
Teoria oka pod lupą
Konrad Meierhofer (Die Brieftaube)

 Każdy hodowca ma swój ceremoniał przy ocenie gołębia pocztowego. Oprócz przyglądania się 
skrzydłom, wielu również spogląda regularnie na oczy. Jednym wystarczy krótkie spojrzenie, inni 
prowadzą wnikliwe obserwacje. Z lupą w ręku próbują zgłębić zależności między jakością oka a 
zdolnościami lotowymi i hodowlanymi swoich poszczególnych gołębi. Niekiedy też przy okazji próbują 
„sprzedawać lupy”.
Weźmy więc pod lupę i dokładnie oceńmy najlepsze gołębie hodowlane Konrada Meierhofera z ostatnich 
10 lat, biorąc bardziej pod uwagę właśnie oko. Będą tu zaprezentowane najlepsze gołębie z tej hodowli, 
zgodnie z mottem „obraz mówi więcej niż 1000 słów”. Muszę jeszcze dodać, że te gołębie nie były 
kierowane do gołębnika hodowlanego w oparciu o jakość czy rodzaj oka, ale ze względu na osiągnięcia 
lotowe i rozpłodowe. Hodowcy wydawało się tez ważne, że każdy przedstawiony gołąb wydał wybitne 
potomstwo, a rodzice i dziadkowie charakteryzowali się ponadprzeciętnymi osiągnięciami.

Zdjęcie nr 1. 0295-92-506 wyhodowany z wąskiej linii.

     Zdjęcie nr 2. Oko 
„506”



Zdjęcie nr 3. 02887-90-719 bardzo dobry rozpłodowiec

 Zdjęcie nr 4. Oko 
„719”

O co tak naprawdę chodzi z tymi oczami? 
Odnosi się wrażenie, że hodowcy chętnie widzą w swojej hodowli gołębie z „pięknymi oczami”, a 
jednocześnie nie zagłębiają się szczegółowo w „teorię oczu”, by oceniać hodowlaną wartość tych gołębi. 
Spójrzmy pod tym kątem więc na interesującą i nadzwyczajną linię – 1072. Sam jej założyciel zdobył w 3
latach 8 x 1 konkurs, będąc doskonałym rozpłodowcem. Jego syn „419” i jego brat „114” w tym 
gołębniku są poręczycielami tych wartości i gwarantami sukcesów.



Zdjęcie nr 5.08904-88-419, syn „1072”

 Zdjęcie nr 6. Oko 
„419”



Zdjęcie nr 7. 08904-86-114, pełny brat „1072”

Zdjęcie nr 
8. Oko „114”



Zdjęcie nr 9. 0295-89-231, córka „419”, samica rozpłodowa

      Zdjęcie nr 10. 
Oko „231”



Zdjęcie nr 11. 0295-93-452, bardzo szybka samiczka, córka „231”

    Zdjęcie nr 12. 
Oko „452”



 Zdjęcie nr 13. Linia „1072”, 08904-90-1619, top samiczka 
rozpłodowa

 Zdjęcie nr.14. 
Oko „1619”



Druga linia dająca wiele bardzo dobrych gołębi to „linia- szymel” z belgijską samiczką B-86-964 na 
czele.

 Zdjęcie nr 15. B-86-…..964, podstawowa samiczka hodowlana

 Zdjęcie nr 16. 
Oko „964”



Zdjęcie nr 17. 0295-89-228, córka „964”

 Zdjęcie nr 18. 
Oko „228”



 Zdjęcie nr 19. 0295-92-504, syn „964”

 Zdjęcie nr 20. 
Oko „504”

Naturalnie obie te linie są też podstawą do krzyżowania ich przedstawicieli co daje doskonałe rezultaty 
sportowe.



Konrada Meierhofera miał też szczęście wprowadzając do hodowli samca 02887-90-719. Pochodził on od
czołowego hodowcy Niemiec Hansa Hirna, z jego czołowej samicy „028”. Szczególnie z „1619” 
wydawały pierwszorzędne gołębie (oczy „719” x „1619”). Poza tym bardzo dobrze harmonizował 0295-
92-506 z linią „1076”, „506” jest pełnym bratem „504” (linia szymel). Obaj mieli wspólnego ojca 
„Weisschwanza” od E. Neidla, pełnego brata wyjątkowej samicy „900” u tego hodowcy.
Tabelka 1
Linia "1072" "Przegląd generacji"( bardzo dobre wyniki przez 5 generacji)
 Uwaga:  
08904-86-114 Ten samiec wydał 12 dzieci z dwucyfrowymi wynikami, z wieloma 1 konk.
(pełny brat "1072" On jest pełnym bratem "1072", który sam zdobył w 3 latach 8 x 1 konkurs i
 był prezentem od czołowego hodowcy Józefa Krassa z Bischberga.
 Oko bardzo dobrze pigmentowane, pierścień wartościowy słabo wyraźny.
08904-88-419   

(syn "1072")
Jego rodzice i dziadkowie byli doskonałymi gołębiami w lotach i w 
rozpłodzie.

 Ojciec "1072" 8 x 1 konk., matka "600" 3 x 1 konk.( z "153"- 6 x 1 konk. x 
 "152" - 3 x 1 konk.).  
 Sam "419" wydał "299" - 50 konk., w 4 latach 44 konk.  
   
0295-89-231 "231" była uchowana blisko na "1072". Wydała wiele dobrych ptaków m.in.
(wnuczka "1072", "358" z 11 konk. uczestniczka drużyny -10 miejsca w Okręgu w 1994r.,
córka "419") w lotniczka sekcji w 1996r.  
   
0295-93-452 "452" była jego najszybszą i najlepszą samicą, już jako młoda była czołową
(prawnuczka 
"1072, lotniczką. Przy suchym wdowieństwie miał z niej w 1995 roku 2 młode 
córka "231") ("601" i "602"). "601" został zniszczony przez jastrzębia.  
   
0295-95-602 "602" jako roczna - 12/11 konk. i była najlepszą lotniczką oddziału i sekcji.
(pra-pra wnuczka Również była 4 lotniczką sekcji.  
"1072", córka "452")  
   
08904-90-1619 Ojciec zdobył 6 x 1 konk., matka jest pełną siostrą z babki "1072"! 
( z "153" x "192") "1619" wydała też doskonałe ptaki. Jej 3 córki w 1997 roku zdobyły dwucy-
 frową liczbę konkursów!!!  
 Najlepszą córką była "395", w sumie zdobyła 50 konk. w 1996 r. była
 2 lotniczką sekcji a w 1997 r. zdobyła 800 as-punkty w 11 konkursach. 

 
Godne uwagi:  "623" wnuczka "1619" jako roczna - 8 konk. i 2-letnia 11 
konk.

Tabelka 2
                                              Bardzo dobra kombinacja hodowlana;
 
0295-92-506                                                          X             0295-93-452
"506' jest produktem hodowli w linii.                              w 1996r.3 lotniczka sekcji
Samiec czystej krwi Benny Ebbers i zdobywał sam 
1 konkursy
 
 
                                                                    0295-95-602
                                      najlepsza roczna samiczka w oddziele, 1996r.=12/11 konk.
                                           4 lotniczka w sekcji najlepsza roczna w sekcji
 
 
02887-90-719                                                         X      08904-90-1619  
"719" syn z czołowej samicy u Hansa Hirna                „1619”  - jest córką „153” ( 6 x 1 konk.) x „192” (3 x 1 konk.)
B-1028                                                                             pochodziła od Józefa Krassa z Bischberga.
 
                                            Z tej pary pochodzi między innymi 0295-91-395,                                                                                                                samiczka z 50 konkursami, w 1996 r.                                                                                                                          2 lotniczka sekcji, w 1997r. 10 
                                                              w 1996r. 2 lotniczka sekcji,



                                                         w 1997r. 11 konk. i 800 as-punktów.
                                                   Siostra 0295-95-641 w 1997r. 11 konkursów.

Tabelka 3
Linia - szymel Samiczka ta pochodzi z gołębnika Henrego van Kets, Belgia. 
B-86-… 964 Pochodzi ze szczepu Horemans - wydała wiele doskonałych gołębi m. innymi
 "228" (patrz poniżej) i kilka innych. Podam też wiadomość, że wnuczka 
 "964" jako roczna była najlepszą lotniczka oddziałi i też najlepszą w okregu
 (ostatnie 8 lotów).
  
0295-89-228 "228" była moją najlepszą samiczką. Była 1 lotniczką sekcji i jednocześnie
córka "964" 1 samiczką standardu w  sekcji a na wystawie ogólno-niemieckiej

 
w Dortmundzie zdobyła 8 miejsce. Na wystawach ciągle była oceniana 
wysoko.

 Podobnie były oceniane jej córki. Zdobywały 1 miejsce na wystawach w
 sekcji, oddziale i w okręgu.
  
0295-92-504 Bardzo dobry w rozpłodzie. Z niego - "421"jako roczna 10 konk. Gniazdowa 
syn "964" siostra "422" - czołowa lotniczka, następnie uszkodzona przez jastrzębia.
pół brat "506" Z niej w 1997r. córka "619" zdobywa dwu cyfrową liczbę konkursów.
  

Drodzy czytelnicy, czy w oku klasa gołębia jest rozpoznawalna ciągle, tego osobiście jeszcze  nie wiem. 
Celem autora tego artykułu było  przedstawienie jego najlepszych gołębi Konrada Meierhofera w oparciu 
o zdjęcia ich oczu, niezależnie od tego, czy oczy te pasują do jego teorii czy nie. Droższy mu jest gołąb, 
który posiada oko takie jak B-86-…964. W praktyce jednak decyduje podstawowa zasada – kosz. To on 
decyduje, które oczy naprawdę są wartościowe w hodowli. Dopiero po doświadczeniach można wyrobić 
sobie określone zdanie.

Opracowanie to ma jeszcze jeden cel: sprowokować czytelników do zastanowienia się i obserwacji 
swoich najlepszych gołębi w hodowli. W przodkach swoich gołębi z pewnością powtarzają się niektóre 
ptaki i warto także spojrzeć w ich oko.

Przekład: M. Kościelniak


