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Czy w przeszłości opracowane różne artykuły były pomocne dla „wszystkich” i 
pomagały w prowadzeniu hodowli? Teraz spróbuję przedstawić oko gołębia za 
pomocą obrazu i słowa.
Nie ulega dyskusji, że większość hodowców podczas przeglądu gołębi między 
innymi opiniuje oko ptaka. Większość pozytywnie uznaje w takim przeglądzie, 
że „oko musi być wyraziste”, chętnie widzi  oko „żywe”, oko musi „świecić”. 
Są też tacy, którzy reprezentują stanowisko przeciwne „nie zwracają uwagi na 
oczy”, „to mnie nie interesuje” lub wyrażają podobne opinie. Co rzeczywiście 
można zobaczyć w oku gołębia?

Poniżej widzimy oko sławnego „84” u Franza-Wilhelma Gonschiora. Był to podstawowy 
gołąb tej czołowej hodowli i stał się protoplastą obecnego szczepu. Został on wyhodowany 
wyłącznie do celów rozpłodowych. To z „84” ponad dziesięć lat Gonschior wyhodował 
absolutnie ptaki sukcesu. Dzieci i wnuki okazują się asami i to nie tylko na gołębnikach 
właściciela, ale także w wielu innych hodowlach!

Zdjęcie 1

Przyglądając się zdjęciu, zwróćmy uwagę: w centrum oka widzimy źrenicę. Dalej  widać 
pierścień wartościowy otaczający ją w żółtym kolorze. W pierścieniu tym między godz. 9 a 11
widać linie równoległe. Między godziną 7 a 9 z kolei widoczne są linie prostopadłe do 
pierścienia. Linie równoległe w pierścieniu wartościowym spotykamy często u gołębi, które 
lepiej sobie radzą w lotach powyżej 400 km. Spotykane linie prostopadłe (prędkości)  to 
cecha często „sprinterów” z 1 nagrodami!



Po pierścieniu wartościowym u „84” można podziwiać perfekcyjną tęczówkę. Tutaj w kolorze
czerwono pomarańczowym z grubą strukturą. Można by pomyśleć, że natura tu dziesiątki 
razy nałożyła na siebie warstwy koloru. Pierścień wartościowy wygląda przy tej tęczówce 
jakby się „zapadł”, tworząc krater. Należy zwrócić uwagę na „rozpadliny”(rowki hodowlane),
„pęknięcia”  w strukturze tęczówki. Tak wygląda perfekcyjna tęczówka! Mamy wrażenie, że 
widzimy łańcuchy górskie.
Rozpadliny to jakby szczeliny w postaci drobnych czarnych pociągnięć pędzla. Tęczówka 
„wypiętrza się” nad pierścień wartościowy wysoko – fantastycznie!

Teraz poświęćmy uwagą następnemu mega-rozpłodowcowi, to „Dromer”, obecnie u G. 
Koopmana.

Zdjęcie 2

Ojciec „Dromera” – „Super Breeder Freddy”jest znany na całym świecie. To ojciec, dziadek i 
pradziadek wielu super gołębi, tak w lotach jak i w rozpłodzie. W zasadzie liczba tych gołębi 
nie jest do określenia.
To oko jest również wspaniałym przykładem na „grubą” tęczówkę. W całym oku widać  
wewnątrz tęczówki „rozpadliny”. Pierścień wartościowy idealnie otaczający źrenicę. 
Zauważamy  w nim linie prędkości prostopadłe do pierścienia. 

Następnym przykładem, jaki wybrał autor, jest „Che” na gołębnikach Eijerkamp, z 7 nagrodą 
narodową w Holandii z lotu Orleans i listą wielu sukcesów jego bezpośrednich dzieci.



Zdjęcie 3

Nie na darmo mówi się, że to „klejnot” w gołębniku hodowlanym Eijerkampów!
"Shilp", "Eros", .Ramos", "Carla", .Corinne", "Nuria", .Selma" ... – mają w rodowodzie tego 
lotnika - zwycięzcę. Poza tym „Che” jest widoczny w rodowodach: "Chicago", "Tornado", 
"Porsche - Bond" i „Lichte 05 ". To stara krew Van Loon i Janssen. Czysta prędkość! Dlatego 
„Che” stał się rozpłodowcem nr 1. Jednak proszę spojrzeć na zdjęcie (3).
Szklane oko „Che” wykazuje szczególną intensywność koloru. Tak jak w przypadku 
poprzednich  oczu  widzimy zamknięty pierścień wartościowy, bez żadnej przerwy. Linie 
prędkości cudownie widać w dolnej połowie pierścienia.
Tęczówka mocno wznosi się nad pierścieniem wartościowym i jest podzielona wieloma 
rowkami hodowlanymi. Bardzo ładnie widoczna jest „chmura” na godzinie 12.30, znak, który
występuje tylko u super rozpłodowców. Oko tej jakości może być parowane z dowolnym 
kolorem oka u partnera! Natężenie koloru w tęczówce i pełny kompletny pierścień 
wartościowy to cecha „super gołębi” w odróżnieniu od innych gołębi.  Ta jakość oczu jest 
tylko kwestią czasu, kiedy jakość pozostawiona w dziedziczeniu pozwoli znowu otrzymać 
super ptaki.



Zdjęcie 4

Na następnym zdjęciu (4) widzimy oko ptaka, który jest ojcem 3 asów na poziomie 
regionalnym w Niemczech. Co więcej, jest on ojcem 14 dzieci, które zdobywały 10  i więcej 
konkursów w sezonie. Niektóre dzieci, samce i samiczki są podstawowymi gołębiami na 
różnych gołębnikach.
Jednak popatrzmy dokładniej na to oko. Wokół źrenicy mocny i wyraźny pierścień 
wartościowy w kolorze szarym. Bardzo dobrze rozpoznawalne w pierścieniu linie prędkości. 
Im więcej tych linii i bardziej wyraźne, może to być nadzieją na bardzo dobre i szybkie 
potomstwo!
Następnie mamy tęczówkę z bardzo intensywnym kolorem, tu ciemnoczerwonym, przy czym 
kolor nie ma żadnego znaczenia. Decydującym jest „grubość” tego koloru.
Cudownie widać tu w tęczówce rowki hodowlane. To te ciemne linie między czerwonym 
kolorem tęczówki.
Na zewnątrz tęczówki wyraźny ciemny pierścień, zwany potocznie pierścieniem Vermeyena 
uznawany za pierścień zdrowia. Im ciemniejszy, najlepiej czarny i im wyraźniejszy, tym lepiej
dla hodowli.

Poznaliśmy tu na zdjęciach oczy jedynie 4 super rozpłodowców. Ta lista mogłaby być dalej 
kontynuowana. Nawet jeśli większość hodowców takie elementy ( z niewiedzy) odrzuca, że 
faktycznie można w oku rozpoznać wartość hodowlaną gołębia, to rzeczywistość jednak uczy 
nas wyraźnie, że prawda jest oczywista.  U więcej niż 90% wszystkich lotników asów u 
jednego z rodziców znajdziemy oko, które odpowiada typowi przedstawionych tu zdjęć oczu. 
Kilka dalszych przykładów z ostatniego czasu można porównać z przedstawionymi  zdjęciami
oczu i mamy tego potwierdzenie.
Na przykład oczy: "Golden Lady" G. Koopmana , Chippo " u B. Stevenincka , " Abel "i" Don 
Leo "u Eijerkampa , „Romee . " u A. i B. Leidemannów , "Mission Impossible " u G. i S. 
Verkerków ," Boy " u Harma Vredevelda ," Euro Diament " u Brockampsa  lub u innych 
znanych gołębi " Olimpiade 003 "," Kannibaal "," de Rambo " , itp. , itd. ! Cechy 
rozpłodowców można wykryć w oku ?



Nie jest niezbędne dla hodowli, by partner był również z „silnym okiem” w parze. W 
większości przypadków jedno z rodziców gołębi asów ma oko przeciętne. Rozpoznawanie i 
branie tego pod uwagę należy do sztuki hodowania!

Oczy z pierścieniem wartościowym, liniami prędkości, liniami rozpłodowymi w tęczówce itp.
nie są wystarczająco łatwe do zaobserwowania gołym okiem. Wymagana jest dobra lupa i 
odpowiednie źródło światła. Nie możemy polegać jedynie na iluzji, opiniować należy 
koniecznie po ocenie kilku oczu. „Know-how” („ wiedzieć- jak”) to zobaczyć i rozpoznać! 
Jednak kto nie zacznie, nie nauczy się nigdy. „Ćwiczenie czyni Mistrza”!

Oczywiście należy wziąć pod uwagę , że oczy o jakości u ,,84", „Dromera", "Che"   są nie do 
znalezienia! Trzeba uwzględnić naturalnie także, że oczy z jakością, jednego z tu 
przedstawionych typów, na wielu gołębnikach w ogóle nie zostanie odkryta.
Z drugiej strony jestem też całkowicie pewny, że asy hodowlane drzemią w gołębnikach 
hodowców, nigdy nie odkryte. Hodowca, który odrzuca teorię oka, już na początku, moim 
zdaniem inaczej szuka asów. Hodowca, który odnosi się do tej teorii jako " bzdurnej " , musi 
być bardzo silny, by przekonać samego siebie , bo nie może przyznać, że inne osoby mogą 
wiedzieć i zobaczyć więcej.
Ponadto istnieją też hodowcy – handlarze, którym w ogóle nie w głowie żadna teoria. Liczy 
się tylko „towar”, bez odpowiednich potrzebnych właściwościach zwierzęcia.

Trzeba powiedzieć to jeszcze raz wyraźnie: teoria oka nie jest pewnie kartą gwarancyjną do  
miejsca na podium, ułatwia jednak tę drogę. 
Również oprócz dobrych oczu musimy pamiętać o innych prawidłowych cechach cielesnych.
Wiele dróg prowadzi nie tylko „do Rzymu”, lecz także na podium.
Nawet hodowcy, którzy nigdy nie zajmowali się teorią oka, mogą święcić sukcesy. Intuicyjnie
dopasowują gołębie w pary, uwzględniając inne aspekty cielesne gołębia. Następnie 
przeprowadzają selekcję poprzez kosz, a później łączą w pary te najlepsze. Dziwne jest 
jednak to, że  już po takiej selekcji hodowcy, zostają gołębie z dobrymi oczami i prawidłową 
budową ciała!

Ostatecznie, każdy sam musi sobie ocenić, czy jest to rzeczywiście tylko "zbieg 
okoliczności", czy wyjątek, gdy miał lub ma takie wyjątkowe oczy u swoich gołębi. Ja 
osobiście tutaj nie wierzę w zbiegi okoliczności! To co przedstawiłem i co napisano  już o 
serii ponadprzeciętnych struktur oczu  , w wielu przypadkach, w inspiracji hodowlanej 
doprowadziły do sukcesu.
Dla orientacji prezentacja zdjęcia oka gołębia bez wartości hodowlanej. 
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