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<p>Pierwsz? i podstawow? zasad? trenowania go??bi jest zachowanie spokoju. Nale?y
pami?ta?, ?e trening wymaga cierpliwo?ci i nie nale?y spodziewa? si? szybko radykalnych
efekt�. D???c do celu pami?tajmy kim jeste?my, aby podczas treningu nie skompromitowa? si?
w oczach rodziny i s?siad�. Bieganie za go??biami, krzyczenie i podobne, wr?cz ?enuj?ce
metody treningu o?mieszaj? godno?? hodowcy go??bi pocztowych.</p> <p>To jak trenujemy
swoje go??bie zale?y od wielu czynnik� mi?dzy innymi: wieku go??bia, pory roku i dnia, oraz
og�nych predyspozycji go??bia. Go??bie pocztowe maj? charakterystyczny styl lotowania tzn.
po liniach prostych lub zataczania du?ych k�.</p> <p>Sk?d mamy wiedzie?, czy nasze
go??bie s? ju? gotowe do treningu? Odpowiedz jest prosta i wynika przede wszystkim z
obserwacji.� Je?eli Twoje go??bie wysz?y z go??bnika. Zacz??y przesiadywa? na dachu, czy
te? wesz?y pod wolier?, a tak?e oblata?y si? w?oku w?asnego go??bnika, jest to znak dla
chodowy, ?e jest to ju? najwy?sza pora dla rozpocz?cia treningu. W tym czasie go??bie s? ju?
w wieku dojrza?ym i czas si? nimi zaj??.</p> <p>�</p>
<p>Ka?dy trening zaczynamy od
nauczenia m?odych go??bi wchodzenia pod wolier?, oraz powr� go??bi do go??bnika na
obrany znak hodowcy. �Kolejnym krokiem w trenowaniu go??bi powinno by? kilka razowe
lotowanie �go??bi wok� w?asnego gospodarstwa z lodowaniem na go??bniku.
Do?wiadczenie wskazuje na to, aby do tych ma?ych lot�, wraz z m?odymi wyrusza?y w
przestrze? go??bie ju? starsze, do?wiadczone. Go??bie m?ode szybko ucz? od starszych.
Podczas, gdy hodowca daje znak, starsze go??bie podrywaj? si? do lotu, m?ode go??bie
utrzymuj? si? ze starszymi przy starcie i przestrzeni. Powtarzaj?c te niewielkie loty, bacznie
przygl?damy si? zachowaniu m?odych go??bi. Je?eli dostrze?emy, ?e m?ode go??bie s? w
stanie lotowa? ponad godzin?, wtedy mo?emy pr�owa? lotowa? m?ode razem ze
starszymi.</p> <p>�</p> <p>W kolejnej cz??ci opiszemy metody poderwania do lotu,
karmienie w czasie trening�, oraz przedstawimy jak okre?la? predyspozycje go??bia na
podstawie lotek.</p>
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