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Rozpoczniemy od  starego cytatu znanego kiedyś belgijskiego hodowcy Stafa Dusarduijna:

   „Przeciętny ptak może osiągnąć znacznie więcej w dobrym gołębniku
niż wybitny lotnik w gołębniku złym„

Gołębnik, jak wiemy  jest dla gołębia domem, w którym spędza on prawie całe swe życie, 
łatwo dojść do wniosku, iż – wobec tego faktu – wpływ gołębnika na gołębia musi być istotny.
A zatem położenie gołębnika i warunki w nim panujące muszą wpływać na zdrowie ptaka, 
jego kondycję i w konsekwencji na formę lotową.

Jakie warunki musi spełniać dobry gołębnik? Jaka jest optymalna wilgotność powietrza w 
gołębniku, jaka powinna być temperatura, jakie jest znaczenie świeżego powietrza, światła 
słonecznego, czystości w gołębniku?  To tylko część pytań, które nas nurtują. Doświadczenie 
prowadzi do uznanych zasad, że na wyniki ma również wpływ: położenie gołębnika, jego 
wielkość, na domowym strychu czy na ogrodzie itp.

Inna istotna kwestia to materiał, z którego gołębnik ma być zbudowany? Dalej jak budować, 
by w nim prawidłowo funkcjonowała wentylacja, która ma zasadniczy wpływ na zdrowie i 
kondycje gołębi. To z kolei pomaga zdobywać dobre wyniki sportowe.

Oto kilka rad ,  które warto znać przy budowie gołębnika.

1. Gołębnik powinien być tak zorientowany względem stron świata, by w gołębniku jak 
najdłużej w dzień docierało światło słoneczne. Najlepiej przód gołębnika powinien być 
skierowany na południe lub południowy wschód lub zachód.

2.  Wyloty z gołębnika powinny być umiejscowione tak, by startujące z nich gołębie miały 
wolną przestrzeń do rozpoczęcia lotu.  To ma też znaczenie podczas przylotu gołębi z lotów , 
tak by siadanie z lotu nie napotykało na przeszkody.

3. Najlepszym materiałem do budowy gołębnika uznane jest surowe, ale suche drewno. Cel 
jest jeden: mamy zapewnić małe skoki temperatur w gołębniku między nocą i dniem.

4. Gołębnik powinien być suchy i bez wilgoci, gdyż ciepło i wilgoć sprzyja rozwojowi 
drobnoustrojom chorobotwórczym.

5. Gołębnik musi być bez przeciągów, które niszczą zdrowie gołębi i to jest element przyczyn 
wielu chorób.

6. Wentylacja, wentylacja prawidłowa  i skuteczna. Tu też jeszcze dochodzi element 
odpowiedniej ilości mieszkańców, by uniknąć przepełnienia.



Gołębnik wcale nie musi być zbudowany z drogich materiałów. Ma być prosty i funkcjonalny. 
Jest wiele przykładów, gdzie z „prostych” gołębników gołębie lecą wspaniale przez wiele lat.

Gołębniki ogrodowe.

Tu widzimy mały gołębnik ogrodowy. Jest, jak widzimy, zaopatrzony również w wolierę. To 
istotny element, który ostatnio jest niezbędny. Chroni nasze gołębie przed atakami ptaków 
drapieżnych. W większości obecnie ptaki gołębie okres zimowy muszą być zamknięte a 
woliera daje im zbawienną szansę przebywania na wolnym powietrzu i możliwości 
korzystania z dostępu do promieni słonecznych (witamina D).



Tutaj widzimy następny sposób wykonania gołębnika z wykorzystaniem niewielkiej 
powierzchni posesji. Ten typ bardzo nadaje się do użycia go jako gołębnika dla młodych.

Odsadzamy młódki od razu do takiego pomieszczenia i z niego odbywają też loty konkursowe.
Zimą takie pomieszczenie możemy wykorzystać np. dla samic. Praktyka pozwala twierdzić, że 
to bardzo dobre rozwiązanie w hodowli gołębi pocztowych.

Tutaj gołębnik większy i pozwalający hodować większą ilość gołębi.



Gołębniki na poddaszu.



Tak możemy adaptować poddasze na gołębnik na strychach domu czy budynku 
gospodarczym. 

Wyposażenie gołębników.

Tu widzimy regał do przesiadywania gołębi w gołębniku.

Podłogi w gołębnikach wyposażamy w tzw. ruszta.

Umieszczamy je na pewnej wysokości na podłogą. Nieczystości spadają pod ruszta i czynności
sprzątania wykonujemy rzadziej.



 Ruszta z plastiku.



Cele gniazdowe.



Elementy wyposażenie gołębnika

Można i tak:

 


