
METODY    STOSOWANE W HODOWLI GOŁĘBI 
POCZTOWYCH.                       Opracował: M. Kościelniak – Nowa Sól

   Mimo że tematyka ta jest już opracowana w wielu publikacjach, myślę, że warto na
łamach  naszego  miesięcznika  podjąć  ten  temat.   Wielu  hodowców,  przy  doborze
partnerów w pary, kieruje się intuicją. To z kolei jest „pole” przypadków.  W wywiadach
z czołowymi hodowcami ciągle słyszymy o potrzebie szczęścia. Bez tego elementu trudno
się wybić. Sednem tego szczęścia jest właśnie moment składania par. Od tej chwili zależy,
jakimi następnymi pokoleniami ptaków dysponujemy w walce o palmę pierwszeństwa.
Hodowla planowa musi  jednak kierować się  pewnymi zasadami,  o  których hodowcy
winni  pamiętać.  Młodsi  hodowcy  z  pewnością  też  mogą   poszerzyć  swoją  wiedzę
teoretyczną w tym zakresie.
Generalnie  możemy podzielić  prowadzenie hodowanych gołębi  w pokrewieństwie i  w
krzyżówce.
Pokrewieństwo  może  mieć  różne  odmiany,  a  ma  na  celu  łączenie  ze  sobą  gołębi
spokrewnionych,  i  to  pozwala  utrwalać  pewne  pozytywne  cechy  danej  rodziny.  Do
takiego wyniku powinniśmy dążyć. Pamiętać jednak musimy, że ten rodzaj hodowania
oprócz  gruntowania  cech  dodatnich,  umacnia  również  wady.

Znaki umowne w tym opracowaniu.

samczyk samiczka jednogniazdki rodzeństwo

POKREWIEŃSTWO.
1.       Metoda dalszego pokrewieństwa  .  Polega  na  łączeniu  ze  sobą  osobników

spokrewnionych ze sobą od 4 do 6 pokolenia (stopnia).  I tu łączymy kuzynów 2-
go stopnia z kuzynkami 2-go stopnia, prawujek  x siostrzenica 2-go stopnia. Są
też inne warianty, oto kilka przykładów: 

    Droga hodowlana  Knieriema.
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Łączymy  dobrego  samczyka  1  z  dobrą  samiczką  X  i  otrzymujemy
wyśmienitego samczyka 2.  Łączymy go dalej z wyśmienitą samiczką Y. Z nich
otrzymaną  dobrą  samiczkę  3  łączymy  z  dziadkiem (1).  Z  tego  połączenia
wybieramy dobrą samiczkę 4, którą znów łączymy z przyrodnim bratem 2,
który  jest  jednocześnie  jej  dziadkiem.  Teraz  z  tego  połączenia  wybieramy
dobrą  samiczkę  5  i  łączymy  ją  z  ze  swym  dwukrotnym  dziadkiem   i
pradziadkiem (1).
    Inny wariant to:
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Dobrego samczyka A łączymy z bardzo dobrą samiczką B. Uzyskujemy dobrą
samiczkę  B1.  Tę  z  kolei  łączymy  z  doskonałym  samcem  C.  Z  takiego
połączenia  wybieramy  najlepszego  samczyka  C1.  On  staje  się  partnerem



znowu swojej babki B. Otrzymany tu dobry samczyk C2 jest dalej łączony z
samiczką B1, a więc znowu ze swoją babką. Uzyskujemy potomstwo C3, gdzie
szukamy znowu  najlepszego  samca,  by  stał  się  partnerem  babki  B.  Duży
wpływ na powodzenie takiej drogi mają samiczki B i B1.

    Następny sposób:
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Wyśmienitego  samczyka  A łączymy,  w  jednym roku,  z  4  samiczkami  bez
więzów  krwi.  Otrzymane  przyrodnie  rodzeństwo  A1  łączymy  w  parki.
Uzyskane  w  ten  sposób  pokolenie  A2  łączymy  znowu  razem,  wybierając
najlepsze egzemplarze. Najlepsza samiczka z takich par znowu jest łączona z
gołębiem wyjściowym A, czyli jej 4 krotnym pradziadkiem.

    Droga hodowlana Vermeyen’a.
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             Pierwszorzędnego samczyka A łączymy z doskonałą samiczką obcej krwi B.
Uzyskane w ten sposób 2 dobre samce A1 łączymy z siostrami jeszcze innego szczepu E i
E,.  Najlepsze młode z tych połączeń kojarzymy w pary i w ten sposób uzyskujemy nowy
szczep.  Okres takiej pracy jest stosunkowo krótki, bo trwa zaledwie 3 lata.

    Droga hodowlana Heuskin’a
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Gołębie  2  różnych  szczepów  A  i  B  o  dobrych  wynikach  i  lotowych  i
rozpłodowych łączymy razem.  Uzyskujemy rodzeństwo A1 i B1, które znowu
kojarzymy  razem  Otrzymujemy  potomstwo  A2  i  B2.   Jest  one  łączone



następnie z dziadkami A i B, a uzyskane pokolenie A3 i B3 jest znowu łączone
w pary. Mamy następny sposób wyhodowania nowego szczepu.

    I może jeszcze jeden sposób.  
1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5rok
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Znowu  łączymy  2  gołębie  różnych  szczepów  o  dobrych  wynikach,  co  jak
widzimy,  jest  zasadą  na  początku  każdej  drogi.  Są  to  osobniki  A  i  B.
Najlepszy samczyk z pokolenia A1 otrzymuje dobrą samiczkę obcej krwi C.
Uzyskany  samczyk  A2  dostaje  do  pary  następną  samiczkę  znowu  innego
szczepu D. Uzyskujemy pokolenie A3. Tu wybieramy odpowiednią samiczkę ,
aby połączyć ją z  dziadkiem A. Teraz dobra samiczka  A1’ jest łączona ze
swoim ojcem , jednocześnie dziadkiem i prapradziadkiem.

Metoda ścisłego pokrewieństwa  .    Obejmuje łączenie partnerów spokrewnionych w
3-cim i 4-tym stopniu np. kuzyn x kuzynka, wujek x siostrzenica, ciotka x siostrzeniec,
przyrodnie rodzeństwo.
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                                      Wnuk do prawnuka.

Metoda  kojarzenia  powrotnego  . Jeśli  mamy  2  asy  rozpłodowe  to  można
zastosować tzw.  łączenie  powrotne obu partnerów lub potomstwa obu linii,  które  to
łączenie dosyć często przynosi powodzenie. Takie łączenia pozwalają uniknąć hodowli w
najbliższym pokrewieństwie i  zredukować ujemne cechy. Poniższy schemat  pokazuje
najprostszy sposób kojarzenia prawnuków.
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Metoda wprowadzania co 4 gołębia do łączenia powrotnego.
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Samiczkę A łączymy z samczykiem 2. Ich córkę A2 łączymy znowu z samczykiem
obcej krwi 3. Otrzymana  w ten sposób samiczka A3 jest łączona z synem jej babki ,
ale znowu z innym samcem 1 również obcej krwi.  
 Przy wkrzyżowywaniu nowego osobnika do swego stada należy pamiętać i zwrócić
szczególną uwagę, aby taki gołąb miał typowe podobieństwo i nadzwyczajną klasę
cech,  w  których  nasze  własne  gołębie  wykazują  pewne  słabości.  Przy  tym
wkrzyżowany gołąb musi mieć te cechy, które hodowca chętnie widzi.



Sposób hodowania z bardzo dobrych jednodniazdków.
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2.       Metoda  najściślejszego  pokrewieństwa  .   Jest  to  tzw.  „chów  wsobny”,  a
potomstwo uznajemy za tzw. ”inbredy”. Tu  partnerzy spokrewnieni są  w 1-
szym i 2-gim stopniu.  Łączymy zatem ojca x córkę, matkę x syna, dziadek x
wnuczka,  brat  x  siostra  itp.  Takie  połączenia  stosujemy  w  celu  uzyskania
materiału hodowlanego. Tylko zdrowe potomstwo pozostawiamy w domu. 

Dla  zobrazowania stopni pokrewieństwa niech posłuży następująca tabelka.

              1-szy stopień                               rodzice                             pierwsze pokolenie
              2-gi   stopień                               synowie, córki                 drugie pokolenie
              3-ci   stopień                               wnukowie, wnuczki        trzecie pokolenie
              4-ty   stopień                              prawnuki, prawnuczki    czwarte pokolenie

  5-ty   stopień praprawnuki, prapra-
                                                       wnuczki                            piąte pokolenie
  6-ty   stopień                               prapraprawnuki,
                                                       prapraprawnuczki          szóste pokolenie

Poza tym uproszczeniem w drzewie genealogicznym  mamy wujków, ciotki, 
kuzynów itd. Należy sobie wypunktować, który to stopień pokrewieństwa.

3.       Metoda hodowli w czystej krwi  . Łączy się tu gołębie tego samego szczepu.
Stosują to hodowcy, którzy doprowadzili już swój szczep do wysokiego poziomu.
W tej metodzie chodzi bardziej o utrzymanie tego wysokiego poziomu. Z biegiem
czasu i tak ta metoda sprowadzi się do hodowli w pokrewieństwie.

4.       Metoda hodowli w linii  .  To metoda, gdzie ojcem rodu jest samiec. Oprócz
niego trzonem  rozpłodu są jego córki . Taka metoda jest jednak możliwa, jeśli
założyciel  linii  ,  jego  synowie  i  córki  odznaczają  się  szczególnymi  walorami



fizycznymi, lotowymi i rozpłodowymi. Z biegiem czasu metoda ta i tak sprowadzi
się do hodowli w pokrewieństwie.
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Hodowla w linii jest jedną z najszybszych metod zdobycia niezawodnego w lotach i
hodowli materiału w gołębniku. Trzeba jednak spełnić u podstawy prac następujące
warunki:
-rozpoczęta  powinna  być  bezbłędnym,  pozbawionym  wszelkich  wad  i
chorobliwych skłonności materiałem rozpłodowym,
-osobniki wyjściowe A i B winny być ptakami o bogatej, pełnej sukcesów
karierze sportowej i powinny swoje cechy dziedziczyć nie z przypadku,
ale to winno być regułą,
-osobniki  wyjściowe  powinny  być  odmiennej  krwi,  ale  możliwie  jak
najbardziej podobne zewnętrznie,
-wśród  potomstwa  przeprowadzamy  bardzo  surową  selekcję.
Wykluczamy z takiej  hodowli  gołębie posiadające najmniejsze  choćby
wady, ptaki nerwowe, pobudliwe i chorobliwe.
Nieuwzględnienie  powyższych elementów spowoduje  prawie  zawsze  zaburzenia  w
zaplanowanym dojściu przez nas do wyznaczonego celu.
Hodowla w linii prowadzi do wzmocnienia i utrwalenia w wyhodowanym potomstwie
dobrych  cech  ptaków  wyjściowych.  Otrzymujemy  szczep  ptaków  jednorodnych,
potęgując cechy dodatnie, a eliminując cechy ujemne.
Korzystną stroną hodowli w linii jest możliwość dowolnego ustalenia przez hodowcę
proporcji krwi linii żeńskiej i męskiej przez odpowiednie połączenia. Wystrzegać się
należy jednak składania w parkę ptaków w ścisłym pokrewieństwie np. rodzeństwa.
Dla wprowadzenia obcej krwi najlepiej użyć samiczki, co daje lepsze rezultaty, niż
wkrzyżowywanie samczyka. Taką samiczkę można połączyć np. z samczykiem grupy
A5. Z takiego połączenia uzyskujemy generację A6, która posiada 13/32 krwi linii
męskiej, 3/32 krwi samiczki B oraz 50% krwi obcej tj. F.
Prześledźmy szczegółowo postępowanie w hodowli na linię.  Rozpłodowy samczyk A
reprezentuje linię męską, a samiczka B  linię żeńską. Przez skrzyżowanie obydwu



ptaków,  które  są  z  innych  krwi,  otrzymujemy  potomstwo  z  generacji  A1.  One
dziedziczą  po 50% cech od ojca i  matki.  Przeprowadzamy ścisłą selekcję takiego
potomstwa i najwłaściwszą samiczkę łączymy następnie z ojcem. Takie połączenie da
nam  osobniki  o  genotypie  ¾   cech  ojca  linii,  czyli  wyjściowego  samca  A.  W
przedstawicielach  tych   A2  będzie  tylko  ¼  krwi  samiczki  B.  Natomiast  jeśli
połączymy samczyka z grupy A1 z samiczką B uzyskujemy podobne proporcje jak
wyżej z tym, że ¾ krwi potomstwo A2 będzie posiadało od samiczki B i ¼ krwi samca
A.  Przez  łączenie  wyjściowych  gołębi  A  i  B  z  ich  potomkami  z  generacji  A3
uzyskujemy pokolenie A4, które posiada 7/8 cech ojca rodu A i 1/8 cech samiczki B.
Analogicznie  proporcje  możemy  uzyskać  przy  takim  doborze  partnerów,  aby  te
proporcje  były  na  samiczkę  B.  Jeśli  oryginalna  parka  jest  w  dobrej  kondycji
rozpłodowej,  krew  jej  może  być  skondensowana  w  15/16   w  generacji  A4.
Egzemplarze  tego  pokolenia  łączymy  znowu  z   partnerami  pokolenia  A2.
Uzyskujemy pokolenie A5. To pokolenie jeszcze raz łączone jest z gołębiami grupy
A1. Teraz do potomstwa ostatniego połączenia należy już wprowadzić obcą krew F.
Powyższe  postępowanie  pozwala  używać  gołębi  wyjściowych  nie  dalej  jak  do  4
pokolenia.
5.       Metoda hodowli  w rodzinie  .    Metoda  ta  jest  odpowiednikiem  metody z

punktu 4 z tym , że założycielką rodu jest samica. Cały opis postępowania można
powtórzyć z punktu 4, ale tu opieramy się nie na samcach, potomkach gołębia A,
lecz na ich córkach. 
Jeśli  chcemy  poprowadzić  własną  hodowlę  familijną  to  postępujemy
następująco:  doborową  samiczkę  B  parujemy  z  samczykiem  A.   Życzeniem
naszym jest  ,  aby dalsi  członkowie  naszej  nowopowstającej  rodziny posiadali
wszyscy  wysokowartościową  krew  samiczki  B.  Przyjmujemy  dalej,  że  na
przestrzeni czasu parka A x B wyda  4 samczyki  1,2,3 i 4. ,  które na lotach
spisały  się  znakomicie.  Parujemy  je  z  4  samiczkami   (  bez  wzajemnego
pokrewieństwa).  Oznaczmy  je  C,D,E,F.  Potomstwo  poddajemy  bardzo  ostrej
selekcji lotowej. Przypuśćmy, że najlepszy przychówek uzyskaliśmy z łączenia 1
x  C.  Zostawiamy zatem z  tej  pary  3  samiczki,  które  najbardziej  zbliżone  są
typem do samiczki wyjściowej B. One mają stanowić partnerki do pozostałych
samczyków 2,3 i 4. Jeszcze raz przypomnijmy sobie:
gdy filarem nowej familii ma być doborowy samiec, to prace rozpoczynamy od
jego córek , gdy filarem jest doborowa samica to dalszy rozwój rozpoczynamy w
oparciu o jej synów. Uważać należy, aby samiczki z pary 1 x C były podobne do
samicy B. To jest dość trudne, aby takie samiczki uzyskać w krótkim czasie. Cały
czas prowadzimy bezlitosną selekcję.

KRZYZÓWKA.
6.       Metoda  krzyżowania  .  Polega  na  łączeniu  ze  sobą  gołębi  z  odmiennych

szczepów. 
Tą  drogą  możemy  dojść  do  wyhodowania  nowych  szczepów.  Metoda  ta  ma
również poprawić witalność naszych gołębi. Można przyjąć zasadę, że w ciągu 3
pokoleń do rodowodu nie wchodzą te same numery obrączek, jeśli poprzednie
potomstwo  hodowane  było  w  pokrewieństwie  przez  okres  3  generacji.  Inna
zasada, o której należy pamiętać, to nie należy mieszańców pochodzących z tych
samych szczepów parować między sobą, jeśli nie są ze sobą spokrewnione. Aby z
mieszańców uzyskać dobre potomstwo, należy łączyć je z partnerem z trzeciego
albo z mieszańcem następnych obcych szczepów. 
Mniej doskonałe, aczkolwiek pod wieloma względami bardzo dobre potomstwo
uzyskujemy  wówczas,  gdy  mieszańce  łączymy  wstecznie  z  partnerem



rodzicielskim. W ten sposób uzyskujemy ptaki o 75% wartości rasowej . Jednym
słowem, najlepiej mieszańce  łączyć w pary z osobnikami z zupełnie obcej krwi.

7.       Metoda krzyżowania w kombinacji  .     Polega na łączeniu ze sobą gołębi z
odmiennych  dwóch szczepów. Celem jest zjednoczenie cech tych szczepów.

8.       Metoda krzyżowania uszlachetniającego  .    Jest odmianą krzyżówki, która
polega  na  tym ,  że  braki  posiadanego  szczepu  uzupełnia  się  cechami  obcego
szczepu przez wprowadzenie stosownego ptaka.

9.       Metoda krzyżowania eliminującego  .    Ma na celu wyeliminowanie jakiejś
wady  w  posiadanym  szczepie.  Zwykle  chodzi  tu  o  wyrugowanie  pojedynczej
wady  np.  słabego  kośća,  wadliwej  budowy,  nerwowości  czy  płochliwości  itp.
Całkowite wyeliminowanie cechy osiąga się dopiero w drugiej generacji i to już
na bazie pokrewieństwa, zgodnie z prawem Mendla. Wyeliminowanie kilku wad
naraz jest sprawa bardziej skomplikowaną.

10.     Metoda zwana podmianą  .      Zwana inaczej  odświeżeniem krwi.  Polega  na
wprowadzeniu do stada osobnika tego samego szczepu, hodowanego przez kilka
pokoleń w innych, odrębnych warunkach bytowych.

11.     Hodowla heterozyjna  .     Polega na krzyżowaniu mieszańców, które wywodzą
się z 4 odmiennych szczepów hodowanych metodą najściślejszego pokrewieństwa
wsobnego.

13. Hodowla  w  kombinacji  cech.  Postępowanie  polega  na  zjednoczeniu
właściwości kilku typów w jeden typ.                            

12.     Hodowla wg typu  .    Działania polegają w zasadzie na krzyżowaniu niespokre-
wnionych  partnerów.  Zwykle  łączy  się  tu  ze  sobą  gołębie  wykazujące
podobieństwo cech zewnętrznych lub wewnętrznych. Dobór par pod względem
cech  zewnętrznych  zwykle  stosują  hodowcy,  pragnący  wyhodować  okazy
wysoko-standardowe. Druga kategoria hodowców bierze pod uwagę takie cechy
jak:  spokój  i  równowagę  psychiczną,  zdolność  do  szybkiego  pokonywania
odległości lotowych, szybkość lotową w pogodne dni, wytrwałość lotową w dni,
gdy  pogoda  nie  jest  zbyt  sprzyjająca  lotom.  Chodzi  o  dobieranie  typów  z
analogicznymi charakterami. 

13.     Kojarzenie wolne.     Przy łączeniu się  gołębi w pary zostawiamy im „wolną
rękę”.  Dobierają  się  wg  swego  uznania.  Interwaniujemy  tylko  tam  ,  gdzie
pokrewieństwo jest już za bliskie. Ten sposób traktowania swego stada w hodowli
jednak  nie  pozwala  na  przemyślaną  drogę  hodowlaną.  Rządzi  tu  przypadek.
Warto  jednak pamiętać,  że  jest  to  najbardziej  naturalny sposób,  zbliżony  do
metod  panujących  w  przyrodzie.  Pożytek,  jaki  z  tego  płynie,  to  doskonalsze
potomstwo  pod  wieloma  względami.  Jest  silniejsze,  zdrowsze,  pełne  wigoru.
Łatwo też ją stosować, bo musimy zadbać jedynie o to, by w rodowodach do 5
pokolenia  nie  powtarzały  się  te  same  osobniki.  Pod  względem  genetycznym
jednak mamy tu do czynienia z dużą zmiennością. Dobra to cecha dla przyrody,
ale  nie  zawsze dla osiągnięć hodowcy.  Mamy wśród takiego potomstwa sporo
dobrych lotników, jak i gołębi słabo spisujących się w lotach. 

Jeszcze kilka uwag  .  
Zaleca się przy łączeniu w pary:
 o ile to możliwe, łączyć te same modele pod warunkiem , że chodzi o dobre ptaki, 
*    możliwie najlepszego gołębia nabyć znów z tego samego modelu. W przeciwnym
przypadku dążyć do tego, by w pierwszej generacji nie było zbyt dużych różnic w
wyglądzie zewnętrznym między młódkami,



 celem  uniknięcia  ustawicznego  poszukiwania  czegoś  stosownego,  trzeba  się
odważyć  łączyć  w  pokrewieństwie.  Wszystkie  słabsze  i  chore  osobniki
natychmiast usuwamy,

 gdy w potomstwie ujawniają się  nam odrębne modele to młódki te powinniśmy w
dalszej hodowli łączyć między sobą w pokrewieństwie.

 Jeśli mamy w gołębniku fenomenalnego samca – asa zwycięzcę to, aby uzyskać
większy  procent  wysokowartościowego  potomstwa  i  jeszcze  w  dodatku
spotęgować  walory  lotowe  tego  potomstwa,  należy  temu  asowi  wyszukać  w
gołębniku jego córkę. Samiczka ta musi być siostrą jednogniazdka też dobrego
lotnika. Tak więc, dopiero siostra bardzo dobrego brata, nadaje się  do rozpłodu z
fenomenalnym  ojcem.  Po  takiej  parce  uzyskamy  około  50%
wysokowartościowego potomstwa. 
Analogicznie postępujemy, gdy w grę wchodzi  fenomen matka. Metoda  ta jest
niezawodna.  Chcąc ją owocnie stosować, znowu należy wyjść od tego, że znowu
ojciec i matka nie mogą być ze sobą spokrewnieni.

 Jeśli wychowaliśmy sobie prawdziwego asa w lotach, wtedy młódka po nim, który
jest najlepszy w typie bezwzględnie przeznaczyć do rozpłodu.  Zasadą przy tym
powinno  być,  że  takiego  asa  –  w  zależności  od  płci  -   łączymy  z  najlepszym
ptakiem w gołębniku.  W ciągu sezonu dajemy mu parę innych, jak najlepszych
partnerów, a jajka podkładamy pod mamki. Sam as może wychować z I-go lęgu 1
młódka i podobnie po lotach. Każdego roku należy zwiększać linię hodowlaną w
kierunku  tego  asa.  Młódki  po  nim  przeznaczane  do  rozpłodu  winny  jak
najbardziej być do niego podobne.

 Budować własny szczep można nawet na jednym gołębiu. Warunkiem jest to, by
gołąb ten wykazywał wyjątkowe zdolności powrotnolotowe. Musi to być gołąb,
który  w  swoim  życiu   sportowym wiele  dokonał.  Dobieramy  mu  samiczkę  o
wysokich wartościach lotowych i wychowujemy 3 pary młodych. W następnym
roku potomstwo sprawdzamy w lotach do 500 km. Po tym egzaminie lotowym
dobieramy mu najlepszą jego córkę i  w roku następnym przeznaczamy ją do
rozpłodu.  To  wsobne  pokrewieństwo powtarzamy w 3-krotnych   generacjach.
Znowu  podobnie  postępujemy,  gdy  mamy  chęć  budować  szczep  na  wybitnej
samicy.

 Nabytego samca, który przedstawia szczególną wartość dla hodowli, zamykamy
w  oddzielnym,  słonecznym,  przewiewnym  pomieszczeniu.  Odżywiamy  go
najwartościowszą karmą, stawiając mu do dyspozycji pełny asortyment mineralii
i  świeżą wodę do picia. Raz w tygodniu dostęp do kąpieli. Staramy się po nim i
po kilku swoich samiczkach wychować potomstwo. W tym celu wybieramy dla
niego samiczkę, która karmi swe młode 18 dni. Zabieramy jej dotychczasowego
partnera i zamykamy w osobnym pomieszczeniu na 2 dni. W 3 dniu samiczkę tę
wpuszczamy  do  zamkniętego  samca  –  rozpłodowca.  Jednocześnie  do
osieroconych  młodych   wpuszczamy  ich  ojca.  Przydzielona  zamkniętemu
rozpłodowcowi samiczka nie będzie  stawiać oporu,  bo jajka w niej  narastają.
Wnet się z nim złączy. Po 4-6 dniach od daty sparowania , a najlepiej na dzień
przed zniesieniem jajka, wpuszczamy ją do prawowitego męża, który z miejsca
zaczyna  ją  pędzać  na  gniazdo.  Samiczka  znosi  jajka.  Podobny  proces
rozpoczynamy z następną samiczką.

 Aby wykryć wartość rozpłodową samiczki, która w roku urodzenia wykazała się
najwspanialszymi  wynikami  lotowymi,  łączymy  ja  w  parę  z  samczykiem  z
późnych młodych od najlepszych lotników hodowli.



 Jeśli  mamy parkę rozpłodową, to po wychowaniu pierwszego lęgu rozłączamy
partnerów na okres  14  dni  w celu  nabrania  formy hodowlanej.  Po wychowie
drugiego lęgu robimy 4 tygodnie przerwy. Po tym czasie możemy znowu parkę
złączyć razem w celu odchowania trzeciego lęgu.

 Z dobrej  pary  rozpłodowej  jeśli,  z  gniazda  wyjdą  młode  jednakowej  płci,  to
najczęściej jedno jest dobrym lotnikiem, drugie natomiast choć powolniejsze w
lotach, wydaje dobre potomstwo.

 Z obserwacji i notatek starszych hodowców można wywnioskować, że młode z I-
lęgu dziedziczą cechy po dziadkach. W II-lęgu pojawiają się cechy rodziców, a
III-lęg  bardzo  często  ujawnia  cechy  przodków  starszych  od  dziadków.
Koniec


