PASOŻYTY ZEWNĘTRZNE
Pasożyty zewnętrzne to kolejna grupa pasożytów, która sieje ogromne spustoszenia w wielu gołębnikach. Ich ataki nasilają
się szczególnie w ciepłych, letnich miesiącach. Najczęściej występującymi chorobami są:
Roztocza piór choroba powodowana przez roztocz Syringophilus bipectinatus. Pasożyt ten ma niecały centymetr długości i
podłużny kształt ciała. Atakuje gołębie stosunkowo rzadko, jednakże jego działanie może być groźne dla ptaków. Objawem
choroby jest wypadanie piór ogonowych oraz skrzydłowych.
Wszołowica choroba powodowana przez kilka pasożytów z grupy owadów. Jest ona szczególnie niebezpieczna dla młodych
gołębi, gdyż bardzo często doprowadza do ich śmierci. Nie szczędzi też dorosłych osobników i powoduje u nich ogólne
osłabienie, małą aktywność, płochliwość, nerwowość, matowość i niekompletność upierzenia. Włoszowica jest powszechnie
występującą chorobą w wielu stadach gołębi w naszym kraju.
Gołębie pchły choroba wywoływana przez pasożyty Certophylus gallinae. Pasożyty te żywią się gołębia krwią, dlatego też
wkuwają się w skórę ptaków. Ukłucia te są bardzo bolesne i niepokoją ptaki. Duża inwazja może doprowadzić do ogólnego
spadku kondycji stada i zaprzestania wysiadywania jajek. Powodem pojawienia się pcheł jest zbyt niski poziom higieny w
gołębniku. Powinno być to dla nas szczególnie ważne, gdyż pchły mogą też zaatakować człowieka, a tego chyba nikt by nie
chciał. Aby pozbyć się pasożytów należy dbać o higienę gołębnika, często go odkażać i stosować dobre środki owadobójcze.
Gołębie kleszcze to bardzo groźne pasożyty, które potrafią dokonać dużych szkód w hodowli. Kleszcze są szczególnie
niebezpieczne dla młodych osobników, ale nie należy sądzić, że dorosłe ptaki są bezpieczne. Zaatakowane przez kleszcze
młode gołębie są zbyt słabe, aby walczyć z chorobą, dlatego też najczęściej kończy się to dla nich śmiercią. Dorosłe osobniki
giną w sporadycznych przypadkach. Najczęstszymi objawami choroby są: osłabienie, matowienie upierzenia, osowiałość,
powolne rozwijanie się. Przeciwdziałanie rozwojowi pasożyta polega na 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.
Roztocz to kolejna poważna choroba atakująca gołębie, a dokładniej ich upierzenie. Roztocz rzadko prowadzi do śmierci,
jednak powoduje osłabienie ptaków. Choroba przebiega zwykle bezobjawowo jedynym widocznym symptomem jest
matowienie upierzenia. 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.
Świerzbowiec choroba powodowana przez pasożyta, który składa jaja w gołębich piórach. Jest on mikroskopijnie mały i nie
jest możliwe dojrzenie go gołym okiem. Świerzbowiec powoduje poważne zmiany w upierzeniu, które szybko mogą
przenieść się na zdrowe osobniki. Niezbędne jest, zatem wyizolowanie chorych ptaków. Leczenie polega na pozbyciu się
zmienionych piór oraz zastosowaniu specjalistycznych leków.
Pluskwa gołębi choroba wywoływana przez krwiopijne owady, które atakują ptaki, a następnie chronią się w gołębniku.
Bez pokarmu mogą wytrzymać nawet 2 lata, dlatego też są bardzo niebezpieczne. W przypadku dużej inwazji, pluskwy
powodują spora utratę krwi u ptaków i ogromne swędzenie, które bardzo niepokoi ptaki. Pluskwy są niebezpieczne nie tylko
dla gołębi, ale też dla ludzi. Skuteczna walka z pasożytem polega na odkażaniu gołębników oraz stosowania dobrych
środków owadobójczych
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