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Komplex PR-tevékenység 
Mikor, ha nem most?

Különös gondot kell fordítanunk ga-
lambjaink egészségének és teljesítőképes-
ségük megőrzésére.

Sok versenyző egyesületnél és szállítási 
társaságnál modernizálták a szállítás tech-
nikáját. Sok helyen javították a galambok,  
sofőrök és gondozók által nyújtott gondozá-
sának színvonalát is. A legtöbb egyesület 25-
re csökkentette az egy rekeszben szállítható 
galambok számát, mivel a tollas sportolóknak 
jó szállítási körülményeket kell biztosítanunk.

Szaktudásunk kötelez, hogy a sportga-
lambokkal kapcsolatos állatvédelmi fel-
adatokat is ellássuk.

A nyári hétvégéken a hozzáértőknek fel-
tűnnek a részben jól feliratozott, modern ga-
lambszállító járművek. Ezeken látszania kell, 
hogy jó szállítási feltételeket biztosítunk az 
emberiség kulturális kincséhez tartozó sport-
galamboknak.

Szeretném itt kiemelni a sok önkéntes nagy 
hozzáértéssel és felelősséggel végzett renge-
teg munkáját: nélkülük teljesen lehetetlen 
lenne ezt a sportot űzni. Mire a tenyésztők 
galambjaikkal megérkeznek a helyszínre, az 
önkéntes sporttársaink már napokat dolgoz-
tak a versenyek előkészítésén.

Főleg nyáron van lehetőség kapcsolat-
építésre

Sporttársaink számára májustól szeptem-
berig adódik a legtöbb lehetőség arra, hogy 
kapcsolatokat építsenek olyan emberekkel, 
akik közül sokan még nem is hallottak a pos-
tagalambokról és a galambsportról, és nem 
láttak még gyűrűzött vagy duplán gyűrűzött 
galambot. Tehát nemcsak arra van szükség, 
hogy a tenyésztők szakszerűen bánjanak saját 
galambjaikkal, hanem arra is, hogy szakava-
tott módon és barátságosan kommunikálja-
nak mindenkivel, akivel mint érdeklődővel 
vagy mint egy galamb megtalálójával és be-
jelentőjével találkoznak.

Hiszen szövetségünk minden tagja egyben 
a galambsport nagykövete is. Fontos, hogy 
a „külvilággal” való kommunikáció során 
mindannyian a tudatában legyünk ennek. 
Szövetségünk minden egyes tagja felelős 
azért, hogy a galambsport a nyilvánosság 
számára érdekessé és elfogadottá váljon. 
A nyár a kerti, utcai és vízparti fesztiválok, 
valamint számos sportesemény és társadalmi 
esemény időszaka.

Aki jól figyel, gyakran láthat galambra-
jokat elhúzni a magasban

Azonban kevesen teszik fel a kérdést, 
hogy vajon honnan jönnek és hova mennek 
a galambok, mert nem sokat vagy semmit 
nem tudnak a galambsportról. Példának 
okáért 2012. június 24-én barátaimmal és 
ismerőseimmel Dahme-Spreewald járásban 
a dahmei vízi út mellett ültem, nem messze 
a „Segelflugplatz Friedersdorf” nevű hite-
lesített starthelytől. A férfiak felfigyeltek a 

Berlin-Königs-Wusterhausen irányából a 
Spreewald felé tartó csónakokra. Aztán fel-
tűnt nekik egy nagy sebességgel tovaszálló 
galambraj. Ezt további rajok követték, mind 
nyugatról keletre szálltak, ugyancsak nagy 
sebességgel. És már jöttek is a jól ismert kér-
dések a sportgalambok tájékozódási képes-
ségeiről, hazaszeretetéről és kondíciójáról. 
A sportgalambokról beszélgetve gyorsan el-
repült egy óra. Barátaim álmélkodva hallgat-
ták, milyen teljesítményekre képesek a sport-
galambok, ha az ember megteremti számukra 
a szükséges feltételeket.

Nagyon sok lehetőség van a kapcsolat-
építésre

A galambszállító járművek gyakran tar-
tanak autós pihenőkben egy-egy szünetet, 
hogy ellenőrizzék a belső hőmérsékletet és 
megitassák a galambokat. A galambok tur-
békolása sokszor felkelti az autós pihenőben 
tartózkodók figyelmét, akik sokszor annyira 
kíváncsiak, hogy oda is jönnek kérdezős-
ködni. A galambsport becsülete érdekében 
ilyenkor mindig válaszoljunk udvariasan és 
lehetőleg szakszerűen!

A szomszédokkal vagy az elveszett ga-
lambok bejelentőivel is sokféle módon épít-
hetünk kapcsolatokat. Előfordulhat például, 
hogy nagyon meleg van, és egy szomjas ga-
lamb egy kiskert madáritatójában talál vizet.

Előfordulhat az is, hogy egyszer csak egy 
ismeretlen jelenik meg a telkünkön és egy 
sérült galambot hoz, mivel azt hiszi, hogy 
a miénk. Ilyenkor természetesen vegyük át 
a galambot, köszönjük meg a segítséget, és 
tegyünk meg mindent a galamb, valamint a 
tulajdonosa megtalálása érdekében.

Vagy előfordulhat, hogy ismerősökkel üldö-
gélünk a tóparton vagy folyóparton, távol a la-
kott területtől, amikor megjelenik egy gyűrűzött 
galamb, hogy igyon. Ilyenkor sokan megkérde-
zik tőlünk: „Hogy’ kerül ide, a természetbe, ilyen 
távolra a legközelebbi falutól ez a galamb?“

Vagy például egy ragadozó madár megse-
besít egy galambot. Akik megtalálják, meg-
sajnálják, ellátják, és ha a galambon megtalál-
ható a telefonszám, értesítik a tulajdonosát.

Felborult a természet egyensúlya
Az emberek gyakran szemtanúi annak, hogy 

egy ragadozó madár elragad és elpusztít egy 
galambot. A sportgalambászok között is sokan 
megélték és megszenvedték már, hogy egy ra-
gadozó madár lecsapott az egyik leggyorsabb 
galambjukra, amikor az éppen leszállt volna 
egy nagy sebességgel, remekül végigcsinált 
hazatérés után. Sajnos a napi edzőrepülések 
során is gyakran történik ilyesmi.

Ez nem a nagymértékben szaporodó raga-
dozó madarak „bűne”. Az ok sokkal inkább 
az egyoldalú fajvédelem és az élőhelyek 
csökkenése, ami miatt felborul a természet 
egyensúlya. Emiatt évről évre drámaian 
csökken a fajok száma.

Az okok közé sorolható a minisztériumok 
és hivatalok illetékes munkatársainak azon 
jelenség iránti közömbössége is, hogy a sza-
badon reptetett háziszárnyas- és apróvadállo-
mány „halálozási aránya” egyre magasabb. 
Itt korántsem csak a galambállománynak 
a galambokra specializálódott karvalyok, 
vándorsólymok és héják okozta szélsőséges 
csökkenéséről van szó, hanem a fajok sokfé-
leségének megőrzéséről is.

Nyilván sokkal egyszerűbb a galambállo-
mány szélsőséges csökkenésére vonatkozó 
pontos adatokat eltussolni, mint szembenézni 
a problémával. De szövetségünknek köteles-
sége még intenzívebben foglalkozni ezzel a 
problémával. És nemcsak a mi szövetségünk-
nek, hanem a környezetvédelmi, erdőgazdál-
kodási és mezőgazdasági minisztériumnak, a 
különböző gazdák szövetségének, az erdőtu-
lajdonosok szövetsége munkaközösségének, 
a vadászszövetségnek, az állatvédők szövet-
ségének, a természetvédők szövetségének és 
a fajbaromfi-tenyésztők szövetségének is. 
Szövetségünk elnöksége az elmúlt években 
többek között az illetékes környezetvédelmi, 
erdőgazdálkodási és mezőgazdasági minisz-
tériumokhoz fordult. Sok szakértő sporttár-
sunk pedig az adott tartományi kormány fi-
gyelmét hívta fel a problémára. De ha valaki 
valamit nem akar észrevenni, akkor a statisz-
tikák sem segítenek.

Állatbarátokként nekünk is aktívan 
tennünk kell a fajok kiegyensúlyozott sok-
féleségéért és a fajok számára szükséges 
élőhelyekért

Sok sportgalambásznak éppen azért kellett 
abbahagynia kedvenc sportját, mert nagyon 
magas volt a galambveszteség. Ezért a ver-
senyző egyesületek és regionális szövetségek 
tagjait felszólítjuk, hogy még több szakérte-
lemmel és elkötelezettséggel próbálják meg a 
nyilvánosság figyelmét felhívni az egyoldalú 
fajvédelem következményeire, és tájékoztas-
sák a közvéleményt az énekesmadár- és ap-
róvadfajok magas „halálozási arányáról” is. 
Állatbarátokként nekünk is aktívan tennünk 
kell a fajok kiegyensúlyozott sokféleségéért 
és a fajok számára szükséges élőhelyekért.

A galambsport fennmaradása érdeké-
ben minden eddiginél intenzívebben fog-
lalkoznunk kell ezzel a problémakörrel, és 
nemcsak a saját szempontunkból, hanem 
annak teljes komplexitásában.

A galambsport fennmaradása érdekében 
sokoldalú PR-tevékenységet kell végezni.

Ehhez mindenki találhat kiindulópontot, 
ha akar. A karvalyok, héják és vándorsóly-
mok elszaporodása Európa-szerte problémát 
jelent. Külföldi galambsport-szövetségek is 
hasonló problémákkal és gondokkal néznek 
szembe. Németországnak van természetvé-
delmi és tájvédelmi törvénye.
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E törvény 39. paragrafusa a fajvédelemről 
szól; tehát az állatoknak és növényeknek, 
valamint életközösségeiknek az emberi te-
vékenység káros hatásai elleni védelméről, 
továbbá az állatok, növények és életközössé-
geik életfeltételeinek biztosításáról.

A törvényben nem véletlenül nincs szó bi-
zonyos fajok egyoldalú védelméről. Ennek 
ellenére még mindig jellemző a ragadozó 
madarak egyoldalú védelme, holott a kar-
valyt és a héját már kb. egy évtizede nem 
fenyegeti a kipusztulás. Meggondolatlanság-
nak tartom, hogy az egyoldalú fajvédelem 
keretében nagyvárosokba telepítettek ván-
dorsólymokat. A sólymok vadászat közben 
akár 300 km/óra sebességgel is repülhetnek, 
ezért a városokban a felsővezetékek miatt 
sok sólyom megsérül, és elpusztul. Ráadásul 
ezzel a módszerrel nem lehet megakadályoz-
ni a városi galambok elszaporodását, mivel 
a sólymok inkább szabad területen szeretnek 
vadászni, tehát inkább a postagalambokra 
csapnak le.

Összefoglalás:
1.) Számos feladatot kell ellátnunk és szá-

mos tevékenységet elvégeznünk, hogy a nyil-
vánosság figyelmét felhívjuk a galambsport-
ra, és megőrizzük ezt a sportot, amely az első 
postagalambok alkalmazása óta az emberiség 
kulturális kincséhez tartozik.

Nekünk, postagalamb-tenyésztőknek, tár-
sadalmi kötelezettségeket is vállalnunk kell, 
hogy a társadalom előtt pozitívan képviseljük 
a galambászok egész társadalmát. Közhasznú 
tevékenységekkel elismerést kell szereznünk, 
és lobbiznunk kell érdekeinkért.

Így több támogatást érhetünk el a szövetsé-
gi kormány, a tartományi kormányok és a szö-
vetségi gyűlés választott képviselői részéről.

2.) A fokozott PR-tevékenységek fontos 
területe az utánpótlás kinevelése. 2008-ban 
főként éppen ezért alapítottuk a Professor Dr. 
Kohaus Förderverein bejegyzett egyesületet, 
melynek célkitűzései a következők:

– Felvilágosítást és tájékoztatást nyújtani a 
postagalambok jellemzőiről és biológiájáról, 
valamint a galambsport történelméről.

– Célzott támogatásokkal segíteni a fiata-
lokat.

– Intenzív PR-tevékenységeket kidolgozni.
– Célzott támogatásokat nyújtani szeren-

csétlenségek és katasztrófák esetén, valamint 
állatvédelmi célokra.

Mivel szövetségünk tagjai az elmúlt évek-
ben nagyon sok pénzt adományoztak az Akti-
on Mensch” és „Ein Herz für Kinder” projek-
teknek, most a pénzügyi eszközök következő 
területeken való felhasználását kell növelni: 
fiatal sporttársakat nyerni meg magunknak és 
támogatni a szövetség ifjúsági tagjait szövet-
ségünk fenntartása érdekében.

Az ifjúsági munkaközösség minden sport-
társunkat felszólítja, hogy vegyen részt aktí-
van szövetségünk utánpótlásának kinevelésé-

ben. Utánpótlás nélkül a legjobb sportpolitika 
sem segíti.

3.) PR-tevékenységek továbbfejlesztése. A 
nyilvánosság galambsportról való tájékoztatá-
sa érdekében a Prof. Dr. Kohaus-Förderverein 
bejegyzett egyesület támogatásával Német-
ország-szerte „információs postagalambdú-
cokat” kell felállítani megfelelő helyeken, 
pl. állatkertekben. Ezeket jártas sporttársaink 
vezetésével kell működtetni. 

A nyilvánosság galambsportról való egy-
séges és megfelelő tájékoztatása érdekében 
tájékoztató kép- és hanganyagot kell létre-
hozni. Ez képezi majd a felépítendő „infor-
mációs galambdúcoknál”, valamint az iskolai 
biológiaoktatás keretében tartandó előadások 
és meetingek alapját. Minden regionális szö-
vetségnek szüksége van ilyen tájékoztató 
anyagra!

Az anyagnak az első postagalamboktól 
a mai sportgalambokig átfogóan kell tag-
lalnia a galambsport fejlődéstörténetét, és 
olyan komplexnek kell lennie, hogy pl. akár 
a szövetségi gyűlésben vagy a szövetségi ta-
nácsban is fel lehessen használni az azonnali 
kérdések órája keretében folytatandó vitához. 
Minél több szakszerű információt bocsátunk 
a politikusok rendelkezésére a galambsport 
történelméről, annál több megértést várha-
tunk részükről. És minél több információt bo-
csátunk a politikusok rendelkezésére, annál 
kevésbé leszünk támadhatóak mi magunk.

4.) Adományok és támogatások. Mivel 
fontosnak tartom a szolidaritást, évtizedek 
óta kiállok a rászorulókért. Jelenleg azonban 
inkább azzal foglalkozom, mit lehetne tenni 
szövetségünk fenntartásáért (utánpótlás to-
borzása és támogatása).

Szövetségünk tagjai az elmúlt 20 évben sok 
pénzt adományoztak az „Aktion Mensch” és 
„Ein Herz für Kinder” projekteknek. A köz-
véleménytől azonban kevés elismerést kap-
tunk ezért. Az sem nagyon érdekelt senkit, 
hogy ezeket a nagy összegeket nyugdíjasok 
adták össze. Úgy látom, hogy egyesek már 
túlságosan is hozzászoktak ezekhez az ado-
mányokhoz, másoknak pedig 5000 euró is 
aprópénznek tűnik. Már régóta úgy gondo-
lom, hogy az adományokat a rászorulók je-
lenlétében kellene átadni.

Itt az ideje, hogy szövetségünk meg-
maradása érdekében a Prof. Dr. Kohaus-
Förderverein bejegyzett egyesület pénzügyi 
eszközeit és az egyéb adományokat a jövő-
ben nagyrészt az utánpótlás megszervezésére 
irányuló projektekre fordítsuk. Ide tartoznak 
a fokozott PR-tevékenységre irányuló intéz-
kedések is. Ha azt akarjuk, hogy kedvenc 
sportunk a jövőben is fennmaradjon, azért 
elsősorban nekünk kell tennünk!

Minden sporttársamnak jó egészséget, sok 
örömet a családban és a szövetségben, vala-
mint jó reptetést kívánok!

Werner Damerow
Die Brieftaube 28/2012

Világháborús 
postagalambtól 
érkezett üzenet

Kifogott a brit kormányzati kommuniká-
ciós központ (GCHQ) kódfejtőin az a máso-
dik világháborúból származó kódolt üzenet, 
amelyet egy dél-angliai ház kéményében 
felfedezett galambtetemen találtak. Nagy-
Britannia legnagyobb elektronikus hírszerző 
ügynökségének szakemberei a közvélemény 
segítségét kérik az üzenet dekódolásához.

A madártetemet egy férfi lelte meg a dél-
angliai Surrey grófságban, amikor egy hasz-
nálaton kívüli tűzhelyet tisztított ki a házá-
ban. A galamb egyik lábához egy vörösre 
festett fémdobozt erősítettek, ez tartalmazta 
a 27 darab ötbetűs csoportból álló üzene-
tet. A kormányzati kommunikációs központ 
(GCHQ) szakemberei és második világhábo-
rús brit kódfejtő központ, a Bletchley Park 
történészei próbálták megfejteni az üzenetet. 
„A megfelelő kódkönyvek és a felhasznált 
kódkulcs hiányában képtelenség lesz feltör-
ni” - mondta a központ szóvivője.

Az üzenet kódkönyv alapján készült, ame-
lyet azután rejtjeleztek. Nem ismert azonban 
a küldő – „Sjt W Stot” – kiléte, valamint a 
címzett – „X02” – sem, ez pedig szakér-
tők szerint hihetetlenül nehézzé teszi a kód 
feltörését. Habár a kódkönyveket és rejtjel-
rendszereket meg kellett volna semmisíteni, 
csekély esélye mégis van annak, hogy vala-
honnan előkerül.

A GCHQ szóvivője szerint „szomorú”, 
hogy a „bátor” madár által szállított üzenetet 
nem tudják elolvasni. „Tisztelettel adózunk 
a háború idején dolgozó rejtjelezők tudása 
előtt, akik noha emberfeletti nyomás alatt 
dolgoztak, sem akkor sem most nem meg-
fejthető titkosítást alkottak.”

Az észak-londoni Bletchley Park - itt mű-
ködött a háborús idők legnagyobb hírszerzési 
központja - Galambmúzeumának kurátora 
szintén beszállt kutatásba: igyekszik megta-
lálni a halott galamb azonosító számát.

A háborúban igen gyakran használtak 
Nagy-Britannia és a kontinens között üze-
netközvetítésre galambokat. A madarak akár 
80 kilométert is megtesznek óránként, 1000 
km-re is eljutnak. Azonban meglehetősen sé-
rülékenyek voltak, hiszen könnyen áldozatul 
eshettek egy-egy éhes ragadozó madárnak, 
vagy éppen unatkozó katonáknak, akik szí-
vesen lövöldöztek rájuk.

A Bletchley Park történészei szerint a 
galamb minden bizonnyal a náci megszál-
lás alatt álló Franciaországból tért vissza az 
1944-es normandiai partraszállás idején. A 
lábára erősített üzenet olyan szokatlan jeleket 
használ, amelyeket általában a legtitkosabb 
információkra alkalmaztak.

2012.11.23. www.hvg.hu
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Tribün versenyek - ONE LOFT RACES
H. J. M. de Weerd, postagalamb állatorvos, BREDA

Egy ilyen óriási dúcban, ahol sok különböző 
tenyésztő galambja összejön, a levegő verseny-
paripáinak számtalan gyermekbetegségével 
találjuk szembe magunkat. Kb. tizenöt évvel 
ezelőtt az a megtiszteltetés ért, hogy néhány 
ilyen dúcban tanácsokat adhatok ill. részt vehe-
tek a galambok egészségügyi ellátásában. Ezek 
Bangkokban és Thailand-on kezdődtek, ahol 
abban az időben Prateep Payakarpon vezeté-
se alatt az ismert Asia Pacific Races működött. 
Azután Somsak és galambász barátai vették át 
a vezetést. Később sajnos ez a klub kettévált és 
mostantól két One Loft Races létezik.

Gyűlölködés és irigység minden oldalról. 
A Thaiföldiek is olyanok, mint a többi ember. 
Még emlékszem a csodálatos Chao Praya 
folyó partján álló Menam hotelre, ahol éj-
jelenként egy erdei munkás - lámpával a fe-
jemen fenn a tetőn, a galambokat az „One 
Eye Cold” és az ornithosis (nátha) betegség-
gel kapcsolatosan vizsgáltuk. A galambokat 
egyszerűen levettük az ülőkéről és beadtunk 
egy antibiotikum-injekciót. A munkában részt 
vett Henk de Brueys és néhány Thaiföldi 
dúcgondozó. Két napra rá, minden galamb 
egészséges volt. A trihomonas ott alárendelt 
szerepet játszott, azonban ez ellen is havonta 
egy megelőző (igen!) és egy gyógyító kúrát 
tartottunk. A trichmonasnak azonban mesz-
sze nincs olyan nagy jelentősége, mint ahogy 
azt közülünk sokan gondolják. És nem az a 
„minden betegségek anyja”, mint sokan állít-
ják. Kialakul ugyan a rezisztencia, azonban 
főként az ártalmatlan trichomonas törzsekkel 
szemben. Mi még mindig csak a halálos tör-
zseket tudjuk eredményesen kezelni. Ebből a 
szemszögből végeztem 1971-ben kutatást és 
irodalom-tanulmányt, melyet az állatorvosi 
diplomám referandumában is feldolgoztam.

Ha gondolataimban kutatok, van egy halá-
los „Jones Barn” törzs, vagy egy másik törzs, 
amely olyan agresszív, hogy rövid idő alatt 
pusztulást okoz. Olykor a koponyalap és az 
agyvelő van megtámadva. Persze nagyon 
ritkán találkoztam ilyennel. Egy alkalom-
mal egy vadgalambnál láttam ilyet. Nagyon 
sajátságos. Halálos gyorsasággal támadó 
trichomonas egy vad galambnál, amely ezzel 
szemben soha nem volt kezelve. Ez egyébként 
úgy lehetséges, hogy az enyhe trichomonas 
esetek, melyek galambjainkban rendszeresen 
előfordulnak, és ami nekem 20 éve nem okoz 
álmatlan éjszakát, bizonyos mértékig kialakí-
tanak egy lokális immunitást, ami a veszélyes 
törzseket ugyanúgy távol tartja.

A kínos ornithosis esetek mellett, melyek 
meglehetősen fertőzőek, vannak sokkal 
nehezebb kaliberű galambbetegségek, me-
lyekkel gondunk van. Az FCI állatorvosi bi-
zottságában a holland delegáció, Ton Ebben, 
kemény munkával és koordinációval, Leo 
van der Waart, rendkívüli szakmai ismere-
tekkel és adatokkal felszerelkezve (minde-
nekelőtt gyakorlati írásokból, ami világszerte 
elterjedt egészségügyi problémákból áll), 
felállítottunk az One Loft Racesnek egy „ha-
ditervet”, egy sémát a megelőző kezeléshez. 

Természetesen abból a célból, hogy a min-
denhol meglévő, betegséget okozó csirákat 
visszaszorítsuk annyira, hogy a fertőzés nyo-
más soha ne legyen akkora, hogy abból egy 
komoly betegség törhessen ki.

Kezdjük a paramyxo vírussal. Fontos, hogy 
a galambokat ne küldjük túl korán a telep-
re (4-5 hetes kornál előbb). Beküldés előtt le 
kell oltani PMV-vel. Később a „nagy” dúcban 
mégegyszer le kell oltani. Ezáltal csökken a 
veszélye egy komoly PMV kitörésnek, ami ko-
moly elhalálozással járhat. Ebből eredően már 
20 évvel ezelőtt megtanultuk, hogy a PMV-ben 
megbetegedett galamb, gyakran újból teljesen 
egészséges lesz, olykor már néhány hét alatt, ha 
azonnal ismételten leoltják PMV ellen. Az ol-
tóanyag előállítói minden használati utasításon 
feltüntetik, hogy „Beteg galambot nem szabad 
oltani”. Ez azonban a PMV esetében badar-
ság, fecsegés. Gyakran az injekció az egyetlen 
életmentő terápia. Természetesen tudnunk kell, 
hogy a PMV után az Adeno(circo)-coli a legna-
gyobb kártevő. A galamboknak egy tekintélyes 
részét legtöbbször egy antibiotikum kombiná-
cióval nagyon jól tudjuk gyógyítani.

A sokak által propagált „átvészelést”, nem 
tartom jó alternatívának, mert előfordulhat, 
hogy nem marad galamb. Az a tény, hogy a 
galambok antibiotikumos kezelésre szépen 
felgyógyulnak, azt jelenti, hogy itt egy bak-
teriális probléma állt fenn. (Tehát se nem 
adeno-, se nem circovírus, mint sokáig ezt 
hitték) Az E-coli baktériumnak viszont akár 
száz fajtája is létezik.

A bélférgekkel a fiatalgalamboknál nem 
sok gondunk van. Ha nem rácsos aljzatú dúc-
ban vannak, akkor lehet vele némi probléma. 
A coccidiosis gyakrabban fordul elő, az azon-
ban jól kezelhető.

A paratyphus ebben az időben kevésbé 
fordul elő, mert mint tudjuk az tipikus téli 
betegség.

Maradt még ezeken kívül a himlő/diftéria-
fertőzés, amiről beszélni kell. Ezek ellen tulaj-
donképpen nem tudunk kezelni, de tudunk el-
lene oltani. Egy erős ecsettel. Kb. 10 tolltüszőt 
a combon vagy a melltájékon beecsetelünk és 
a még nagyon fiatal galamboknál a lábujjak 
között a bőrt befújjuk az oltóanyaggal.

Az One Loft Races nagyon látványos. 
Már sok van belőle. Peking környékén már 
van vagy húsz, egyenként Egymillió Eurós 
pénznyereménnyel. Nagyon ismert pl. az 
Eijerkamp Race Pekingben, egy kimagaslóan 
becsületes verseny, ahol a galambok, köszön-
hetően a Wang testvéreknek, mindig ragyogó 
kondícióban vannak. Ez volt az első dúc Kí-
nában, amit 15 évvel ezelőtt meglátogattam. 
Az Eijerkamp család a dolgokat, mint ahogy 
azt tőlük megszoktuk kitűnően rendbe tartot-
ta. Meglátásaikat mindenki respektálta. Való-
jában egy pompás verseny a Sun City Million 
Dollar Pigeon Race. Milyen nagyszerű nap 
volt a záróverseny napja, a jan. 28. ebben az 
évben. Pompás galambidő, 28 C° fok 06.35-

kor, csendes változó szél és a galambok se-
bessége 65 km/ó az 578 km-es távolságon.

Szuper eredményeket felmutatni, mint 
ahogy az az élgalambászoknak olykor sike-
rül, itt nem egyszerű. Itt nincsenek előnyök 
a szél vagy a fekvés miatt, minden galamb 
ugyanazon s módon van tréningeztetve, 
ugyanazt a takarmányt, ugyanazt az orvosi 
ellátást kapják. A galambok általában jó ál-
lapotban kerülnek a kosárba, ami probléma-
mentes hazatérést biztosít.

Most 3 galamb jött egyszerre fél óra előny-
nyel. Álltunk valamennyien és figyeltük, 
ahogy a galambok az utolsó köröket repülték. 
A céltól 300 m távolságig együtt voltak, azon-
ban ekkor startolt egy ragadozó és csaknem 
elcsípte „Rubellost”, a gyönyörű kék tojót, 
ami apai oldalról egy Janssen, anyai oldalról 
jó barátomtól, André Roodhooft-tól eredt. Ka-
pott egy vérző sebet a zsírmirigy környékén és 
néhány toll repült a levegőben. Az ijedségtől 
annyira megbénult, hogy egy karacho ugrással 
átlépte az antennát és berontott a dúcba.

A nagyszerű hím „ Sylt Orfeus”,túlnyomóan 
Koopman-vér, Günter Prangen keresztül, kö-
vette őt, persze már lábon. Ez a hím topfit álla-
potban volt és hozzáfogott hevesen udvarolni 
a harmadiknak érkezett tojónak, „Luke Do-
nald”-nak. Ez a kis tojó, Rüdiger Schönautól, 
látszólag ki volt merülve. Amikor a galambo-
kat később kezembe vettem, feltűnt a kitűnő 
kondíciója a „Rubellos”-nak és a nagyszerű 
Koopman hímnek, a  Sylt Orpheusnak. A 
következő reggel a Nr.1-en és a Nr.2-n már 
nyomát sem lehetett látni a megerőltető előző 
napnak. A harmadik is szépen magához tért, 
kicsit kiszáradtnak lehetett érezni.

Három német galamb! Véletlen? Nem gon-
dolom. A német galambok tették ki a legna-
gyobb kontingenst, és ők vásárolták meg az 
elmúlt 20 évben a legjobb belga galambokat, 
az abban az időben még kőkemény Német 
Márkáért, és a győztesek legtöbbje középtávú 
galamb, melyek főképpen az Antwerpeni Tar-
tomány „gyémántvidékéről” származnak. A 
hosszútávú galambok lassabban fejlődnek ki 
és itt legtöbbször nem szerepelnek olyan jól.

Ez a Millió Dolláros Verseny mindenekelőtt 
egy Koopman-ünnep volt és mi hollandok erre 
nagyon büszkék vagyunk. Az első százból na-
gyon sok galambban csordogált a Koopman 
vér és mondhatjuk, Gerardnak magának is 
ismét pompás szériája volt. Igen, ő sok galam-
bot küld és ezt egyszer már mások is utánacsi-
nálhatnák. A kritikusok már vehetnék a bátor-
ságot, és küldhetnének galambot. A legtöbbje 
viszont nem mer, mert félnek a blamától.

Zandi Meyer szervezőnek ismét minden 
jól sikerült, és a koordinátorok, Henk Juriens, 
August és Frank Daelemans és Paul Smith, 
de különösen a német koordinátorok, Willy 
van Beers és Werner Waldow a szuper ered-
ménnyel,  nagyon meg voltak elégedve.

Ford.:Varga Antal
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Paulovics Róbert vendége voltam
Robi azon a képzeletbeli listán 

szerepelt, akinek a meglátogatá-
sát fontosnak véltem eredménye-
ik, tevékenységük okán. A 2012-
es bajnoksága jó okot adott arra, 
hogy ez a találkozás most megva-
lósuljon.

Az időpont, szeptember 29, 
szerencsés volt a kellemes, nap-
fényes idő miatt, de a nagyvedlés 
dandárjában a galambok megíté-
lése szempontjából nem volt ép-
pen ideális.

Az időpont egyeztetéskor any-
nyi segítséget kértem, hogy ered-
ményeit gyűjtse csokorba, hogy 
azzal nekem már ne kelljen bí-
belődnöm. Nos, alig ültünk le a 

beszélgetéshez, a lista azonnal a kezembe került és meglepett. Ennyi 
csapat győzelemről nem volt tudomásom, bár az évkönyvekben ren-
geteget búvárkodom. Cikkeimben tartózkodni szoktam eredmények 
monoton felsorolásától, de most indokoltnak tartom ezt közreadni, 
mert igazolni igyekszem mennyire méltatlan volt a Paulovics dúc el-
múlt 25 évét agyon hallgatni a széles galambász nyilvánosság előtt. 
Legyen ez akár önkritika is. 

1990 B III/A kerület  Általános bajnok
1993 B IV Kolumbia Általános bajnok
1994 B IV Kolumbia 2. az általános bajnokságban
2002 B III kerület  Általános bajnok
2003 B III kerület  Általános bajnok 1. és 2.
    Nemzeti csapatbajnok
2004 B III tagszöv.  Általános bajnok
    Budapest bajnokság 4.
2006 B I tagszöv  Általános bajnok
2007 B I tagszöv  4. az ált bajnokságban
2008 B I tagszöv  R9., K3., H12., ált 5. Elit 1.
2009 B I tagszöv  R2., K1., H5., ált 2. Elit 1.
2010 B I tagszöv  R6., K4., H5. ált 2. Elit 2.
2011 B I tagszöv.  R3., K3., H4., ált 3. Elit 1.
2012 B I tagszöv  R3., K1., H1., ált 1. Elit 1.
(R, K H természetesen rövid-, közép-, hosszú távú bajnokság.)

Néhány kiegészítő megjegyzés: 1990-ben, első bajnoksága idején 
16 éves volt. Ez még akkor is figyelemre méltó kor sportunkban, ha 
tudni való, hogy édesapja akkor és most is aktívan besegít.

Más! „Földrajz tudósaink” figyelmébe. Dúca a BIII-ban a legtávo-
labbi, a Kolumbiában a legközelebbi, a BI-ben pedig centrumbeli a 
berepülés szempontjából.

1990–1994 között száraz özvegységben, 2002–2010 között fészek-
ről, 2011–2012-ben totál özvegységben versenyzett. Rajta és Ujházy 
Péteren kívül kevesen vannak, akik három budapesti kerületben nyert 
általános bajnokságot.

Hogyan indult galambász pályafutásod?
Édesapám volt a kezdeményező, akinek körülményei egészen 

1985-ig nem tették lehetővé, hogy galambokkal tudjon foglalkozni. 
Műszaki előadó volt egy külker cégnél, és jövedelem kiegészítés okán 
volt három anyakocánk, amelyek malacait választási korban értéke-
sítette.

1986-ban ezt a melléktevékenységet valamilyen okból meg kellett 
szüntetni, így az ólak üresen maradtak.

A Kopolya utca abban az időben Rákoscsaba legszélső utcája volt, 
még szilárd burkolattal sem rendelkezett. Velünk szemben lakott né-

hai Velez Sándor, aki akkoriban a B-06-ban eredményesen verseny-
zett. Édesapám úgy döntött, hogy az elárvult disznóólakba galambo-
kat telepít. Az első lakók Velez Sanyitól érkeztek, akinek akkor már a 
„keresztúri” származékok mellett mutatós Janssen és Fabry véralapú 
madarai voltak.

Ekkor én 12 évesen ámulva figyeltem a versenyről érkező ma-
darakat, azok stoppolását, és segítettem apámnak az északra néző 
disznóólak lakhatóvá tételében. A legnagyobb beton padlós ól alapos 
takarítás, fertőtlenítés és kimeszelés után 30 db fészekfülkét kapott, 
és a kifutóra dróthálót feszítettünk volier gyanánt. A másik ól előké-
szítő helyiségül szolgált. Apám kíséretében meglátogattunk néhány 
környékbeli galambászt további tapasztalatszerzés céljából. 1987-ben 
tagjai lettünk a B-06 egyesületnek. Rám akkoriban legnagyobb hatást 
Novák Károly tett, aki a B-07 élversenyzője volt. Máig őt tekintem 
egyik példaképemnek. Dúcába úgy mentem be, mint egy szentéj-
be. Megfogott az állandó rend és tisztaság, a kevés, de eredményes 
galamb, valamint azok szelídsége, intelligenciája, a gazdájukkal ki-
alakított bizalmas kapcsolat. A mai napig saját dúcomban is hasonló 
dolgokra törekszem.

Hálával gondolok a rákoshegyi Hosszú Győzőre is aki korai egye-
sületi botladozásaimon igyekezett átsegíteni.

Édesapám munkája kapcsán gyakran kényszerült hosszú külföldi 
külszolgálatra, és ilyenkor önállóan kellett megoldanom a galambok 
ellátását. Eleinte ez csupán etetést, itatást jelentett, majd következett 
a takarítás és a galambok viselkedésének alapos megfigyelése. Lassan 
magam is galambásszá váltam.

1987 szeptemberében családunk öreg Skodánkkal tett egy egyhe-
tes kirándulást az NSZK-ba. München külvárosában magánháznál 
laktunk, és a látnivalók mellé a házi bácsinál postagalambász isme-
rős után érdeklődtünk. Útbaigazítása alapján csak a szomszéd faluba 
kellett átruccannunk, hogy találkozzunk a körzet RV bajnokával, akit 
Florian Seidlnek hívtak. Tulajdonképpen egy egyszerű parasztember 
volt, de nagyszerű, 100 db feletti állománnyal rendelkezett. Hat db le-
röptetett öreg galamb lett a látogatás hozadéka, amelyeket aztán cipős 
dobozban, az ülés alatt hoztunk haza. Borzasztóan feldobott, hogy lett 
hat db igazi DV-s galambunk, nem is akármilyen minőségű dúcból. 
Abban az időben még a berepült német galambok is favorizálva vol-
tak, és többnyire javítottak a hazai állományokon. A szállító autókból 
kikerült tojásokról nem is beszélve.

Mint az utóbb küldött származási lapokból kiderült, különböző 
távokra tenyésztett vegyes vérű állománya lehetett, ugyanis a hat 
db-ban volt két Stichelbaut, apa és lánya, egy kék csapos Delbar, 
valamint három Fabry. A tenyésztésben a legmaradandóbbat a sötét 
Stichelbaut tojó adta egy ragyogó üvegszemű kék Fabry hímmel. Ez 
utóbbit be is szoktattuk.

A röptetések megindulásával a galambász gyerekkorból lassan át-
léptem a galambász serdülő korba.

Beszélj az állomány további építéséről
Ugye az indulást jelentő Velez galambok mellé érkezett Novák 

Karcsitól 4-5 pár őszi fiatal, és Hosszú Győzőtől is 3-4 pár. Ezek kie-
gészülve a németekkel, képezték akkori tenyész állományunkat. Nyil-
ván a sors és a szerencse is a kezünkre játszott, hogy az ezekből kieső 
versenyzőkkel 1990-ben kerületi bajnokságot nyerhettünk. Persze a 
döntő a kezelés és a genetika megfelelő összhangja volt.

Ebben az időben ipari tanuló voltam, és rengeteg időt töltöttem a 
galambok között. Jó szemem lehetett hozzájuk, mert a helyes csapat-
kiválasztással előnyre tudtam szert tenni a konkurenciával szemben.

Ezek a galambok 200-800 km között jók voltak, de nem voltak él 
helyezésekre képesek.

Kapóra jött nekem, hogy Guzmics Tibor akkori sztár galambász, 
aki a Kopolya utca elején lakott, autó balesete miatt a segítségemre 
szorult a galambok, valamint az óra gyűjtőhelyre szállításában. Bár 
sosem alakult ki köztünk szorosabb kapcsolat, akkor szezon végén 
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behívott, és egy külön dúcrészbe félrerakott idősebb galambok kö-
zül választhattam egy párat. Ezek arendonki Janssen leszármazottak 
voltak, és maradandót alkottak állományomban. Fabry, Stichelbaut 
kombinációba beépítve jobbnál jobb galambok estek ki belőlük, és a 
megbízhatóság megtartása mellett már a díjak is jelentkeztek. Legje-
lentősebb reprezentáns a 830-as sötét hím volt, amely kiváló verseny-
zői pályafutása mellett a tenyésztésben is nagyot alkotott.

1996-ban galambjaink jelentős részétől megváltunk, csupán 5 pár 
bázis galambot tartottunk meg, köztük a 830-as több gyerekét.

1997-ben építettük meg azt a 8 x 4 m-es melléképületet, amelynek 
padlásán kaptak helyet a galambok. A földszinten egy nyári konyha 
és egy barkácsműhely került kialakításra. Az épület É-D tájolású , és 
a kijárók északra néznek.

1999-ben a Csiliben a Bajnokok kiállításán Takács József B-08-as 
tenyésztő, korábbi Budapest bajnok, néhány őszi fiatalját árulta va-
laki. Nekem már korábban feltűntek kiemelkedő eredményei, ame-
lyeket főleg tojókkal ért el. Mivel nem volt anyagilag nagy érvágás, 
három db tojót megvásároltam. Ezekből kettő később nagyon bevált a 
tenyésztésben, főleg a 830-as utódokkal kombinálva. Passzoltak is a 
galambjaimhoz, mert mint később egy dúclátogatás során megtudtam, 
ezek is többnyire Fabry származékok voltak. A 2002-es bajnok ga-
lambokban már az ő vérük is csörgedezett. A 27445 kh és a 27909-es 
kkt maradandót alkotott a versenyzésben. Egyébként Takács József-
nél is főleg a kevés galambbal elért jó eredmények voltak számomra 
szimpatikusak.

2004-ben a szobi Molnár Pétertől kaptam 6 db madarat kipróbá-
lásra. Péter a néhai Pálmai Gábor unokaöccse, és annak halála után 
az állománya hozzá került. Szuper párom hímjének, a 71114 kh-nek 
egyik felmenője tőle jött, eredeti Van Elsacker-Jepsen madár.

2008-ban felkerestem a kishartyáni Varga Antalt, és 6 db fiatalt vásá-
roltam tőle, majd 2009-ben még 2 db-ot. Maradandót a Vandenabeele 
vérű olimpikonjának két utódja alkotott dúcomban. Nem csalódtam 
abban a 3 fiatalban sem, amelyeket a szécsényi Mészáros Pétertől hoz-
tam. Ezek egyike Schaerlaeckens származék volt, egy másik Desmet 
Matthijs vérű, a harmadik pedig Schellens.

Barátomtól, a gyermelyi Kókai Lajostól néhány igen jó Koopmann 
x Van Loon keresztezés érkezett és épült be állományomba. Szintén ér-
tékes vérfrissítő egyedek jöttek 2010-ben a biatorbágyi Springenceisz 
dúcból, Schaerlaeckens, Schroevers, Koopmann véralappal. Utódaik 
a 2012-es díjlistákon már sűrűn fellelhetők.

A felsorolás sok galambot sejtet, de ha figyelembe vesszük az évek 
múlását, és a szűkös férőhelyet, igen szigorú válogatás eredménye-
ként kerülhetett be egy-egy madár a mindössze 15 párnak helyt adó 
tenyész dúcba.

A tenyésztésben főleg keresztezést alkalmazok, de elvétve nagy-
bácsi x unokahúg is összekerül, főleg ha értékes családról van szó. 
A szorosabb rokontenyésztésre csak nagyon ritkán kerül sor egy-egy 
klasszis galamb vérrögzítése érdekében. Például 2012-ben 88602-es 
favoritom a saját fiával volt párban.

Legjobb versenygalambjaim általában már 4 éves korban tenyész 
dúcba kerülnek. 2012-ben nem volt 3 évesnél idősebb versenyzőm. 
Szelekció, szelekció, szelekció!

Benyomásaim a dúcban
A műhelyből vezetett fel egy meglehetősen meredek lépcső a pad-

lástérbe, ahol gyerekkorom padlásdúccal kapcsolatos fantáziálásom 
köszönt vissza rám. (A szülői háznál volt egy hajdan szalma tetős mel-
léképületünk, amely padlására számtalan dúctervet készítettem lecse-
repezése esetére. Mire ez megtörtént, én már távol éltem Péceltől.)

Ez a 8 x 6 méteres padlástér teljes egészében a galamboké. A lépcső-
feljáró egy szűk előtérbe vezet, ahol mindössze egy kis ipari porszívó 
kapott helyet. Innét nyílik az így utólag 3,5 x 2,5 m méretűnek becsült 
versenydúc, valamint egy keskeny elkülönítő a lépcsővel szemben.

A versenydúc padozata makulátlanul tiszta pozdorja, a kijáró az 
északi tetőrészbe került beépítésre. A 27 db házilag készített fészek-
fülke részben a szemközti oldalon, részben kétoldalt helyezkedik el. 
Már a feljáró nyílása mellett nyílik egy 2,5 x 2,5 méteresnek becsült 
ülőkés dúc, amely egy súberen (áteresztő nyílás) keresztül csatlakozik 
a verseny dúchoz. Ez a dúc is önálló kijárattal rendelkezik, hiszen 
korábban ezt a fiatalok uralták. Ez azután lett a totálban röptetett tojók 
helye, miután a fiatalok számára egy tetszetős kerti dúc épült Robiék, 
azaz a fiatalok családi házának udvarán (két házzal arrébb).

Végül a padlás keleti végében van a 2 x 2,5 méteres tenyészdúc 15 
fészekfülkével.

Első benyomásom a hihetetlen tisztaság, a kevés galamb, és azok 
nyugalma volt. A tisztaság Robi elmondása szerint a folyamatos taka-
rítás eredménye. Akár édesapja, akár ő megy fel a galambok közé, a 
spakli mindig a kezük ügyében van. A galambok azt is megszokták, 
hogy a porszívó gyakran zümmög a közelükben.

20-25 madár volt a kezemben. A hímek nagy hányada kék, a tojók 
között már több a kovácsolt. Kevés a tarka, vöröset, fakót, derest egy-
általán nem láttam. Érdekes, hogy kevés üvegszemű volt a kezemben, 
a többség barna szemű. Szinte kizárólag egységesen középtestű a tár-
saság. Az állományt és gazdáikat a sorozatban elért kimagasló ered-
mények minősítik, és alig van jelentősége annak, hogy én a többség 
izomzatát nem tartottam kellően elengedettnek, lazának. Szezonban 
feltehetően más a helyzet. Persze október már a küszöbön van, és a 
nemek augusztus óta külön vannak választva. Izomzat tekintetében a 

„895”- s Tiszta vérű Koopman tenyész
44905 és a 44916 galambok apja

64108 bázistojó Janssen x Fabry
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88602 kt kiemelkedik, ezt még Anker is megsüvegelné. A gritt tartó-
ban Ács Bandi Meteor-mixének maradékát véltem felfedezni.

A felkészítésről ismét Robit kérdezem
Talán helyes, ha az idei év előkészítése kapcsán visszakanyarodok 

a 2011-es szezon befejezéséhez. Korábbi évektől eltérően a verseny-
zők alá műtojások kerültek, és fiatalt nem neveltek. A hangsúly a jó 
vedlésen volt, és viszonylag korán szétválasztottuk a nemeket. A te-
nyészek alatt több nyári fiatalt meg kellett hagynunk, mivel az első, és 
második kelésből származó társaság sorait oltást követően a paramixó 
megtizedelte. A fagyok beálltával a kijárókat lezártuk, az utóbbi évek-
ben erősödő ragadozó veszély miatt.

A salmonella elleni szokásos decemberi oltás elmaradt, majd ja-
nuárban egy biztonságosabb oltóanyaggal vakcináztunk paramixó 
ellen.

Az összeállítás február 25-én történt. Sajnos a párok letojása rész-
ben a hideg havas idő miatt, másrészt több vedletlen, fiatal tojó miatt 
elhúzódott, így néhány napos tojásról a párokat egy hétre ismét szét-
választottuk. Ezt követően a már összeszokott párok a javuló időjárás-
ban 1-2 nap különbséggel újra tojtak. A tenyészek kettő, a versenyzők 
1-1 fiatalt neveltek. Amikor a versenyzők alatt a kicsik „totyogós” 
korba értek, leraktuk őket a „szalmás sarokba”, a dúc padlójára, ahol 
aztán a szülők válogatás nélkül tömték a kis óvódásokat.

Ekkor már megkezdődtek a magán-, és tagszövetségi gyakorló 
utak.

Az első versenyről (Rajka) érkezve, megtörtént az özvegységre ál-
lítás. Üres dúc, fiatalok eltávolítva, teljes dúctakarítás, nyitott, fészek-
tálas fészekfülkék. Amikor minden galamb a dúcban volt, a viharos 
együttlétet követően a tojók átkerültek a szomszédos ülőkés dúcba. 
Ezzel megkezdődött a monoton, szoros program szerinti, közel három 
hónapos özvegység.

Az özvegység első napjaiban alkalmaztunk néhány szoktató tré-
ninget, közelről, a mindössze 3-5 km-es távolságból. Előbb a tojók, 
majd a hímek startoltak. A fészekről röptetés kilenc éves időszakában 
gyakorlattá váló hétközi egy-két 20-25 km-es magántréningről ez év-
ben főleg anyagi okok miatt le kellett mondanom, ugyanis tavasszal 
munkanélkülivé váltam. Az utolsó két út előtt, amikor a bajnokság 
lehetősége karnyújtásira került, ismét bevetettük ezt az általam jelen-
tősnek tartott ütőkártyát.

Következetesen végrehajtottuk viszont a napi kétszeri házkörüli 
tréninget. Reggel és este is egy-egy órát kötelezően levegőben kel-
lett tölteni akár kényszer alkalmazásával is, előbb a tojóknak, majd 
a hímeknek. Mindkét nem a versenydúcba érkezett, és rotáció révén 
az ülőkés dúcból repült ki. A gyűjtés napján házkörüli tréning már 
nem volt.

A hímek egész szezonban a fészkes versenydúcban töltötték az éj-
szakát. A fészkek ráccsal lezárva, a hímek az előtte lévő 12 cm-es 
peremdeszkán tartózkodhattak azaz foglalták fészkeiket.

A galambok kezelésében egyik alapelvem a rendszeresség. Ameny-
nyiben például a reggeli tréning kezdetét 05,30-ra állítottuk be, azt 

minden nap pontosan betartottuk. Ugyanígy tartottuk az esti időpon-
tokat is. Itt ismét hangsúlyoznom kell édesapám segítségét, ugyanis 
bárkivel előfordulhat váratlan akadályoztatás, ilyenkor a másik min-
dig meg tudta oldani a program lebonyolítását.

Fészeketetőt nem alkalmaztunk. Fürdetés hetente egyszer, szerdán, 
mindig dúcon kívül, a tető peremén létesített dobogón. A fürdővízbe 
néhány csepp ánizs olaj és egy kanál só került. Külső paraziták ellen 
Piretrin por kézi beszórásával védekeztünk.

Folyamatosan sokat tartózkodtunk a galambok között, mégis a 
gyűjtés közeledtével mindketten a dúc elé telepedtünk, és figyeltük a 
tréningező galambok viselkedését a tetőn és levegőben. A heti csapat-
kiválasztásnál ennek jelentőséget tulajdonítottunk, amit aztán a szom-
bati verseny többnyire vissza is igazolt.

A gyűjtések általában péntek este voltak, kivétel a három hosszútáv, 
amikor ide csütörtökön, sprintre pénteken gyűjtöttünk.

A szombati versenyről esetleg több órás különbséggel érkezve, a 
galambok folyamatosan fészekre lettek zárva. A tojók leválasztása a 
verseny nehézségi fokához igazodva 2-4 óra együttlét után történt. A 
kosarazásra többnyire sötétített dúcban került sor.

Mint azt már korábban is említettem, a galambok viselkedése is 
döntő szempont a szelekciónál. Alapvető az eredmény, a származási 
lap nem nagyon tud lenyűgözni. A galamb a kiemelkedő eredmény 
mellett legyen okos, kezes, hamar tanulja meg, hogy mit várok tőle. 
Vad, nehezen kezelhető galamb nálunk nem sok takarmányt fogyaszt. 
Az az éves madár is gyorsan selejtezésre kerül, amely a házkörüli tré-
ning során, vagy versenyről érkezve, korábbi helyére, a fiatalok dúcá-
ra száll le. Egyetértek azokkal a szakírókkal, akik a kemény szelekciót 
tartják az eredményes versenyzés egyik alapvető feltételének.

Takarmányozás
A takarmányt mindenkor magunk keverjük. Döntő, hogy a keve-

rékbe tökéletesen egészséges, tisztított magok kerüljenek. Néhány 
éve találtam egy kiváló beszerzési forrást Gyomaendrődön Giricz 
Máténál. Évente két alkalommal utazok le utánfutóval, és a teljes éves 
szükségletemet elhozom tőle. A kukorica annyiból kivétel, hogy azt 
magunk termeljük. A kukorica mellett a búzát, fehér cirkot és feke-
te napraforgót tartom lényeges összetevőnek. A keverék összetételét 
egy korábbi szaklap mellékletben megjelent Versele Laga receptúra 
alapján készítem. Néhány kg diétás takarmányt is keverek, melynek 
összetevői, árpa hántolatlan és hántolt rizs, búza, fehér cirok. Ezt csak 
a verseny napján kapják a versenyzők, másnap reggel már felesben a 
versenytakarmánnyal. A versenyidőszakon kívül alig változik a takar-
mány összetétele, tulajdonképpen madaraim egész évben versenyta-
karmányon élnek. Nagyvedlésben kicsit növelem a borsó és naprafor-
gó arányát, télen pedig az árpáét. Télen is kétszer, reggel-este etetek. 
Fészeketetést nem alkalmazok szezonban sem, minden dúcban közös 
etető van.

Életkép a fiatalok dúcán

Főhadiszállás a tetőn
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Versenyzőim számára a mogyoró jelenti a csemegét. Az emésztését 
azzal akarom megkönnyíteni, hogy egy robotgépben szemcsésre da-
rálom. Szerdától adom a versenyzőknek ráetetés formájában, persze 
módjával.

A vitaminok, takarmány kiegészítők, gyógyszerek fajtáit igyekszem 
évről-évre változtatni. Az idei évben az elektrolit és multivitamin a 
holland Pantex cég terméke volt, két féle komplex gyógyszer pedig 
a szintén holland DAC Pharma gyártmánya. Légútra Respiratory 
Red Mix, emésztő rendszerre FMT Allround Mix, Trichóra BS-t és 
Ronidazolt használtam. A terápia úgy nézett ki, hogy hetente váltogat-
tam ezeket a szereket megfelelő rendszerességgel, így háromhetente 
kerültek ismét sorra. „Hosszú héten” kettő, kettő és fél napig itattam, 
„rövid héten” egy napig, attól függően, hogy pénteken vagy csütör-
tökön gyűjtöttünk. „Csodaszerként” Bio Mos-t, Jet 2000-et, Avidress 
Plust, és Usne Ganót használtam. A fiataloknál a 4 in 1 Mix mindig 
bevetésre kész.

Zöld csak elvétve került a galambok elé, tavasszal inkább tyúkhúr, 
máskor saláta, konyhai hulladékként. Grittként a kétféle Meteor Mix 
került a tárolókba.

A fiatalokról
2009-ben épült a mutatós kis kerti dúc házunk udvarán. Évente ál-

talában 100 db gyűrűt rendelek, és 70-75 db fiatalt engedek ki saját 
részre. Ezek zöme a tenyészdúcból jön, de például az idén vagy 25 db 
a versenyzők alól került ki. Nagyon odafigyelek a fejlődésükre, még-
sem tudok néhány bakit kizárni. Tavaly oltás után a társaság 90%-a 
Paramixós lett, vélhetően az oltóanyag rossz minősége miatt. Ebben 
az évben a kerületi gyakorló program produkált egy-két nehezebb 
utat, a veszteségeket illetően én sem dicsekedhetek. Persze még így is 
túl sok maradt a töprengéshez, hogy melyik kerüljön be abba a 15-20 
db-ba, amelyek jövőre a verseny dúc lakói lesznek. Egyébként a fiata-
lokkal a külföldi versenyeken 2010 óta nem veszek részt. 

Kezelés, takarítás, takarmányozás, mint az öregeknél. 

A jelenlegi legjobbakról
Ki kell emelnem azt a tenyészpárat, amelynek utódai nagyban hoz-

zájárultak a győzelemhez. A hím a 06-03-71114 kék, amely verseny-
zőként is nagyot produkált. Elsacker Jepsen x GT Aarendonki Janssen 
kombináció.

A tojó a 05-03-64108 k szintén jó versenyző volt, több kerületi díj-
jal. Apja Pálmai Gábor által behozott DV-s hím, Ulrich Klaus huszon-
ötszörös RV bajnok által tenyésztett, 99-1577 számú kcs hím, anyja 
Janssen x Fabry kombináció. Kettőjüktől olyan versenyzők születtek, 
mint a 88602 kt, 88624 kh, 88625 kt, 94358 kh, 94359 kt, 44974 kcsh 

Egy kiváló verseny csapat. A 88602 fiatalon országos II. champion, 
majd 2011-ben és 2012-ben is ker. általános champion 11 – 11 he-
lyezéssel.

A 09-03-88676 kkh 2012-ben ált. champion II. Mindkét szülő 
Janssen x Fabry véralappal. Az apja 74675 kkh, az anyja a többszörös 
ker. champion 52412 kkt.

Az utóbbi években teszi le a névjegyét a tenyésztésben a 36895 
kkh, egy telivér Koopmann, Springenceisz Tibortól. 2010-ben külön-
böző tojóktól született két lánya, a 44916 kt és 44905 kkt ragyogóan 
szerepelt ez évben. A 44916 kt rövidtávon ker. I. champion lett 6 he-
lyezéssel, országos összevetésben második helyezett.

Zárszó
Ennyi volt a riport és végére is értem az erre szánt időnek. Sajnál-

tam, hogy Robi édesapjával nem volt módom találkozni, annyi pozi-
tív dolog hangzott el róla beszélgetésünk során. Kívánom, hogy még 
sokáig tudjon együttműködni az eredményes szereplés és a további 
sikerélmények érdekében.

Még egy sportszerű momentum, egyben annak bizonyítéka, hogy 
Robi a realitások talaján áll. A beszélgetés egy szakaszában megem-
lítette, hogy bajnokságát nem csupán madarai kiváló szereplésének 
köszönhette. Ehhez az is hozzájárult, hogy Gotthardék két hosszú 
távú úton is csupán 3-3 csapatgalambot helyeztek, miközben nullása-
ik brillíroztak. Megjegyzése a szememben nem csökkentette, inkább 
növelte tevékenységének és eredményeinek értékét.

Robi 38 évével sportunkban még mindig fiatalembernek számít. 
Mellette édesapjával, kedves és együttműködő feleségével, a kel-
lemes környezettel, le merném fogadni, hogy még hosszú-hosszú 
évekig hozza majd a nagy eredményeket. Amennyiben lankadnának 
energiái, mögötte lépeget az utánpótlás, a ma 6 éves Peti és a 4 éves 
Robi, akik beszélgetésünk közben többször átvágtattak a helyiségen, 
mintegy jelezve, hogy bizony rövidesen velük is számolnia kell a 
konkurenciának.

Köszönöm a vendéglátást és a kimerítő tájékoztatást. Kívánom, 
hogy elképzelései, tervei az élet minden területén valósuljanak meg. 

Tamás István

88602 Kiváló versenygalamb
Tgsz.-i ált Champion tojó II.

108 x114-es bázis pár gyereke

71114 kh. Bázis hím
Extra tenyészgalamb. Elsacker-Jepsen x GT Aarendonki 

Janssen
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Patro-Berger Dúcközösség, Brunsbetteli Röpcsoport
A „100. RÉGIÓSZÖVETSÉG”
Az 1090 tenyésztőt számláló 100. Régió-

szövetség, Schleswig-Holstein, a Német 
Postagalamb Szövetség legnagyobbjai közé 
tartozik. A dán határtól egészen az Elbáig 
terül el és nyugaton és keleten az Északi ten-
ger és a Keleti tenger határolja. Geográfiai 
adottsága miatt nem hozható létre egy egy-
séges verseny irányvonal. Nagyok a szóró-
dások, dél-délnyugattól, délen és délkeleten 
át egészen keletig.

Eberhard Haase és Gerd Markus

Egy hobbi jellemzője lehet egy életútnak
Alfred Berger (1966) kétség kívül egyik 

legismertebb tenyésztője a Német Szövet-
ségnek, egyszer foglalkozásán keresztül, de 
ismertté vált elért eredményeivel is. Röviden 
be akarjuk mutatni eddigi életútját, melyet a 
galambok kitartó szeretete kísért. 

Alfréd gyermekkorát Offenbachban töl-
tötte. Apja nagyon eredményes díszgalamb 
tenyésztő volt, így Alfréd már gyermekkorá-
ban kapcsolatba került a galambokkal. Abban 
az időben is volt már néhány postagalamb a 
dúcban, de csak dajkaként használták őket.

Apja távollétében fia vette át a galambok 
gondozását, amit nagyon ügyesen és szívesen 
csinált. Az akkor ott lévő postagalambokkal 
szórakozott is. Ha kedvenc focicsapata távol 
játszott, magával vitte és ott felengedte őket.

1981-ben lépett be a Szövetségbe és 
részt vett a versenyeken is. 1983-ban már 
sikerült egy 1. helyezést elérni, és 1986-
ban már bajnok lett a Fiatalok Versenyén a 
Röpcsoportban. 1988-ban az öregek verse-
nyén először volt az első tízben.

Az első saját keresetéből 1990-ben vá-
sárolt egy teljesítménydúcból (Horst Röhl, 
Odenwald) 6 db fiatal galambot, melyek kö-
zül kettő kiváló örökítő lett és az a vér a mai 
állományban is fellelhető. Ebben az időben 
gyakran alakított a dúcon, pl. hőforrásokat 
épített be, melyek jó hatással voltak a tel-
jesítmény növelésére. A dúc átépítései so-
rán, a későbbi időben is megfigyelhető volt 
teljesítmény növekedés és meggyőződéssel 
állítja, hogy ha valaki nincs megelégedve a 
galambjai teljesítményeivel, először a dúcot 
optimalizálja és csak azután szerezzen be 
jobb galambokat.

Amikor 1988-ban egyetemi tanulmányait 
elkezdte, a galambok szeretete volt az, ami 
befolyásolta a tanulmányi szak megválasz-
tásában. A biológia mellett döntött. A fakul-
tásban, többek között volt egy munkacsoport, 
ami a madarak tájékozódási képességeit vizs-
gálta és egy másik, ami a madarak teljesítő-
képességeit tanulmányozta. 

Ebből készített diplomamunkát is, a galamb 
embrió napi fejlődésével kapcsolatosan és 
folytatott ehhez kísérleteket, vizsgálatokat.

1977-ben még Offenbachban a körzeti 
bajnokságban ért el 2. helyet. Tanulmányai 
befejezése után a düsseldorfi „Muskator” ta-
karmányt előállító cégnél kapott állást, amit 
a galambászok az „Ovator” márkanéven 

ismernek. 1998/99-ben részt vett egy dúc-
közösségben, mielőtt, 2000-ben egy dúcot 
épített munkáltatója területén, ahol 2001-ben 
először versenyzett és megnyerte a Fiatalok 
Bajnokságát. A következő évben elhozta a 
Bajnoki címet az öregek versenyén, a „Düs-
seldorf1891” Röpcsoportban. Egy váltás után 
a „Düsseldorf1930” Röpcsoportba, 2003-ban 
az 5. és 2004-ben a 8. helyet szerezte meg 
a Német Szövetségi Bajnokságban. Ezek az 
eredmények a folyamatos élhelyezéseknek 
volt köszönhető.

A Düsseldorfi állomány mintegy fele még 
az offenbachi, a másik 50 % pedig a Krüger, 
Cox, Wöhr és a Jakobi-Göselle dúcokhoz 
vezethető vissza és ezekből a vonalakból na-
gyon jó utódok keltek.

2005-ben egy új, attraktív felada-
tot talált magának, mint a Rhönfried 
Dr. Hesse Tierpharma üzletvezetője, 
Hohenlockstedtben. 2006 januárjában el-
kezdte a telkén álló melléképületet bővíteni 
és galambdúccá átalakítani. Hely volt bőven 
és ami a szellőzést, a megvilágítást, a hőmér-
sékletet és a nedvességet illeti sok kívánsága 
teljesült, de végső célját még nem érte el.

Teljesítmény növelés a Reg.V.100-ban
2006-ban tenyésztett az új helyen először 

és vett rész az Itzehoei Röpcsoportban a Fi-
atalok Versenyén. Számos veszteség, már a 
házkörül, csökkentette a csapatot, ennek el-
lenére sikerült a Röpcsoportban a 2. helyet 
megszereznie. A következő évben viszont 
galambjai teljesítményével nem volt meg-
elégedve. A nagyon magas veszteség miatt a 
fiatalok versenyét a második verseny után le 
kellett állítania.

A 2008-as szezonstart sikeres volt ugyan, 
de az 5. verseny után, szintén keserű vesz-
teségek miatt, a versenyzést meg kellett sza-
kítani. Az öreg galambok dúcrészét átépítet-
ték és mintegy tesztelési szempontból, hogy 
mennyire voltak sikeresek a változtatások, a 

fiatalokat oda telepítették és onnan is röptet-
ték. Június közepén, pont egy héttel a fiata-
loknak az özvegydúcba való áttelepítése után, 
kitört a fiatalok betegsége, amit antibiotikum 
nélkül, természetes készítményekkel (takar-
mány-kiegészítőkkel) sikerült átvészelni.

Az őszi eredmény: Fiatalok bajnoksága 2. 
hely a 100. Régiószövetségben. Az Itzehoei 
délirányú röptetés nagy veszteségei miatt 
elhatározta, hogy Röpcsoportot vált, átmegy 
a Brunsbütteli röpcsoportba, mert ott keleti 
irányba versenyeznek.

Az irányváltás ellenére az évesek örvende-
tes eredményt produkáltak: A Röpcsoportban 
1. hely, a 100. Régiószövetségben pedig a 7. 
hely az Évesek Bajnokságában.

A 2010-es év további teljesítménynöve-
kedést hozott: a Német Szövetségi Bajnok-
ságban az öregek és a fiatalok versenyén is 
1. hely a Röpcsoportban, a Röpcsoport Szö-
vetségi Bajnokságában 2. hely és a Szaklap 
Bajnokságban 1. hely. A 100. Régiószövet-
ségben az Évesek 2. helyen, Szövetségi szin-
ten pedig a 17. helyen végeztek. Még jobban 
ment ez a fiatalokkal: 1. Fiatalok Bajnoka, 
a Röpcsoportban (be nem nevezettek) és a 
100. Régióba is és a Röpcsoportban az első 
10 legjobb fiatal az övé. Ezek az eredmények 
nagyon nagy ráfordításba kerültek. A fiatalok 
már egészen korán kosárhoz lettek szoktatva 
és egy speciális tréning-utánfutóval utaztak. 
Június elején ismét kitört a fiatalok beteg-
sége. Amint ezt átvészelték következett egy 
hosszan tartó kánikula periódus. Emiatt a 
fiatalok házkörüli tréningjét az esti órákra 
kellett eltolni, ami kezdetben csupán perce-
kig tartott és fokozatosan emeltük egy-két 
órás időtartamra. Ezután következett sok-sok 
rövidtávú magántréning, majd a fiatalok ver-
senyének tréningjei, amin két röpcsoportban 
is részt vettünk (Brunsbüttel, Itzehoe). Ezek 
után további privát tréningek következtek, 
fokozatosan emelkedő távolságokról. Né-
hány fiatal elpárosodott és költeni kezdett. 
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A versenyek ezután, már optimális körülmé-
nyek között zajlottak.

A 2011-es versenyév
A tudósítás éve még jobban sikerült. A 

„De Duif” (Belga Postagalamb Szaklap) által 
meghirdetett versenyen  „Reeks halve fond 
august und september” 2. helyezést, míg a 
„Reeks sneelheid august und september” 6. 
helyezést értek el. A Szövetség Középtávú 
Bajnokságában a 100. Régióban 2. hely és 
a Szövetség Évesek Bajnokságában 9. hely, 
szintén a 100. Régióban.

A dúcközösség a Röpcsoportban 1. az 
Évesek bajnokságában és egy extrém rosszul 
sikerült első verseny ellenére 4. a Fiatalok 
Versenyén. Továbbá 5. hely a Röpcsoport 
Bajnokságban, megnyerve ezzel egy sport-
órát és övé az 1. és 2. legjobb tojó és galamb-
jai hét 1. díjat repültek a szezonban.

A fiatalok versenyére való felkészítés 
ugyanúgy történt, mint 2010-ben. Az első 
verseny előtt a nemeket szétválasztották és a 
„tolóajtó” módszert alkalmazták.

Ebben az évben a Fiatalokbetegsége már a 
második tréningnél tört ki. A galambok sike-
res gyógyszeres kezelést kaptak: Ridzol 10 % 
Bt, és Amoxicilin.

A privát tréningek nem éppen a kívánatos 
módon történtek, emiatt az első verseny tel-
jesen mellément. (76/4)! A rákövetkező héten 
a rossz idő miatt, csak egy 50 km-es tréning 
utat lehetett produkálni, viszont az eredmény 
igazán hízelgő volt, mert az első 24 galambot 
a Berger dúcközösség blokkolta. És bár a 3. 
versenyen a 28. galambbal kezdtünk a listán, 
de a 77 elküldött galambból 70-et helyeztünk. 
A hétközben egy 90 km-es tréningút után, a 
hét végén (4. verseny), ismét magas helyezé-
si százalékos eredmény született, annak elle-
nére, hogy a galambok erős ellenszél miatt 
nem jó irányból érkeztek és Tanja Borowitz 8 
perccel korábban blokkolt, ami tulajdonkép-
pen egy komoly késés volt.

Emiatt a privát tréninget az utolsó út előtt 
megváltoztattuk, mégpedig úgy, hogy több 
felengedés volt kb. 20 km-ről, ahonnan a ga-
lambok már a helyes irányból érkeztek.

Az eredmény: A Régióban (4 Röpcsoport, 
3248 galamb) az első 9 galambot fogtuk és az 
elküldött 74 galambból 60-at tettünk a listára. 
Ez azt jelentette, hogy a Tanja Borowitz után 
a 2. helyre kerültünk a Régiószövetség-baj-
nokságban és 5. a Német Szövetség Nemzeti 
Bajnokságában.

A dúcok és az állomány nagysága
Az állomány származásáról már az előzők-

ben beszámoltam. Ki lehet még itt egészíte-
ni, hogy a további beszerzések Rudi Heinen 
dúcábol, Eschweilerből (Az „595”-ös fia a 
„65”-ös lánya) pozitív hatással voltak az ál-
lomány minőségére. A 28 pár tenyészgalamb 
egy, egy oldalról teljesen nyitott dúcban van 
elhelyezve, amihez egy volier is tartozik. 36 pár 
képezi a versenycsapatot. A hímek 3 dúcban 
vannak elhelyezve, ami egy közös folyosóról 
nyílik. A költőfészkek eleje és az ablakok kelet 
felé néznek, a kijáró nyugatra. A galambokhoz 
tehát csak egy összekötő-folyosón lehet bejárni.

Az egyes dúcrészek ATX-hősugárzóval van-
nak ellátva, amit egy higrométer szabályoz.

A plafonra szerelt perforált csőrendszer 
egy elszívó berendezéshez csatlakozik. Ezzel 
egy állandó levegőcsere biztosítható anélkül, 
hogy huzat keletkezne. A költőfészekre sze-
relt trágyagyűjtő szalag lerövidíti és egysze-
rűsíti a rendszeres takarítást.

A tojók dúcában csupán ülőkék vannak 
feltéve és előtte egy volier áll a rendelkezé-
sükre.

Saját részre mintegy 100-120 fiatalt ne-
velnek fel. A fiatalok dúca két részből áll, 
melyek közül az egyikben kis költőfészkek 
is vannak. A kettő egymástól egy tolóajtóval 
van elválasztva.

Versenyzési módszer
Az öregek versenyén a dúcközösség a totál-

özvegység módszerével versenyez. A párosí-
tás korán kezdődik és már március közepén 
a párokat ismét szétválasztják és megkezdő-
dik a tréning. Úgy a házkörüli, mint a privát 
tréning. A párok gyakran láthatják egymást, 
ami valamelyest fékezi a tojók párosodását. 
De ez következik Alfred Berger foglalkozá-
sából is, ahol sok szolgálati úton van távol, 
ez lehet két-három nap és ez alatt is együtt 
maradnak.

Amikor külön vannak, akkor megy a házkö-
rüli tréning, ha együtt vannak, akkor priváttré-
ningre kerül sor, fokozatos távolságnövelés-
sel. A versenyek alatt is csütörtökönként sor 
kerül egy 20 km-es priváttréningre, amikor a 
párok hazatérés után 20-30 percig maradnak 
együtt. A versenyekről való hazaérkezés után 
ez az idő megemelkedik 3-4 órára is, de elő-
fordul, hogy egész éjszaka együtt maradnak. A 
galambok pontos gondozásáról olvashatnak a 
Röhnfried honlapján WWW.roehnfried.de de 
telefonon is meg lehet kérni.

A fiatalok versenyéhez néhány említést 
érdemlő dolog, pl. a megvilágítás. Tavasszal 
sötét van, a világos fázis 10 órán át tart na-
ponta. Június közepétől a verseny végéig ez 
17,5 óra naponta. Ezután fokozatosan rövidül 
úgy, hogy 2 hónap alatt eléri a természetes 
naphosszat. Mivel februárban a nappalok és 
az éjszakák egyforma hosszúak, így a nappal 
át lesz állítva. Az eredmény: A galamboknak 
több idejük lesz a vedlés végén a vedlés befe-
jezéséhez, emiatt a következő vedlés is vala-
melyest később fog bekövetkezni.

Takarmányozás
Részben a már bevált Ovator keveréket 

használják, azonban Alfred Berger eddigi is-
mereteire alapozva 2008-ban kidolgozott egy 
új szortimentet (Röhnfried Topp-Mix), amit 
3 tenyésztő kipróbált és mind hárman meg-
nyerték az 1. helyet a Röpcsoportban.

A versenyek alatt a hét első felében a Topp-
Mixhez hántolatlan rizsát adnak és csütörtök-
től kezdődően hántolt napraforgót, változó 
mennyiségben. A fiatalokat ugyanúgy etetik.

Az energia ellátás javítására alkalom-
szerűen a szemes takarmányhoz adnak 
„Oregano-Schaffett” (juhfaggyú) kiegészítőt, 
ami ugyanazt szolgálja, mint a porított takar-
mány-kiegészítő a szemekhez ragasztva.

Egészségügy
Márciusban az egész állomány a 

Röhnfried Egészségügyi Szolgálathoz kerül 
ellenőrzésre, ahol chlamydiára is bevizsgál-
ják. Pozitív esetekben a kezelés célzottan 
meg is történik.

2011-ben volt első esetben egy pozitív 
eredmény szalmonellára. A kezelés meg-
történt antibiotikummal, majd az állományt 
leoltották Zoosal T-vel. Az oltás után 10 
nappal, egymás után három özvegy hím-
nél szárnyízület duzzanat lépett fel (izületi 
szalmonellozis).

Dr. Gosia lengyel állatorvosnő (postaga-
lamb specialista) tanácsára az állományt utó-
kezeltük Baytrillal. Dr. Gosia azt nyilatkozta, 
hogy az első kezelés elég szerencsétlen volt, 
mert az ott használt antibiotikum nem volt jó 
hatással az ízületekre.

A fiataloknál nem kellett a gyógyszereket 
bevetni, néhány természetes kiegészítőn kí-
vül Avidress Plus, és még néhány hasonló 
készítmény-sikerült a kórokozó nyomást mi-
nimalizálni. Albert Berger szerint a stressz 
elkerülése is egy megelőző módszer az 
egészség fenntartásához. Nagyon figyel a 
takarmánykeverék összetételének pontos be-
tartására. Az esetleges takarmány váltás ese-
tén tartsuk be a kis lépésekben való átállást, 
nem szabad az egyik keverék után azonnal a 
másikat etetni.

Záró gondolatok
A nagyszerű Düsseldorfi sikerek után 

Bergerék az új helyen felfutási gondokkal 
küzdenek és visszaesést kell átélniük. De 
nem hagyják el magukat, a hiányosságokat a 
saját galambdúcukban keresik és iparkodnak 
azt megszüntetni, egy magatartásforma, ami-
nek iskolát kell teremteni.

A „dúcoptimálizási” témát tehát érintettük. 
Alfred Berger minden tenyésztőnek azt taná-
csolja, hogy reális célt tűzzön ki maga elé. A 
saját célja nem lehet feltétlenül a bajnokság, 
hanem sok, örömteli versenyeredmény és a 
benevezett galambjait minél előbbre helyez-
ni. Semmi értelme nincs a rosszul sikerült 
versenyt a felelőtlen felengedés nyakába 
varrni. Alfred Berger azzal a felengedéssel 
bizalmatlan, amelyik csupán az internet in-
formációin alapul és azt tanácsolja, hívjunk 
fel kapcsolattartó személyeket a galambok 
útvonaláról.

Személyes meglátása, mint aktív dolgozó, 
tele határidőnaplóval, sok halaszthatatlan 
szolgálati úttal, szívesebben veszi, ha a ter-
vezett utak időrendje be van tartva és verseny 
csak szükség esetén tolódik el.

Mivel korábbi Röpcsoportja, az Itzehoeni 
2012-re úgy határozott, hogy irányt vált dél-
re, Alfred Berger is elhatározta, hogy néhány 
korábbi  itzehoeni sporttársával együtt visz-
szatérnek oda. Érdekes lesz meglátni, hogy 
az újjá alakult Régióban a 7 Röpcsoporttal 
szemben (Brunsbüttel, Itzehoe, Elmshorn, 
Südholstein, Mittelholstein, Neumünster és 
Heide) hogyan állják meg a helyüket.

ford.: Varga Antal
Die Brieftaube 44
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Hova tűnnek a galambjaink?
Régóta foglalkoztat a címben feltett kér-

dés, és mert Anker-tanítvány vagyok, nem-
csak nézni, de látni is megtanultam az elmúlt 
ötven év során.

Katasztrófa versenyek néha-néha régen is 
előfordultak, de galambjaink tömeges – és 
érthetetlen – elvesztését csak az elmúlt év-
tizedben tapasztaljuk. Mondhatnék korábbi 
példákat is, de az utóbbi két év tapasztalatai 
szemléletesebbek, ezért ezeket említem.

2011-ben remek fiataljaim születtek – fő-
ként a korábbi évek legjobb versenyga-
lambjaitól –, melyeket annak rendje-módja 
szerint kezdtem el tréningezni. Az első 5-6 
úton hiánytalanul megjöttek. A következő 
úton – 70 km-ről – reggel 8 órakor, 23 C°-os 
hőmérsékleten, szélcsendben, derült ég alatt, 
félórás pihentetés után engedtem fel őket egy 
hibátlan feleresztési helyen a Bükk-hegység 
közelében és mintha mágnes vonzotta volna 
őket, azonnal elindultak a Bükk irányába. 
Mivel aznap több programom volt azon a 
környéken, csak délután értem haza és nem 
akartam hinni a szememnek, egy galamb sem 
volt otthon a 140-ből. A többség két hét alatt 
szállingózott haza, kettő beült a feleresztési 
hely 20 km-es körzetében, 20 db végleg elve-
szett. Sajnos, nem tanultam előző évi hibám-
ból, amikor ettől a feleresztési helytől kb. 5 
km-re engedtem fel 120 fiatalt, amelyek már 
akkor is megcélozták a Bükk-hegységet, és 
közülük 40 db végleg elveszett.

2012-ben nem akartam ugyanezt a hibát 
elkövetni, ezért más irányból röptettem a fia-
talokat és a Bükk közelségét igyekeztem elke-
rülni. Ennek megfelelően 150 km-ig néhány 
vesztességgel „megúsztam” a tréningeket. Az 
egyesületi és kerületi sporttársaim azonban már 
60 km-ről „felezték” az állományt, 100 km-ről 
– ugyancsak Bükk közelség – megint „padlóz-
tak”. Nem részletezem: az utolsó utakra már 
csak néhányan küldtünk fiatalokat és teljes csa-
patot csak 2-3 ember tudott kiállítani.

Úgy hallottam, hogy az egész országban 
óriási veszteségek voltak, pedig az időjárás 
ezt nem indokolta. Sokaknak a teljes fiatal ál-
lománya odalett – persze a tavaszi versenyek 
során is elég sok galamb elveszett –, így most 
bőven van üres férőhely a dúcokban, jövőre 
alig lesz röptethető galamb.

Nem vagyunk annyian, hogy a jelenség 
mellett szó nélkül elmehetnénk, és nem va-
gyunk olyan gazdagok – legalábbis a többség 
–, hogy ne kellene valamit tennünk az óriási 
veszteségek csökkentése érdekében.

Valaki felhív, hogy szerezzen-e késői kelésű 
fiatalokat, mert az 50 db korai fiataljának fele 
(!) az első – 3 km-es – tréningen veszett el, a 
maradék fele az első – 50 km-es – kerületi tré-
ningen, a maradék pedig a későbbi utakon.

Másvalaki azt kéri, hogy adjak neki rendes 
postagalambokat, mert 18 db fiatalja volt és 
egy sem maradt mire elérkezett a 150 km-es 
tréning.

Ötven éves galambász tapasztalattal a há-
tam mögött felelőségem teljes tudatában ki-
jelentem, hogy ennyi rossz galamb nincs, és 
ennyi beteg galamb nincs. Sehol. Nálam meg 
különösen.

Ismét saját példa. 2011-ben a fiatalok ke-
rületi bajnokságában három csapattal vettem 
részt és ez a három csapat végzett a bajnokság 
élén. Foci-edzőktől tanultam, hogy a jó csa-
paton nem szabad változtatni, ezért a 2011-es 
évjárat legjobb fiataljainak szüleit 2012-ben 
is együtt hagytam annak reményében, hogy 
ugyanolyan jól fognak szerepelni a 2012-es 
fiaik is, mint a 2011-esek.

Vettem 20 db olimpiai gyűrűt és ezekre a 
„biztos” teljesítményű fiatalokra raktam őket. 
Rövid leszek: a fele elmaradt, amikor a kerü-
leti kocsi a Bükk-közelébe vitte őket. Pedig 
jól fejlettek, egészségesek és tökéletesen tré-
ningezettek voltak.

Van nekem min törni a fejemet a galam-
bokon kívül is, meg tudom, hogy sokan le-
hurrognak majd, mégis megkockáztatom 
közreadni hiányos ismereteimet és fantáziám 
szüleményeit annak reményében, hogy pró-
báljunk minél többen megfigyeléseket vé-
gezni és az újabb tapasztalatokat közre adni, 
hátha csökkenthetnénk a veszteségeinket.

Mi okozhatja galambjaink tömeges elvesztését?
1. Zsúfoltság a szállító járműveken. Igaz 

lehet, de ez régebben is előfordult.
2. A globális felmelegedés miatti magas 

hőmérséklet. Régebben is volt nyáron 
hőség, mégis hazajöttek – akár aznap is 
– a 900 km-es Rostock-ból a galambja-
ink, néhány veszteséggel végigröptettük 
a versenyszezont. Igaz, most többször 
volt a nyáron hőségriadó, naponta dőltek 
meg a meleg rekordok, és a Német Szö-
vetség lapjában azt olvastam: ha a napi 
hőmérséklet eléri a 28 C°-ot, akkor nem 
szabad fiatalokat röptetni.

3. Galambjaink hazatérési útvonalán várat-
lan felhőszakadások, jégesők. Igaz, és 
ezekre egyre gyakrabban számíthatunk, 
de mire való az internet?

4. Napkitörések, napviharok. Ezek is egy-
re gyakoribbak, bár 11 éves ciklusok-
ban ismétlődnek. Komolyabban kelle-
ne vennünk őket! Ezen a nyáron több 
olyan robbanás is volt a Nap felszínén, 
amelynek energiája sokszorosa volt 
az első atomrobbanás energiájának, és 
ez az energia-tömeg 2-3 nap alatt ért a 
Föld felszínére, komoly károkat okozva 
a mesterséges holdak, repülőgépek, mo-
bil-hálózatok és egyéb elektromágneses 
hullámokat használó rendszerek műkö-
désében. Hogy viselték el ezt a galam-
bok?

5. Minden nap felhívták a figyelmemet, 
hogy az UVB sugárzás miatt délelőtt 
11-től délután 15 óráig ne tartózkodjak 
a napon. Mert ártalmas sugárzás érhet. 

Sajnos a galambjaimnak én elfelejtettem 
szólni, hogy olyankor ne repüljenek. 
Vagy nekik nem árt az UVB?

6. Déli szél. Megfigyeltem, hogy amikor 
déli szél fúj, gyakran vannak nehéz ver-
senyek, jelentős veszteséggel.

7. Telihold, a Hold változásai. Aki már 
látta az Óceánokon az apály-dagály je-
lenséget, az tudja, hogy a Hold változá-
sai milyen óriási víztömegeket képesek 
megmozgatni. Azt is tapasztaljuk, hogy 
telihold idején nyugtalanabbak, esetleg 
agresszívabbak vagyunk, egyesek nem 
tudnak aludni. De ha a hatalmas víztö-
megre hatással bír a hold, akkor a 45 de-
kás galambunk szervezetére nem lehet 
hatással?

8. Levegő szennyezettség. Ez is reális 
veszély. Régen nem voltunk allergiá-
sak, nem volt parlagfű, Csernobil és 
Fukusima. Ki tudja, hogyan viselik eze-
ket a galambjaink?

9. Hírtelen hőmérséklet-változások. Egyik 
napról a másikra 15-20 C°-ot csökken, 
vagy emelkedik a levegő hőmérséklete. 
Különösen a hidegfront előtti hírtelen le-
hűlés esetén tapasztaltam jelentős vesz-
teségeket.

10. Elektro-szmog. Rádió, TV adók, át-
játszók, mobil-hálózatok, távvezetékek, 
wifi. Mindegyikük bocsájt ki elektro-
mágneses hullámokat és a galambok a 
Föld elektromágneses erőtere alapján 
tájékozódnak.

11. Radarok, radarrendszerek.
Véleményem szerint az első tíz pontban 

felsorolt veszélyforrás csak töredékét okozza 
galambjaink elvesztésének, az igazi kataszt-
rófákat a radarok okozzák. Sajnos, minden-
napjainkat át meg átszövik a radarrendszerek 
és minden alá van rendelve a hadászati, hon-
védelmi szempontoknak.

A radar nagyteljesítményű, rövid idejű, 
nagyfrekvenciás rádióimpulzust sugároz ki 
a tér egy meghatározott irányába. Ha a fény-
sebességgel terjedő hullám útjába kerül va-
lamilyen tárgy (repülőgép, földfelszín vagy 
egy galamb-falka), akkor az a kisugárzott jel 
egy részét visszaveri. A visszaverődött jelek a 
céltól kiindulva a tér minden irányába – így 
a radar (lokátor, rádiólokátor) irányába is ter-
jednek. A radar veszi a visszavert jeleket és 
ezekből a cél több jellemzője meghatározható, 
pl. a radar-cél távolság, vízszintes távolság, ol-
dalszög, stb. A távolság maximális értéke né-
hányszor tíz kilométer és több ezer kilométer 
között változhat. A légtérellenőrzésben és a lé-
giforgalmi irányításban alkalmazott lokátorok 
esetén ez általában 200-500 km.

A lokátorok két legfontosabb feladata 
(felderítés, azonosítás) szerint megkülön-
böztetünk primer és szekunder radarokat. 
Működésük azonos elveken, ismert fizikai je-
lenségeken alapul. Ezek: az elektromágneses 



2012. december 11

hullámok homogén közegben egyenes vonal-
ban terjednek; állandó sebességgel – fény-
sebességgel – haladnak; az elektromágneses 
energia nyalábba koncentrálható, irányítható; 
a mozgó tárgyakról visszaverődő elektro-
mágneses hullámok frekvenciája a tárgy se-
bességének függvényében megváltozik.

A primer radarok tehát felderítő-radarok.
Ha megnézzük a radarok alkalmazási terü-

leteit azonnal látni fogják a Sporttársak, hogy 
a radarok értékéhez és jelentőségéhez képest 
a mi hobbink csupán jelentéktelen apróság, 
ahogy népiesen mondanák: a kutyát nem 
érdekli, hogy évente eltűnik 300.000 (há-
romszázezer) galambunk 1-2 milliárd forint 
értékben.

Telepítésük szerint mind a polgári, mind 
a katonai területen négy változat létezik: 
földi telepítésű, repülőgép-fedélzeti, hajó-
fedélzeti és űrbe telepített radar állomás. A 
polgári felhasználásúak feladata a telepítés 
szerint légiforgalom-irányítás, tengeri for-
galom-irányítás, meteorológia, csillagászat, 
járműforgalom ellenőrzése (figyelem: az au-
tópályák fölé fixen telepített sebességmérők 
fix radarok!), Őrzés-védelem, ipari mérések, 
talajvizsgálatok, de például Szerbia teljes te-
rületét lefedi egy jégverés-ellen használható 
radar-rendszer is, a többi rendszer mellett. 
A polgári repülőgépek fedélzeti radarjai na-
vigációt és magasságmérést végeznek, meg-
akadályozzák az összeütközéseket, időjárást 
elemeznek és térképeznek. A hajófedélzeti 
radarok navigálnak és megakadályozzák az 
összeütközéseket; az űrbe telepítettek pedig 
irányítják az űrjárműveket, földi erőforráso-
kat vizsgálnak, térképeznek, időjárás és óce-
án-kutatást végeznek.

A katonai felhasználású radarok jelentik 
szerintem a nagyobb veszélyt galambjaink 
számára, mert azok bármilyen telepítésűek, 
legfontosabb feladatuk a saját és ellenséges 
erők felderítése, azonosítása, emellett földi, 
vízi, légi és űr-célok pályakövetése, tűzfegy-
verek irányítása.

Miről is van szó a gyakorlatban? Ha ránéz-
nek Európa térképére, akkor látják, hogy a 
rendszer-változás óta a korábban szovjet ka-
tonai megszállás helyén a NATO védi Európa 
légterét északról dél felé haladva Észtország, 
Lettország, Lengyelország, Szlovákia, Ma-
gyarország irányába. Ukrajna és Szerbia nem 
tagja a NATO-nak, ők még – valószínű – most 
is a szovjet haditechnikát alkalmazzák, de na-
gyon kíváncsiak lehetnek a NATO-techniká-
ra, ezért – gondolom – állandóan pásztázzák 
radar-nyalábjaikkal a légterünket. Természe-
tesen minket is érdekelhet, hogy náluk fejlő-
dik-e a haditechnika, ezért bele-belenézünk a 
légterükbe. Az oroszok és a „nyugat” között 
amolyan kutya-macska barátság létezik. A 
NATO nem bízik az oroszokban, a Lengyel-
országba és Csehországba telepített óriási ra-
darállomások miatt egy időre még a köszönő 
viszony is majdnem megszűnt Putyinékkal. 
De úgy látszik, támadás elsősorban Kelet fel-

öl várható, Nyugatról nem támadják Nyugat-
Európát. A felderítő radarokat tehát Kelet-
Európába kell telepíteni, hogy közelebbről 
lássák az esetleges változásokat.

Mivel a NATO-ban egységes légi-irányí-
tás van, ha egy olasz támaszpontról vagy 
egy lengyel katonai repülőtéren felszáll egy 
vadászgép, és hazánk légtere felé tart, az it-
teni légi irányítás követi az útvonalát, – ha 
kell módosítja a pályáját –, megmondja neki, 
hogy melyik légifolyosón léphet be az ország 
légterébe, és hol kell elhagynia Magyarorszá-
got. A Nagy Testvér mindenről tud. DE A GA-
LAMBJAINKRÓL NEM TUD SEMMIT!

Márpedig a postagalambok agyában mag-
netit-szemcsék találhatók, amelyek fémként 
viselkednek, lábukon pedig olyan gyűrű van, 
amelyik a normál-gyűrűben alumíniumot 
tartalmaz, az egyre nagyobb számban alkal-
mazott chip-gyűrűk adathordozói ugyancsak 
fémből készülnek.

Na mármost, ha 2000 galambot kiengedünk 
egy kamionból, ezek fém-tartalma megjele-
nik valamelyik közeli felderítő radar képer-
nyőjén, és a kezelők „azonosítatlan cél”-ként 
észlelik, hiszen nem tudtak az érkezéséről, 
útvonaláról.

Most menjünk vissza az elmélethez. A pri-
mer és a szekunder radar között az a döntő 
különbség, hogy a szekunder radar által ki-
sugárzott jel kódolt üzenetet tartalmaz és 
amennyiben ezt a kérdést egy megfelelő vá-
laszadóval felszerelt cél veszi és képes a kér-
dező kód dekódolására, akkor a kérdésnek 
megfelelő – ugyancsak kódolt – információit 
sugározza vissza. A kérdező radar ezt a vá-
laszt veszi és dekódolja.

Sajnos a galambjaink nincsenek felszerel-
ve ilyen dekóderrel, ezért a kérdező radar ezt 
úgy értékeli, hogy nem tud, vagy nem akar 
válaszolni, ezért a falkára „rááll” egy köve-
tő – primer – radar, mivel szándékosan nem 
tartotta be a légi közlekedés szabályait, tehát 
ellenséges szándékú.

Ilyenkor aztán bekövetkezik a tragédia. A 
falka szétrebben – a galambok érzékelik a 
radar-hullámokat –, akik kiválnak, azok ha-
zajönnek, akiket tartós sugárzás ér, azok agya 
úgy jár, mintha tartós röntgensugárzás érte 
volna, tehát károsodik. Magyarul: vagy „ki-
repül a világból” és a fizikai teljesítő képes-
ség határán valahol leesik és elpusztul, vagy 
tájékozódó képességét elveszítve leszáll va-
lahol – és nem lesz többé postagalamb. Meg-
jegyzem: az utóbbi időben hallok „átprogra-
mozott” galambokról is: például berepül egy 
lengyel fiatal amit nem tudunk visszajuttatni 
tulajdonosához, ezért a következő utakra el-
küldjük és csodák csodája mindig hozzánk 
jön vissza.

Hadi titkokra nem lehetünk kíváncsiak és 
be kell látnunk, hogy a magyar légvédelem-
nek minden pillanatban ellenőriznie kell a tel-
jes légterünket. A veszteségeink azonban már 
olyan jelentősek, hogy szerintem sürgősen 
tennünk kell valamit a megoldás érdekében.

Figyelni kell például, hogy hol nem szeret-
nek repülni a hazatérő galambjaink. Megfi-
gyeltem, hogy amikor a tréningek során Mis-
kolc irányából Sárospatak felé jönnek haza a 
galambok, Szerencs környékén elkezdenek 
tétovázni és ahelyett hogy folytatnák Kelet 
felé az útjukat (a 37-es számú út felett), in-
kább Észak felé kanyarodnak és a hegyeken 
át érnek haza. Ez nem mindig van így, de 
gyakran előfordul. A véletlennek köszönhe-
tően talán tudom az okát. Egyik alkalommal 
Nyíregyháza irányába autóztam, felvettem 
egy stoppos fiatalembert. A csomagtartó és 
a hátsó ülés tele volt ketrecekkel, így hát 
az utasom elkezdett érdeklődni a galambok 
iránt. Elmondtam hogyan tájékozódnak, és 
azt is megemlítettem, hogy a Tokaji TV-adó 
környékén valami zavarhatja őket, mert nem 
a 37-es út felett repülnek, hanem helytelen 
irányba eltávolodnak és kerülővel térnek 
haza. Meg se ismerném már a fiatalembert, 
de a szavaira jól emlékszem: „Maga azt sem 
tudja, hogy én ki vagyok, és úgysem találko-
zunk többet, de mert elhozott, megpróbálok 
segíteni. Én ott dolgozok fent a hegyen. Ne 
higgye, hogy az egy egyszerű TV-adó. Az is, 
de ott olyan komoly berendezések működnek, 
amelyek a repülőgépeket és a mesterséges 
holdakat azonosítják, röppályájukat módo-
sítják ha kell, és ha ellenséges műhold jön, 
akkor megszűnik a sugárzás és összezár egy 
kupola, mintha valóban csak TV-állomás len-
ne.” Ezzel kiszállt a kocsiból, nekem meg 
tátva maradt a szám.

Volt még egy stoppos-sztorim is radar ügy-
ben, egy nyugdíjas katonatiszt, aki aktív ko-
rában a Dunántúli radarokat felügyelte. Neki 
is elmondtam mindent a Föld mágneses erő-
vonalai mentén tájékozódó galambokról, meg 
a radarok zavaró hatásáról és kérdeztem, ho-
gyan tudnánk csökkenteni a veszteségeinket. 
Mielőtt kiszállt, csak annyit mondott: „minden 
fémet vonjanak ki a galambok gyűrűjéből.”

A hadi technika rendkívül gyorsan fejlő-
dik. A radarok újabb és újabb generációi fan-
tasztikus sebességgel váltják egymást. Hol 
vannak már azok a szovjet radarok, amelyek 
az 1960-as évek végén az arab-izraeli hábo-
rú idején az egyiptomi repülőtereket védték? 
Azok csak a 4-500 méter magasan mozgó 
repülőgépeket észlelték. Ezért Izraeliek a 
tenger felöl támadtak, 100 méter magasan 
repültek a reggeli műszakváltáskor, és amíg 
az egyiptomi tisztek kávéztak, lebombázták 
az összes egyiptomi repülőteret és megsem-
misítették a teljes légierőt.

Később Miskolc védelmére már olyan ra-
dar-rendszer volt hadrendbe állítva, amely a 
100 méter magasan repülő tárgyakat is „fog-
ta”. És hol tartunk most? Magyarországról 
ellenőrizzük Koszovó magas-légterét, és 30 
centiméteres tárgyat (ez egy galamb-nagy-
ság!) is észlel a legújabb 3D-s radar!

Na, itt álljunk meg ismét egy kicsit.
Ugyanis korábban 2D-s radarok működtek, 

amelyek csak két koordináta mérésére voltak 
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alkalmasak (távolság-oldalszög, vagy távol-
ság-magasság). Ezek voltak a kétdimenziósak. 
Ők is rettenetesen megzavarták a galambjaink 
agyát ha túlságosan közel engedtük fel őket a 
lokátorok hatósugarába, vagy amikor valami-
lyen összevont hadgyakorlat miatt teljes radar-
függöny volt a hazatérni szándékozó galambok 
előtt. Az évek során azonban vagy szelektálód-
tak azok a galambok (és törzsek) amelyek nem 
tudták kikerülni a radarokat, vagy az akklima-
tizációhoz hasonló jelenség zajlott le, mondjuk 
„megszokták” azt a típusú radart a galambja-
ink, mint korábban a szovjet radarokat.

2012-ben azonban változott a helyzet. Mi-
vel a hazai radarrendszer nemcsak a nemzeti 
légvédelmi rendszer része, de része a NATO 
integrált légvédelmi rendszerének is, építettek 
néhány nagy-hatótávolságú, állandó települési 
helyű radar állomást, melyeket kiegészítenek a 
kis magasságon felderítő, különböző frekven-
ciájú mobil lokátorok. Ezek együttesen hozzák 
létre a szükséges radarinformációs teret. Ter-
mészetesen a legmodernebb technikával 3D-
ben, vagyis háromdimenziósan (távolság, ol-
dalszög, magasság). És ha ez nem lenne elég, 
az Uniós határok védelme érdekében olyan 
mobil radar rendszerek is működnek, melyek 
képesek emberek, gépjárművel, kis magassá-
gon repülő lassú légi járművek és – gondolom 
– galamb-falkák felderítésére, követésére. Ez 
a rendszer „kitágítja” az előbb említett radar-
információs teret, nekünk viszont alaposan 
betette a kaput.

A tévedés jogát fenntartom, de az az érzé-
sem, hogy amit 2011-ig felépítettünk galamb-
jaink tájékozódását és hazatérő képességét il-
letően, azt ezek az új rendszerek lenullázták.

Az idős galambok versenyszezonjában 
nem volt kimondott katasztrófa-utunk, min-
den start körültekintően volt megszervezve, 
mégis jelentős veszteséggel röptettünk. A 
korábbi hosszú távú championok ugyanúgy 
elvesztek, mint azok az egyévesek amelyek 
tavaly ősszel szuperül szerepeltek. A szezon 
végére majdnem üresek lettek a dúcok, és 
úgy látom, hogy maradtak jók is meg rosszak 
is, és vesztek el nagyon jók és rosszak is. Ezt 
csak egy módon magyarázhatom: amikor 
a felderítő radar „befogja” a galamb-falkát, 
azok érzékelik a sugárzást és egyesek a tér 
minden irányába menekülnek, mások viszont 
együtt maradnak és a követő radar megpecsé-
teli a sorsukat.

A 2012-es év nemcsak az új technika miatt 
volt katasztrofális galambjaink számára. A 
szeptember 11-i terrortámadás óta a NATO 
úgy fél a terroristáktól – esetleg ez egy jó 
ürügy a fegyverkezésre –, mint ördög a töm-
jéntől. Nemzetközi tömegrendezvények előtt 
a vadászgépek egymást érik a levegőben és a 
radarok „csúcsra járatva” működnek. Amikor 
nyáron a lengyel-ukrán rendezésű labdarúgó 
Európa Bajnokság zajlott – nézzék vissza a 
naptárakat – rettentő nehéz versenyeink vol-
tak (pedig eső nem volt) és sok galamb el-
veszett, dúcaink megteltek berepült román és 

szlovák galambokkal. Nem tudták a radar-
függönyt áttörni.

Az olimpia idején szintén nagy volt a ter-
ror-veszély, akkor is minden radar működött 
és a galambok nem tudtak hazajönni. Nem-
csak a mieink, akiknek 1400 km-t kellett re-
pülni, de itt van előttem a Német Szövetség 
szaklapjának 2012. szeptember 29-i száma, 
benne az olimpiai verseny végeredményével. 
400-600 km közötti távon 15 galamb ért az-
nap haza, 600-700 km közötti távon pedig 2 
db Herbots-Heller.

A németek 1972 galambot küldtek Lon-
donba. Ezek nagy része is elveszett. A radar-
függöny!

Aztán jött a fiatalok szezonja. Összeszorul 
a szívem, ha rágondolok, milyen remény-
teljes fiatalok vesztek el. Eső sohasem volt, 
mégis egyenként, fáradtan, zavarodottan ér-
keztek még 100-200 kilométerről is. Amikor 
leszálltak, szinte azt sem tudták, hol vannak!

Korában említettem, hogy a tavalyi „jól 
repülők” idei testvéreivel melléfogtam. De a 
csapatok összeállításával is többször tévedtem. 
Megfigyeltem, hogy a „radaros” utakon a job-
bik csapat „betlizett”, a „strapa” galambok pe-
dig jól szerepeltek. Bizonyára Önök is tapasz-
talták már, hogy bizonyos katasztrófa utakon 
olyan tenyésztők szerepelnek jól, akik normál 
versenyeken alig jutnak a lista közelébe.

Mi lehet ennek az oka? Az élgalambokat 
szétzilálja a felderítő radar, a falkát megtize-
deli a követő radar, a lassúbbak pedig szépen 
hazajönnek a veszély elmúltával? Feltétele-
zem, egy idő után kikapcsolják a radart, ha 
rájönnek, hogy nem kémrepülőgép, hanem 
a galamb-falka fém-tartalma gomolygott a 
képernyőn…

Persze szeptember 11 környékén nem len-
ne szabad fiatalokat röptetni, mert akkor a 
terror-támadás évfordulója miatt biztos, hogy 
minden radar csúcsra jár, és akkor egy pilla-
natra sem kapcsolják ki őket.

Anker Alfonz sokat beszélt az akklimati-
zációról. Bármilyen állatot hozunk is idegen-
ből, annak hozzá kell szoknia az itteni kö-
rülményekhez, az éghajlathoz, a talajhoz, a 
takarmányhoz, a technológiához. Itt és most 
a radarok a technológia részét képezik, tehát 
hozzá kellene szokni a galambjainknak a 
megváltozott légtérhez. Lehet, hogy a néhány 
hónapos galambok erre még nem képesek?

Jó néhány kérdés vetődik fel bennem, ame-
lyekre jelenleg nem tudom a választ, de kere-
sem és Önöket is kérem, keressük együtt.

Hogyan lehetséges, hogy az egyik párosí-
tásból született 6 fiatal és mind a 6 végigre-
pülte a fiatalok útjait, miközben egy újonnan 
beszerzett törzs 10 fiataljából mind a 10 elve-
szett. Egy Szerbiában élő barátom gyűrűzött 
15 olyan fiatalt – tehát ezek Szerbia radar-
információs légterében születek –, amelyek 
édestestvérei hétről-hétre 3000-4000 fiatallal 
versenyeztek és élrepülők voltak (szüleik vi-
lághíres belga tenyésztőktől érkeztek Szerbiá-
ba). A 15-ből 10 elveszett, de a maradék 5 sem 

került listára, miközben a saját állományom-
ból származó fiatalok szinte hiánytalanul és 
eredményesen szerepeltek. Ugyanabból a dúc-
ból repültek, mint a „sajátjaim”. Nem szokták 
még meg az itteni mágneses erőteret? Vagy 
érzékenyebbek voltak az itteni radarokra? 
Vagy csak egyszerűen nem volt szerencséjük, 
amikor rájuk állt a követő radar?

De akkor hogy állnak a teszttelepi verse-
nyek galambjaival? Azért olyan nagy a vesz-
teség aránya közöttük, mert máshol születnek 
és kevés az idő ahhoz, hogy megszokják az új 
mágneses erőteret? Esetleg egyedi és törzs-
beli különbségek lehetnek, mint például egy 
betegségnél: az egyik elkapja, a másik nem?

Lehet, hogy meg kellene próbálnunk a fi-
atal állomány felét röptetni, a másik felével 
csak egy évesen kezdeni? Esetleg egyáltalán 
nem röptetni a fiatalokat? Erre gondolni sem 
merek, mert Anker Alfonz azt mondta: ha 
nem röpteted a fiatalokat sohasem lesz ütőké-
pes felnőtt állományod.

Valahol valamilyen kísérleteket minden-
képpen végeznünk kellene, hiszen vannak 
komoly tenyésztőink, a Kaposvári, Gödöllői, 
Debreceni Agráregyetemek bizonyára szíve-
sen foglalkoznának a témával.

Meg kellene keresnünk a Honvédelmi Mi-
nisztérium illetékeseit, elmondani a problé-
mánkat, kérni a segítségüket. Azt gondolom, 
ha a cél érdekében kevesebb feleresztési 
helyre vinnénk a galambjainkat és ezeket a 
tervezett helyeket ismertetnénk velük a repü-
lés útvonalával együtt (mondjuk Veszprém-
Sárospatak vagy Sátoraljaújhely-Szeged, 
stb.), akkor esetleg javasolhatnának galamb-
jaink számára egy radarral kevésbé terhelt út-
vonalat, merthogy a lokátorok helyét nyilván 
nem árulhatják el nekünk.

Bizonyára vannak közöttünk fizikusok, 
biológusok, talán még radar-szakértők is. 
Mindannyiukat kérem, mondják el vélemé-
nyüket, gondolkozzanak, figyeljenek.

Ha valamikor, akkor most nagyon össze 
kell fognunk. Veszélyben van a sport, amely 
életünk szerves részét képezi és a világon a 
legkedvesebb ügy számunkra. Hadi titkokra 
nem vagyunk kíváncsiak, de a galambjainkat 
szeretnénk megmenteni.

Látják időnként a TV híradókban a partra 
vetődő vagy elpusztult bálnákat, delfineket? 
Próbálják őket visszaterelni a vízbe a zöld 
aktivisták, többnyire sikertelenül. Nos, azok 
is a radar miatt vesztik el tájékozódó képessé-
güket. Mert a tengerfenék ásványi kincseit ra-
darral kutatják és a tengeralattjárók ugyanígy 
ellenségei egymásnak, mint a katonai repülő-
gépek. Szegény delfinek eltévesztik a helyes 
irányt és nem kirepülnek a világból, hanem 
kiúsznak a világukból. Ők testméreteik miatt 
szemet szúrnak a tengerparton, de az erdőben, 
folyóba, szántóföldre, lakatlan területekre 
egyenként lehulló elpusztult vagy haldokló 
galambjainkról senki nem szerez tudomást.

Csak mi, magunk menthetjük meg őket.
Gyulai József
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Galambjaink vakcinázásra való felkészítése
Cikksorozatomnak ebben a részében a téli nyu-

galmi időszak egészségügyi kezeléseiről lesz szó.
Ez a periódus a nagyvedlés befejezésétől szá-

mítva a párba állítást megelőző 2-3. hétig tart.
Ennek az időszaknak az állategészségügyi 

teendői a következők:
Parazitamentesítés 
Vírusok elleni vakcinázás
Csak ennyi? - kérdezhetnék a sporttársak. 

A helyzet ennél azért kicsit bonyolultabb.
Bevett szokás az, hogy ebben az időszak-

ban antibiotikumokkal „tömjük” a madara-
inkat az alsó-felső légúti és emésztőszervi 
megbetegedések megelőzése miatt.

De miért is adunk antibiotikumokat? 
„Mert mindenki így csinálja” – hallom a vá-
laszt a rendelőben. „Az antibiotikum kipucol-
ja a madarat.” – mondják sokszor.

Mit szoktunk tisztítani? Általában azt, ami 
koszos, piszkos. Ha józan ésszel átgondoljuk, 
könnyen belátható a következő: nincsenek 
versenyek, galambjaink nem találkoznak ide-
gen galambokkal. A fertőződés veszélye mi-
nimális. Madaraink nem „koszosak”, nincs 
mitől megtisztítani őket!

A versenyszezonban túlgyógyszerezett ma-
darak szervezetének a folyamatos gyógyszer-
adagolások miatt esélye sincs regenerálódni, 
főleg ha figyelembe vesszük azt is, hogy a 
vedlés mennyire megterheli a szervezetüket.

A parazitamentesítés legyen az első! 
Csak a külső és belső élősködőktől mentes szer-
vezettől várhatunk el maximális immunválaszt!

A következőkben felvázolok egy kezelési 
tervet napokra lebontva:

1. nap: Trichomonas elleni kezelés
Alapesetben is havonta egyszer 3-4 napig 

kezeljünk trichomonosis ellen!

5. nap: Féregtelenítés
A féregtelenítés egyik, talán a leghatéko-

nyabb módja a teljes állományt érintő egye-
di kapszulás kezelés, (egyetlen alkalommal is 
elegendő!), pl. Ascapilla kapszulával.

Több féreghajtó is károsíthatja a bélflóra 
érzékeny egyensúlyát, ezért a féregtelenítő 
kezelést érdemes 4-5 napig tartó probiotikum 
adagolásával kiegészíteni, pl. Liviferm por 
vagy kapszula.

A féreghajtás időszakában fokozottan oda 
kell figyelni a takarításra, fertőtlenítésre.

A féreghajtást abban az esetben kell meg-
ismételni, ha férgeket vagy féreg ízeket talá-
lunk a bélsárban.

Ilyenkor a két féregtelenítés között leg-
alább 2 hétnek el kell telnie.

A probiotikumok adagolásával egy időben 
megkezdhetjük az immunerősítő készítmé-
nyek ( nem vitaminok) adagolását is szintén 
4-5 napig, pl. Adenosan por.

26. nap: Paratífusz elleni vakcinázás
A féreghajtástól számítva 3 héttel az egész 

állományt salmonellosis elleni védőoltásban 
kell részesíteni, pl. Chevivac S vakcina.

Tapasztalat az, hogy a salmonellosis elleni 
vakcina jobban megviseli a galambokat, mint 
a paramyxo elleni védőoltás.

A vakcinázást követően ismét 4-5 napig im-
munerősítő készítményeket érdemes adagolni.

47. nap: Paramyxo elleni védőoltás
Ez 3 héttel a paratífusz elleni védőoltás 

után történjen!
Kerüljük az állomány gyógyszeres keze-

lését közvetlenül (1 hét) a vakcinázás előtt 
és után, ebben az időszakban ne alkalmaz-
zunk antibiotikumokat, féreghajtókat és 
dimetridazol származékokat!

61. nap: Külső élősködőktől való mene-
tesítés

A paramyxo vakcinázást követő 2 hét múl-
va ún. spot-on (csepegtetős) készítménnyel 
az egész állományt le kell kezelni, pl. DRH-
Ivermectin spot-on.

75. nap: Laborvizsgálatok
4 héttel a paramyxo vakcinázást követően 

kerülhet sor a laborvizsgálatokra. A vizsgá-
latokhoz az állomány 5-10%-ból érdemes 
mintát venni, hogy értékelhető legyen az 
eredmény.

Milyen mintákat érdemes vizsgálatra küldeni?
Bélsarat parazitológiai és esetleg bakterio-

lógiai vizsgálatra.
Vért az alkalmazott vakcinázás eredmé-

nyességének ellenőrzésére.
Tolltüszőt a cirkovírusos fertőzöttség ki-

mutatására.
Ehhez mindenképp szak-állatorvosi se-

gítségre van szükség!
Ez a kezelési terv csak egy ajánlás, min-

denki a saját elképzelése szerint bővítheti, a 
leírt időtartamokat bizonyos határokon be-
lül változtathatja. Direkt nem jelöltem meg 
konkrét időpontokat, ezt mindenkinek a saját 
elképzelése szerint kell kiválasztania.

Remélem írásom egy hajszálnyit megin-
gatja az antibiotikumokba vetett hitet, és csak 
a lehető legindokoltabb esetben használjuk 
azokat a téli pihenő időszakban!

A témával kapcsolatos kérdéseiket és ta-
pasztalataikat a www.galambpatika.hu olda-
lon várja és Önöknek is kellemes téli pihenést 
kíván:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa,

galambász

Szécsény, Pétervására, Karancs majális30-án reggel visszaindultunk Pétervásá-
rára, hogy a sportpályán bekapcsolódjunk a 
Karancs majálisba. 70-80 vidám galambász 
és családtag már a helyszínen volt. Én nem 
sokat lendítettem a hangulaton, mivel nem 
volt társam, és rövidesen indulnom kellett ha-
zafelé gépkocsival. Varga Anti és Tóth Pista 
sürgött-forgott a résztvevők körül, hogy min-
den igény kielégítésre kerüljön.

Két távolabbi vendéget véltem felfedezni, 
a törökszentmiklósi Hajnal Istvánt és Dögei 
Karcsit. Berencsy Pistát korábbról ismertem, 
vele tudtam váltani néhány szót. Varga Antitól 
tudom, hogy Pista olyan hivatásos vadász, aki 
ad a formákra és a hagyományokra, és meg-
fújja a vadászkürtöt minden hajtás kezdetén.

Érkezésemkor valaki megtisztelt azzal az 
egyébként jogos észrevétellel, hogy lám-lám 
az életben sokkal öregebb vagyok, mint a 
szaklapban megjelent korábbi fotóimon. Ez 
újabb egy-két évet jelenthetett az arcomon.

A sok vidám arc közül kiemelkedett a leg-
vidámabb, Erdősi Tibor, aki nagy kacagás 
közben mesélte el, hogy ugratta be Csele Pis-
tát egy barcelonai verseny álhírével. Utóbb 
hallottam, hogy állandó jókedvére nagy 
szüksége is volt élete során, mivel bánya-
mentő csapatvezető volt aktív korában.

Ebédre kiváló gulyás került az asztalokra, 
amelyeket egy korábbi hajószakács nyílt tű-
zön, bográcsban készített.

Ebben az évben a hagyományos focimeccs 
elmaradt, talán a válság begyűrűzése követ-
kezményeként.

Minár János egy furgon rakteréből takar-
mányokat, ásványi anyagokat, takarmány 
kiegészítőket árult, de a körülötte állók is in-
kább baráti, szakmai beszélgetés okán keres-
ték meg, és nem lázas vásárlási szándékkal. 

Hangoskodás nem volt, legfeljebb néhány 
füleki atyafi szorult lecsendesítésre a rende-
zők részéről, valamilyen galamb szállítási 
probléma kapcsán.

Mindent egybevetve a Karancs tagságának 
és vezetőinek igényességét dicséri ez a baráti 
összejövetel is. A tagszövetségek többsége 
megelégszik egy díjkiosztó megrendezésé-
vel. Megtapasztaltam, hogy ez mennyire más 
légkört teremt. Ragyogó idő, jó hangulat, kö-
szönöm, hogy jelen lehettem. 

Tamás István
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Egészség és betegség - Alfától Omegáig a galambsportban
Mindent tapasztalt postagalamb tenyésztő 

tudja, hogy csak az egészséges postagalamb 
képes megfelelő teljesítményt nyújtani. Igaz 
ez a fiatalok és az idősebbek sportteljesítmé-
nyére és a tenyésztésre is. A galambjaink-
nak egész évben fittnek és egészségesnek 
kell lenniük. Az egészség azonban nem jön 
magától, és a postagalamb tenyésztő pontos 
megfigyelésének ebben az esetben kulcsfon-
tosságú szerepe van. A jó megfigyelés, és a 
viselkedések helyes értelmezése döntő ténye-
zők abban, hogy sikerül-e időben észrevenni 
az esetleges problémákat. Sajnos amellett, 
hogy egy viselkedés abnormális még nem 
minden esetben azonosítható maga a problé-
ma is. Egyedi eset, vagy befolyásolhatja az 
egész állományt? Mi lehet a probléma? Ho-
gyan tudok rá megoldást találni? 

Egy beteg galamb tünetei
Hogyan ismerhető fel egy beteg galamb? 

A beteg galambok általában kedvetlenek, kö-
zömbösek a környezetükkel szemben. Van, 
hogy a tollaikat borzolják, izomzatuk gyenge, 
szemeik fénytelenek, tollazatuk rendellenes-
ségeket mutat, akár hiányos is lehet, valamint 
megjelenhetnek benne különböző vérszívók 
(ektoparaziták) is. Elkülönülnek a csoporttól, 
és csak egy sarokban gubbasztva borzolják a 
tollaikat. Az étvágyuk is lecsökken. Súlyosabb 
esetekben egyáltalán nem hajlandóak enni 
sem. Ezzel szemben általában a vizet meg-
isszák, és ennek következtében az ürülékük 
csak vékony kevés és vizes. A beteg állatok-
ban rendszerint kisebb a repülési ösztön, így 
a tenyésztő könnyedén meg tudja őket fogni. 
Még ha nem is vedlenek a tollazatuk mattnak 
és egészségtelennek tűnik. Ezeket a jeleket a 
felelősségteljes tenyésztőknek észre kell ven-
niük, és azonnal cselekedniük is kell. 

Mit kell tenni? 
A beteg madarakat azonnal el kell különí-

teni a többi galambtól és meg kell vizsgáltat-
ni egy állatorvossal. Az állatorvos ellenőrzi a 
galamb általános állapotát, a mozgásszerveit, 
az ürülékét, kenetet vesz tőle, megvizsgálja a 
tollazatot, a bőrt, az ízületeket és a lábakat, a 
szemeket, az orrlyukakat és a csőrt. 

Majd pedig felállítja a diagnózist. Megálla-
pítja, hogy a fennálló problémát sérülés vagy 
valamilyen betegség okozza. Utóbbi esetben 
fontos, és azonnal felvetődő kérdés, hogy 
elég csak a beteg galambot kezelni, vagy erre 
az egész állománynak is szüksége lehet. Az 
állatorvos nem csak az adott esettel veszi fel 
a harcot, hanem számításba veszi az esetleges 

fertőzés lehetőségét, és azt, hogy hogyan ter-
jedhet el. Csak akkor képes a fertőzést meg-
állítani, ha felismeri a problémát és helyesen 
tudja ezt kezelni. Sajnos sok állatorvos nem 
képes arra, hogy felismerje a betegségeket és 
felvegye velük a harcot. 

Ha előjön a betegség nagyon fontos, hogy 
azonnal elszigeteljük a beteg állatokat a töb-
biektől, szükséges az ivóvíz gyakori cseréje, 
és természetesen kiemelt figyelmet kell fordí-
tani a higiéniára és a fertőtlenítésre is. Ez kü-
lönösen akkor fontos, ha egy betegség esetleg 
évek óta visszatér a galambházban. Ilyenkor 
mindenképpen szükséges az háttérben levő 
okok felderítése is.

Teljesen rossz irány ilyenkor a beteg ga-
lambokat kiszelektálni vagy akár az egész 
állományt is, azzal a célzattal, hogy csak az 
egészséges és szívós galambokat szeretnénk. 
A lelkiismeretes tenyésztő minden esetben 
saját magában keresi az okokat és a hibákat 
és nem pedig az állatokban. 

Gondolatok egy beteg galambról
Mi lehet annak az oka, hogy beteg lesz egy 

galamb? Lehetséges, hogy a galambháznak 
nem jó a szellőzése. Ilyenkor a galambok 
is kicsit nedvesebbek lesznek. A párás kör-
nyezet elősegíti a vírusok és baktériumok 
elszaporodását. Ha a hely túl kevés a posta-
galamboknak és túl nagy az állománysűrűség 
a hatás fokozódhat. Ilyenkor a betegségek 
nagyon gyorsan terjedhetnek, mert nincs elég 
helyük a madaraknak és kevés az oxigén is. 
Ok lehet, ha az itatót nem tisztítják rendsze-
resen. Ez egy kiváló hely arra, hogy a bak-

tériumok megfertőzzék az egész állományt 
nagyon rövid idő alatt. Ha a tenyésztő nem 
ad naponta kétszer friss vizet az állomány-
nak, akkor különböző adalékokkal érhetjük 
el azt, hogy megfelelő maradjon a víz mi-
nősége. De ezzel óvatosan kell azért bánni! 
Nem minden ivóvíz adalékanyag, amely a vi-
zet fertőtleníti íztelen. Fontos, hogy sok ivó-
víz adalékanyag, valamint a gyümölcsök és 
néhány más termék a piacon nagymértékben 
savas. Gondoljunk erre is! A beteg galambot 
rázzuk meg kicsit amikor iszik, hogy elég víz 
kerüljön a szervezetébe.

Lényeges, hogy a használt vitaminokat 
ne tartsuk a galambházon belül. Miközben a 
flakont kinyitjuk, apró por részecskék juthat-
nak bele. A porban vírusok és baktériumok is 
lehetnek. A palack belseje pedig kiváló hely 
lehet a baktériumok elterjedésének. Emellett 
nem csak az ivóvizet kell szem előtt tartani. 
A takarmánnyal is elterjedhetnek a beteg-
ségek. Korábban az etetésre használt vályú 
jórészt fából készült. Azonban az étel amit a 
galamboknak adunk gyakran tartalmaz meg-
nedvesített kiegészítéseket is, mint például 
olaj, vitaminok, fokhagyma, stb. A nedves ta-
karmány a vályú alján könnyedén megtapad 
és nehezen szárad fel. A mindennapi etetéssel 
folyamatosan új étel kerül a nedves etetőbe és 
talajra és ez egyúttal keveredik a szennyezett 
por részecskéivel is. Sok sportrajongó állt 
már át mára arra, hogy műanyag betéteket 
használjon az etetőkben. Ezek könnyen cse-
rélhetőek és tisztíthatóak. Nagyon fontos az 
is, hogy változatosan fertőtlenítse az etetőket 
és az itatókat annak érdekében, hogy a víru-
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sok, baktériumok, férgek és külső paraziták 
ne tudjanak elterjedni. Tisztítsa meg a falakat 
évente többször is a portól. Ezzel megelőz-
hetőek a fertőzések és a betegségek. Emellett 
pedig elkerülheti az állatorvos látogatását a 
gyógyszerezést és egészségesek maradnak a 
galambok. 

Első a karantén
Amikor új postagalamb kerül a tulajdo-

nunkba vigyázni kell azzal, hogy hogyan is 
vezetjük be a saját állományunkba. Első lé-
pésként érdemes néhány napra karanténba 
helyezni az állatot, mert ha valamilyen prob-
lémája van, akkor könnyedén megfertőzhe-
ti az egyébként egészséges állományunkat 
is. Minden tenyészetnek kell, hogy legyen 
egy olyan helye, ahová el tudja különíteni 
az egyes galambokat. Ezeket az állatokat itt 
külön lehet választani a többitől, megfigyel-
ni és ellenőrizni a viselkedésüket. Ha új állat 
kerül hozzánk, ha sérült madarunk van, vagy 
a későbbi visszatérőket mind javasolt ezen a 
helyen tartani egy ideig. Ha szükséges, akkor 
kezelni illetve megfigyelni. Túl nagy a koc-
kázat, megfertőzheti az egész állományt. A 
betegségeknek és a tüneteknek hosszabb-rö-
videbb is lehet a lappangási ideje, itt pedig ezt 
meg tudjuk figyelni. Amint az állat kikerül az 
elkülönített részből, minden egyes alkalom-
mal alaposan ki kell tisztítani és fertőtleníteni.

A fertőtlenítések típusai
Ha úgy dönt, a fertőtlenítést kereskedelem-

ben kapható fertőtlenítő szerrel végzi, min-
denképpen fordítson figyelmet a környezeti 
hőmérsékletre. Fertőtlenítők akkor fejtik ki 
maximális hatásukat, ha a környezeti hőmér-
séklet több mint 20 Celsius fok.

Egy alapszabály amely arra vonatkozik, 
hogy a környezeti hőmérséklettől függőn mi-
lyen fertőtlenítést használjunk. 

Ha a hőmérséklet kevesebb, mint 0 Celsius 
fok: használjunk sót vagy alkoholt 

Ha a hőmérséklet 0-10 Celsius fok között 
van a fertőtlenítéshez használjunk csupán 
1%-os szerves sav és nátrium-hidroxidot. 

Ha a hőmérséklet 10-15 Celsius között van, 
háromszoros koncentrációval számoljunk.

Ha 15-20 Celsius fok között van, akkor 
ajánlott a fertőtlenítő oldalt kétszeres kon-
centrációját használni. 

20 Celsius fok felett pedig optimális hő-
mérséklet.

Fontos, hogy minden esetben olvassa el a 
gyártó használati utasításait is!

Fertőtlenítéskor áztassa be a cipőit a fel-
szereléseit, a kosarakat, a szállító eszközöket 
és a falakat is kb. 1-4 órán keresztül. Külön-
böző fertőtlenítőszerek vannak forgalomban: 
vannak olyanok, amik férgek ellen hatnak, 
vannak fertőtlenítőszerek a vírusok ellen és 
vannak, amik baktériumok és vérszívók ellen 
védenek. Mindhárom féle fertőtlenítőszert 
érdemes rendszeres időközönként használni 

a galambházban. A fertőtlenítés után a kiszá-
rítás és a leöblítés nem olyan fontos, viszont 
az lényeges, hogy a művelet alatt az állatokat 
távolítsuk el a helyiségből!

Az égés
Az égetés egy olyan fizikai folyamat, amely 

megjelenik ugyan a postagalamb sportban, 
azonban nem igazán ajánlott és nem alkalmas 
a teljes fertőtlenítésre. A tűznek sajnos nincs 
tartós hatása, és a hő nem hatol elég mélyen 
a repedésekbe. Emellett magas a kockázata 
annak, hogy ezzel a módszerrel akár égési sé-
rüléseket vagy tüzet is okozhatunk.

A nedves fertőtlenítés
A nedves fertőtlenítés (beleértve a bio 

Columsan levegőt is) talán a legjobb módja 
annak, hogy alaposan kitisztítsuk galamb-
dúcot. Ennek az alkalmazásánál különösen 
fontos az, hogy milyen is a környezeti hő-
mérséklet. A fertőtlenítőszer bejut a legkes-
kenyebb és legmélyebb hasadékokba is hosz-
szú ideig védi a galambokat a vírusoktól és 
baktériumoktól is. 

A füstkezelés
A füstkezelés egy modern módja a fertőt-

lenítésnek. A galambokat először távolítsuk 
el a helyiségből majd zárjuk le és gyújtsunk 
meg egy vagy több füstpatront. A füst egyen-
letesen és jól behatol mindenhová. Néhány 
óra elteltével amikor a füst már eltűnik a ga-
lambokat visszavihetjük a padlásra. 

Ebben az esetben is nagyon fontos, hogy 
feltétlenül olvassa el és tartsa be a gyártó uta-
sításait!

Rauschende Schwingen 2012. július
Fordította: Kruzslicz Anita
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Tippek december körül
Egyes tenyésztők 

azt állítják, hogy 
ebben az időszak-
ban jobb nem te-
nyészteni a galam-
bokat, mert hagyni 
kell őket pihenni 
és nem jó az, hogy-
ha elhasználják az 
energiájukat erre. 
Nem tudom. De 

úgy gondolom, hogyha egy galamb egészsé-
ges akkor jobb, ha foglalkozunk vele és nem 
csak lustán ül bezárva a galambházban. 

Von Jaak Nouwen

Sok olyan sporttárs, aki versenyzett ve-
lem és több galambja van (nekem jelenleg 
42) korábban gyakran megállapították azt, 
amit én is. Sok tenyésztő megvesz egy zsák 
takarmányt a tenyész galamboknak , olyano-
kat amikre egy fillért sem érdemes kiadni. 
Ezt el lehet kerülni azzal, ha megvizsgáljuk, 
hogy azoknál a tenyésztőknél akik ezt adják  
nem megfelelőek az utódok. Az ízletes le-
vesek előnyösek, még ha azok drágák is. A 
galambháznak úgy kell működnie mint egy 
jó üzletnek. El kell kerülni a tévedéseket és 
ezzel megelőzhetjük a jövedelem-kieséseket 
is. Fogadja meg a tippeket a jövő évben. 

Első rész
December végén már számos fióka van a fé-

szekben. A tenyésztők hajlamosak arra, hogy 
megtartsák a látszólag gyenge egyedeket is. 
Úgy vélik, hogy egyébként kevés galambjuk 
lesz. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy 
ezekkel a gyenge egyedekkel általában csak a 
baj van, és nem emelik a színvonalat. Ameny-
nyiben úgy tűnik, hogy már túl sok galambja 
van akkor inkább szelektáljon, hogy csak a 
legjobb példányok maradjanak meg. A sze-
lektálás egész évben működjön!

Napi gondoskodás
Tartsa nyitva a szemét és akkor időben 

észreveszi, ha valamilyen probléma van. Ha 
valami balszerencse történik a legfontosabb a 
napi ellátás. Nálam szellős, napos helyen van 
egy kis „madárház ketrec”, ami akkora, mint 
egy nyúlketrec: 1,80 m hosszú, 60 cm széles 
és 50 cm magas. 1,20 m-rel a padló felett. Ha 
a galamb nem néz ki jól, én őt ebbe a kis ma-
dárházba teszem, ahol ehet - ihat tetszése sze-
rint. Én nem kezelem őket különböző gyógy-
szerekkel, mert nem ismerem a betegségeket 
és a gyógyszereket és nem szeretném, ha 
esetleg problémát okoznék azzal, hogy rossz 
gyógyszert adok nekik. Amikor két-három 

nap a kis madárházban van, megvizsgálom a 
szemölcsöt az orron, a szemeket, a tollazatot 
és az ürüléket. Ha nem látható javulás a ga-
lambot elkülönítem. 

Ez egy jó dolog? Ha egy galamb már be-
bizonyította, hogy mennyire jó, akkor kell, 
hogy legyen türelmem hozzá, hogy foglal-
kozzak vele. Ritkán előfordul az is, hogy a 
legjobb galambok is lebetegednek. Ilyenkor 
kell arra gondolni, hogy fontos a szelektálás a 
kevésbé egészséges és értékes galamboknál.

Gyógyszer – paramyxovírus – adeno 
vírus

Nálam már évek óta nincsenek jelentős 
problémák az adeno vírussalés a fióka  vesz-
teséggel, de több agyvérzés volt, ami egy 
totális katasztrófa. Az adeno okait tekintve 
semmi sem ismert teljes bizonyossággal. 
Sok galambnak még túl korai az, hogy részt 
vegyen repüléseken, de ezt nem tudom bi-
zonyítani. Úgy gondolom, hogy most nyer 
bizonyosságot az, hogy milyen gyakori volt 
a felelőtlen gyógyszer-használat az elmúlt 
40 évben. Ezért megfigyelhető a természetes 
immunitás csökkenése is a paramyxovírussal 
szemben. 10 és 15 évvel ezelőtt, az oltás elég 
volt, és még egy vakcina, amit alkalmaztunk 
csirkéknél is más célokra. Most sok állator-
vos azt hirdeti, hogy két vagy akár három 
védőoltás is ajánlott. Az ismételt kezelések, 
gyakran többet ártanak mint használnak. Meg 
kell hogy látogasson egy állatorvos többször 
is? Számon tartják ezt? Nem, egyáltalán 
nem. Elméletileg az állatorvosoknak igazuk 
van, de a hobby nem ugyanaz, mint egy ál-
latorvos szakma: a galamb vagy beteg vagy 
egészséges. Én eltávolítom beteg galambot a 
madárházamból, és az egészséges galambok-

nak nem adok gyógyszert, mert nincs gyógy-
szerre szükségük. Régebben még másképpen 
gondolkodtam erről, de akkor sem voltam 
sikeresebb, mint ma. A galambok ha véletlen 
egyszer betegek lesznek magától értetődő, 
hogy átmenetileg egy elkülönített napfényes 
madárházba kerülnek.

Etetés
A galambtenyésztők sokat tanultak és so-

kat beszélnek a helyes etetésről az étrend 
kiegészítésekről mégis sok tenyésztő rossz 
úton halad ezzel kapcsolatban. A túl gazdag 
és drága mixek és ezeknek drága társter-
mékei elcsábították a tenyésztőket és ezzel 
olyan csapdába estek, hogy a galambok ter-
mészetes funkciói nem működtek rendesen. 
Sok madár nem tudja kezelni a többlet vita-
minokat, májproblémák jöhetnek elő, rossz 
az ürülék, kék a mellhús, kövérek, és nem 
érzem azt, hogy alkalmasak a gyakorlása. Ez 
a felkészülés és a pihenő szezonban még nem 
olyan nagy probléma, de hogyha továbbra is 
jelen vannak, majdnem hogy minden nap az 
évben, akkor vagy a vizet vagy az élelmet 
jobb, hogyha próbálja leváltani, mert ezek 
nem a megfelelő étrendet jelentik a galam-
bok számára. A galamb kapja meg, amire a 
szervezetének szüksége van. Ezt láthatjuk 
anélkül is, hogy tudósok lennénk. Végy egy 
változatos vetőmag mixet és ha ezek után a 
galamboknak van lehetőségük arra, hogy 
a gyepen vagy a kertben sétálhatnak, köny-
nyedén rá lehet jönni, hogy ezek a homok-
szemek, csírázó magok és a fiatal levelek, a 
virágok és a zöldségek milyen hasznosak. 

A gabonák 
A gabona keverékek miatt nem aggódom. 
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Bízom abban, hogy a jó hírű cégek egészséges gabonákat használnak 
fel és azokat rakják össze őket a klasszikus mixekbe. A szezon folyamán 
egyre drágább mixeket vásárolok, de alapvetően etetni mindig olcsóbb 
hagyományos keverékekkel szoktam, és a kettő között adok hébe-hóba 
egy vagy több napig a tisztító keveréket nekik azért, hogy megfelelő 
legyen a máj működése, és a galambokat egészségesen tartsa.

Homok, ásványi anyagok és zöldségek
Az nem lehet, hogy a galambok minden nap csak csipegessenek és 

kapirgáljanak a pázsiton vagy a kertben. Különösen a versenyszezon-
ban, de azon kívül is legyen meg a kondíció azért, hogy megfelelő 
teljesítményt nyújthassanak. Szóval győződjön meg arról, hogy min-
dig sok finomság, magok, ásványi anyagok és zöldségek is az állatok 
rendelkezésére állnak.

Azért, hogy a friss finomság meglegyen és biztosítva legyenek az 
ásványi anyagok is, mindig vannak felesleges kis zöldségek a ker-
temben: kelbimbó, gyökér, cékla, hagyma, fokhagyma, édeskömény, 
stb. Néha nézem a galambokat, majd negyed órán keresztül. Mindig 
van egy vagy több olyan galamb aki rövidebb vagy hosszabb ideig 
a finomságokat, ásványi anyagok és a zöldségeket eszi. Alkalman-
ként körülbelül a javasolt étkezés felét (ami egészséges) esznek meg a 
zöldségekből. A kistestű galamboknál ez körülbelül 40 g. Néhány sár-
garépa kocka ugyanaz a galambnak, mint egy jó adag sárgarépa egy 
felnőtt embernek. Ha adunk nekik különböző növényi kivonatokat, 
almaecetet, vagy sörélesztőt fokhagymás olajjal, mindenképpen be 
kell tartani a használati utasítást és az adagolást ami a csomagoláson 
szerepel. A galambok nem csak ezektől maradnak egészségesek de 
fontos, azért, hogy jól teljesítsenek a sportban.

ford: Kruzslicz Anita
Die Brieftaube 129 Nr. 48.
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Halottaink
Fájó szívvel tudatjuk, hogy Kováts 
János sporttársunk október 22-én, 74 
éves korában elhunyt. Egyesületünk 
egy örökké vidám, nyíltszívű, becsü-
letes embert veszített el. Sírjánál ked-
venc galambjai felengedésével tiszte-
legtünk emlékének. 
Nyugodjon békében.  

B-03 tagsága

„… Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
S mint fán se nő egyforma két levél,
A nagy időn se lesz hozzá hasonló.”

(Kosztolányi Dezső)

A V-05 Lőrinci Postagalambsport 
Egyesület mélyen megrendülve tu-
datja, hogy Juhász Ernő sporttársunk 
2012. október 21-én életének 57-dik 

évében váratlanul elhunyt. 1976-tól volt aktív tagja Egye-
sületünknek. Személyében egy életvidám, jó kedvű, segítő-
kész, a sporttársait mindig tisztelő barátot veszítettünk el. 
Sírjánál galambjaink feleresztésével vettünk búcsút Tőle. 

V-05 PGSE, Lőrinci 

A V-03 Gyöngyösi Postagalambsport 
Egyesület fájó szívvel tudatja mind-
azokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy Hegedűs János 72 éves korában, 
hosszan tartó betegségben elhunyt. Az 
egyesület egy jó barátot és sporttársat 
veszített el. 
Temetésén a kegyelet koszorújával és 
galambok feleresztésével búcsúztak 
barátai és sporttársai.

Emlékét örökre megőrizzük, nyugodjon békében!

V-03 Gyöngyösi Postagalambsport Egyesület tagsága 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szeretett sporttársunk, Bata József, 
a fegyverneki R-16 egyesület tagja, 
és elnöke, 2012. augusztus 20-án 64. 
életévében tragikus hirtelenséggel el-
hunyt. Galambok iránti szeretete pél-
damutató volt. 1969 óta volt tagja az 
egyesületnek. Utolsó útjára szerettei 
és sportbarátai kísérték. Emlékét meg-
őrizzük. Nyugodj békében.

A fegyverneki R-16 egyesület tagsága

- TELJESÍTMÉNYFOKOZÓK,
- KONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK, 
- REGENERÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK, 
- IMMUNRENDSZER-ERŐSÍTŐK,
- ELEKTROLITOK, SÖRÉLESZTŐK, 
- LÉGÚT-TISZTÍTÓ KÉSZÍTMÉNYEK,
- GRITTEK / ÁSVÁNYI ANYAGOK,
- GYÓGYTEÁK, 
- VEDLÉST SEGÍTŐ KÉSZÍTMÉNYEK, 
- FÜRDŐSÓK, FERTŐTLENÍTŐK, 
- TAKARMÁNYOK,
- ETETŐK, ITATÓK, SZÁLLÍTÓKOSARAK, 
- JELZŐGYŰRŰK SZÉLES VÁLASZTÉKA,
- PADLÓ ROSTÁK, FÜRDŐKÁDAK és EGYÉB 

Legnagyobb minőségi árukínálat csakis nálunk kedvező 
árakon ...

Elérhetőségünk: 
NutriPet s.r.o., Zólyomi út 51, 984 01 Losonc Szlovákia, 

Email:mario.botos@nutripet.eu 
Telefon elérhetőség: 

+421/917-117-452 

www.nutripet.eu

Új formátumú állatorvosi igazolás - 
Kérje állatorvosától!

Tisztelt Sporttársak!

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. szeptembertől hatályos 
87/2012. (VIII.27.) VM rendelete újra szabályozza a belföldi 
állatszállítást,

Hatályon kívül helyezi az eddig használt 8/a nyomtatványt.
Helyette a rendelet mellékletében megadott formájú és tartalmú ál-
latorvosi igazolást írja elő, melyet állatorvosa már be tud szerezni 
„Állatorvosi Bizonyítvány belföldi élő-állatszállításhoz” néven.

http://www.kormany.hu/download/b/85/a0000/MR_2012_087_
(VIII_27)_VM_rendelet.pdf

Galamb-egészségügyi és Nemzetközi Bizottság
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Eredeti német tenyészetemből röpposta 
sporttársi Akciós áron 200 darab eladó: 
Vossen, Camphuis, P. von de Merwe, de 
Klak, Stichelbaut, Van Loon, Aarden, K. 
Schellens, Borgmans, G. Vandenabeele, 
Tournier, D. Matthijs, Herbots. 
Emil Subotha, Fonyód, Kupavezér u. 27., 
00-36-70/596-6115

***
Évek óta eredményesen versenyző állomá-
nyom és egy Bricon 1000-es anyaórával, vi-
lágórával és antennákkal együtt eladó! Fiata-
lok gyűrűzését 2013-as évre vállalok.
Érdeklődni: Szabó András, 4100 Berettyó-
újfalu, Tavasz krt. 16. Tel.: 30/638-0648

***
Túlszaporulat miatt 10 db fiatal kiadó! Ér-
deklődni: 30/542-8498

***

Mivel 1013-ban nem versenyzek, a fiatalokat 
eladom. Általam behozott tiszta vérben te-
nyésztett, következő vérű madarak:
1/ Marcel Desmet
2/ Devriendt
3/ Descamps-van Hasten
4/ Van Loom (Poppel)
5/ De Klak Reusel
6/ K. Van Den Berg
Komoly érdeklődők kérem, hogy gyűrűről 
gondoskodjanak. Amennyiben megállapo-
dunk a vételár felét a gyűrűk átadásánál ké-
rem foglalóként. Elérhetőség: Sinkó Mihály, 
2315 Szigethalom, Fiumei u. 64
Telefon: +36302949893

***
Családi okok miatt első osztályú galambok sür-
gősen eladók. Tel.: 06-20/951-8365 este 8 után

***
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Köszöntjük  
a december  

hónapban született 
sporttársainkat

R17 Csortos István 87
U12 Fekete József 85
Y08 Héninger József 83
H01 id. Horváth Ferenc 83
N02 Sztruhák Ferenc 81
B06 Nagy István 80
Z10 Papp László 80
H03 id. Tarczi Ferenc 80
B19 Horváth János 79
V01 Pásztor Béláné 79
K02 Jeges Ferenc 78
V01 Németh Benedek 77
F20 Tóth Abonyi József 77
B08 Jancsovics Lajos 76
A07 Matejin Elemér 76
C02 Horváth A. János 75
G10 Szalczgruber Lajos 75
A48 Zempléni József 75
R14 Csák Sándor 74
A31 Hajdu József 74
R14 Haraszti Károly 74
U18 Kocsis János 74
P02 Papp Géza 74
R36 Szecskó Ferenc 74
R30 Ács János 73
Y07 Görcsi János 73
F01 Heilig Károly 73
A66 Koncsek Vilmos 73
P06 Schneider József 73
V33 Szökő Imre 73
Z38 Nagy János 72

G02 Pintér László 72
A50 Szekeres István 72
Z26 Cservenyák László 71
G02 Eisen Péter 71
R30 Faragó József 71
B12 Kálazi László 71
U12 Kócsó János 71
Z22 Ladányi József 71
N13 Lakner János 71
H03 Péntek Sándor 71
H02 Szemes Csaba 71
A08 Szenttornyay László 71
A56 Titkos István 71
N03 Zsíros Imre 71
U05 Ádok János 70
G02 Bere Lajos 70
A36 Diós György 70
Z34 Ganyi Vince 70
Z03 Kiss György 70
U18 Kocsi István 70
B17 László Endre Antal 70
F26 Neuberger Imre 70
A06 Szabó János 70
B12 Szabó Mihály 70
Y03 Bátor Antal 65
N02 Csizmás Jenő 65
A58 Csömör Ferenc 65
R05 Ficzere Miklós 65
E05 Geczkó László 65
A43 Jankovics István 65
A11 Szüle József 65

B05 Tasi Pál 65
F24 Váczi András 65
F10 Varga Béla 65
L01 Várnagy Tibor 65
F32 Budai János 60
A08 Fazekas László 60
Z35 Kuborczik Zoltán 60
A34 Michalik Antal 60
V33 Mihalik József 60
L01 Molnár Ferenc 60
H07 Schönfeld Gyula 60
M12 Stemler József 60
U01 Turi Imre 60
D16 Berta Sándor 55
A09 Budai Sándor 55
Y07 Éder József 55
Y04 Hajdú Lajos 55
F05 Kovács Imre 55
Z40 Molnár István 55
A68 Pátrovics József 55
H05 Rédai László 55
F12 Szigeti Mihály 55
B05 Vám István 55
F18 Varga László 55
N01 Vecsei Lajos 55
S09 Balogh Ferenc 50
M09 Dobondi Endre 50
D07 Kovács Mihály 50
E08 Krizsanyik István 50
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Lakossági Hirdetés

Versenyzést szüneteltetem. Évek óta eredmé-
nyesen szereplő állományomból, galambok 
eladók. Vérvonal: főleg Jos-Ritye, illetve Ja-
kab Sándor galambjai. Hajdú Tibor 20/419-
1101, 3933 Olaszliszka, Kazinczy u. 5.

***
Eladok tenyészetemből Maraton-díjasokból 
idei galambokat, Oostende-i győztesekből 
3 darabot. Néhány öreget is. Megegyezés 
esetén Országos kiállításra kiviszem őket. 
Szauervein József 
Tel: 70/273-1886, 1/233-1037

***
Állomány felszámolás! Hosszú távú baj-
nokság: 1-3; Ker. Champion Tojók: 2-5; 
Röpcsoport Champion Tojók: 1-9. Középtá-
vú bajnokság: 3., Champion: 7-10. Vérvo-
nalak: Bosch, Peeters, Vereecke, Norman. 
Janiga István, Mezőkovácsháza, Alkotmány 
u. 28. T:30/995-4332

ELADÓ!
Galambszállító felépítmény

Méretei: hossza 5 m, szélessé-
ge 2,4 m, magassága: 2,4 m 

A felépítmény (64 ketrec) 
1800 - 2000 galamb szállításá-

ra alkalmas.
Ketreceket részben tudunk biz-

tosítani.

Irányár: 400 000,- Ft

Érd.: 06-20/972-4530 telefon-
számon


