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Wiele pisze się o pasożytach, bakteriach czy wirusach, które są przyczynami wybuchów 
chorób u gołębi pocztowych. Stosunkowo mało pisze się o grzybach chorobotwórczych 
atakujących nasze ptaki. Grzyby również są przyczyną wielu dolegliwości i chorób, które 
dyskwalifikują gołębie w rywalizacji sportowej. Może jest to przyczyną, że rzadziej grzyby 
obarczamy przyczynami chorób. Zakażenia powodują mikroskopijnej wielkości zarodniki, 
które mogą swobodnie poruszać się w powietrzu z kurzem.

Przeprowadzone w Niemczech badania przez Taubenklinik na 1000 próbach  z różnych 
gołębników, wykazują, że nie stwierdzono żadnej próbki wolnej od jakiegoś rodzaju grzyba. 
Wniosek jest prosty – grzyby występują wszędzie i również w każdym gołębniku.

Dlatego warto Szanownym Czytelnikom przedstawić kilka uwag, które łączą się właśnie z 
grzybami występującymi w gołębnikach, a co zatem idzie i w organizmach gołębi. Wywołują 
one w przyrodzie negatywne i pozytywne skutki.  Są komponentami w funkcjonowaniu  
z roślinami wyższymi, a badania wykazały, że niektóre tych roślin nie są zdolne 
do samodzielnego funkcjonowania, bez grzybów po prostu giną. Grzyby są wykorzystywane 
do produkcji antybiotyków i witamin. Są składnikiem pokarmowym dla ludzi i zwierząt. 
Używane są do biologicznej walki ze szkodnikami. 

Druga strona medalu, przyczyniają się do psucia  , pleśnienia produktów i materii 
organicznej. W rolnictwie na skutek porażenia roślin uprawnych doprowadzają do ogromnych
strat. Podobnie u zwierząt, niektóre grzyby wywołują choroby. Wg ustaleń lekarzy 
weterynarii połowa liczby padnięć wśród gołębi jest spowodowana właśnie grzybicą. 
Przyczyną tego stanu jest duża wilgotność na polach podczas wzrostu roślin. Grzyb rozwija 
się wewnątrz surowego ziarna jeszcze na polu. Istnieje tu niebezpieczeństwo, że jeśli w 
przypadku grzybicy podamy antybiotyki, to tylko ptakom zaszkodzimy. Antybiotyki bowiem 
sprzyjają rozwojowi grzybicy. Grzybicę łatwo pomylić z innymi chorobami infekcyjnymi.
Różnorodność grzybów jest większa niż się powszechnie uważa. Przyglądniemy się tu tylko 
niektórym ze względu na ich występowanie związane z gołębiami.

Candida Aspergillus (kropidlak)



 Grzyb z grupy drożdży. Wchodzi w skład drożdży piwnych. To jeden z przykładów pożytku z
grzybów tej grupy. Ujemne działanie z tej samej grupy ma np. Candida albicans. Jego 
obecność w organizmie obniża odporność. Przede wszystkim jednak wywołuje grzybicę. 
Może wywołać zapalenie błony śluzowej przewodu pokarmowego. 
Następny groźny dla naszych gołębi grzyb to Aspergillus fumigatus. Wywołuje aspergilozę- 
chorobę płuc prowadzącą do skróconego i świszczącego oddechu . Ptaki bardzo mało wtedy 
latają.
Grzybica u gołębi często rozwija się w drogach oddechowych, głównie jednak w workach 
powietrznych. Te z kolei są pozbawione ukrwienia i środki lecznicze tak z krwią nie 
docierają. Jedyną drogą wprowadzenia tam substancji leczniczej to inhalacje.
Inne kłopoty powodowane przez obecność grzybów w organizmie to toksyny, które one 
wytwarzają. Ptaki dotknięte tymi toksynami tracą apetyt, źle trawią karmę, długo ona zalega 
w wolu i wreszcie ptak ginie. Niebezpieczeństwo dodatkowo tkwi w tym, że ptaki wyglądają 
w miarę dobrze. Jednak te słabsze chudną i co jakiś czas padają.

W przypadku infekcji grzybiczej i jej leczenia to najlepsze rezultaty daje inhalacja. Za 
pomocą spryskiwacza ogrodniczego należy 2 razy dziennie rozpylać we wnętrzu gołębnika 
0,5% roztwór Virkonu. Inny preparat, który można użyć to siarczanu miedzi – 1 łyżeczka na 8
litrów wody. Można rozpylać preparaty jodowe np. Aspergistral. Czas trwania tych zabiegów 
jednak powinien wynosić co najmniej 2 tygodnie.
Stosujemy też środki do wody: biolugol – 1ml/7 litrów wody lub siarczan miedzi – 1g/5l 
wody, robimy to 2 x w tygodniu.
Profilaktyka: przeciw grzybicy najlepiej sprawdza się właśnie  poprzez  inhalacje. 
Przeprowadzamy to 2 x w miesiącu, ale przez cały rok. Miedź zawarta w siarczanie jest 
korzystna jeszcze dla organizmu i jego rozwoju jako mikroelement.
Wystąpienie  infekcji grzybowych w gołębniku świadczy o złej higienie pomieszczenia i złym
jego  utrzymaniu. Radą jest poprawa czystości gołębnika i gruntowna dezynfekcja. Dobrym 
sposobem jest wypalanie podłogi gołębnika i jego wyposażenia. Jeszcze innym sposobem jest
zastosowanie lamp UV. Czynności te jednak należy powtarzać co jakiś czas!

Innym grzybem, którego można spotkać w gołębniku to Cryptococcus neoformans



Wracając do wspomnianych prób z tych 1000 próbek, 13 % zawierało ten rodzaj grzyba. Nie 
jest on problemem dla gołębi, ale dla samego hodowcy. Grzyb dostaje się do płuc hodowcy i 
zakażenie przebiega bezobjawowo. Osłabia jednak układ odpornościowy. Dalszym etapem 
rozwoju choroby wywołanej tym grzybem to zakażenie ośrodkowego układu nerwowego. 
Pojawia się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Radą jest wykonywanie prac 
porządkowych w gołębnikach przy użyciu przeciw pyłowych masek ochronnych przez 
hodowcę.

Należy zatem chronić gołębie i samego siebie przed infekcjami grzybowymi tak daleko jak to 
jest możliwe. Grzyby nie mogą żyć bez pokarmu i wilgoci. Szczególnie węglowodany są 
idealnym lęgowiskiem dla rozwoju grzybów. Innym materiałem odżywczym jest kał od 
gołębi zalegający w gołębnikach. Grzyby do rozwoju potrzebują też ciepła. 
Jeśli weźmiemy pod uwagę powyższe wiadomości, wówczas  możemy wyliczyć sposoby 
walki z grzybami w gołębnikach:
- unikajmy pozostawiania resztek pokarmu,
- podawany pokarm musi być wolny od pleśni,
- unikajmy wilgoci w gołębniku,
- dbajmy o dobrą wentylację,
- dbajmy o czystość,
- podawać należy ptakom preparat zawierający jod,
- przeprowadzajmy okresowe dezynfekcje skutecznymi środkami,
- wypalajmy pomieszczenia i urządzenia płomieniami palnika.

Nie należy lekceważyć tego typu zagrożeń i brać pod uwagę w pracach ze stadem też walkę z 
grzybami.
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