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J e Êli cho dzi o tre nin gi go ∏´ bi 
o szyb kim lo cie (stral sundz ki,

gdaƒ ski wy so ko lot ny, bu da pesz taƒ ski
wy so ko lot ny, za moj ski, cie pie le, ha -
no wer ski) ∏a pa nie w cià gu dnia jest
nie pra wi d∏o wo Êcià, któ ra Êwiad czy
o bra ku wie dzy o ce chach ra so wych
tych go ∏´ bi. Tu taj do pusz czal nà me to -
dà kon tro li sta nu kon dy cji m∏o dych
go ∏´ bi jest po ra dnia po za cho dzie
s∏oƒ ca, gdy jest sza ra wo. Te go, któ re -
go chce my wziàç w r´ k´ oÊwie tla my
punk to wo, np. la tar kà. Tak do ko nu jà
te go naj lep si mi strzo wie w lo tach go -
∏´ bi wy so ko lot nych. O tym, czy go ∏àb
jest zdro wy Êwiad czy je go ka ∏o mocz
zo sta wio ny po noc nym spo czyn ku. 

Ob ja wa mi, ˝e na sze go pu pi la m´ czy
ja kaÊ cho ro ba jest brak za in te re so wa -
nia kar mà, cz´ ste pi cie wo dy, 
a gdy jest ju˝ bar dzo êle, brak ch´ ci za -
j´ cia swe go miej sca na ste la ̋ u lub sio -
de∏ ku, a wy raê nà ch´ç ukry cia si´ w kà -
cie. Ta kie go go ∏´ bia trze ba od izo lo waç
i za czàç le cze nie. Po zo sta wie nie w sta -
dzie cho rych go ∏´ bi gro zi za ka ̋ e niem
resz ty i os∏a bie niem kon dy cji, a w kon -
sew ken cji wstrzy ma niem tre nin gów.

Na st´p ny etap na szej pra cy nad ob -
la ty wa niem or li ków to do bór go ∏´ bi
do z∏o ̋ e nia dru ̋ y ny star to wej. Wy -
bie ra my go ∏´ bie o tym sa mym sty lu
lo tu, by nie ko li do wa ∏y od r´b no Êcià

ro dza jów la ta nia. Ja ze swo jej prak ty -
ki ho dow la nej z or li ka mi i mi ko ∏a jew -
ski mi wiem, ˝e sta do li czà ce od 4 do 8
sztuk jest wy star cza jà ce, by dojÊç
do efek tow ne go po ka zu lo tu.
W wi´k szym sta dzie jest du ̋ o cha osu,
a go ∏´ bie prze szka dza jà so bie w lo cie.
Je Êli zda rzy si´, ˝e wy bit ny go ∏àb lu bi
la taç so lo, trze ba pod czas po ka zu zo -
sta wiç go i osob no ob la ty waç, by nie
psu∏ efek tu lo tu wy tre no wa ne go
i zgra ne go sta da (dru ̋ y ny).

Pod sta wo wym ka no nem ho dow li
or li ka jest przy go to wa nie kar my dla
go ∏´ bi tre no wa nych. Pa sza ró˝ ni si´
od tej, któ ra jest po da wa na w ce li dla
go ∏´ bi roz p∏o do wych. Z kon sul ta cji 
z ho dow ca mi i wy bit ny mi znaw ca mi

te ma ty ki ho dow li or li ka i in nych ras
wy so ko lot nych nie krà ̋ à cych, wol no
krà ̋ à cych: M. Ko liƒ skie go, J. Paw ∏ow -
skie go, R. La cha, R, Ko ta, S. Je gliƒ -
skie go, S. Gry by, Z. Ha ase go, R. Cier -
pia ∏ow skie go, A. Twa row skie go i J.
Gre fa wy ni ka, i˝ die ta sto so wa na dla
go ∏´ bi ob la ty wa nych mu si byç sta ran -
nie do bra na, wo da po da wa na do pi -
cia – czy sta i wzbo ga co na w wi ta mi ny,
a mi ne ra ∏y wy mie sza ne z pa szà (ziar -
nem). Na le ̋ y pa mi´ taç, ˝e wy si ∏ek
w lo cie po wo du je po bie ra nie so li mi -
ne ral nych i wi ta min w zwi´k szo nej ilo -
Êci. W die cie pod sta wo wà kar mà, nie -
za le˝ nie od po ry ro ku, jest j´cz mieƒ
do brze ob ro bio ny (bez plew) oraz nie -
wiel kie do dat ki z psze ni cy, drob nych
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zia ren zbó˝ ole istych: pro sa, s∏o necz -
ni ka czar ne go, wy ki, na da jà cych po -
∏ysk i od por noÊç na deszcz. Nie wiel ka
iloÊç ry ̋ u ku mu lu je za pas wo dy w wo -
lu. Uni kaç na le ̋ y sto so wa nia ci´˝ ko -
straw nych i tu czà cych zia ren: ku ku ry -
dzy, gro chu, pe lusz ki, itp. Po wo du jà
one gro ma dze nie tkan ki t∏usz czo wej
ob cià ̋ a jà cej nad mier nie ser ce, wà tro -
b´, ner ki, a przede wszyst kim p∏u ca.

Na st´p nym wa˝ nym ele men tem
jest po ra kar mie nia. Do ko nu je my tej
czyn no Êci po lo tach, pa mi´ ta jàc jed -
nak, by wo da do pi cia by ∏a za wsze 
w za si´ gu tre no wa nych go ∏´ bi. Je Êli
tre nin gi od by wa jà si´ w cza sie krót -
szych dni to pod czas kar mie nia
oÊwie tla my go ∏´b nik w cz´ Êci tre nin -
go wej Êwia t∏em o s∏a bej mo cy. Do bry
efekt da je przy mgle nie ˝a rów ki farb -
kà do szk∏a, aby Êwia t∏o by ∏o w ta kim
na t´ ̋ e niu, któ re po wo du je spo koj ne
˝e ro wa nie czy po bie ra nie wo dy. Zbyt
moc ne na t´ ̋ e nie Êwia t∏a mo bi li zu je
tre no wa ne go ∏´ bie do dal szej ak tyw -
no Êci ru cho wej, co za tym
idzie – w na st´p nym dniu go ∏´ bie sà
nie wy po cz´ te i nie sko re do lo tu.

Okres l´ gów prze ry wa my z na dej -
Êciem lip ca, za raz po wyj Êciu m∏o dych
z po prze dza jà ce go l´ gu. Jest to okres
od po czyn ku dla kar mià cych par l´ go -
wych. Ja ja znie sio ne w tym okre sie
za mie nia my na sztucz ne, nie usu wa -
jàc ich na wet przy d∏u˝ szym wy sia dy -
wa niu. Prak ty ka wy ka zu je, i˝ m∏o de,
któ re wyj dà w tym okre sie sà na ra ̋ o -
ne na cho ro by, któ re w lip cu uak tyw -
nia jà si´, po wo du jàc u s∏ab szych m∏o -

dych (po czà tek zmia ny upie rze nia)
wzrost ry zy ka cho rób: kok cy dio zy,
sal mo nel lo zy, my ko pla zmo zy, ospy.

Z koƒ cem sierp nia po wra ca my
do l´ gów i jest to ostat ni l´g go ∏´ bi, by
uzu pe∏ niç stan m∏o dzie ̋ y od tych par,
któ re da jà ge ne tycz nie naj lep sze po -
tom stwo. Wyj Êcie m∏o dych po ostat -
nim l´ gu sierp nio wo -wrze Ênio wym
jest ozna kà wy ci sze nia go ∏´ bi, aby
roz p∏o do we sam ce i sa mi ce mo g∏y
pra wi d∏o wo zmie niç upie rze nie. 

Ce la, w któ rej sà pó∏ ki l´ go we prze -
zna czo na jest do prze zi mo wa nia sam -
ców. Sam ce po zo sta jàc w niej, przy po -
wtór nym ∏à cze niu w pa ry nie wal czà
o sta re pó∏ ki l´ go we. Ce la, 
w któ rej sà sie dli ska od po czyn ko we
jest miej scem od po czyn ku je sien no -zi -
mo we go dla sa mic. Okres roz ∏à cze nia
obu p∏ci jest okre sem ∏à cze nia sta rych
sam ców z m∏o dy mi, dla te go te˝ po win -
no si´ za mon to waç do dat ko we sio de∏ -
ka dla Êwie ̋ o prze nie sio nych m∏o dych
sam ców, by unik nàç ata ków od stro ny
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sta rych i zb´d ne go za mie sza nia (przej -
Êcie m∏o dych do sta rych po win no byç
p∏yn ne, bez za tar gów o po bie ra nie kar -
my czy wo dy do pi cia). Pro ble mu nie
ma, je Êli cho dzi o osa dze nie sta rych sa -
mic wÊród m∏o dych w cz´ Êci star to wej.
Sio de∏ ka lub ste la ̋ e opu Êci ∏y m∏o de
sam ce, a zaj mu jà je sta re sa mi ce nie
po wo du jàc zb´d ne go za mie sza nia. 

Przy roz dzie le niu go ∏´ bi nie za po -
mi na my o pusz cze niu ro le ty od dzie la -
jà cej dwa po miesz cze nia lub wsta wie -
niu wcze Êniej p∏yt pla sti ko wych. Sta re
sa mi ce nie wi dzàc swo ich part ne rów
nie b´ dà wspi na ∏y si´ po siat ce i nie
po wo do wa ∏y znisz cze nia ste ró wek.
W tym okre sie nie za po mi na my o sys -
te ma tycz nym tre nin gu i wy pusz cza -
niu. Ro bi my to na prze mian: raz sa -
mi ce, raz sam ce. Przy do brym tre nin -
gu i wy mu sze niu po s∏u szeƒ stwa ptaki
na ko men d´ wra ca jà do go ∏´b ni ka,
po zwa la jàc go ∏´ biom z in nej ce li
na wy pusz cze nie i ob la ty wa nie.
Przy wy pusz cza niu roz dziel nym sa mic
i sam ców trze ba pa mi´ taç o za su ni´ -

ciu wy lo tu ma to wà szy bà lub plek si
tej ce li, w któ rej go ∏´ bie nie sà wy -
pusz cza ne.

Ze swo jej prak ty ki wiem, ̋ e osa mot -
nio ne sam ce da lej wy pusz cza ne 
i tre no wa ne nie gi nà, ma jà in stynkt
po wro tu do go ∏´b ni ka, swe go ob ra ne -
go gniaz da. Sa mi ce naj praw do po dob -
niej w in stynk cie po szu ki wa nia part ne -
ra po prze rwa nym cy klu roz mna ̋ a nia
mo gà po gu biç si´ b´ dàc cz´ sto tre no -
wa ne. Z mo ich i ko le gów spo strze ̋ eƒ
wy ni ka, co do tre nin gów or li ka i in -
nych ras po krew nych, ˝e przy cz´ stym
i sys te ma tycz nym tre nin gu mo ̋ e na -
stà piç mo ment „prze tre no wa nia” lub
„roz tre no wa nia”. Ob ja wia si´ to tym,
˝e go ∏´ bie po d∏u gich i m´ czà cych lo -
tach nie wy ka zu jà ch´ ci po wro tu
do go ∏´b ni ka, a scho dzà do je go wn´ -
trza przy na gla ne zmierz chem. Wte dy
trze ba daç im nie co od po czyn ku dla
re ge ne ra cji psy chi ki.

Jednà z metod tre nin gu dla ras wy -
so ko lot nych jest ro syj ska me to da
„na „kriest”, czy li na krzy˝. Po le ga

ona na przy ucze niu m∏o dzie ̋ y do sia -
da nia na spe cjal nie wy ko na nym
do te go ce lu wy so kim masz cie, zwieƒ -
czo nym ste la ̋ em. Miej sce na któ rym
sia da jà go ∏´ bie na le ̋ y ob cià gnàç w´ -
˝em gu mo wym, aby sia da jà ce pta ki
mo g∏y ∏a two za cze piç si´ ∏ap ka mi,
a w ra zie ni skich tem pe ra tur nie od -
mro zi ∏y ich so bie. Go ∏´ bie m∏o de,
któ re w na tu ral ny spo sób sia da jà
na wy so kim masz cie nad go ∏´b ni -
kiem, zmu sza ne sà do tre no wa nia
przez roz bu ja nie masz tu. Me to da ta
na wet przy s∏a bych wa run kach at mos -
fe rycz nych po pra wia kon dy cj´, zmu -
sza jàc pta ki do pra cy skrzy d∏a mi
i ogo nem.

Ta ki spo sób pod po wie dzia∏ mi ho -
dow ca i znaw ca pro ble ma ty ki tre no -
wa nia go ∏´ bi wy so ko lot nych kol. Mi -
cha∏ Rut kow ski z Cie cha now skiej
Sek cji Ho dow ców Go ∏´ bi Ras Wy so -
ko lot nych. Me to da „na kriest” jest
bar dzo sku tecz na i mniej ucià˝ li wa ni˝
in ne, ale sto su je si´ jà dla go ∏´ bi do -
brze zna jà cych oto cze nie, aby unik nàç
strat przy tre nin gach spo wo do wa nych
bra kiem je go zna jo mo Êci w przy pad ku
od da le nia si´ pta ka od go ∏´b ni ka np.
przy sil nym wie trze.

Tre nin gi po win ny byç za koƒ czo ne
wte dy, gdy ob la ty wa nie jest zbyt ry zy -
kow ne z po wo du wzmo ̋ o nej ak tyw -
no Êci dra pie˝ ni ków: ja strz´ bi 
i kro gul ców oraz krót sze go dnia 
i szyb ko nad cho dzà ce go zmro ku.
Osob nym te ma tem tre nin gu or li ków
i ras nie krà ̋ à cych jest lo to wa nie
w okre sie po za pad ni´ ciu zmro ku.
Lot ta ki roz po czy na si´ póê nym po -
po ∏u dniem w okre sie wcze sno let nim,
kie dy czas trwa nia no cy jest naj krót -
szy. W lo cie noc nym uczest ni czà lot -
ni cy, do brze wy tre no wa ni i spraw dze -
ni w po wro cie do go ∏´b ni ka. Na le ̋ y
pa mi´ taç, ˝e wpro wa dze nie noc nych
lo tów wià ̋ e si´ z ry zy kiem za gu bie nia
lub ata ku przez so wy. Ma rze nia trze -
ba wi´c po go dziç z re alia mi wi tal no -
Êci, kon dy cji i ch´ ci do la ta nia or li -
ków. 

˚y cz´ uda nych lo tów i star tów 
w kon kur sach.

To masz Szym kie wicz, W∏o c∏a wek
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