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To jest  wśród hodowców znane.  Przez dwoma laty przybyły do
hodowli  nowe  gołębie.  Potomstwo  teraz  powinno  udowodnić  w
lotach swe umiejętności.  One jednak wyników nie uzyskują lub
nie  w takim stopniu  jak  się  spodziewano.  Zaczyna się  badanie
przyczyn.

Wielu zwolenników naszego sportu wykorzystało piękną pogodę na prywatne
loty treningowe.   Wystartowali do nowego sezonu pełni oczekiwań. Po 2 lub 3
lotach  konkursowych  oczekiwania  nie  zostały  spełnione.  Zapełniły  się
poczekalnie  u weterynarzy.  W wielu badaniach stwierdzono liczne zapalenia
gardzieli  w stopniu lekkim, średnim, a również i ciężkim. Przyczyna? Prawie
zawsze złe warunki w gołębnikach.

Brakuje tlenu!

Mamy do czynienia z prostym fizycznym prawem. Ciepłe powietrze unosi się do
góry. Następuje wymiana powietrza jeśli ciepłe powietrze ma gdzie krążyć, to
tam nie  jest  niemożliwa  wymiana  powietrza  by  wlatywało  świeże  powietrze
bogate  w  tlen.  Tu  znajdujemy  pierwszą  przyczynę  brakujących   osiągnięć
lotowych. Zapalenia górnych dróg oddechowych rzadko następują w kabinach
transportowych. Hodowca często nie spostrzega , że on ma te przyczyny we
własnym gołębniku.

Kwiecień był suchy!

Były dni, gdzie nie było miejsca na dobry ruch powietrza, także w gołębnikach.
Ponieważ  jednak  warunki  pogodowe  mają  wpływ  na  drogi  oddechowe,
hodowca nie zauważa przy lotach krótkich, że jego gołębie są już z infekcją, bo
one jeszcze zdobywają konkursy.  Jednak, gdy konkursy trwają 12-15 minut to
już są problemy. Możliwie szybko weterynarz stwierdzi teraz zapalenie i ustawi
odpowiednie lekarstwo. I co, minie? Krótkotrwała poprawa, lepszy wynik przy
następnym locie. Potem sytuacja wraca do poprzedniego stanu. Czyli błędne
koło, bo zwalczane są oznaki a przyczyna nie zostaje usunięta.



Optymalny  ruch  powietrza  w
uprzywilejowanych gołębnikach pod skośnymi dachami.  Obicia  gołębników mają też
wpływ na ilość spożywanego powietrza. Gołębniki ogrodowe funkcjonują zaś inaczej.
Jedno jest pewne,  że jeden gołębnik nie jest równy drugiemu. Swoją budową różnie
funkcjonują.   Hodowca ma za zadanie usprawnić to funkcjonowanie.

Zmiana przepływu powietrza, zgadza się!

Ostatnio spotkałem się z czołowym hodowcą. Jego sukcesy były w pierwszych
latach normalne. Zmieniło się to jak on zmienił gołębniki   i  popracował nad
przepływem  powietrza.  W  tym  procesie  potrzebował  trochę  czasu.  Kiedy
przejdziemy teraz koło belek wyczuwa się lekki stały ruch powietrza. Nie można
jednak tego nazwać przeciągiem. Drużyna staje się od początku sezonu coraz
silniejsza.  U  gołębi  nie  ma  śladów  zapalenia  błony  śluzowej  gardzieli.  W
przeciwnym razie nie byłoby mowy o takich wynikach.

Czy troszczymy się o dobre warunki wentylacji!

Nadzwyczajne  wyniki  są  często  osiągane  z  bardzo  „prymitywnych”
gołębników.   Z  gołębiami  ,   u  których  wyniki  nie  są  w  pochodzeniu
zakotwiczone.  Powietrze  w  tych  gołębnikach  hula,  przy  każdej  pogodzie.
Przedziały gołębników raczej  nie są obsadzone w dolnych granicach. Większe
osiągnięcia  są  udziałem  takich  gołębników  niż  w  tych  optycznie  bardzo
przyjemnie  urządzonych.  Hodowcy  z  takimi  gołębnikami  rzadko  są  u
weterynarza.
Goethe wymagał więcej światła. Nasze gołębie wymagają więcej powietrza  ......
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