali  sobie  wzajemnie,  jak  również  mogli  pomagać

potrzebującym. Ale to melodia przyszłości. Musi być zgromadzona dostateczna ilość praktycznego

materiału, aby można było myśleć o druku.

Zachęcam do dzielenia się swoimi doświadczenia z poszczególnymi chorobami i zapraszam

do współtworzenia Leksykonu chorób gołębi.

Jeżeli  podoba Ci  się  idea tworzenia tego Leksykonu,  to  może spodoba Ci się  praktyczny

program  do  ewidencji  hodowli  gołębi.  Jeśli  masz  dość  notowania  spisów,  par  rozpłodowych,

rodowodów czy  analizy  wyników na  stosach kartek  papieru,  to  może  zainteresuje  Cię  prosty  w

obsłudze program komputerowy, który z łatwością obsługują już setki użytkowników.

Więcej o Programach:

Program do hodowli gołębi pocztowych Program do hodowli gołębi ozdobnych

www.mojeasy.pl www.michalszafranski.pl/e/rasowo 

https://www.michalszafranski.pl/e/rasowo
http://Www.mojeasy.pl/

	Choroby pasożytnicze

