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Ungesyge - Adenovirus 
Af Ove Fuglsang Jensen © 

Ungesyge har eksisteret i mange år, men er først de sidste 5-10 år gået hen 
og blevet en ren plage for mange brevduefolk, både i Danmark og det øvrige 
Europa. Meningen med denne artikel er helt klar og enkel: Hvad er 
ungesyge, hvordan opstår den og hvad der kan gøres? 
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Indledning og oversættelse 
Ved et foredrag for nylig, blev jeg opmærksom på den udbredte mangel på 
kendskabet og elementære viden omkring ungesygen, samt vigtige forhold og 
faktorer i den forbindelse. Det håber jeg at denne artikel råder bod på. 

Der er skrevet et utal af artikler og bragt et utal af spørgsmål og svar om 
Ungesygen eller Adenovirus som den også kaldes. Der er dog ikke ret mange 
artikler, der på en let tilgængelig og grundig måde forklarer hvad Ungesyge er og 
hvad årsagerne kan være.  Det bedste bud på en artikel der er værd at oversætte, 
er en artikel af Dr. Colin Walker, Melbourne Bird Veterinary Clinic, Australien, 
som jeg har fået tilladelse til at bruge i nedenstående. Som et supplement til 
denne artikel, bringes uddrag af artikler fra Dr. Gordon Chalmers og Dr. Peter 
Boskamp, der begge må siges at være uhyre kompetente indenfor duesygdomme. 
Til sidst vil jeg i afslutningen komme med et sammendrag og en evaluering af 
situationen angående ungesygen. 
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Ungesyge - Adenovirus 
Hvad er ungesyge og hvad kan der gøres? 

Af Dr. vet. Colin Walker, Australien 

Melbourne Bird Veterinary Clinic 

www.melbournebirdvet.com 

 

Det danske navn Ungesyge, refererer til en tilstand hvor ungduen, som regel i de 
allerførste uger efter de har forladt reden, bliver uvirksomme, puster sig op, taber 
vægt, afgiver en grønlig vandig gødning, og efter nogle dage dør ungen. Grunden 
til dette er en virus kaldet Circovirus! At kalde dette for Ungesyge (Young Bird 
Sickness), er efter min mening helt forkert, og burde have et andet navn. 
Problemet er, at sygdommen egentlig er en større gruppe af sygdomme, der giver 
symptomer der ligner hinanden. Denne gruppe af sygdomme er optaget og 
videregivet på lidt forskellige måder. Det er en farlig ting, hvis en brevduemand 
opdager at nogle af hans ungduer har en af disse sygdomme og straks sætter det i 
"bås" som ungesyge, hvorimod ungduerne bare har diaré eller tynd afføring. 
Coccidiosis, Adeno-coli syndrom, Chlamydia, Salmonella, E-coli, Herpes virus, 
Hårorm infektion, Indvendig Gul knop og mange andre sygdomme der alle kan give 
samme symptomer. En meget bedre betegnelse for denne sygdom ville være at 
kalde det Due Circovirus syge. 

Circovirus i duer 
Circovirus er en infektion der overføres fra den ene due til den anden. Virussen er 
til stede i gødning, spyt og muligvis også i fjeraffald. Er virussen til stede i et slag, 
vil alle duer højst sandsynlig blive udsat for smitten, og de fleste duer vil blive 
inficeret. Det er dog typisk, at kun 5% viser symptomer, medens de ca. 95% af 
ungebestanden ikke vil vise kliniske symptomer, dvs. ikke bliver synligt syge. 
Hvis disse 95% testes for sygdommen, vil de markere positivt, men der er intet at 
se på duerne overhovedet.  
De duer der bliver syge, vil udvikle de typiske symptomer såsom vægttab, 
sløvhed, diaré og nogle individer vil udvikle gult skum i munden. Disse duer vil 
helt sikkert dø! De duer der ikke bliver syge, vil efter en periode bekæmpe 
virussen i kroppen, men der findes ikke en viden om hvor lang tid dette tager, 
men de fleste duer vil nok rense virussen fra kroppen i løbet af 4-6 måneder. Der 

http://www.melbournebirdvet.com/
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findes dog den mulighed, at nogle duer ikke helt vil blive fri for virussen og 
derved bliver "raske smittebærer". 
 
Circovirus er små ikke indkapslet 
ikosaedriske vira med enkeltstrenget 
cirkulært DNA-genom. De er blevet 
beskrevet i svin, kyllinger og duer. 
Virus rettes mod lymfoide væv og 
forårsager pres på immunforsvaret 
hos værten. De mørke pletter på 
billederne er Circovirus. 
 

Det specielle ved Circovirus er, at medens virussen er aktiv, nedbryder den 
immunforsvaret. Helt specifikt angriber virussen en type hvide blodlegemer 
kaldet T-lymphocyte. Dette betyder simpelthen, at duens evne til at modstå 
infektioner nedbrydes. Af denne grund kaldes Due Circovirus også nogle steder i 
verden for Due-AIDS! Hvad der gør os opmærksom på en Circovirus, er de 
følgesygdomme der hober sig op som følge af virussens hærgen. Hvis ungduerne 
har et højt stade af gul knop eller alvorlig øjenforkølelse og hvis problemerne er 
svære at komme af med, kan den underliggende sygdom være Circovirus. Når en 
sygdom virker ude af kontrol, er det nødvendigt at kontakte en dyrlæge for at få 
testet om det er Circovirus. 

To bølger af tabte duer 

Det er typisk for tilstedeværelsen af Circovirus i et slag, at tabene af duer kommer 
i to "bølger". Den første "bølge" er ved ankomsten af virussen til slaget, hvor den 
"arbejder" sig igennem besætningen, og dette giver som sagt ca. 5% tab af 
ungduerne. Efter disse sygdomme/dødsfald er overstået, kunne man tro at 
problemerne nu er overstået, men her må vi huske, at de ungduer der er tilbage 
og ser raske ud, skal have yderligere et par måneder til at få virussen ud af 
kroppen og derved styrke sit immunforsvar. I denne periode kan der tilstøde 
andre former for sygdomme, f.eks. en let form for Gul Knop, Clamydia (luftvejs 
infektion) og måske andre sygdomme. Generelt kan siges, at ungduer udsættes 
for potentielt mange sygdomme, og ved bekæmpelse af disse, giver det en god 
naturlig immunitet som duen bevarer livet igennem. Har duen Circovirus, vil den 
selv skabe naturlig immunitet - men det tager tid! Denne periode er hvor den 
anden "bølge" vil indtræde. De brevduefolk der ikke forstår dette og ikke kan 
håndtere problemet, taber en del unger under træning, og ved de første 
kapflyvninger. Der er som sådan i ungernes situation, ikke noget i vejen med dem, 
men man forlanger for meget af dem, og burde i stedet holde dem hjemme ved 
slaget, indtil ungerne har opnået en naturlig immunitet. 
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Hvorledes kommer smitten ind i slaget? 
Oftest kommer Circovirus ind i slaget med en tilflyver eller nytilgang, der 
kommer fra et slag hvor virussen er aktiv. Vi må huske, at 95% af ungerne i et 
inficeret slag, ikke viser nogen symptomer, men er en såkaldt rask "smittebærer" 
der ser helt normalt og rask ud. Denne ene unge kan imidlertid sprede smitten 
stille og roligt, indtil denne unge efter et par måneder opnår immunitet. 

 

 
 

Hvorledes stilles en diagnose? 
Det er nemt at stille en diagnose ud fra en enkelt dråbe blod. I Australien sendes 
et "test kit" til de enkelte brevduefolk, og fremgangsmåden er ganske enkelt den, 
at duen prikkes i en tå lige over tåneglen, hvorpå denne bloddråbe tørres af på et 
specielt stykke sugende papir, der lægges ned i en lille plastikpose med lynlås. 
Denne pose sendes til dyrlægen for en test, og prøven kan holde sig i flere uger, 
således at forsendelsen ikke er noget problem. Denne test kaldes en PCR og tester 
blodet for Circovirus DNA, samt også for Chlamydia infektion samtidig. Denne 
undersøgelse koster i Australien ca. 250 kr. Prøven kan også tages som en 
vævsprøve og testes i et mikroskop. 
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Hvad gøres i tilfælde af Circovirus infektion? 
Det første der må gøres, er at få stillet en diagnose gennem en dyrlæge. Er der 
flere unger syge, må man ikke anslå en diagnose, idet det kan vel være Circovirus 
eller måske en af de andre nævnte sygdomme. Stol ikke på ham i klubben der har 
haft duer i mange år, og påstår at vide alt om sygdomme. Disse personer har ikke 
mulighed for at teste duerne og give den rette diagnose. Det er heller ikke 
tilrådeligt at gå til en dyrlæge der specialiserer sig i hunde eller katte. Det bedste 
er at gå til en veterinær der har specialiseret sig i fugle, og en god løsning er at 
ringe efter et "test kit". Her i Australien er denne fremgangsmåde ret almindelig. 
Det er vigtigt at huske, at antibiotika dræber bakterier men ikke virus. Der 
findes ingen medicin der kan dræbe eller bekæmpe virus. Dette betyder at 
infektionen skal bringes under kontrol på andre måder. I nogle områder af 
verden findes en vaccine til Circovirus, der bruges som forebyggelse ved at 
vaccinere i 6 ugers alderen. 

 

Hvad skal gøres ved udbrud af Circovirus? 
Er der udbrud i et ungeslag, bør alle unger vaccineres.  
    

Derefter bør disse 4 punkter overholdes: 

   

1. De synligt syge duer sættes i karantæne, og behandles med et bredspektret 
antibiotikum f.eks. Baytril 2,5% med 4 dråber dagligt oralt. Et middel mod Gul 
Knop f.eks. Spartix - 1 tablet dagligt. Giv elektrolyt i vandet f.eks. Elektrolyt P 180. 
Hvis ungerne ikke viser fremgang mod helbredelse i løbet af nogle dage, bør de 
aflives. 
 
2. Undgå opbygning af for meget gødning i slaget - rengør regelmæssigt og hold 
slaget så tørt som muligt. 
 
3. Vær påpasselig med ungerne, således at de selv kan opbygge en naturlig og god 
immunitet. Dette betyder også, at slaget ikke må være overfyldt, give et godt 
foder, bekæmpelse af parasitter og behandling af eventuelle følgesygdomme. 
 
4. Giv ungerne Probiotika, da dette vil formindske eventuelle sygdommes 
"råderum" i tarmfloraen. Dette er ikke en behandling af syge duer, men er 
ungerne ramt af Circovirus, vil virkningen af Probiotika gøre det sværere for 
virussen at rette et massivt angreb. Personligt anbefaler jeg Probiotika hver dag i 
2 uger, og dernæst 2-3 dage ugentligt. 
 
 
 
 



BrevdueNord.dk  Side 7 
 

 

Efter dette 4-punkt program gøres intet, bortset fra omhyggelig pasning af 
ungerne indtil træningens start. Skulle der opstå følgesygdomme må dette 
behandles, således at vi undgår den "anden bølge" af tab! En hvilken som helst 
sygdom en unge får, er det bedst at duen selv overvinder dette og opnår en stærk 
immunitet som voksen. 
 
Hvis man tror at sygdommen fjernes fra slaget ved at slå de syge unger ihjel, tager 
man grueligt fejl!. De unger der ikke viser sygdomstegn, har stadig sygdommen i 
kroppen endnu og de er "raske smittebærere". 
 

Selv om det kan være frustrerende at miste 5% - eller flere - af bestanden af 
unger, vil det dog være tilfredsstillende at have ca. 90% af bestanden tilbage. 
Bestanden af unger vil da i store træk være bevaret og kan i fremtiden blive gode 
kapflyvere. 
 

Får ungerne opbygget en god immunitet mod sygdommen, vil dette være godt for 
fremtidens duer i slaget. Denne immunitet vil blive givet videre til næste 
generation gennem pap fra forældrene. Også blommen der bliver dannet i 
hunnens æggeleder, vil indeholde meget antistof. Nyklækkede unger sluger også 
noget af æggehviden der indeholder Immunoglobin (antistof i blodet), og også 
dette vil styrke ungernes immunitet. På grund af denne effekt og andre faktorer, 
vil der gennem årene opbygges en god resistens mod ungesyge. 
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Ungesygens forløb ved kliniske tilfælde 
Billederne er taget fra en artikel om ungesyge på albertaclassic.com 

 
Ungesygen starter med 
manglende appetit og 
senere opkast. Fordøjelses-
systemet "lukker ned". 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den slimede gødning er 
typisk og ses når sidde-
reolerne tjekkes om 
morgenen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Duen lukker øjnene og 
prøver at undgå tab af 
væske. Der produceres 
vandig gødning uden at 
duen er i stand til at optage 
vand fra kroen, og dette 
fører til dehydrering. 
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Ude af stand til at indtage 
føde gennem mave/tarm 
systemet, leder dette til 
manglende energi, som 
duen forsøger afværget ved 
at puste fjerene op for at få 
varmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Denne kamp for 
overlevelse har været 
forgæves. Alle kulhydrater 
i form af glykogen, dernæst 
fedt og til sidst muskelvæv 
er forbrændt i et forsøg på 
at få varmen. 
 
 
 
 
 

 
 
Døden vil være en lettelse 
for denne due der har 
kæmpet forgæves. 
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Supplerende oplysninger om Ungesyge 
 

Immunitet i brevduer 
Af Gordon Chalmers DVM 
Uddrag fra en artikel om Ungesyge. Selv om den er skrevet for 10 år siden, så 
beskriver Dr. Chalmers udmærket hvordan vore unger kan få en god 
immunitet og måske undgå eller minimere risikoen for Ungesyge. 
 

Under normale omstændigheder, vil unger der er vokset op uden påvirkning af 
antibiotika, have stærk en immunitet, og hvis der i slaget er en tørret gødning på 
gulvet samt doser af mikroorganismer (mikrober) i drikkevandet, vil dette også 
trække i den retning. Bliver hunnerne i et slag konstant eksponeret for 
mangfoldige mikroorganismer, vil denne naturlige tilstand, udvikle og opbygge 
en stærk immunitet til disse mikroorganismer. Denne immunitet i moderduen i 
form af antistoffer, vil være til stede i æggeblommen og pap fra forældrene. 
Derved gives de nyklækkede unger en passiv immunitet mod de 
mikroorganismer der findes i slaget. Der vil være en konstant eksponering af 
ungerne til dette mikrobe-miljø i slaget, ikke mindst da de gamle duer kommer i 
berøring med og direkte æder af den indtørrede gødning for at få gavn af de 
vitaminer heri. Ungerne vil på den måde begynde at udvikle deres egne 
antistoffer til de tilstedeværende mikroorganismer og på den måde langsomt 
udvikle en naturlig aktiv immunitet. 
Videnskabelige studier viser, at den opnåede naturlige immunitet, ikke kun er 
aktiv mod de mikroorganismer der skabte en god immunitet. Der er også en 
modstand mod andre mikroorganismer såsom virus. Det er helt klart vist ved 
videnskabelige eksperimenter, at bliver en due udsat for forskellige bakterier, vil 
dette lede til forhøjet immunitet generelt. 
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Immunitet i Enkeltslags kapflyvning 
Dette med en unges mere eller mindre immunitet, ses meget tydeligt på de 
såkaldte One Loft Race (Enkeltslags Kapflyvning). Den enkelte unge vil her 
ankomme med sin egen "pose" fyldt med antistoffer fra sit eget slag. Nu mikses 
alle disse mange tusinder antistoffer, og deres indhold vil resultere i en super 
mikro-flora. På trods af, at den enkelte unge havde et godt immunsystem i sit 
eget slag, bliver den nu pludselig udsat for mikroorganismer fra hundreder af 
andre slag. Ungen kan blive "overmandet" af alle disse mikroorganismer, specielt 
hvis dens egen immun-status har været lav p.g.a. ikke at have været eksponeret af 
mange mikroorganismer i det hjemlige slag. Med en stærk immunitet, vil der dog 
være en vis styrke til at bekæmpe disse nye mikroorganismer. 
 

Dr. Ludger Kamphausen ser Ungesyge som en multi-faktor sygdom, idet han 
mener mange forskellige mikroorganismer kollektivt skaber sygdommen. 
 

”Jeg tror ikke, at det har nogen betydning hvilket navn vi giver den virus der giver 
de svage individer Ungesygen. Uanset hvilket navn denne virus har, ser det ud til, 
at den nedbryder ungens immunsystem, og ungen vil være sårbar over for 
ellers ufarlige mikroorganismer. Enhver unge vil have det vi kalder passiv 
immunitet som den får gennem æggeblommen og pap, og dernæst den aktive 
immunitet ved at der dannes antistoffer mod mikroorganismer i slaget. Bliver 
den aktive immunitet begrænset, ved et altid desinficeret slag, eller gennem 
periodiske kure med antibiotika hos de gamle duer, så vil dette ”møde” får ungen 
med den super mikro-flora der er i et One Loft Race, med rimelig sandsynlighed 
resultere i at ungen får Ungesyge”.  
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Circovirus - Diskussion 
Af Dr. vet. Peter Boskamp 
Dr. Boskamp har en veterinær klinik i Holland, og hans speciale er sygdomme 
hos brevduer. Dr. Boskamp må absolut betragtes som en af de bedste på dette 
felt, og han har skrevet mange gode artikler om brevduesygdomme. 
 

Diskussion 
Hvad er de praktiske følger af Circovirussen? 
Hvor kommer de fra? Det er et ofte stillet spørgsmål, når jeg taler med en 
opdrætter hvis brevdue-unger muligvis er smittet med Circovirus. Et godt 
spørgsmål. Det er ikke altid klokke klart, hvor en virus kommer fra – et godt 
eksempel er influenza virussen. Ved sammenblanding af vira fra svin, kyllinger og 
/ eller mennesker, så kan der pludselig danne sig en ny variant, der ofte kan 
forårsage meget mere skade. Dette kan meget hurtigt opstå hos alle levende 
væsener som i forvejen har et svækket immunforsvar – sammenlignet med dem 
som har et godt immunforsvar. 
Derfor formodningen, at den usaglige og forkerte anvendelse af Kortison i det 
sidste århundrede har bidraget til, at Circovirusset lettere har kunnet spredes og 
etablere sig. Kortison reducerer immunforsvaret i duens krop med de heraf 
afledte konsekvenser. 
 
Kortison er en glukokortikoid - Adrenalin og er de 
vigtigste hormoner frigivet af kroppen som 
reaktion på stress. De hæver blodtrykket og 
forbereder kroppen til en kamp eller flugt reaktion. 
Kortison undertrykker immunsystemet. Stoffet 
bruges også af sportsudøvere illegalt. 

 

Faktum er, at Circovirus er massivt til stede hos brevduer. Faktisk viser 
undersøgelser, at der også i ældre duer forefindes det genetiske materiale/spor af 
omhandlende vira. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at duerne bliver syge, men 
det bør give grund til eftertanke. Den belgiske forsker Tavenier, kom ved en 
screening op på ca. 19% inficerede ungduer. I månederne marts, april og maj, 
var den højeste procentdel af inficerede duer på mellem 25 til 31%. 
En betydelig del af alle unger vil således være i kontakt med virussen. Dette vil 
dog ikke altid føre til udbrud af sygdommen. I et konkret studie/forskningsforsøg, 
hvor man forsøgte kunstigt at inficere duerne hvilket dog ikke gav den ønskede 
effekt. På basis af dette, så skal det tilsyneladende komme til en yderligere 
belastning  af  immunsystemet før,  at  duerne  rent  faktisk  bliver syge.  Og disse  
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forskellige former for belastning findes selvfølgelig hos de som aktivt udøver 
brevduesporten. Specielt på de tidspunkter, hvor risikoen for infektion med 
virusset i forvejen er højt. Det være sig under private og fælles træninger samt 
kapflyvninger, men også når man konstant bliver ved med, at sætte nye og 
yngre unger ind i det samme ungeslag hvorved, man giver ungerne en øget 
stresspåvirkning. Virussen får på denne måde chancen og betingelserne for at 
gøre ungerne syge. 
 

Hvornår virusset inficerer duerne er for sygdomsforløbet af stor betydning. 
Forsvarsmekanismerne i ungerne skal jo først have tid til at udvikle sig og det 
sker i duernes første leveår. Finder virusset vejen ind i duen kort tid efter 
fødslen, så vil de negative virkninger være langt større, end hvis det sker på et 
senere stadie i livet. Faktisk er immunforsvaret kun moderat udviklet i starten af 
livet og skal som alt andet have tid til at komme ordentligt ”op at stå” i duens 
krop. 
Det lille organ ”Bursa Fabricii” fordeler immuncellerne i hele kroppen. Dette gør 
det også mere forståeligt, at når infektionen opstår i en ung alder, så er 
konsekvenserne langt mere alvorlige. Jeg har engang lavet en sammenligning 
med sprængstof. Hvis stoffet er fordelt over et større område, så er virkningerne 
ved en eksplosion mindre, end hvis det hele var placeret centralt. 
 

 
Bursa Fabricii (BF) findes udelukkende i 
fugle og det sidder allerbagest nær kloakken. 
BF er en unik primær lymfoid organ, som er 
nødvendig for udvikling af B-celler i blodet, 
og derfor en del af immunsystemet. Den 
mest aktive periode for fugle er efter 
klækning og i opvækstperioden. Billedet 
viser BF som et effektivt lymfeorgan. 
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I tilfælde af, at duerne er blevet 
inficeret med Circovirus, så skal alle 
alarmklokker vise rødt. 
Alle typer af infektioner, som normalt 
synes lette at behandle hos duerne, 
bliver lige pludselig meget proble-
matiske. Duerne bliver med ét slag 
meget mere modtagelige og sårbare 
for alle andre sygdomme.  Alle disse 
mulige infektioner vil undertrykke 
immunsystemet yderligere lige frem til 
døden indtræffer (men således ikke 
kun på grund af Circo-virusset alene). 
 
Ungduesyge 
I de senere år, taler vi om Jungtaubenkrankheit og ikke om "Coli". I 
halvfemserne, var problemet især Adenovirusset i kombination med E. Coli. Men 
i dag ser vi mest blandede infektioner med Herpesvira og Adenovirusset i 
kombination med E. Coli. De behandlinger, som tidligere var gode og virksomme, 
de er i dag ofte langt mindre effektive. Årsagen hertil kan ligge i en infektion med 
Circovirusset. Denne virus i kombination med andre vira, der tidligere 
forårsagede langt færre problemer (her tænker jeg specielt på Herpes-virusset) 
de bidrager i dag til en reduceret immunreaktion hos duerne. Siden 2005 ser vi et 
stigende problem med Herpes-virusset hos de unge duer. Forhåbentlig kan vi 
snart begynde at vaccinere mod denne virus, således at problemerne med de 
unge duer bliver mere overskuelige. Jeg tror for i øvrigt ikke, at problemet kan 
løses med en enkelt vaccination mod Herpes-virusset uden en effektiv vaccine 
mod Circovirusset. Men det er bedre end ingenting. 
 
 
Adenovirus er en virus som 
giver luftvejslidelser, mave-tarm-
sygdomme og øjeninfektioner. 
I brevduesporten rammer det 
mest ungerne i perioden fra 
Marts til Juli med højdepunkt i 
Juni. Sygdommen kan vare 6 
uger eller længere.  
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Sammendrag af udvalgte fakta fra de 
3 artikler 

   
 

Forholdsregler ved ungesyge 
 

1. God hygiejne 
2. Ungeslaget må ikke være overfyldt – 1 max. 2 unger pr. m³ 
3. Behandl følgesygdomme – kontakt evt. specialdyrlæge 
4. Undlad træning & kapflyvning i ca. 4-6 uger 
5. Opdel ungerne efter alder i flere hold & rum  
6. Brug Probiotika i vandet  
7. Brug Æble Cider Eddike i vandet 
 
 
 
 

Styrkelse af ungernes immunforsvar 
 

1. Moderen (hunnen) giver en opnået stærk immunitet videre via 
æggeblommen og æggehviden  

2. Mindre antistof i forældrenes pap, giver unger med et dårligere 
immunsystem 

3. Antibiotika i gamle duer svækker immunsystemet i både dem 
selv, samt deres afkom/ungerne 

4.  Giv aldrig antibiotika før parring 
5. Stress hos unger fremmer virus angreb 
6. Opdel ungerne i intervaller efter alder i flere rum, og hold dem 

adskilt, en ideel opdeling vil være maks. 14-18 dages forskel   
7. Nye og ukendte duer kan indeholde et genetisk reduceret 

immunforsvar p.g.a. anvendelsen af bl.a. Kortison 
8. Sæt kun nye duer ind på slaget hvor du med sikkerhed ved, at 

duerne har en stærk immunitet fra den oprindelige adresse 
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Ungesygens mysterier 
Kommer vi ind på Ungesygen og de problemer der er med sygdommen, er det 
vigtigt, at klarlægge årsagerne til sygdommens oprindelse, finde ind til kernen af 
problemerne. De tre fagfolk jeg har valgt artikel og uddrag fra, er alle blandt de 
bedste i verden, når vi taler om dyrlæger med speciale i brevduer. Sammenligner 
vi de tre dyrlægers tekst, er der èn ting der springer i øjnene som et fælles klart 
budskab: Ungerne skal opbygge et stærkt immunforsvar i deres første måneder af 
livet. Dr. Chalmers skriver mest konkret om den passive immunitet og den 
aktive immunitet, og ønsker vi sunde unger på slaget, skal vi være påpasselige 
på begge felter. 

Ungesygen forandrer sig 
I Dr. Boskamps indlæg, beskriver han meget godt den udvikling vi har haft med 
Ungesygen de sidste 20 år. I 1990èrne var det Adeno/Herpesvirus og E. Coli der 
ramte, men siden 2005 har der været stigende problemer med Herpes/ 
Circovirus, og denne cocktail er farlig!. Der findes sportsudøvere der har måttet 
give op p.g.a. at Ungesygen har bidt sig fast i slaget. Dr. Boskamp beskriver også 
hvorledes brug af Kortison i 1980-1990èrne i Belgien/Holland har givet en 
påvirkning på duernes immunsystem rent genetisk og det må siges at være 
farligt!. Det problem med at virusser begynder at opføre sig anderledes, kender vi 
fra de danske svineproducenter, hvor nye resistente varianter af virus dukker op, 
og er svære at få bugt med. En af forandringerne i brevduesporten er Enkeltslags 
Kapflyvning for unger, og husker vi Dr. Chalmers bemærkninger til dette, viser 
det at den passive immunitet fra det hjemlige slag er vigtig, men det viser også, at 
der her skal gøres en helt speciel indsats for ikke at ungesygen breder sig. 
Enkeltslags Kapflyvning for unger, er en helt igennem unaturlig tilstand, hvor 
sygdomme på grund af sammenblanding og stress meget let kan bryde ud.  
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Hvad kan vi selv gøre? 
Det er nok berettiget at spørge, hvad den enkelte brevduemand selv kan gøre, 
men ser vi på Dr. Walker og Dr. Chalmers indlæg, får vi faktisk en indsigt og en 
opskrift på hvad vi kan gøre. Vi må alle arbejde målbevidst ud 
fra de retningslinjer der er lagt frem, og vi må huske 
de to vigtige begreber Dr. Chalmers har fremlagt: 
Passiv immunitet og aktiv immunitet. Alle 
duer har "kimen" til nogle sygdomme i sig, men 
et stærkt immunsystem vil holde disse 
underlæggende sygdomme i skak. 

Import af duer  
Jeg husker i 2002, hvor jeg indsendte en 
artikel om ungesyge til ”Brevduen”, og 
artiklen kom i, men det afsnit om hvor alvorligt 
situationen var i Belgien/Holland med Ungesygen, måtte ikke nævnes - der 
var ingen grund til at forskrække det danske brevduefolk med tal og fakta om 
hvor alvorligt det stod til med Ungesygen sydpå. Dengang havde vi ikke nær så 
mange tilfælde som i dag, hvor kendsgerningen er, at det har bredt sig til hele 
landet, også med alvorlige tilfælde der er svære at bekæmpe. 
 
Hvorfor er det gået sådan? 
Circovirus i brevduer spreder sig fra due til due. I Danmark har vi i dag duer der 
indeholder de symptomer Dr. Boskamp beskriver, og det har vi først og fremmest 
p.g.a. den intense, ukritiske og hæmningsløse import der er foregået det sidste 
årti fra udlandet. Vi importerer rask væk duer, hvorom vi faktisk ikke ved en pind 
om afsenderslagets miljø og/eller om duerne er "raske smittebærer".  

Køber slår ofte til via internettet og han aner som udgangspunkt INTET om det 
dueslag hvor duerne kommer fra. Det er meget mere klogt, at opsøge en enkelt 
duemand med kvalitet i bestanden – og så indkøbe fx 8-10 duer derfra, frem for 
som vi meget ofte ser det i dag – hvor nytilgangen er fra mange forskellige 
opdrættere & ukendte slagmiljøer.  

One Loft Race arrangørerne modtager samlet set mange tusinde duer fra ind og 
udland, samler dem et sted i en begrænset periode, og der opstår det Dr. 
Chalmers kalder en super mikro-flora i slaget. De unger der overlever dette, kan 
teoretisk set være "raske smittebærer". Rigtigt mange One Loft-duer mistes fra 
dueslaget og slår sig ned overalt i landskabet – og til sidst (inden der er gået 10 
måneder), så sælges resten af ungerne og de spredes igen for alle vinde.  

 


