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Nagyító alatt a szem teóriája
Minden tenyésztőnek megvan a maga szer-

tartása postagalamb-állományának értékelésé-
hez. Sokan nemcsak a madár szárnyait, hanem 
a szemeit is figyelmesen megvizsgálják. Van, 
akinek elég egy rövid pillantás, míg mások be-
ható vizsgálatnak vetik alá a galambokat. Na-
gyítóval a kezükben próbálják meghatározni a 
galambok szeme, tenyészértéke és tenyésztési 
tulajdonságai közötti összefüggéseket. Néha 
pedig megpróbálják eladni a „nagyítókat” is.

Szóval vizsgáljuk meg közelebbről és 
értékeljük Konrad Meierhofer legjobb 
tenyészmadarait az elmúlt 10 évből és figyel-
jük meg, milyen következtetések vonhatók 
le az állatok szeméből. Ehhez a tenyészet 
legjobb galambjait vesszük sorra, hiszen 
ahogyan a mondás is tartja: „egy kép többet 
mond száz szónál”. Hozzá kell tennem, hogy 
ezeket a madarakat a tenyésztő nem a szemük 
minősége vagy fajtajegyeik alapján, sok-
kal inkább repülési és szaporodási mutatóik 
okán választotta ki a tenyésztői galambdúc-
ba. A tenyésztő fontosnak tartotta azt is, hogy 
minden ismertetett galamb kiváló utódokat 
nemzett, szülei és nagyszülei pedig egyaránt 
átlagon felüli eredményekkel rendelkeztek.

Miről van szó tulajdonképpen, amikor a 
szemekről beszélünk?

Azt gondolhatnánk, hogy a tenyésztők 
számára fontos, hogy tenyészállományukban 
„szép szemű” galambok legyenek, és a ga-
lambok tenyészértékének meghatározásakor 
nem akarnak túlságosan elmélyedni a „szem-
elméletben”. Vizsgáljuk meg közelebbről a 
rendkívül érdekes 1072-es tenyészvonalat! 
Alapítója – egyben kiváló tenyészállat – 3 
év alatt 8×1 versenyt nyert. Fia (a 419-es) 
és testvére (a 114-es) ugyancsak ebben a 
dúcban van, így a tenyésztő kezességet vál-
lal a kiváló tenyészértékekért és garantálja a 
sikert.

A második vonal nagyon jó galambokat 
ad, ez a belga B-86-964-es tenyésztojóval.

A tenyésztő természetesen keresztezi is a 
két vonal egyedeit, ennek eredményeként pe-
dig kiváló sportteljesítményeket tud felmutat-
ni.

Konrad Meierhofernek sikerült a tenyé-
szetébe vonni a 02887-90-719-es vonal 
hímjét. A galamb egy élvonalbeli német 
tenyésztő, Hans Hirn állományából szárma-
zik, a vonal pedig a 028-as. Különösen az 
1619-es vonal utódai voltak nagyszerűek (a 

A 0295-92-506-es 
(szoros vonaltenyésztett)

A 02887-90-719-es 
(nagyon jó tenyészállat)

A 08904-88-419-es (az 1072-es fia)

A 08904-86-114-es 
(az 1072-es édestestvére)

A 0295-89-231es 
(a 419-es lánya, tenyésztojó)

0295-93-452, nagyon jó kotló, a 231-es 
egyed lánya

A B-86-.....964-es, törzstojó

A 0295-89-228-es (a 964-es lánya)0295-92-504, a 964-es egyed fia

szemek a 719-es és a 1619-es keresztezése). 
A 0295-92-506-os nagyon jól harmonizált 
az 1076-os vonallal, az 506-os pedig első 
testvére az 504-esnek (Szymel-vonalnak). 

Kettejük apja ugyanaz a „Weisschwanz” az 
E. Neidl-féle tenyészetből, első testvérük 
pedig egy kivételes hím, a 900-as ugyanettől 
a tenyésztőtől.
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1. táblázat
A 1072-es vonal 
08904-86-114 
(az 1072-es vonal első testvér)

Generációs áttekintés (5 generáción át tartó kiváló eredmények) 
Figyelem: 
Ez a hím 12 fiókát nemzett két számjegyű eredményekkel, sokakkal első helyezéssel. 
Első testvér az 1072-es vonalból, maga 3 év alatt 8×1 versenyt nyert, egyébként a Bischbergben élő 
kiváló tenyésztő, Joseph Krass ajándéka. 
Kiválóan pigmentálódott szem, az értékgyűrű gyengén látható.

08904-88-419 
(az 1072-es fia)

Szülei és nagyszülei nagyszerű repülő és kiválóan szaporítható galambok voltak. Apja az 1072-es vonalból 
született, 8×1 verseny, anyja a 600-as, 3×1 verseny. (A 153-as [6×1 verseny] × 152-es [3×1 verseny]). 
Maga a 419-es utódja a 299-es: 50 verseny, 4 év során 44 verseny.

0295-89-231 
(unokája 1072-es, lánya 419-es)

A 231-es az 1072-es mellett nevelkedett. Sok jó utódot költött, többek között a 358-as 11 versenyen vett 
részt, 10 helyezést ért területi versenyeken 1994-ben és az 1996-os repülés versenyszámban.

0295-93-452 
(ükunoka „1072, „231" lánya)

A 452-es a leggyorsabb és legjobb tojó, már fiatal korában kiváló repülő volt. Száraz özvegység mellett 
1995-ben 2 fiókát (a 601-es és a 602-es) költött. A 601-es héjatámadásban elpusztult.

0295-95-602 (a 1072-es ük-ük-
unoka, a 452-es lánya)

A 602-es egyéves korában 12/11 versenyen vett részt és a csapat legjobb repülője volt. Úgyszintén kerü-
let legjobb repülője 4 alkalommal.

08904-90-1619 
(a 153×192-es vonalból)

Az apa 6×1 versenyt nyert, az anya az 1072-es nagyanyjának testvére. Az 1619-es kiváló madarakat 
költött. Három lánya 1997-ben két számjegyű versenygyőzelmeket aratott. 
A legjobb lány a 395-es összesen 50 versenyt nyert 1996-ban, 1997-ben két ízben a kerület legjobb re-
pülője, 11 versenyen 800 pontot szerzett. 
Figyelemre érdemes: a 623-es az 1619-es unokája, egyéves korában 8, kétéves korában pedig már 11 
versenyen repült.

2. táblázat
Nagyon jó tenyészkombináció

0295-92-506 x 0295-93-452
az 506-os egy tenyészet, a Benny Ebbers tiszta vérű utódja és egye-

dül nyert versenyeket
1996-ban 3 ízben lett a kerület legjobb versenyzője.

0295-95-602 
A legjobb egyéves tojó a csapatban, 1996-ban = 12/11 verseny. 

4-szer lett a kerület legjobb versenyzője, év versenyzője a kerületben.

02887-90-719 x 08904-90-1619
A 719-es Hans Hirn tenyésztő legjobb tojójá-

nak fia B-1028
az 1619-es a 153-as (6×1 hely) × a 192-es 

lánya, (3×1 hely) 
származás: Joseph Krass, Bischberg.

Ettől a pártól származik egyebek között a 0295-91-395, 
1996-ban kétszeres kerület legjobb versenyzője, 

1997-ben 11 versenygyőzelem és 800 pont. 
Nővére a 0295-95-641 1997-ben 11 versenygyőzelem.

3. táblázat
B-86-... 964 A tojó Henry van Kets (Belgium) galambdúcából származik. 

A Horemans dúcából származik, sok nagyszerű galambot költött, egyebek között a 228-ast (lásd alább). Ér-
dekesség, hogy a 964-es unokája csapat és kerület legjobb versenyzője, területi legjobb (utolsó 8 verseny).

0295-89-22-es 
a 964-es lánya

A 228-as volt az eddigi legjobb tojóm. Egyszer volt kerület legjobb versenyzője és egyben egyetlen standard tojó 
a kerületben, a dortmundi össznémet kiállításon pedig 8. helyezett. A kiállításokon mindig jó helyezést ért el. 
Hasonló értékelést kaptak tojó fiókái. A kerület kiállításokon, csapatban és a területi versenyeken egyaránt 
1. helyezést ért el.

0295-92-504-es 
a 964-es fia, az 506-os vonal 
féltestvére

Igen kiváló tenyészállat. Tőle származik az évi 10 helyezéses 421-es. Fészekalji nővére a 422-es 
– kiváló repülő, később sérülést okozott neki egy héja. 
Utóda 1997-ből a 619-es számú tojó, amely két számjegyű versenygyőzelmeket ér el.

Kedves Olvasó, arra a kérdésre, hogy a ga-
lambokat lehetséges-e a szemeik alapján osz-
tályozni, nem tudok egyértelmű választ adni. 
E cikk szerzőjének célja, hogy bemutassa a 
Konrad Meierhofer tenyészet legkiválóbb 
galambjait, a cikkben a tenyészetben készített 
fotókra támaszkodik, függetlenül attól, hogy 
a fotók megcáfolják vagy épp megerősítik-e 

a teóriáját. Meierhofer számára az a galamb 
drágább, amelynek szemei olyanok, mint a 
B-86-...964-é. A gyakorlatban azonban min-
dig a „kosár” alapelv győzedelmeskedik. Ez 
dönt ugyanis arról, hogy mi az, ami a tenyé-
szetben igazán értékes. Kizárólag megfelelő 
tapasztalatok birtokában lehet megfelelő vé-
leményt kialakítani.

Írásomnak még egy célja van: szeretném 
arra bátorítani a Tisztelt Olvasót, hogy gon-
dolkodjon el és figyelje folyamatosan tenyé-
szetének legjobb galambjait. Mivel galamb-
jai felmenőiben egyes madarai ismétlődnek, 
érdemes olykor belenézni a szemükbe.

Marek Kościelniak

Az 1072-es vonalból szármató 08904-90-
1619-es, top tenyésztojó
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A sors úgy hozta, hogy Máj Árpádnak 
sertés tenyésztési problémáival is kellett 
foglalkoznom. Tenyéssz kocákat szeretett 
volna vásárolni. Ebben az időszakban 30 db-
os tenyészkoca állományom is volt. Ekkor a 
Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát háztáji 
partnere voltam. Takarmányozási és hozam-
fokozó teszteléseket végeztem háztáji körül-
mények között.

Árpi Bácsinak természetesen a legjobb 
vonalból adtam süldőket, amely egy hosszú 
barátság kezdetét jelentette.

Beszélgetésünk természetesen a galam-
bokra terelődött, ekkor már kardinális kérdés 
volt számomra, hogy az általuk felajánlott 
és megkapott galambok nem tejesítenek ná-
lam úgy, mint náluk, hiába a jó származás. 
Megpróbálom Árpi Bácsit idézni „Attila Te 
mafla vagy, miért nem hasznosítod a sertés 
tenyésztési tapasztalataidat”. Ettől kezdve 
heti szinten találkoztunk, konzultáltunk és itt 
is magamba szívtam minden mondatát, mint 
a szivacs a vizet.

Lassan az eredményeim javulni kezdtek, 
hiszen az állattenyésztési tapasztalataimat 
alkalmaztam a postagalamb tenyésztés terü-
letén is. Látványos fejlődés következett be, 
hiszen 1989-ben már (8) db galambom került 
be az országos kiállításra.

A galambok kiállításának felkészítésében 
azonban még tapasztalattal nem rendelkeztem, 
de ekkor is segítettek azok, akik nagy tapasz-
talattal rendelkeztek a felkészítések terén.

Ki is lehet ez a személy, hát nem más, mint 
a tatabányai Horváth János, akinek ezen-
nel is köszönettel tartozom, hogy a kiállítás 
felkészítésének rejtelmeibe beavatott. (Ma 
is állítom, hogy az Ország legfelkészültebb, 
legőszintébb, de a legeredményesebb ver-
senyző galambásza lehetne, ha betegsége 
nem korlátozná nemes munkájában.)

Miért kerültél külföldre, hiszen idehaza 
is megfelelő egzisztenciával rendelkeztél?

A rendszerváltás hozta magával. Kényte-
len voltam külföldön megélhetést keresni. 
Kezdetben Ausztriában majd Németország-
ban dolgoztam.

Hogy tudtál meglenni galambok nél-
kül?

Hát nemigen tudtam létezni galambok 
nélkül. Szabadidőmben, gondolataimban a 
postagalambok, az ÁSZOK megkeresése 
volt nálam kardinális kérdés. Úgy kezdődött, 
hogy kaptam kb. 20 évre visszamenőleges 
Die Brieftaube újságot. Ezek az újságok 
még akkoriban nem csak az ÁSZ galambo-
kat adták hírül, hanem azok származásait is 
közölték. Ezeket olvasgattam, tanulmányoz-
tam (hiánypótlásként éjszakákban nyúlóan) 
és rájöttem, hogy az ÁSZ galambok többsége 
rokontenyésztésből, és keresztezésből szár-
mazik.

Ez volt az a pont, amikor véglegesen el-
döntöttem, hogy rokon tenyészteni és keresz-
tezni kell.

Értem: de, hogyan fogalmazódott meg 
benned pl. a rokontenyésztés melyik for-
máját választod?

Mielőtt a rokontenyésztésre kitérnék hi-
vatkoznom kell arra, hogy  kapcsolatba 
kerültem egy Nemzetközi galambtenyész-
tési konsultáns párossal. Nevezetesen Sivio 
Mattacchione és társaival, akik híresek arról, 
hogy személyre szabott tanácsokkal lássák el 
a hozzájuk forduló galambászokat.

Sivio Mattacchino tanulmányait a kanadai 
University of Waterloo folytatta. Tanára volt 
Dr. Eddi Evans aki maga is sikeres galamb-
tenyésztő volt. Hangsúlyozták, hogy az Apai, 
Anyai vonalak a legértékesebbek, melyek 
ritkák: Miért? Az érthetőség kedvért: egy ga-
lambnak csak  25 pár génje van. Vegyünk 
egy tenyésszpárt alapul. Ennek a variációs 
lehetősége 33.500.000 – ez azt jelenti egyet-
len pártól ennyi genotípus kapható.

Silvio Mattacchino azt vallotta a galam-
bászok többsége soha nem lesz BAJNOK, 
még akkor sem ha a dúcuk tele van világ-
klasszisokkal.

Ennek hiányát abban látja, hogy az ál-
tala (9) kilenc pontban összefoglaltakat a 
galambászok nem ismerik. Azt vallja a ga-
lambászok többsége amolyan „VAK VEZET 
VILÁGTALANT”.

Nos ekkor elhatároztam, hogy a rokonte-
nyésztéssel részletesen fogok foglalkozni

Döntésem az volt, hogy a rokontenyésztés 
minden formájával foglalkozok. Azt a sport-
galambászok között (mint felvetést) tesztel-
tem. Arra a következtetésre jutottam, hogy a 
sportgalambászok nagy többsége idegenke-
dik a rokontenyésztéstől. Arra hivatkoznak, 
hogy időre, nagy létszámra volna szükség, 
ezért elvetik ennek a lehetőségét. A magam 
részéről azonban abban látom a fő problé-
mát (nem idő és létszám dominál), hogy nem 
megfelelő módon végzik a rokontenyésztést. 
Az első mutáció (Mutáció - latin: változás, 
az élő szervezet sajátságaiban, külsejében je-
lentősen és ugrásszerűen megváltozást hoz) 
megjelenésénél elvetik a rokontenyésztés 
gondolatát is, mondván ez nem járható út.

Alapító elv: Ki kell, hogy térjek a mutáció-
ra részletesen mondta Attila.

Ugyanis a tudomány még nem fejtette meg 
a mutáció okát teljesen, de részeredmények 
már vannak.

Ami biztos:
A sugárzás, a kelési idő alatt történő hő-

ingadozás, mutációt eredményez. Az igaz, 
hogy a rokontenyésztés is eredményezhet 
mutációt.

Ezért az késztetett arra, hogy egy olyan ro-
kontenyésztési formát találjak, mely ezt nem 
eredményezi, de folyamatos versenygalamb te-
nyésztést tesz lehetővé. „Siker Tudást követel.”

Akkor mi a baj a rokontenyésztéssel?
(Tenyészteni tudni kell, mondta egy általam 

nagyra becsült tatabányai kiváló versenyző 
/ tenyésztő, amikor több évet várt egy fakó 

tenyészhímre.) Kérdésem akkor az volt hozzá. 
Ilyen madarat más tenyésztőtől is tudtál vol-
na beszerezni. Miért kellett éveket várni egy 
madárra?

Válasza az volt – talán igaza volt – azok 
nem biztos, hogy tudnak tenyészteni!

Attila véleménye szerint summásan sem-
mi! A baj a tenyésztőkkel van. Addig nem 
beszélhetünk tenyésztésről, míg a tenyésztő 
nem ismeri fel, hogy egy adott egyed milyen 
öröklődési formán esett át. Ehhez viszont az 
ősök alapos ismerete szüksége.

Bármilyen állat rokontenyésztésével fog-
lalkozó szakirodalmat forgatunk, mindegyik 
hangsúlyozza, hogy a mutánsokat (latin: a 
rokon fajtáktól, vagy fajoktól elütő egyed) és 
recesszíveket (latin: rejtett, lappangó tulaj-
donság, jelleg) ki kell a további tenyésztésből 
zárni! Sajnos ezt nem teszik a postagalamb-
ászok. Pl.: két kk. galamb párosításából kelt 
kék utód a továbbiakban értéktelen.

Ha ezt felvetem, mi is a válasz? Miért? „Le-
het, hogy pont ez lesz a jó. „Ez igaz, de ha a 
kk. ősre akarunk rokon tenyésztést folytatni, 
akkor ez a galamb csak növeli a heterozitást, 
(Görög: olyan keresztezett valami – növény 
vagy állat -, amely az ősöktől ellentétben el-
tér, szaporodik) ezért a tenyésztésből ki kell 
zárni.

Attila Te nem is folytatsz tenyésztést 
recesszíves öröklési módra?

De igen folytatok, de csak kísérletként 
egyes klasszis családok újraélesztésére, és 
ha még biztatóak is a jelek, ez akkor is csak 
kísérlet. Tehát szeretnék ezekből kiindulva 
egy olyan rokontenyésztési módot kipróbál-
ni, melyet nyugodt szívvel ajánlhatok kezdő 
galambászoknak.

Folytattál ezzel a módszerrel sikeres 
rokontenyésztést, ha igen mi lett az ered-
mény?

Igen. Sikeres rokontenyésztést folytattam 
két hímmel pl. a Wunder Van Haacht vo-
nalamból, melynek csupán két eredményét 
mutatom be. Az éves hosszú távú Tojók or-
szágos listáján 34-ik galamb ebből kelt.

Versenygalambok tenyésztése (2. rész) 
(Kezdő galambászok részére)
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Mik ennek a Tojónak az ősei?
A teljesség igénye nélkül: Nagypapa 2 

X Wunder Van Haacht, Nagymama: 1 X 
Wonder Van Haacht.

Apa: 2 X Wunder Van Haacht (75 %-ban 
azonos az előző Hímmel)

Anya: Az előző párosításból származó Tojó
Igaz ugyanezzel a tenyésztési módszerrel 

tenyésztett madaraknál (a Wonderboly vo-
nalamnál) már láthatóak a rokontenyésztési 
károsodások.

Ez elgondolkoztatott, és arra a következte-
tésre jutottam, hogy egy újabb Hímet vonjak 
be a vonaltenyésztésbe.

Attila ez eddig rendben van.
Érdekelne ezek után engem / sokakat az 

úgynevezett háromszög tenyésztési mód-
szered. Tudom Intenzíven foglalkozol ezen 
tenyésztési módszerrel és mi ez?

Igen, mint említettem, újabb Hímet von-
tam be a vonaltenyésztésbe, tehát ez már az 
úgynevezett háromszög tenyésztési mód-
szer. Azt gondoltam, hogy újat fedeztem fel. 
Azonban rá kellett jönnöm, hogy korántsem, 
hiszen ezt a módszert már sikeresen alkal-
mazzák a haszonállat tenyésztésben. A szak-
irodalmi adatok és a saját tapasztalataimat 
összegezve, hasonló eredményeket tapasz-
taltam.

Előnye:
Ha pl.: beállítok (3) három kiváló minősé-

gű – örökítő – Hímet és egymás után sorban 
mindig az előző párosításból származó To-
jóval párosítom őket – természetesen a sor-
rendre ügyelve –, akkor a rokontenyésztési 
károsodás sokkal később jelentkezik. Ennek 
következtében biztosított a folyamatos ver-
senygalamb tenyésztés – ez mellette szól.

Hátránya:
Mindig a tisztasorú származékot a (8) nyolc 

generációban lehet elérni. A szoros rokonte-
nyésztéssel addig ezzel a 24-ik generációban 
lesz csak tisztasorú származékunk.

Ez a tenyésztési módszer Tojókkal is vég-
rehajtható. Itt nem jelentkezik a recesszív 
öröklődés hátránya, mivel bármelyik őstől is 
van az jó géneket ad tovább. Ebben az eset-
ben mindig lesz annyi heterózis hatás, hogy 
versenyképes utódok származzanak ebből a 
tenyésztési formából. Ebben a formában a 
rokon tenyésztési károsodás csupán hosszú 
évek után jelentkezik, mivel ez a tenyésztés 
is előbb vagy utóbb erős rokontenyésztésbe 
torkollik.

Levezetés: (A) Hím folytatás, (B) Hímmel, 
és végül a (C) Hím következhet:

Alap Tojó párosítás. X A Hímmel
F1 X B Hímmel

F2 X C Hímmel
F3 X A Hímmel

F4 X B Hímmel
F5 X C Hímmel, 

majd folytatjuk nemzedékeken keresztül.
Ezen az eredményen felbuzdulva kezdtem 

bele a következő tenyésztési formába:
- Mi is ez a tenyésztési forma?
Szintetikus tenyésztés: Ez a tenyésztési 

forma szintén a haszonállat tenyésztésben 
alkalmazott módszer, mely viszonylag gyors 
eredményhez vezet.

Módszerem:
Négy (4) Maratonos bajnok galambból 

építek egy családot. Vagyis, (2) Hím és (2) 
Tojó bevonása alkotja a család alapítását. 
Ezek semmiféle rokoni kapcsolattal nem áll-
nak egymással. Nagyon fontos, hogy négy 
különböző fenotípust képviseljenek. Ezen 
leszármazottak F2 generációját erősen meg 
kell versenyeztetni. A legjobb fenotípust 
kiválasztva testvérpárosítások következnek, 
legalább (5) öt generáción keresztül. Ezután 
ezeket keresztezésre használni, más rokon 
tenyésztett vonalakhoz.

Attila: tudom, hogy a Bábolnai Mező-
gazdasági Kombinátnál takarmányozási 
referens is voltál, ezért kérem, hogy beszélj 
nekem a takarmányozásról.

Rendben, de talán azzal kezdeném „jó ga-
lamb, hát jó galambot kell tartani”. Ezt azok 
mondogatják, akik a felhalmozott tudásukat 
nem kívánják közreadni, vagy éppen ga-
lambot akarnak eladni. Sokan vásároltak jó 
galambot jó sok pénzért – talán 20.000 Ft-ot 
is adtak egy megközelítőleges 0,5 kg húsért, 
vagy lényegesen többet –, de az eredmény 
elmaradt.

Az eredménytelenség okát másutt kell ke-
resni, pl. egészségi állapot nem megfelelő, a 
nem megfelelően összeállított tréning prog-
ram, vagy éppen a nem megfelelő takarmá-
nyozás.

Képzeljük el, valójában vásároltunk egy 
néhány db kiváló képességekkel rendelkező 
postagalambot, de ezek nem megfelelően 
lettek takarmányozva. A teljesítmény nem 
megfelelő, mert útközben elfogy az energiá-
juk, így egy csomó pénz, idő és munka kárba 
vész. Meg vagyok győződve, hogy a siker 
nem mindig a genetikai alapoktól függ. A 
siker leginkább a célszerű irányított takarmá-
nyozáson alapszik.

A legtöbb tenyésztő meg van győződve, 
hogy a rövidtávú versenyekre szénhidrát 
kell, a hosszú távú versenyeknél a galamb 
szervezetének zsírra van szüksége. Azonban 
az USA-ban elvégzett kutatási eredmények 
mást mutattak, melyet Dr. John George és 
munkatársai végeztek el.

A galambokat két csoportra osztották.
Az egyik csoportot úgy etették, hogy szer-

vezetükben magas szénhidrát mennyiség 
legyen, a másikat pedig úgy, hogy szerve-
zetükben magas legyen a zsírtartalom. Min-
den más egyezett, elhelyezés, tréningezés. 
Rövid-, középtávon eltérés az eredményben 
nem mutatkozott, azonban a hosszabb és kép-
hosszú távnál az eredmény jelentősen eltér a 
magasabb zsírtartalommal rendelkező ver-
senygalambok előnyére. Azok a galambok, 
melyeknek szervezetében a zsírtartalom 8-9 
% között volt, eredményességük kívánni va-
lót nem hagyott maga után. Azonban amikor 
a zsírtartalom 10 % fölé emelkedett, draszti-
kus visszaesés következett be. Nos felvető-
dik, hogy mennyi energiára van szüksége a 
postagalambnak egy eredményes repüléshez. 
Vannak kutatási eredmények pl.: A takarmány 
5%-on túli zsírtartalomnál a postagalambok 
jobb teljesítményt mutattak 200 km feletti tá-
volságoknál, míg ezalatt a zsírtartalom alatti 
galambok gyengébb eredményt mutattak.

A másik nagyon fontos:
1,/ Az étrendbeli magas zsírtartalom, csök-

kenti a máj zsírtermelését.
2,/ A magas fehérjetartalom szintén csök-

kenti a máj zsírtermelését
3,/ A magas szénhidrát tartalom növeli a 

máj zsírtermelését
Összegezve a 10 % feletti zsírtartalomnál a 

máj megdöbbentően csökkenti a zsír termelé-
sét mint egy 40 %-al is. Ha a madarakat ma-
gas szénhidrát tartalmú takarmánnyal etették, 
az nem csökkentette a zsír termelését. Tehát 
tisztázandó mennyi energiára van szüksége a 
galamboknak.

Mikor a verseny elkezdődik, a madarak 
a szénhidrát tartalékot használják fel, az 
első fél órában. Gyakorlatilag a sprintek itt 
szerzik meg előnyüket, mivel tovább ké-
pesebbek anaerob mozgásra és itt repülnek 
a leggyorsabban. Később a galambok nem 
sprintrepülést végeznek. A galambok később, 
mintegy öt órán keresztül egyenletes sebes-
séggel repülnek. Később keményítőre van 
szükség a galamb szervezetének. Ilyenek pl.: 
- „amilopectin” a viaszos „Waxy kukorica 
keményítő tartalma 99 %-ban amilopectin. 
Óriási különbségek vannak kukoricák kö-
zött:

Legalacsonyabb érték: 59,9
Legmagasabb érték: 64,8
Beépítési ideje az izmokba 36-48 óra faj-

tától függően. Divatossá váltak az úgyneve-
zett ráetetések, pl. a földimogyoró. Pl: földi-
mogyorót a verseny előtt 36 órával érdemes 
adni, a 36 órai feltöltődés miatt. Helytelenül 
terjed, hogy a galamboknak a versenyrepülés 
ideje alatt nincs szükségük fehérjére, helyette 
inkább zsírt, szénhidrátot kellene tankolni. 
Azonban a hosszú és kétnapos versenyek 
során a tejsav képződés által okozott izom-
sérülések helyreállítása véget fehérjére van 
szüksége a szervezetnek.

A postagalambokat fel kell készíteni min-
den eshetőségre és a megfelelő üzemanyagot 
kell tárolni szervezetébe. A postagalambsport 
hasonló a Forma 1-hez. Ha keveset tankolsz 
nem érsz célba, ha sokat megterheled a mo-
tort. Meg kell találni a megfelelő arányokat.

„A mesterek művészete az etetés, a Mes-
termű a verseny eredménye”. Idézet: De 
Klack - Belgium - Takarmányozás

Tudom, hogy a takarmányozás kérdése 
kardinális kérdés nálam is, ezért az a vélemé-
nyem, hogy szükséges az egyéb vizsgálatok, 
kutatások eredményeinek felvázolása. Pl.: 
mit és mennyit etessünk különböző távolsá-
gú versenyeken. Egyáltalán kiszámítható-e, 
mennyi energiára van szükség.

A válasz egyértelműen IGEN!
Ha tudjuk, hogy mennyi a zsírtartalma az 

etetett takarmánynak, ha tudjuk, hogy meny-
nyi energia kell egyórai repüléshez, ha tudjuk 
a verseny repülési időtartamát, akkor kiszá-
mítható.

Kutatási eredmények a következőre jutot-
tak. A galambok repülésük első tíz percében 
kizárólag csak a szénhidrátot használták. Ezt a 
fehér izmok tárolják és közvetlenül hozzáfér-
hetők. Amikor ez kimerül a következő ötven 
percben, a vérben tárolt úgynevezett vérzsí-
rokat használják fel. Majd a vörös izmokban 
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tárolt zsírokat szolgáltatják az energiát a 
hazarepülés során. Ez 97,5 %-ban telítetlen 
zsírsavat tartalmaz. Az úgynevezett könnyű 
zsírokat a szervezet állítja elő a szénhidrát-
ban és a zsírban gazdag gabonamagvakból.

Egy példa: Ha a takarmánykeverékünk 9 
% zsírt tartalmaz, ez egyenlő 18.gr. zsírral, ez 
viszont már sok, lelassítja a galambot.

                   Rövid táv:    Középtáv:
Zsírtartalom  4,3 7,8
Fehérje tartalom:  10- 14,5
K cal/per 35.gr.
Takarmány naponta 95- 120-
A jó takarmány beltartalma: Szénhidrát 60 

% - 70 %, Zsírtartalom: 2 % - 5 % a többi 
ráetetéssel oldható meg, ha szükséges az idő-
járás és a várható repülési idő függvényébe. 
Viszont figyelembe kell venni galambjaink 
életfunkcióihoz szükséges energiát is.

Árpa és az állati fehérje:
Az érkező galamboknak elsősorban fehér-

jére van szükségük a sejtek kijavítására. Va-
lamint szénhidrátra az energiaháztartás gyors 
helyreállítása céljából. Erre az árpa kiválóan 
alkalmas, de ezenkívül az árpa rostanyaga 
semleges tisztító hatású is. Az emésztőrend-
szeren áthaladva átszűri a béltartalmat – bél-
flóra helyreállításában is szerepe van – Az 
állati fehérjék beépülésének ideje kettő órát 
vesz igénybe, ezzel szemben a növényi ere-
detű fehérje 24 – 48 óra alatt épül be a szer-
vezetbe.

Kérlek Attila vázold fel a takarmány 
kiegészítők szerepét is milyen hatásuk van 
az élő szervezetre?

Vegyük pl. a mézet: ez az ami ebben a 
pillanatban említést érdemel, hiszen Loyd 
Percival a kanadai testnevelési intézettől, az 
Amerikan Bee Journal 1955. októberi számá-
ban olyan következtetéseket közöl, melyben 
a méz hatását boncolgatja. Néhány táplálékot 
és italt 1-10-es skálán értékelve: Méz 9, Sző-
lőcukor: 7,5, Kukoricaszörp 7, Nyerscukor 6, 
Tisztított cukor 4,5 értéket mutatott.

Tehát a méz ideális módon elégíti ki a 
sportolók / sportgalambok ener-
gia szükségletét, valamint a szer-
vezet gyors helyreállításában is 
jelentős szerepe van. Igen magas 
az energia tartalma, kiváló ener-
giaforrást képez, pl.: fruktózt és 
egyéb ásványi anyagokat. (tehát 
ásványi anyagok, vitaminok és 
probiotikumok) Az ivóvízbe ke-
verése azonban nem veszélytelen 
a fertőzőgombák szaporodásuk 
érdekében ugyanis az edény falá-
ra tapadt fruktózt a saját szapo-
rodásukra használják. Egy másik 
fontos tény, hogy a fruktóz hasz-
nálatánál a legmagasabb a máj 
zsírtermelése, ahol az gyorsan 
metabolizálódik. Ez viszont biz-
tosítja a gyors és hatékony anyag-
csere folyamatot. Figyelemre való 
tény, hogy fruktózból való zsír 
termelés meghaladja az összes 
többi szénhidrát termelés együttes 
szintjét. Ez lehetővé teszi a plusz 
üzemanyag tankolást, különösen a 
kemény távolságok esetén.

Még kérem, hogy néhány szót ejtsünk a 
vitaminokról, az ásványi anyagokról.

Nos igen: Amit a vitaminokról tudni kell. 
(Vita-amino = az élethez szükséges) Olyan 
tápanyagok, melyek elengedhetetlenül szük-
ségesek az élő szervezet működéséhez.

Az élő szervezet csak bizonyos vitamino-
kat képes előállítani. Többségüket csak táp-
lálkozással tudjuk a szervezetbe jutatni. Ezért 
nagyon fontos a vitaminban gazdag takarmá-
nyozás.

Vitaminhiány: Ha az élőszervezet bizo-
nyos ideig nem tud vitamint előállítani vagy 
nem jut elegendő vitaminhoz vitaminhiány 
lép fel. Vitaminhiány, és ásványi anyaghiány 
esetén felborulhat a belső egyensúly.

Tünetei: Levertség, fáradékonyság, töre-
dezett tollazat, csökkent fizikai teljesítmény, 
állóképesség csökkenése, esetleges megbete-
gedések.

Ásványi anyagok fontosságai: Igen az 
ásványi anyagok a szervezet 4-5 %-át te-
szik ki, létfontosságú megemlíteni pl. a 
szervezet az ásványi anyagokat nem képes 
előállítani. Azokat kívülről kell bejuttatni a 
szervezetbe, táplálék formájában. Ásványi 
anyagok hiányában a vitaminok hatása sem 
érvényesül. Legfontosabb ásványi anya-
gok: Kalcium, Cink, Foszfor, Fluor, Réz, 
Mangán, Kálium, Vas, Szelén és a Magné-
zium. Lehetne még részletezni milyen ás-
ványi anyagnak milyen hatása van az élő 
szervezetre.

Tenyészállomány
Attila tenyészállományát tekintve kiváló 

állományokra, törzsekre vezethetőek vissza.
Attila kérdésemre elmondta, hogy kivá-

ló Nemzetközileg elismert tenyésztőktől 
szerzett be tenyészanyagot. Szeretett volna 
Gerald Koopmantól a Kleine Dirkből utódo-
kat beszerezni, azonban Koopman úr nagyon 
korrekt módon közölte, hogy a kért családból 
már csupán dédunokákat tudna adni. Meg-
adta Attilának néhány nagy tenyésztő címét, 
mint pl. a Németországi Sander dúcot, ott a 

Wunder van Haacht nevű egyedet szerezze 
meg, mely a Kleine Dirk és Miss Everveen 
közvetlen fia.

A Sander dúcban elsődlegesen versenyga-
lambokat tenyésztenek. Viszont Attila kapott 
egy újabb címet, aki a Sander dúc társte-
nyésztője és így ők is sok galambot visznek a 
Spieker dúcból vissza.

Így Attila beszerzéseinek nagy része a 
Spieker dúcból származik.

A teljesség igénye nélkül Attila tenyésze-
tében található egyedek:

1,/ Wonder van Haachtnak (mely a SG. 
Sander dúcból került ki) az unokája van  
Kajtár Attilánál tenyésztésben.

A Német Szövetségi szaklap közlése  2010-
ben „Talán a jelenlegi legjobb tenyészhím, 
melynek utódai és unokái eddig többet telje-
sítettek mint a MERX család együttesen.

2,/ Eurostar 959 (Van Koopen) 2005-ben 
(3) három regionális verseny győztese, köz-
vetlen gyermeke az alábbi eredményt érte el.

első díj - indult galamb létszám: 13.137
első díj - indult galamb létszám: 12.906
első díj - indult galamb létszám:   9.212
3,/ Flor Vervoort – 4 db – van a tenyésztés-

be vonva. Ősei között valamennyi Olimpiai 
ÁSZ megtalálható.

4,/ Donkere Bosch (Jos Van Den Bosch). 
Ezt a madarat KOCSÓ János hozta be Robert 
Vénusztól.

Nem utolsó sorban:
5,/ Reijnenek: Hok M. Reijnen - HOL-

LANDIA -, melynek utódai Tajvanon az 
alábbi eredményt érték el:

2011-ben 1, Tajvan race 
2012-ben 2, Sun City Million Dollár Race
(Páva Zoltántól ajándék)
Röviden ennyi, de lehetne még folytatni a 

felsorolást.

Zárszó
Magyarországon és Németországban 

több kiváló / versenyző tenyésztőnél jártam, 
készítettem riportot. Kevés olyan a nagy-

tudással rendelkező tenyésztő, 
mint az Attila, aki előre meg-
tervezett tudományos állatte-
nyésztői precizitással tenyészti 
verseny és tenyészgalambjait. 
Nem rejti véka alá tudását, in-
formációit.

Ezen riportot Attilával abban 
a reményben készítettem / adtuk 
közzé, hogy valamelyest elő-
mozdítsuk a versenygalambok 
eredményes tenyésztését a kezdő 
fiatal galambászok körében. Ha 
ezt kismértékben elértük, már 
akkor sokat tettünk a fiatal posta-
galambászok érdekében, mely a 
Magyar postagalamb tenyésztést 
előre viheti, eredményesebbé te-
heti, öregbítheti. Esetleg a Nagy-
világban is méltó helyet foglal-
hatnak majd el.

Attila Köszönöm a szinte min-
denre kiterjedő interjúdat!!

Riportot készítette:
Szabó Ferenc
–picollodúc–

Eurostar 804
Tenyésztője: Kristoph Spieker             Tulajdonosa: Kajtár Attila

Vonal: Eurostar 959 
(mindkét oldalon: a Nagypapa az Eurostar 959)
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A Föld mágneses tere (1. rész)
A földi mágneses tér eredetét a magas vas 

és nikkel tartalmú, olvadt külső földmagnak 
a szilárd Földhöz viszonyított forgásában 
kereshetjük. A mag áramlásai révén örvény-
áramok keletkeznek, az örvényáramok pedig 
kiterjedt mágneses teret gerjesztenek, a mág-
neses dipóluséhoz (mágnes rúdéhoz) hason-
ló teret hoznak létre. A Föld mágneses tere 
90%-ban felel meg egy ilyen dipólus térnek, 
a többi a magban lejátszódó ismeretlen hatá-
sok, a kéreg változó összetételének és a külső 
kozmikus hatásoknak a következménye.

Bolygónk esetében a két pólus az Északi- 
és Déli-sark közelében található. A mágneses 
pólusokat összekötő képzeletbeli tengely 
nagyjából 11,3°-kal tér el a bolygó forgásten-
gelyétől, ezt a jelenséget mágneses elhajlás-
nak nevezzük.

A Föld légköre a felszín közelében sem-
leges atomokból és molekulákból áll, azaz 
elektromosan szigetelő. Nagyobb magas-
ságokban a napsugárzás hatására egyre 
nagyobb mértékben ionizálódik, s ezzel 
nő az elektromos vezetőképessége. Az ún. 
ionoszférában, kb.90 km felett az ionizáció 
már számottevő, és éjjelnappal fennmarad, 
mert a légkör itt már oly ritka, hogy a rekom-
binációnak egy napnál hosszabb időre volna 
szüksége a nappal keletkezett ionok és elekt-
ronok eltüntetésére. A magasság további nö-
velésével a légkör tovább ritkul, s az ionizált 
gáz hányada növekszik. Az ionoszféra felett, 
kb. 2 -3 000 km-től kezdve a légkör teljesen 
ionizáltnak tekinthető, s ritkasága miatt a 
részecskék ütközései is elhanyagolhatók. A 
részecskemozgást itt főként a mágneses tér 
határozza meg, ezért a felső légkörnek ezt a 
részét magnetoszférának nevezzük. Benne 
a légkört lényegében protonokból és elekt-
ronokból állónak tekinthetjük. Összetételét 
tekintve a földi légkör folytonosan olvad bele 
az interplanetáris tér anyagába.

A Föld mágneses tere a felszínen, s felette is 
néhány földsugárnyi távolságig jó közelítés-
sel dipólusnak tekinthető, viszont ettől kifelé 
már nem hasonlít a dipólus térhez, ráadásul 
erővonalai (magnetoszféra erővonalai) nem 
nyúlnak a végtelenbe: a magnetoszférának 
határozott külső határa állapítható meg. A 

bolygónk dipólterét torzító és lehatároló hatá-
sok nagyrészt az interplanetáris tér plazmájá-
nak áramlásától (napszél) nyerik eredetüket.

A Napból érkező részecskeáram és a föl-
di mágneses tér kölcsönhatására először a 
napkitöréseket (flereket) követő ún. mágne-
ses viharok hívták fel a figyelmet. A kitörést 
követően kb. egy nap múlva a Föld felszínén 
mágneses vihar keletkezhet, ami mindenek-
előtt a mágneses térerősség ingadozását je-
lenti. Minthogy a flerek hatásai kb. egynapos 
késéssel jelentkeznek a Földön, kézenfekvő 
volt feltenni, hogy e hatásokat korpuszkulá-
ris sugárzás, pontosabban a fler által kidobott 
plazmacsomag közvetíti. A Nap-Föld távol-
ságból kiszámítható, hogy ez a plazmacso-
mag 1000-2000 km/s sebességgel mozog az 
interplanetáris térben. A Napból nem csak a 
flerek idején távozik plazma, hanem állandó-
an, s ez a folytonos részecskeáram az egész 
Naprendszert kitölti. Jelenlétét az üstökösök 
csóvájának magyarázatára már régebben fel-
tételezték. A Napból érkező részecskesu-
gárzás összefoglaló elnevezése a napszél, 
melynek alkotói 87 % proton és elektron; 12 
% α- részecske (He atommag); 1 % nehe-
zebb atommag.

A napszél sűrűsége a Föld távolságában 
kb. 5 proton/cm3. Áramlási sebessége a Föld 
pályánál 200 és 700 km/s között változik, 
nyugodt naptevékenységi időszakban átlago-
san 320 km/s.

A napszelet alkotó részecskék spirális pályá-
kon érkeznek a Napból a Földre. A Földet elérő 
anyag bolygónkról nézve nem a Nap látszóla-
gos irányából jönnek, hanem nyugatabbról. A 
spirálist a Nap általános mágneses tere hatá-
rozza meg, ami együtt forog csillagunkkal.

Amint a napszél áramlása a magnetosz-
férába ütközik, egy lökéshullámfront alakul 
ki a magnetoszféra előtt 2-3 földsugárnyi tá-
volságban, és a Napból érkező plazma áram 
eltérül, a napszél a földi erővonalakat a nap-
pal szemközti oldalon összenyomja, az átel-
lenes oldalon pedig az erővonalakhoz kötött, 
töltött részecskékkel együtt több millió kilo-
méterre elfújja.

A Föld mágneses erővonalai egy hosz-
szan elnyúló, csóvaszerű „üregbe”, a 
magnetoszféra-üregbe szorulnak. Ezt az 
üreget a napszél körülfolyja, nem hatol belé. 
Az üreg határa a magnetopauza egy vékony 
határréteg, a magnetoszféra méreteihez ké-
pest felületnek tekinthető (vastagsága 100 
km körüli). A magnetopauza a Nap irányá-
ba nyugodt időszakban kb. 10 földsugárnyi 
távolságban (64 000 km) húzódik, a Nappal 
ellentett oldalon azonban több száz földsu-
gárnyi messzeségbe nyúlik ki, s itt már nincs 
éles határa az interplanetáris tér felé.

A magnetoszféra a napszél számára át-
hatolhatatlan akadályt jelent.

A mágneses tér meggátolja, hogy a napszél 
töltött részecskéi szabadon a Föld légkörébe 
jussanak, és megakadályozza azt is, hogy a 
napszél a felső légkört elsodorja. Képletesen 
azt mondhatjuk, hogy a mágneses tér egyen-

A Föld mágneses terének szerkezete

Az ábra szemlélteti a Nap mágneses terét, 
benne a bolygókkal
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súlyt tart a napszél nyomásával. Ezt az egyen-
súlyi felületet hívjuk magnetopauzának.

A magnetopauza olyan felület, melyen töl-
tött részecskék csak különleges folyamatok 
révén juthatnak át, így mint egy „tartály” ma-
gába zárja a Föld légkörét olyan magasság-
ban, ahol azt már a gravitáció képtelen lenne 
tartósan megtartani. A magnetoszférában az 
ionizált gázt már nem a gravitáció, hanem a 
geomágneses tér tartja meg.

Ha Naprendszerünkben szétnézünk, azt ta-
láljuk, hogy ebben a tekintetben még az ún. 
Föld-típusú bolygók is elég nagy eltérése-
ket mutatnak. A Vénusznak egyáltalán nincs 
mágneses tere, ennek oka az lehet, hogy for-
gása rendkívül lassú. Másik szomszédunk-
nak, a Marsnak ugyan van, de az a Földéhez 
viszonyítva csekély, vélhetően csak a szilárd 
kőzetek maradék mágnesezettségéből ered. 
(A Marsnak feltehetőleg nincs olyan belső 
magja, mint a Földnek.)

Amikor nincs napkitörés, a földi mágneses 
mező eltéríti a napszelet bolygónktól.

A Föld mágneses mezejét leginkább úgy 
képzelhetjük el, mint egy folyóból kiálló 
szikla és a folyó vizének kapcsolatát - a szik-
lához közel, de még előtte kitér a víz, a szikla 
mögött viszont hosszan elnyúló farvize ala-
kul ki az áramlatnak. Ha egy papírcsónakot 
engedünk az áramlatba, látható, hogy szem-
ből a sziklához érve nem ütközik a sziklának, 

hanem annak valamelyik oldalát megkerülve 
elúszik a szikla mögé, majd a farvizén úszik 
tovább. (A szikla farvizében ráadásul örvé-
nyek alakulnak ki, amelyek a kis hajócskát 
kitéríthetik egyenes útjáról.)

Hasonló viselkedést tapasztaltak a föld-
mágnesség és a napszél kapcsolatrendsze-
rében is, a csóvában a védőernyő belsejébe 
jutott napszél nem feltétlenül éri el a földi 
légkör felső rétegeit, hanem a Föld mögé ke-
rülve úszik tovább.

A sarki fény keletkezése
A naptevékenységnek talán az egyik leg-

látványosabb földi hatása a sarki fény, melyet 
a két pólus közében figyelhetünk meg.

Maga a jelenség egy pólus középpontú 
ovális mentén keletkezik. Átlagos távolsága 
a mágneses pólusoktól 4000 km. A sarki fé-
nyes éjszakák száma a 67. fok környékén a 
legnagyobb, itt a sarki fényes éjszakák szá-
ma eléri a 300-at, míg Magyarországon ez a 
szám 1 és 5 közé esik, és intenzitása is sokkal 
kisebb. Leginkább március–április és szep-
tember–október között figyelhető meg.

A sarki fény (az északi féltekén aurora 
borealis, délen aurora australis, nevét a 
római hajnalistennő Aurora nevéből al-
kották), a Föld északi és déli sarkánál, a 
megnetoszféra poláris tölcséreinél a légkör 
sűrűbb rétegeibe behatoló töltött részecs-
kék (elsősorban protonok és elektronok) 
által keltett időleges fényjelenség.

A magnetoszfárába behatoló, az erővona-
lak mentén mozgó, felgyorsuló, részecskék 
ütköznek a légkör atomjaival, molekuláival. 
Az ütközés által gerjesztett atomok fényki-
bocsátás mellett visszanyerik eredeti energia-
szintjüket.

A kibocsátott fény az atomra vagy mo-
lekulára jellemző színű. A színkép látható 
tartományában elsősorban az oxigén zöld 
és vörös, valamint a nitrogénmolekulák 
kékesibolya vonalai jelentkeznek. A sarki 

fény az ultraibolya tartományban is érzékel-
hető. A jelenség 80–1000 km magasságban 
fordul elő, de leggyakrabban 100 km körüli 
magasságban figyelhető meg.

A sarki fény kialakulásának helyét nyilván 
a magnetoszféra alakja, az erővonalak sűrű-
sége határozza meg, általában a mágneses 
pólust övező ovális gyűrűben látható - illetve 
a nagy légköri magassága miatt sokkal távo-
labbról is, mint a kialakulás alatti pont.

Az ovális volta a magnetoszféránk napfe-
lőli és ellentétes oldalon történő torzulásának 
köszönhető: a Föld nappali oldalán közelebb 
van a mágneses pólushoz, az éjjeli oldalán 
távolabb.

Műholdról készült felvételek tanúsága sze-
rint a jelenség fénygyűrűként, glóriaként ve-
szi körül a mágneses pólust.

Természetesen a behatoló részecskék 
száma és így a sarki fény láthatósága el-
sősorban a napszél erősségével, azaz a Na-
punk aktivitásával van kapcsolatban. Erős 
naptevékenységet követően, mágneses vi-
harok idején megváltozik a magnetoszféra 
szerkezete, ilyenkor a sarki fény alacso-
nyabb szélességi körökön, így nagyon 
ritkán Magyarországon is megfigyelhető. 
Jelenleg még tart a naptevékenység mini-
muma, esélyesek a maximum ideje táján 
leszünk hazai megfigyelésre - természetesen 
nagy napkitörés bármikor kialakulhat, de az 
előfordulása maximum idején gyakori. Leg-
közelebb 2012-13-ban lesz naptevékenységi 
maximum, ekkoriban ismét nagyobb esély 
lesz hazai auróra-észlelésre.

A sarki fény formái változatosak, állandó-
an változnak, gyakran függönyre, ívelt sza-
lagokra emlékeztetnek vagy sugaras szerke-
zetűek.

A sarki fénynek 5 formája ismert:
 folt-forma: kisméretű fényjelenségek,
 ív-forma: enyhén görbülő szalagok,
 sáv-forma: csomós vagy ráncos,
 sugár-forma: egyenes fénynyalábok, 

amelyek a Föld mágneses erővonalait 
követik,
 fátyol-forma: diffúz, nagy kiterjedésű 

fénylések.

Akik a sarki fények iránt érdeklődve sze-
retnének tudni egy-egy várható eseményről, 
megtehetik ezen az oldalon, illetve a követ-
kező oldalon. Ez utóbbin csodás képgaléria 
is várja a sarki fények szerelmeseit.

Mi mindenre hatnak a napkitörések és a 
geomágneses viharok?

A napszél és a Föld kölcsönhatásaiból a sar-
ki fényeken kívül sokáig semmi egyebet nem 
érzékeltünk. Amióta a technikai fejlettségünk-
höz hozzátartozik az elektromosság használa-
ta, majd később az űrhajózás, kiderült, hogy 
a napkitörések energiái sok egyéb, számunkra 
immáron bonyodalmas jelenséget is okoznak.

http://www.kalaszestigimi.hu/upload/
fizika/fold-magnetoszfera_sarkifeny.pdf
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Vendégünk volt az Elnök úr
A Dél - Tisza Tagszövetség új elnökségé-

nek – személyesen Barna Miklós új tagszö-
vetségi elnök – meghívására Bárdos István 
szövetségünk elnöke volt a vendégünk Hód-
mezővásárhelyen, melynek keretében egy 
átfogó tájékoztatást adott sportunk jelenlegi 
helyzetéről és a jövővel kapcsolatos közszá-
jon forgó változási igényekről.

A viszonylag kötetlennek mondható esemé-
nyen, ahol a hallgatóság több kérdésben is ak-
tívan mondta a véleményét, egy élénk párbe-
széd alakult ki. Ha most nagyon röviden egy 
mondatban akarnám összefoglalni az elhang-
zottakat, akkor ironikusan azt mondhatnám, 
hogy abban értettünk egyet, hogy nem értünk 
egyet semmiben. E mondat igazságtartalma 
ellenére nagyon hasznosnak tartom az ösz-
szejövetelt, mert a jelenlevők szembesültek jó 
néhány olyan problémával, melyek a mai ma-
gyar szervezett postagalambászat anomáliája, 
az Elnök úr pedig szembesült azokkal a véle-
ményekkel, amik még tovább bonyolítják az 
egyébként is heterogén galambász felfogást.

Nem szeretnék a bölcs szerepében tündö-
kölni, azt sem állítom, hogy én mindent jól 
látok, az a helyes amit én gondolok, csak a 
saját véleményemet szeretném közreadni egy 
néhány felmerült és vitatott kérdésben, a tel-
jesség igénye nélkül.

A beszámoló a jelen helyzettel, a létszám-
mal, a versenyzési aktivitással és ennek kap-
csán a Brno-i nemzetközi kiállításon való ne-
gatív szereplésünkről szólt. Röviden ez úgy 
hangzott, hogy a sportkategóriák egyikében 
sem kerültünk az első tízbe, standard kategó-
riában pedig egy tartalék galamb szerepelte-
tésével értünk el egy negyedik helyezést.

Ez a megállapítás két gondot felvet, a 
sportkategória eredménytelensége a céltu-
datos versenyzés hiánya, a standardban elért 
tartalékgalamb eredménye pedig valószínű a 
bírálati gyakorlatunk kritikája.

Bontsuk ketté ezt a nem összetartozó két 
dolgot.

Elnök úr a sportkategória eredménytelen-
ségét a csökkenő létszámra és az egycsapatos 
bajnokságra vezette vissza.

Természetesen a számokkal nem lehet vi-
tatkozni, csökkenő taglétszámunk van, ennek 
logikus következménye, hogy csökken a verse-
nyekre küldött galamblétszám. De ha megelég-
szünk ezzel a magyarázattal akkor zsákutcába 
jutunk, mert a fő baj nem ez. A tagszövetségi 
versenyprogramok alkalmatlanok arra, hogy az 
FCI által megkívánt elvárásokat a maximum-
hoz közelítően teljesíthesse egy élversenyző, 
annak a többségnek az akarata érvényesül akik 
még helyi szinten is csak „galambászkodnak”.

Ennek egyenes folytatás, hogy becsmérlő 
kritikával illetik és csalással vádolják azt a 
német, lengyel, román és egyéb galambászt 
akik egy-egy kategóriában kiemelkedő ered-
ményt érnek el. A lényeghez el sem jutnak, 

mert ez a „szürke köd” gátolja őket a tisztán-
látásban. Pedig a lényeget kellene vizsgálni. 
Az FCI követelménye szerint a három alaptáv 
elvárása rövidtávon 10 helyezéssel 1500 km, 
középtávon 8 helyezéssel 2800 km, hosszú tá-
von 6 helyezéssel 3300 km. Ebből világosan 
kitűnik, hogy a rövidtáv 1 út átlagkilométere 
150 km, a középtávé 350, a hosszú távé 550 
km. Tehát az a tagszövetség, amely nem köve-
ti ezeket az elvárásokat, az még a lehetőségét 
sem teremti meg annak, hogy egy céltudatos 
versenyzőjének esélyt adjon a jó eredményre.

Az új tagszövetségi vezetésünk egy vi-
szonylag elfogadható programot állított ösz-
sze a 2014-es évre.

Van három edzésnek felfogható bevezető 
versenyünk, melyek a központi távolságból 
kiindulva átlagosan 165 km, a rövidtáv 4 út 
átlaga 290 km, a középtáv 5 út átlaga 461 
km, a hosszú táv 3 út átlaga 682 km plusz 
egy 900 km-t meghaladó Magdeburg. Bárki-
vel fogadok nagy pénzben, hogy innen közép 
és hosszú távon nem kerül ki olyan galamb, 
amelyik legalább az országos összevetésben 
eredményre számíthat.

Némi esély rövidtávon van, mert a program-
ban szerepel egy nyolc utas sprintbajnokság, 
melynek tervezett átlagkilométere 202 km.

További gondom ezekkel a programokkal, 
hogy az anyagi nehézségekből származó le-
morzsolódást erősíti fel, mert feleslegesen 
növeli a szállítási költségeket. 10 km távol-
ságnövelés közúton megközelítően 25 plusz 
kilométert eredményez.

Én jóban vagyok a számokkal, szívesen 
töltöm az időm elemzésekkel, némi segítség, 
hogy egy negyedszázadon keresztül olyan 
szállítást irányítottam, amelyik a belföldi 
szállítások mellett európai országokba is 
irányultak úgy, hogy a költségek az eredmé-
nyességünket befolyásolták.

Ezért már szórakozásból is kiszámoltam, 
hogy ha az adott utakat az elvárásnak meg-
felelően terveznénk, akkor több mint 10.000-
km-el kevesebbet kellene megtenni közúton, 
ami egy szolid 150.- Ft-os km költségen 
1.500.000.- Ft.

Amit a legszomorúbbak tartok az az, hogy 
a felesleges kilométerhez többségében azok 
ragaszkodnak, akiknek a szerény galambele-
ség megvásárlása is gondot okoz.

Egy gondolattal kitérnék az egy csapat több 
csapat problémájára. Akik úgy gondolják, 
hogy ez bármilyen összefüggésben van azzal, 
hogy fel tudunk-e mutatni eredményes sport-
galambot azok alapvető tévedésben vannak. 
A több csapatot preferáló emberek többsége 
jobb lehetőségeik következtében azt akarják 
bebizonyítani, hogy az ő 5. csapatuk is jobb, 
mint egy szerényebb galambász első csapa-
ta. A baj ott van, hogy ez tévút, mert ezzel a 
dicsőséggel csak a falusi kocsmában lehet ki-
tűnni, mert ezt egyébként sehol nem jegyzik.

A galamb egyéni eredménye számít, amit 
megszerezhet csapatban vagy azon kívül is. 
Az persze baj, ha valakinek sok versenyezte-
tett galambja van és nem tudja, hogy melyik 
a 10 legjobb, pedig a galambászat szépségé-
nek ez a csúcsa.

Ezen a beszélgetésen a Brno-i standard 
eredmény kapcsán szóba került a bírálati 
gyakorlat kritikája. Anélkül, hogy a magyar 
„élbírók” védőügyvédje szeretnék lenni, van 
róla véleményem. Egyik lehetőség, hogy az 
itteni bemutatáson még valóban nem volt tö-
kéletes állapotban a galamb, de természetesen 
egy-két bírónál tévedés is lehetett, ami ezt a 
sorrendet eredményezte. De azt se zárjuk ki, 
hogy Brno-ban bíráltak olyan bírók akik té-
vedtek. Ez a mai standard már nem az, mint 
a régi szép galambok, amiket egy szolidabb 
röperedménnyel lehetett kiállítani, ma már 
a hímeknél 2500, tojóknál 2000 díjkm-t kell 
teljesíteni 2 év alatt, ami 500 km-es távon hí-
meknél 5 tojóknál 4 helyezést kíván.

Meggyőződésem, hogy a galambházak 
többségében még a csúnyák között is kevés 
ilyen teljesítményű galamb van. Ebből kö-
vetkezik, hogy nem is folyik olyan tenyésztés 
aminél a szépség a célkitűzés, hanem, amikor 
eljön az ideje a sportgalambok közül választ-
ják ki a kevesebb hibával rendelkezőket.

Persze van hiba a bírók továbbképzésében, 
de azt is hozzáteszem, hogy az utóbbi időben 
vizsgázott bírók nem is igénylik. Természetesen 
a környezetemről beszélek - Csongrád megye - 
de valószínű máshol is így van. Nehéz összeva-
dászni 5-6 bírót a kerületi kiállításokra, a köz-
elmúltban vizsgázottak közül 2-3 akad akit el 
lehetett csábítani, de a felkészültségük siralmas. 
Az utóbbi évtizedekben többnyire a kiállítások 
adminisztrációját végeztem, így az értékelésnél 
csak a számokat tudtam összehasonlítani, de 
idén rászántam magam és bíráltam egy olyan 
kiállításon, ahol 53 galambot kellett bírálni. 
Ezekben volt gyönyörű, hibátlan teljesítmény 
nélküli törzs és fiatal galamb, valamint standard 
kategóriában olyan, amit a kéményen keresztül 
vettek ki a dúcból, mert csupa kormos volt, vagy 
fáradt olajban fürdetett, de olyan is volt, amit a 
háta közepétől a farka végéig híg száraz ürülék 
takart be. De volt kövér, meg sovány de termé-
szetesen volt közel kifogástalan minőségű is. 

Ez persze természetes egy ilyen válogató 
jellegű kiállításon, de a baj ott van, hogy a két 
új bírónk megoldotta a dolgot úgy, hogy min-
den részbírálatnál csak kétféle pontszámot 
használt. Tollazatra például 28,5-t kapott a 
kifogástalan és 28-at a nyakig kormos és ürü-
lékes. Amikor utána néztem, hogy ez hogy 
működik kiderült, hogy olyan információt 
kaptak, hogy mindig a 8-asból kell kiindulni. 
Tehát egy hibás galamb kapjon 8,8,18,28,28-
as bírálatot, ami összesen 90 pont, egy jó pe-
dig fél pontokkal többet, ami összesen 92,5 
pontot eredményez. Ha az összesítőn nézzük 
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Tippek az évszakokhoz - Még egyszer a fiatal galambokról
A fiatal galambok versenyének már lezaj-

lott nálunk. Szombaton (augusztus 24.) St. 
Queminből versenyzünk (400 km), majd ezt 
követi még Morlincourt (440 km), mely az 
utolsó verseny. Időközben már a Natour is 
elhomályosodik, fiatalokkal és idősekkel a 
díjlistán. Idén már csak tesztképpen verseny-
zünk az idősekkel. Ez azt jelenti, hogy az idős 
galambok a fiatalok felnevelése, vagyis már-
cius óta az özvegységben vannak.

Na jó, vissza az ifjakhoz. Amióta visszatér-
tünk a nyaralásból, ismét átvettem az evezőt, 
kormányt juniorjaimtól. Kiválóan el voltunk 
látva. Az első verseny úgy tűnt, egyszerű 
volt, s ezért nem is adtam nekik az utolsó 
napokban gazdagon ételt/takarmányt. Ezen 
felül a hét lefolyása alatt nem is vettem őket 
kézbe. Ez buta hiba volt, ahogy az később ki-
derült! Amikor akkoriban, a begyűjtés előtti 
napon, egyes fiatal galambokat hagytam át-
csúszni kezeim között, valamivel könnyebb-
nek találtam őket, de nem csináltam belőle 
különösebb problémát. Ezen a napon, vala-
mint pénteken aztán valamivel többet kaptak 
és aztán a kosárba mentek. Mindenestre túl 
könnyűnek találtam őket. 

Amikor a feleresztésnél más galambászok 
madarait is a kezembe vettem (én begyűjtő 
vagyok), akkor megrökönyödtem. A kon-
kurencia állatai láthatóan jobbak voltak! Ez 

csak szombaton látszott igazán. A verseny 
sokkal nehezebb volt a vártnál, s galamb-
jaink „gyalog” érkeztek haza. Csak egy pár 
díjacska az 50 elküldött között. Szerencsére 
este szinte mindegyik ismét itt volt, azonban 
kiadós leckét kaptam. Ez nem történhet meg 
velem ismét! Ettől a perctől kezdve nagyon 
sok takarmányt kaptak, amennyit csak akar-
tak, s a repülés előtti utolsó napon további 
extra zsíros takarmányt. Nem itt soha többé 
nem versenyeznek éhesen! Az eredmények 
aztán a következő hetekben egyre jobbak 
lettek, egy ideiglenes csúcsponttal, a mi Ray-
onunkban egy 2.787 galamb elleni első díj-
nak Afdelingben!

Ebben az évben egy rossz kezdetet köve-
tően igencsak jól versenyzünk a fiatalokkal, 
de egyértelműen rosszabbul mint az előző 
évben. 2012-ben egyszer egy órát tudtam fá-
radtságosan őket a levegőben tartani. Ezen 
felül nem hagyták el a házat, vagy csak alig. 
De az eredmények egyszerűen fantasztikusak 
voltak! Felrepülnek és önállóan tréningeznek 
is. Néha egy háromnegyed órára a látómezőn 
kívül vannak, s egy vagy néha akár több órát 
is repülnek könnyedén. Már csodálatos!

A versenyek előtt 2 csoportba osztottuk 
a fiatalokat. Egy csoport a fiatal galambok 
program részére, míg a másik (kisebb) a 
Natour-nak. Ez a rizikó-korlátozás egy kér-
dése. Szerencsére ez itt működik. A második 

csoport 20 galambból áll, az első csoport 
közel 30 galambjából kiválogatva. Ők későn 
visszatérők, vagy olyan fiatalok, melyek sé-
rülten érkeztek haza, s csak a Natour-nál len-
ne egy második esélyük. 

Idén nem versenyeztetjük őket a beug-
róval. Együtt ülnek a galambok, s fészek is 
épül számukra. A fiatal madarak egyike oly-
annyira garázdálkodik, hogy a tojóknak alig 
van esélye élelemhez jutni. Ezt a madarat az 
etetés idején elviszem a dúctól. Továbbá nem 
hagyom őket letojni, mivel nem akarok még 
fiatal galambokat is, mindig csak a nyomo-
rúság van! Ehhez az embernek egy fiatal ga-
lambok számára fészkelő cellákkal kialakí-
tott dúcot kell kialakítani, a fiatalokat régebbi 
partnerekkel pároztatni úgyhogy ezek otthon 
maradjanak és a fiatal madarakkal törődni 
tudjanak. Ezért is kell a friss tojásokat elven-
ni, eltávolítani – a mi kutyánk nagyon hálás 
értük – és hagyni őket aztán műtojásokat kel-
tetni. Annak érdekében, hogy ezt ne felejtsük 
el, mindig cseréljük ki a tojásokat közvetle-
nül a lerakásukat követően.

A verseny alatt a férgek ellen egyszeri 
alapos kezelés igencsak hasznos dolog 

www.roestpigeons.com
Hatty Roest

ford: Nagy Nikolett

Ellenőrzések
Engedjék meg, hogy ismertessem a tagszö-

vetségünkbe bevezetésre kerülő ellenőrzési 
módszereket.

A legfontosabb az ártatlanság védelme, 
hiszen jogállamban élünk. Addig senki sem 
bűnös, amíg azt nem bizonyítják. Folyamat-
ba bevonjuk a tenyésztőt is és nem okozunk 
nagy felhajtást.

Szövetség által kiadott séma szerint le kell 
ellenőrizni minden 2x egymás után követő 
versenyen díjat szálló galambot.

Az általunk kidolgozott ellenőrzés már ki 
van próbálva, a Pannon Maraton versenyein 
és működik, kikerülhetetlen.

A tagszövetség versenybizottsága figyeli 
a lista él galambjait, és megbízója megkeresi 
azt az egyesületet, ahol díjat értek el. A gyűj-

tőhelyre elsőnek érkezik, megvárja a tagokat 
és közli az ellenőrzésre vont tenyésztő nevét, 
galambjainak számát. Kijelöli az ellenőrzés-
ben résztvevő tagokat. Az ellenőrzött kiteszi 
a galambjait a ládából az asztalra. A külön 
ellenőrzött galambokat kézbe fogják az ellen-
őrök. Kinyomtatják a benevezést és a nevezé-
si listát. A listáról leellenőrzik a kézben fogott 
galamb számát és a gyűrűjére felhelyeznek 
egy címkét. A címke másik részét a nevezésre 
ragasztják a galamb számával egy sorba. 

A galambok érkezésekor a tenyésztő az 
ellenőrzött galambot megfogja, leveszi a 
felragasztott címkét, lekaparja a bevonatot. 
Felhívja az ellenőrzésvezetőt és lediktálja a 
címkén látható számot, a galamb számát és 
érkezési idejét. Órabontáskor lekaparják az 

nevezési listára ragasztott címke bevonatát 
és összehasonlítják a galamb lábán lévővel. 
Mindkét tevékenységről jegyzőkönyvet ké-
szítenek, és 5 taggal hitelesíti.

Nincs chipmanipuláció és gyűrűeltérés. A 
tenyésztőn és az ellenőrökön kívül nem nyúl 
más a galambhoz. A tenyésztő is bevonva van 
a munkába.

Romániában gyártott termékről van szó. 
Az ellenőrzésre két darab szolgál. Az egyik 
a gyűrűn a másik a nevezésen. Lekaparható, 
csak az alatta lévő számok számítanak.

Nincs nagy felhajtás, nincs chip variálás, 
nincs gumigyűrű hamisítás, nincs órapiszká-
lás, nem lehet összejátszani.

Gál László
Dél-Duna Versenybizottság

a számokat akkor azok nem lógnak ki a sor-
ból, de ha a bemutatott galamb mellé állítjuk 
akkor már szánalmas a produkció. Mivel 
nálam van a kiállítás teljes bírálati anyaga, 
felajánlottam nekik, hogy jöjjenek el és be-
széljük át, hogy mi a helyes módszer. Nem 
éltek ezzel a lehetőséggel, pedig valószínű 
hasznukra vált volna. Mentségükre mondom, 
hogy az elmúlt években közel 30 galambász 
tett bírói vizsgát a környezetünkben, és csak 
ők ketten adtak lehetőséget, hogy kritika tár-
gyává váljanak.

Hosszúra nyúlt a beszámolóm, de még egy 
fontos kérdést szeretnék röviden leírni.

Komoly kritika érte az újságszerkesztést, a 
cikkek tartalmát, szövegek idegenből történő 
fordításának magyartalanságát, nyelvészeti 
hibáit. Csak egy kritika nem hangzott el az, 
hogy a mostani középgeneráció a mi kör-
nyezetünkből miért nem ír cikket közérdek-
lődésre számot tartó témákban. Ha tovább 
gondolom a dolgot azok is kevesen vannak, 
akik elolvassák az írásokat és ez a teljes ga-
lambász táborra vonatkozik.

Az Elnök úr beszámolt arról, hogy számos 
könyv és kiadvány van eladatlanul a szövetség-
ben, pedig nem egy óriási darabszámban készí-
tették. Az Olympia idejére tervezik korábbi si-
keres könyvek újra nyomtatását, többek között 
Horváth János könyvének újra kiadását.

Végezetül megállapíthatjuk, hogy szükség 
lenne több ilyen vitanapra, hátha tisztulna az 
a kép ami a fejek többségében eléggé össze 
van kavarodva.

Juhász István
U-18 Szeged
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R-01 Szolnoki Egyesület 2013. évi díjkiosztója
Tisztelt Sporttársak!

Egyesületünkben megtörtént az amiért 
sporttársaink egész évben, fáradságot, időt, 
pénzt nem kímélve dolgoztak. Idén is el-
ismerték galambjaink teljesítményeit, úgy 
egyéniben, mint csapatban. A díjakat most is 
Fazekas Ottó elnök és Sebestyén Csaba ver-
senybizottsági elnök adták át. A különdíjakat 
a meghívott vendégek, Szabó István alpol-
gármester, Pápainé Faragó Mária a Postától.

A díjakban az idén túlnyomó részben két 
sporttárs osztozott, Zsákai Zsolt általános 
Bajnok és Kanyó József a fiatalok Bajnoka. 
Kanyó sporttárs nem csak egyesületben, de a 
kerületi versenyt is megnyerte. A két sporttárs 
mellett még első helyezést nyert Bagi Róbert, 
Pásztor Róbert Zana Flórián, Donkó Emil.

A díjkiosztó után került sor a nagyon várt 
vacsorára, aminek előkészülete már reggel 6 
órakor a disznóvágással elkezdődött. Ez egy 
egész napos program volt, amin az egyesület 
tagjai kedvük szerint részt vehettek. Segéd-
kezhettek a hurka illetve kolbász készítésé-
nél, ételek előkészületében illetve megfő-
zésében, a terítésben valamint a vendégek 
fogadásában. Egyesületünk az idén első al-
kalommal ünnepelt disznótoros vacsorával. 
Nagyon finom ételek készültek mint például 
orja leves, töltött káposzta, sült hús és hurka, 
kolbász. Mindegyik kitűnően sikerült és min-
denki megelégedésére nagyon ízlett. 

Ezután jött a tombolahúzás, amit mindenki 
nagyon várt, hiszen több mint ötven disznó-
toros csomag került kisorsolásra a különféle 
galambászattal kapcsolatos termékek (für-
dősó, jelzőgyűrű, takarmány, grittek, ülőkék 
illetve bajnokaink által felajánlott fiatal ga-
lambok) mellett. 

Az egész napos programmal járó munkát 
túlnyomó részben Kanyó József sporttárs és 
felesége Erzsike vállalta fel. Ezt maximáli-
san teljesítették is, amihez nagy segítséget 
kaptak a következő személyektől, Lados 
Gábor és neje Katika, Balázs József, Farkas 
Mátyás, Válé Péter, Válé Bálint, Barna And-
rás, Zsákainé Aranka, Mátyus László, Donkó 
Emil és Andika. Egy nagyon jól sikerült na-
pot tudhatunk magunk mögött!!!

Minden kedves olvasónak Kellemes ünne-
peket és nagyon Boldog Új Évet kívánnak az 
R01 egyesület tagjai.

Donkó Emil
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A 44. éves Kunmadarasi R-29 egyesület 
díjkiosztó ünnepélyén voltam vendég

Nagyon különleges élmény volt az emlé-
kek felidézése az R-29 Kunmadaras Posta-
galambsport Egyesület tagjai, családtagjai és 
a város vállalkozói – szponzorai – körében 
meghívásukra egy hangulatos estét tölteni. A 
2013-as év díjkiosztóját 2014. január 25-én 
rendezték a Kunmadarasi Művelődési Ház-
ban, ahol a meghívott vendégekkel együtt 
60 fő vett részt. A díjkiosztó és az azt követő 
vacsora jó hangulatban zajlott le.

Szalai Péter egyesületi elnök értékelte 
az évet, kiemelte, hogy sporttársias és baráti 
az egyesületben a hangulat, megköszönte az 
egyesületet segítő szervezeteknek és magán-
személyeknek a támogatást. Rövid történelmi 
visszatekintésben emlékezett az alakulásról 
és az idáig megtett útról.

Az Egyesület R-29 néven 1970. január 01-
én alakult Kunmadarason, néhai Jeskó Sándor 
lapszerkesztő közreműködésével. Az alakuló 
gyűlés a Madarasi Művelődi házban az azt kö-
vető vacsora az Aranyfácán vendéglőben volt. 
Több fogásos és helyi specialitásokkal.

Az alapító tagok: Kovács Imre, Széll Imre, 
T. Kun Sándor, Fodor Miklós, Sz. Nagy Imre, 
Sz Nagy József, Arany József Kéri György

Az alapító tagok közül T. Kun Sándor, 
Sz. Nagy Imre, és Arany József sajnos már 
nincsenek közöttünk. A mai napig aktívan 
galambásznak Kovács Imre és Széll Imre 
sporttársak.

Az alapítás követően az Egyesület a Nagy-
kunság Tagszövetségben, majd a Debrecen és 
Környéke Tagszövetségben versenyzett.

A 80-as évek végétől a Törökszentmiklós 
és Környéke Tagszövetség tagjaként vett 
részt a versenyzésben 2012-ig, 2013. janu-
ár 01-től az Egyesület 16 fő aktív taggal és 
két fő pártoló taggal átigazolt a 26.Tiszató 
és Környéke Tagszövetségbe. Az egész éves 
főversenyt és a fiatalok versenyét már itt bo-
nyolították le.

Az Egyesület elnöke Szalai Péter, aki 15 
éve a tagok megelégedésre vezeti és irányítja 
az Egyesületet. Az Egyesület jelenlegi tagjai: 
Baksi Lajos, Bartucz Ambrus, Bojtár Sándor, 
Kiss Attila, Liptai Attila, Kemecsei Sámuel, 
Kocsis Imre, Katona László, Szendrei Imre, 
Szabó Zoltán, Molnár Mihály, Major Péter, Ma-
jor László, Rózsa József, Gyűjtő István. Pártoló 
tagok: Barna János R-17, Barna Zsolt R-17

Az Egyesület tagjai a tagszövetségi verse-
nyen kívül részt vesznek 11 fővel a Pannon 
Maraton Klub versenyein, ahol Kocsi Imre és 
Bojtár Sándor országosan is elismertek. Boj-
tár Sándor 2013. évben a Pannon Maraton 
Klub Magdeburgi versenyén a 2011-06-
01178 H galambjával országos 7. és zónában 
I. helyezést ért el. Ugyancsak figyelemre 
méltó Kocsis Imre 2013. évben a Pannon 
Maraton Klub Brandenburgi versenyén a 
2009-19-92996 H galambja II zónában elért 
helyezése.

Az egyesület részt vett a Londoni Olimpi-
án, Kiss Attila egy galambot küldött, amely 
az országos listán 114. helyezést ért el. Így 
kiemelten képviselte Kunmadarast a nyá-
ri Olimpiai játékokon. Az Olimpiai gyűrűs 
galambok versenyén Gyűjtő István 2010-
Olimpia-09324 H galambja 2012-ben II. 
zónában 12. helyezett, 2013-ban II. zónában 
szintén helyezett a galambja.

Az ez évi versenyzés a 26-os Tagszövet-
ségben rendben lezajlott. 

Az egyesületi versenyeken általánostávú 
bajnok:
1. Bartucz Ambrus 57h. 1225,06 pont
2. Szabó Zoltán 51h. 927,19 pont
3. Liptai Attila 44h. 795,96 pont

Rövidtáv:
1. Bartucz Ambrus 24h. 445,36 pont
2. Liptai Attila 23h. 413,76 pont
3. Szabó Zoltán 19h. 307,34 pont

Középtáv:
1. Bartucz Ambrus 20h. 404,41 pont
2. Szabó Zoltán 18h. 312,67 pont
3. Liptai Attila 14h. 245,49 pont

Hosszú táv:
1. Bartucz Ambrus 20h. 522,60 pont
2. Szabó Zoltán 17h. 350,10 pont
3. Liptai Attila 12h. 236,19 pont

Fiatalok versenye:
1. Bartucz Ambrus 19h. 366,77 pont
2. Szendrei Imre 20h. 339,19 pont
3. Bojtár Sándor 17h. 270,66 pont

Külön ki kell emelni, hogy az egyesület 
történetében, a megalakulása óta a legjobb 
eredményt Bartucz Ambrus érte el a 2013-
as versenyszezonban.

Eredményei:
Tisza Tó Tagszövetségben:
Általános távon V. 54 h 1052,90 pont
Röpcsoportban I hely 1130,68 pont
Hosszú távon I. 20 h 508,13 pont
Röpcsoportban I. helyezett.
Az egyesületben minden távon első.

A galambállománya gerincét Horváth Jenő 
dabasi tenyésztőtől vásárolta és ajándékba 
kapta. A további segítők Mihályi Géza, id. 
Szekrényesi József. A 2013 évi eredményei 
önmagukért beszélnek. Galambjait szuper 
egészségben tartja.

Az egyesület tagjai 2014-es évben a ver-
senyzésben aktívan részt kívánnak a Tagszö-
vetség munkáját segítve.

Kitűnő szervezésű családias hangulat tető-
pontja a hagyomány őrzés jegyében fellépő 
amatőr művészek zene, néptánc és színdarab 
bemutatása volt.

Fogarasi József
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Hírek a Felvidékről 
5. Nemzetközi Bajnokok találkozója 2013. december 20-21. Tornalja

A települést a Bronz korban Pilin és Kelta 
törzsek lakták. Őket követve Rómaiak, Hu-
nok, Szlávok, Avarok tartották letelepedésre 
alkalmas területnek. A Sajó folyó közelsége 
élhetővé tette magát a települést valamint a 
környéket. Az írás szerint 1291-ben az ismert 
települések sorába avanzsált Tornalja, azaz-
hogy dokumentálva a XIII. században neve-
zik nevén Tornalját.

Párhuzamban kettős évfordulót ülnek az 
1953-ban alakult egyesület 60 éves (hadse-
reggel együttműködő szövetség szervezeti 
részeként működhetett). Az alapítók: Stefan 
Mydlar, Martin Lác, Pavel Petro, Varga Jó-
zsef, Iván Béla, Emil Grendel.

Nem törekedve a teljességre néhány adat 
a sikerekről:

1973. Schwerin Rási Árpád galambja nyerte.
1992. Karol Kocher emlékverseny országos 
  3., 5. Babik László galambja
1993. Csehország és Szlovákia Szuper galambja
  1. Vincze Géza
1995. Szlovákia Szuper galambja
  2. Vincze Géza
1998. Szlovákia Szuper galambja
  1. Galicz Béla
2002. Szlovákia nagydíj Köln 1003 km 

11.950 galambból 
  4. Vincze Géza
2002. Weimar kelet Szlovákia maraton 865 

km 4952 galambból 
  2.  Lenkey László
2009. A Füleki kerületi bajnokság 
  rövidtáv 2.  középtáv 1.
2012. Nyitrai olimpián az egyesületet 

Vincze Géza, Babik László, Voytech 
Galicz képviselte.

Vincze Géza SK 08-03206-839 KH stan-
dard Hím kategória 1. Szlovákiában. Buda-
pesten a Közép-Európai és Kontinentális Ki-
állításon nem talált legyőzőre.

Az egyesület 1996-ban a Városi Hivatal-
tól egy végleges klubhelységet kap, itt fo-
lyik a klubélet, a versenyekre a gyűjtés stb. 
a Városi Hivatal és szponzorok felkarolták az 
egyesület kezdeményezését. Működésének 
55. évfordulóján 2008-ban megszervezték, 
megrendezték álmaik netovábbját a Bajno-
kok I. Nemzetközi Kiállítását, sorrendben a 
4-ik kiállítás 2011-ben nyitotta meg kapuit 
Tornalján Belgium, Csehország, Magyaror-
szág, Románia, Szlovákia vállalkozó szelle-
mű 30 tenyésztője részvételével.

A városi hivatal 2009-ben elismerve a pos-
tagalambászok által társadalmilag is hasznos-
nak minősülő tevékenységét. Babik László 
elnököt és Vincze Géza titkárt polgármeste-
ri díj odaítélésével tisztelte meg. Így azután 
szép csendben belekerültek a régió perifé-
rikus vérkeringésébe. Amely egyszersmind 
ismertséget, határokon átnyúló figyelmet is 
kölcsönöz a Tornalja-i postagalambászok 
nem kis örömére.

Vincze Gézával és Babik Lászlóval az I. 
Közép-Európai Kupán, Nyitrán hozott ösz-
sze a galambász jó sors. Légyen az Gödöl-
lőn vagy Budapesten a SYMA csarnokban az 
országos kiállításainkon, továbbá a Bajnokok 
találkozóján is rendre kezet rázhattunk. Tehát 
őszinte érdeklődéssel viseltetnek az anyaor-
szágbeli postagalambsport jeles rendezvénye-
inkhez, azok elmaradhatatlan vendégei. Nem 
túlzottan volt elegáns részemről, hogy három 
évben is invitáltak, de nem mentem el, rajtam 
kívül álló okok miatt, így aztán a csillagok 

állása is kedvezőre váltva, 2013. december 
20-án idősebb is ifjabb Ács Andrások felkí-
nálta lehetőséggel élve, velük egy légtérben 
jutottam el Tornaljára, mert ők szintén meg-
hívottjai voltak az 5. Bajnokok Nemzetközi 
találkozójának. A sötétedés beálltakor fordult 
rá az autó a Kultúrközpont főbejáratára.

A viszontlátás örömein túljutván, a ki-
állított galambok közelébe kerülhettünk. 
Pénteken kora este lévén semmi-senki nem 
akadályozott meg a kiállított galambok ket-
reckártyáin a viselt dolgaikról való tájéko-
zódásunkban. Közkeletű mondás: „az első 
gondolat a legértékesebb.” Néhány kivétel-
től eltekintve a rövid-középtávot jól repülő 
galambok uralták a kiállítás 90 %-át. Azt a 
néhány hosszú táv, vagy maraton távot re-
pült lovagot többnyire Magyarországról vit-
ték. Ketten Romániából mutatták be – Erdei 
Pavol és Sándor Atilla – kiválóságaikat. 

No de van protokoll is, amely a külföldie-
ket összeismertetni hivatott. bármerre jártam, 
jártunk külhonban ez bevett esemény. Ügyel-
ve arra, hogy ezen találkozások gasztronó-
miai élvezetekkel karöltve történnek szerte 
Európában.

A főtér észak-nyugati sarkát záró Kristal 
vendéglőben 19.00-kor fogadták a meg-
hívottakat. Az asztaltársaság így festett: 
alelnökünk Molnár Mihály, VB elnökünk 
Belák Ottó, Nagy Gábor és élete párja 
(Győr), Tóth István, Kókai Lajos, Páva 
Zoltán, Szabó Géza, Ács András és Ifj. Ács 
András.

Balról jobbra:
Pusko Gábor, Tornaja Város művelődési központ igazgatója.

Vincze Géza, Molnár Mihály MPGS alelnöke, Mojzeš Jaroslav, Babik László
Kasan Dušan S.P.SZ.. alelnöke, Mojzeš Milan

Varga Richard és Tunyi Klaudia
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Kisvártatva Babák László elnök köszön-
tötte a meghívottakat és a jelenlévőket, 
megkülönböztetett figyelemmel Juraj Kurek 
urat, őróla illik tudni, hogy ő volt a Szlovák 
Szövetség elnöke több ciklusban, tevékeny-
ségének hattyúdala a Nyitrai Postagalamb 
Olimpia sikeres megrendezése. Ezt követően 
lemondott viselt tisztségéről, és így az azóta 
eltelt időben maradéktalanul élvezheti a pos-
tagalambsport nyújtotta kellemes időt rabló 
szórakozást.

A kiállításon valamennyi kiállító sport-
társ díszoklevél kíséretében lett megsüve-
gelve. Megismerhettük a Szlovák általános 
bajnok párost: Štefan és Peter Zaleňák. 
Kedves figyelmesség következett, Nagy 
Gábort kérte a piedesztálra külön megkö-
szönték a kiállítás szervezésében kifejtett 
munkásságát, ő sem úszta meg apró figyel-
messég nélkül.

Egyszer csak Babák László penderedett 
középre, arra kérte a nagyérdeműt, hogy 
fogadják szeretettel az est meglepetését. 
Egy fiatal versenytáncos pár vállalta fel a 
szórakoztatásunkat. Kettőjük életkora alig 
haladhatta túl a 18 évet. A kíváncsiságtól 
kipirult arccal belekezdtek több táncformá-
ciót bemutatva, megannyiszor új öltözéket 
váltva. A szórakoztatottakat figyeltem, egy 
tanulmány volt, a gesztikulálások, no meg 
az önfeledt taps. Volt, akinek a keze-lába járt 
a záró akrobatikus rock and roll szám alatt. 
Köszönöm, igazán felemelő élmény volt e 
két emberpalántát látni, élvezni a nekünk 
szánt és bemutatott tudásukat. Köszönöm-e 
boldog perceket. Lassan véget vetnek a ze-
nének, hazamentek a legények.

Másnap a kiállításon fogadott egy jól 
összeállított, színes katalógus a főszerep-
lőkről: Belgium, Lengyel, Magyar, Cseh, 
Román, Szlovák sporttársak galambjai, 
féltett kincsei új-
fent szemrevéte-
lezhetővé váltak.

A ketreckár-
tyák tanúsága 
arra engedett 
k ö v e t k e z t e t n i , 
hogy nem vol-
tak kizsigerelve a 
galambok. Amit 
repültek, tiszte-
letet ébresztett 
bennem, a maguk 
k a t e g ó r i á j á b a n 
feltétlenül. Több 
olyan kis élő re-
pülőgép állta a te-
kintetem, amelyik 
2012-2013-ban 
évente 3-4-szer 
ugyanarról a fel-
eresztési helyről 
repült kiválóan. 

Előttünk több 
példa: Első Kö-
zép-Európa Kupa, 
Nyitra; Konti-
nentális és Kö-
zép-Európa Kupa, 
Budapest SYMA 
csarnok; XXXIII. 
P o s t a g a l a m b 
Olimpia, Nyitra. 

A lengyelek legázoltak minden szinten, szin-
te mindent. A Szlovákok is több díjat köny-
velhettek el. Volt, van annyi józan paraszti 
eszük, hogy azokat a feleresztési helyeket, 
amelyek teljesítése nem fekteti padlóra a 
galambokat azt favorizálják. Többször 4-5-
6-szor engednek az ilyen 2-3 favorizált fel-
eresztési helyről. Nem nyafogni, kételkedni 
kell, hanem gondolkodni. Tudtommal még 
senki nem került korházba evégett. 

A helyszűke belejátszott, nem volt 30-
40 kiállító pavilon. Ácsék az Emészthető 
Emésztővel – egy lengyel cég hatalmas 
árukészlettel – a harmadik talán Röhnfried 
termékekkel, ketyerékkel. A magyarok szí-
vesen választották az emészthető-emésztőt.

Kitűnő minőségű és mennyiségű ebéddel 
sokaknak kedveskedtek házigazdáink.

Lassan végére járt a fő attrakció, ha már 
belekezdtek, folytassák is a rendezvény-
sort. Mindaddig amíg kedvüket lelik a sok 
fáradtságos munkába, s amíg a kíváncsiság 
hajtja Önöket, mások távoli vidékeken ver-
senyzők kiválóságainak megismerésére. 
Köszönet a felénk irányuló megbecsülé-
sért, hogy meghívtatok, vártatok mindvé-
gig a kényelmünket kerestétek, utunkra jó 
szívvel engedtetek Babik László – Vincze 
Géza. Jó mulatság – férfimunka volt.

Száraz György

Asztaltársaság balról jobbra:
Tóth István, Molnár Mihály, id. Ács András, ifj. Ács András, Csordás Pál, 

Belák Ottó, Nagy Gábor házaspár
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Hatty Roest - Doppingkontroll
A július 4-ről 5-re virradó éjjelen, egy 

csütörtöki napon az NPO (Holland galamb-
szövetség) doppingbizottsága részlegünk 
(regionális egyesület) kérésére a galambok 
Chateauroux (760 km)-ről való versenyzését 
követően doppingellenőrzést hajtott végre. A 
puszta érdeklődésből fakad, hogyan is zajlik 
egy ilyen vizsgálat?

Miután a gyűjtő helyeken begyűjtik, s szál-
lító járművekkel elszállítják a galambokat az 
ellenőrzésre kiválasztott tenyésztők körében, 
az egyesület egy vezetője által, ellenőrzést 
hajtanak végre. Ez zajlott le az ermeloord-i 
gyűjtőcentrumban is.

Késő este a galambokkal megtelt ládák 
megérkeztek, majd azokat a chateauroux-i 
szállítóautóba pakolták át. A kiválasztott te-
nyésztők galambjai „egyesületeik” ládáiban 
ültek, melyeket relatíve könnyű megtalálni, 
hiszen azok az egyesületeik számával vannak 
ellátva. Lényeges azonban, hogy itt nem a 
galambok egyesületeiről van szó, hanem az 
egyes tenyésztőkről. Abban az esetben, ha az 
éppen keresett madár nem található nincsen 
semmi probléma, ugyanis minden ládához 
adott egy lista az oda begyűjtött galambokról. 
A versenyző neve így nem tűnhet el!

Mivel azonban a ládákban egyéb tenyész-
tők galambjai is vannak, így a kontrollálan-
dó, ellenőrizendő galambok megtalálása 
természetesen még ezzel a listával is egy bor-
zalmas tapogatózás.

„Hoppá, ismét egy olyan tenyésztő galamb-
ja, melyet nem kell ellenőrizni, egyszóval visz-
sza a ketrecbe és válasszunk egy másikat!”

És ez egészen addig meg így tovább, amíg az 
ember - bingó! - a keresett galambra nem akad. 
Ez az állat aztán egy elkülönített kosárba kerül, 

majd várnunk kell, hogy produkál-e ürüléket 
vagy sem. Abban az esetben, ha igen, ez az ürü-
lék ellenőrzésre kerül, ha nem, akkor csak egy 
kis időt követően megmarad még a lehetőség, 
hogy az állatot visszaengedjék, és egy másikat 
találjanak. Röviden szólva, egy doppingellenőr 
élete „nem rózsák közé ágyazott”. 

Sokkal fontosabbak számomra azonban a 
galambok, melyek kellően stressznek vannak 
kitéve az érintett ládákban. És nem csak az 
érintett tenyésztőké, hanem az egyesület töb-
bi tagjának galambjai is, egyszóval minden 
galamb a kocsiban.

Ezen állatokat tenyésztőik egy versenyzés-
re alkalmas távolságra felkészítették, most 
azonban több ember is azzal van elfoglalva, 
hogy a kosárban megragadják őket. Az imént 
ismertetett kontrollfolyamat alatt pedig három 
órás késéssel indult el az autó, melynek kö-
vetkezményeként péntek délután először csak 
Párizsba, majd Chateaurous-ba csak késéssel 
érkeztek meg. Mindez pedig egyértelműen 
kisebb fokú nyugtalanságot eredményezett a 
galambok szombat reggel 7:15-ös startjánál!

Megfogalmazásom jellegéből ítélve az 
Olvasó biztosan leszűrhette már, hogy mit is 
gondolok minderről, be kell valljam azonban, 
hogy egyáltalán semmit!

Mi magunk, szerencsére ezen verseny al-
kalmával egyetlen galambot sem ellenőriz-
tünk. Az egyik vezetőt ugyanis jómagam fel-
szólítottam erre, hogy mindennek egyáltalán 
van-e valamilyen hatása a jövőre nézve vagy 
sem, azt nem tudom megmondani. Ami azon-
ban biztos, hogy ezen folyamatok többségét 
rendkívül kritikus módon nézve megállapít-
ható, hogy bizony ez vezethet a galambok 
nyugtalanságához.

Amit viszont jómagam nagyon hiányolok 
a dopping területéről: a megfelelő ügyfél, 
szakvevő. Úgy hallottam, hogy az ellenőr-
zések lehetőleg röviddel a versenyek előtt 
kell, hogy legyenek elvégezve. Hiszen mi 
más lehetőség is volna még erre? Otthon a 
tenyésztőknél a begyűjtés napján? Amit per-
sze az ellenőr egész biztosan nem egy „hur-
rá”-val fogadna. Vagy talán egy galamb sincs 
otthon, esetleg elrejtették őket? Lehet, hogy a 
begyűjtés során a gyűjtőhelyen? Így lehet az 
indulatokat fokozni!

Azonnal a versenyt követően van még egy 
lehetőség. Egy bizottsági tagtól tudom, hogy 
a lehetségesen előforduló tiltott anyagokat 
igen nehéz megtalálni, kimutatni.

Többnyire ugyanis ezek már vagy feldol-
gozódtak vagy nemrég elhagyták a testet. Jó-
magam úgy vélem a modern keresőmódsze-
rek segítségével egy nagyon kis mennyiség 
kimutatható, s személyem szerint az utóbb 
megnevezett módszert tartom a legjobbnak. 
Tehát amikor jelentenek egy korai galambot, 
azt a jelentést követően rögtön ki is kell azt 
vizsgálni.

A kontrollt követően a próbák a genti 
egyetemre kerültek átvizsgálásra, ahonnan 
a vizsgált tenyésztők meg is kapják eredmé-
nyeiket.

Mindeközben egy éppen vizsgált tenyész-
tőt a dopping osztály vezetősége július 13-
14-től kezdve a versenyekben való részvé-
telről kizárta, mivel ugyanis a tenyésztő az 
említett bizottságot weblapján durva módon 
szidalmazhatta. A kérdés az, hogy a bizottság 
ezt megteheti-e ilyen módon. Kétség kívül 
ennek még folytatása lesz!

ford. Nagy Nikolett

Nem talált haza a postagalamb

Jól mondják a magamfajta embereknek, 
hogy a téma az utcán hever. Ezúttal a szó 
szoros értelmében tényleg ott volt.

Baktattam Nyíregyházán hazafelé 2014. 
január 3-án 9.55 órakor. Az Árpád utca 24. 
számú családi ház közelében galambtetemet 
láttam. Feltűnt, hogy a lábán furcsa, világos-
kék valami van. Hát persze, a gyűrűje, azon 
pedig számok. Ez azt jelenti, ez nem akár-
milyen, hanem híres, nyilvántartott postaga-
lamb. A cipőmmel a szegény, halott galambot 
finoman addig mozgattam, ameddig sikerült 

a betűket és a számokat kisilabizálnom. Az 
FCI a Nemzetközi Kinológiai Szövetség 
(franciául: Fédération Cynologique) rövidí-
tése. Alatta PL. A számok: 5767, kicsit odébb 
13 0290. A PL nyilván arra vall, a galambnak 
Lengyelországban tevékenykedik a gazdája, 
tenyésztője.

Mielőtt mindenki hülyének nézne, gyor-
san elmondom, miért foglalkozom ezzel az 
úgymond galambüggyel, vagy úgy is mond-
hatnám, madárgyászjelentéssel? Azért, mert 
hajdanán több riportot készítettem híres ga-
lambászokkal. Ők a madaraikat szinte csa-
ládtagnak tekintik. A postagalambjaikat a 
lakóhelyüktől – gyakran szervezett formában 
– több száz, sőt több ezer kilométerre lévő 
indítási helyre is elviszik versenyeztetni. 
Mérik, kié mikorra ér haza a lakóhelyére, a 
tulajdonosához. Abból kiszámítható az átlag-
sebessége.

Jómagam is láttam, amikor az egyik ga-
lambász könnyezett jelenlétemben, mert 
szerinte a csodálatosan szép, kedvenc vörös 

postagalambjának már meg kellett volna ér-
keznie. Németországnak a hazánktól legtá-
volabbi pontjáról indították útnak, vagyis en-
gedték szabadon. A férfi reménykedett benne, 
hogy a madarat nem érte baj, s rövidesen le-
száll a házra, majd berepül a dúcba. A gazda 
már készítette e madara kedvenc csemegéjét, 
a nyers földimogyoró-darabkákat, hogy azzal 
a hosszú út megtétele során bekövetkezett 
testsúly- és erőnlétcsökkenését mielőbb pó-
tolhassa. No meg persze gratulációként, vala-
mint jutalomként is.

No, az általam látott, talált szürkés-kékes 
postagalambot is minden bizonnyal ugyan-
ilyen aggódással várja tenyésztője, de e ma-
darat minden bizonnyal holtan sem fogja töb-
bé viszont látni.

Gondoltam, az internet segítségével, mint 
„palackba zárt üzenet” eljut hozzá, hogy ga-
lambja az utolsó repülése során tévedt Nyír-
egyházára és lelte ott halálát. Külső sérülés 
nem látszott rajta.

Cselényi György
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A galambok májbetegségei
A madarak májbetegségei gyakoriak, de 

ritkán kerülnek megállapításra. A máj a 
szervezet egyik legfontosabb szerve, szin-
te minden élettani funkcióban részt vesz: 
anyagcsere folyamatokban, méregtelenítés-
ben, bizonyos vegyületek tárolásában.

Vegyük sorra ezeket, a teljesség igénye 
nélkül!

Szerepe van:
• a szénhidrát anyacserében, pl. normál 

vércukorszint fenntartása,
• a fehérje anyagcserében, pl. véralvadási 

faktorok szintézise,
• a lipid anyagcserében, pl. koleszterin szintézis,
• a hormonanyagcserében, pl. nemi hormonok,
• a méregtelenítésben, pl. gyógyszerek, to-

xikus anyagcseretermékek lebontása,
• különböző anyagok, pl. glikogén, A, D, 

B12 vitaminok tárolásában,
• ill. az epetermelésben.
Ha a májat károsodás éri, ezek a folyama-

tok szenvednek zavart és alakítanak ki ko-
moly betegségeket.

A kóroktan változatos!
Fertőző okok:
• vírusok: herpesvírus, adenovírus,
• baktériumok: streptococcosis, salmonel-

losis, ornithosis, gümőkór,
• paraziták: trichomonosis
• gombák.
Nem fertőző okok:
• méreganyagok: növényvédőszerek, csá-

vázóanyagok,

• gyógyszerek 
• gombatoxinok,
• magas peroxid tartalmú takarmányok
• túlzott elhízás.
A májban nagyon kevés a fájdalomérző 

ideg, ennek következtében, ha májat károso-
dás éri, nem jelentkezik fájdalom. Emiatt a 
májbetegség sokáig rejtve marad. Csak ko-
moly elváltozás mutat klinikai tüneteket.

A májbeteg galamb bágyadt, étvágyta-
lan, nem szívesen mozog. 

A klinikai vizsgálat során sárgaság figyel-
hető meg a látható nyálkahártyákon. Idült 
esetekben a kondíció romlik, esetenként has-
menés is lehet. A bélsár jellegzetes, sárgás 
árnyalatú, amely főleg az urát kristályokon 
látszódik. Máskor méregzöld színű, nyúlós 
és nem feltétlenül hasmenéses!

A betegség során a máj megnagyobbodhat 
vagy megkisebbedhet.

A májduzzanat kisebb testű galambokon jól 
kitapintható, röntgenfelvételen jól felkeres-
hető. Vérvizsgálat alkalmával az epesavszint 
emelkedés a legspecifikusabb májkárosodást 
jelző paraméter.

A megnagyobbodott máj nagyon köny-
nyen megrepedhet, emiatt a galamb pilla-
natok alatt elvérzik a testüregébe!

Májzsugorodással járó kórképekben a test-
üregben felhalmozódó folyadék jól tapint-
ható. A felgyülemlő folyadék súlyos fokú 

nehezített légzést eredményez. Ritkán a fel-
halmozódó toxikus bomlástermékek miatt 
idegrendszeri tünetek is kialakulhatnak.

A máj rendkívüli regenerációs képességgel 
rendelkezik! Hogyan tudjuk ezt segíteni?

Megfelelő takarmányozással: kiváló minő-
ségű, könnyen emészthető, csökkent mennyi-
ségű takarmány etetésével.

A máj működését segítő anyagokkal: 
methionin nevű aminosav tartalmú készítmé-
nyek, pl. Sedochol oldat.

Máriatövis kivonatokkal, pl. Columba 
liver oldat. Bizonyos takarmányokba kever-
ve is megtalálható ennek a gyógynövénynek 
a magja.

A kamilla, a menta vagy a csalántea ita-
tása szintén májvédő.

A természetes joghurt szintén jótékony 
hatású.

Fontos, hogy bármely gyógyszer adagolá-
sa potenciálisan károsíthatja a májat, ezért ne 
feledkezzünk meg a májvédelemről sem!

Kérdéseiket és tapasztalataikat a 
megújult www.galambpatika.hu és a 
facebook.com/galambpatika oldalon várja, 
és eredményes versenyzést kíván:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara

galamb specialista állatorvosa,
galambász
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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, 20/522-6984

***
Komplett Bricon postagalamb időmérő rend-
szer eladó. Bricon 500-as óra 1 év jótállással, 
50 cm-es antenna, adapter, antennakábel. 
Tel: 27/362-256

***

Fiatalok gyűrűzését vállalom 2014-ben is 
igazi allround galamboktól 100-750 km-ig és 
maraton  távra valókat. 10 db rendelésekor + 
2 db ajándékba. Szállításban segíthetek. Ér-
deklődni: 96/261-748-as telefonszámon.

***
Vállalom galambházak berendezését, ülő-
kék, szállító ládák, fészkek, etetők, tolóajtók 
készítését egyedi méretben is. Referenciák: 
Zsikai Attila, Horváth-Varga dúc. Elérhető-
ségem: www.asztaloscsabi.fw.hu
Tel: 20/933-8444, 
asztaloscsabi@freemail.hu

***
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Lakossági Hirdetés
A 16-os Tagszövetségben két év alatt 43 díjat 
szállt versenygalambjaink alól kora tavaszi 
tojások eladók.
Illetve tenyészgalambjaink alól fiatalok ren-
delhetők. Érdeklődni telefonon.
Bederna-dúc Gyermely Tel: 20/469-1167

***
Családi okok miatt kiváló tenyészgalambok 
Pash, Engels, Schaerleckens stb. eladók. 
Érdeklődni este 8 után. Tel: 20/405-5295

***
Ország egyik legerősebb kerületében 
Győrben Tagszövetségi és Országos baj-
nok állományomból korlátozott szám-
ban tenyészgalambok és 2014-es fiatalok 
sportársias áron eladók. Elekes István, 
Győrújbarát. Tel: 30/862-3776

***

Figyelem! 

Benzing és STB 
versenyórába 

indigó kapható. 

Tel: 20/296-3018






