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jest dość dokładne określanie
wysokości lotu stada i jego
przemieszczania się podczas
trwania konkursu. pozwala
to porównywać i korygować
subieky,wną ocenę wysokości,
dokon1..waną przez obserwa-
tora, co w przyszłości będzie
się przekładać na bardziej spra-
wiedliwe, obiektywne p rzyzna-
wanie punktów za wysokość,
a nam hodowcom dostarczać
też cennych informacji o osią-
ganych pułapach przez gołębie.
Można to urządzenie stosować
też u gołębi innych ras wyso-
kolotnych. Trzeba się jednak
liczyć z większą stratą obrą-
czek z powodu ginięcia gołębi.
Obrączki rejestrrrjące i obrączki
atrapy można oczyrviście doku-
pić, a te atrapy nawet wydruko-
wać w 3D. Byc może szykuje sie
w niedalekiej przyszłości nowa
generacja obserwacj i lotów.

Póki co, w naszym klubie
KHGWiA nastawiamy sie
na dokladne przetestowanie
dla naszych potrzeb urządze-
nia Skyleader GPS w lotach
gołębi rasy budapeszteński
wysokolotny. Dane o wyso-
kości lotu w nastawionych
przedziałach czasowych są
dostępne po zakończor-rym,
rejestrowanym locie w formie
wykresu lub tabeli, gotowe
do porównarlia z zapisarni
obserwatora i do wykorzystania
w protokołach z lotów korrkur-
sowych. Posiadanie w klubie
jeszcze kilku takich urządzeń,

Gołąb z obrączką GPS na nodze

z lnożliwością pożyczanta
między hodowcanri, w ztrpeł-
noŚci rł1151ą16zyłoby tlir lvdro_
żenie wkrótce tego systemu
do stosowania.

Na spotkanie inte8racyjne
przybyło 15 osób z obydwu
klubów: zamojskiego
i wrocławskiego (na zdjęciu
od lewej: Marcin Burzawa,
Marcin Duda, Adam Szymań-
ski, }urek Olszak, Edward
Wasil, Daniel Iasiński, Marek
Chojniacz, Piotr Knapik, Anto-
ni Oruba, Andrzej Liwczak,
Roman Rozpędowski, Miro-
sław Ktrkiełka, ]vIirosłarv Gdak,
Krzysztot Przybył i Paweł
Paluch), Odbył się zaplanowa-
ny lot konkursowy budapesz-
teriskich wysokolotnych, gołębi
Antoniego Oruby. Oczywiście
uruchomiliśmy ten opisl,vany
systern Skyleader GPS i zilło-
żyliśmy obrączki rejestrLrjące

Urządzenie Skyleader

3 gołębiom, )ednak zdawaliśny
sobie sprarr,ę, że niesprzyjajqca
pogoda w postaci bardzo silrre-
go wiatru nie spełni naszych
oczekiwali co do jakości
lotu i rwkorzystarria rejestru
GPS. Gołębie bardzo dzielnie
walczyłv z silnym wiatrem
przez 3 godziny i 18 nlirrut,
jednak nie potrafiły wznieść
się na w7soki, pLrnktowany
ptrłap, na którym naln zależa-
lo do analizy, Po w1 lądorvaniu
i scą,taniu zapisórv GPS otrzy-
nraliśrny wykres, jednak mało
przydatrry przy tak małych
wysokościach lotu, ale np.
zarejestrował się moment ataku
jastrzębia (nagłe krótkotrwałe
zwiekszenie wysokości). Tizeba
parr-riętać o odjęciu na llrykresie
wysokości położenia gołębnika
rrad poziolnem lnorza,

My natomiast, hodowcy
mieliśmysię dużo lepiej. Gospo-

GPS

darz przygotował nam bardzo
dobre warunki w poInieszcze-
niach srvojej firrny, ir iego żorra,
pani Basia od rana serrvowała
nam pyszne poczęstunki. Po
zakończeniu lotu konkursorve-
go Andrzej Lirvczak przeprowa-
dził dla r,vszystkich szkolenie
z zakresu stosowania regrrla-
nlillu do punktowej oceny
lotu oraz rejestrowill)ia plze-
biegu lotu w specjirlnej tabeli
i przeniesier'ia tych infbrmacji
clo protokołu z lotu. Przekazane
irrfbrnacj e zostały skierowane
do pr zy szły clr obserwatorów
i hodowców chcących orga-
ttizowar-' koIlktlrsy w tej rasie,
a także clo pozostałych w tbrrrrie
przyponlnienia. Był też czas
na przegląd poprzyrvożorrych
gołębi i wyrnianę ich międz,y
kolegarni. Popołuclrrie i wieczór
wszyscy uczestnicy spędzili nad
)eziorenr Ttrrawskirrr, gclzie
rnieliśmy zanrówione noclegi
oraz biesiadę. Przy zastawio-
nych stołach do późny,ch godzirl
ucztowaliśmy, dyskutqąc jak to
bl.wa między,,gołębiarzanli'1
Atmosfera była przednia, co
cieszyło Ęnr bardziej , że nie tak
dawno jeszcze między kiubanii
pojawiło się trocl-rę niesnasek.
|est nadzieja, żeto jużnamy za
sobą i teraz będzie rylko lepiej,
jak kiedyś. \Ą/cześrrie rano kole-
dzy z Zamojszczyzny przeje-
chali okolo 100lun do swojego
klubowicza na obserwację zg}o-
szony ch przez niego korrkursów.
Pozostali spotkali się na śnia-
daniu w restauracji i rozjechali
do swoich domów. Każdy z nas
zabralze sobą wrażenia isrvoje
przemyślenia, mam nadzieję, że
pozyr},\Ą/ne. Niech żałują ci, co
nie przyjechali.

Andrzej Liwczak
KoonpyNłron n/s
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