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Hagyományainknak megfelelően, de kibővítve a 
tagszövetségek programjaival szerveződött az idei 
évben a Magyar Galambászok Hétvégéje. A ma-
gyar galambászok örökös témája a versenyirányok 
megválasztása. Postagalambászaink többségének 
véleménye szerint ez határozza meg az eredmé-
nyességet. A versenyirány és a feleresztési helyek 
kiválasztása. Ezekben a kérdésekben minden kö-
zösség alapos előkészítő munkával saját közgyű-
lésén hozza meg a szakmailag legjobb döntést – 
gondolom én. Az előző évek tapasztalatait persze 
figyelembe kell venni, hasznosítani kell a jövő évi 
tervezésben. Így alakult ki, hogy a hagyományosan 
szervezett Katowicei versenyre 865 db galambot 
neveztek, az olimpiai gyűrűs 1 éves galambok ver-
senyére 470 db galambot küldtek el, Magdeburgba 
16 szállító járművön kb. 24.000 galambot enged-
tünk fel. A résztvevő tagszövetségek – Budapest 
I. – Budapest III. – Dél-Duna – Dél-Tisza – Du-
nakanyar – Hatvan és Környéke – Győr – Tatabá-
nya – Székesfehérvár – Szombathely – Esztergom 
– Békés – Kolumbia – Hírös – Karancs – Szigetköz 
– Királyi Városok – Aranyhomok – Villám – Pan-
non Maraton Klub szállított közvetlenül versenyző 
galambokat, de szinte minden tagszövetségből volt 
kisebb-nagyobb versenyzői létszám.

Úgy gondolom, mindenkinek reálisabban kellene 
felmérni saját és galambjainak felkészítési, előkészü-
leti, tenyésztési, szakmai tevékenységeit/állapotát, 
hiszen a hosszútáv mindig különleges verseny volt 
és lesz is a jövőben. Ide már nem elég csak elküldeni 
a postagalambot, el kell követni mindent, hogy haza 
is érhessen, listára is kerülhessen a postagalambunk. 
Ezek a versenyek a postagalambászat legnagyobb 
ismeretet, felkészítést, tudást igénylő versenyei, a 
legjobbak helyezik magukat és a legjobbak győznek.

Az sem mellékes, hogy a 2014. évi Barcelona ver-
senyre hogyan küldték a résztvevők a postagalam-
bokat:

2014 2013
Belgium 8851 10553 -1702
Franciaország 2872 3232 -360
Luxemburg 33 63 -30
Anglia 492 475 +17
Hollandia 5422 6930 -1508
Lengyelország 1632 2282 -650
Németország 1367 1700 -333
Dánia 0 0 0
Totál 20669 25235 -4566

Kimondhatom, hogy minden magyar postaga-
lambász büszke lehet a 2014. évi Magdeburgi ver-
senyre, amelyen a kb. 24.000 versenyző galamb 
részt vett. Az egyik legnagyobb verseny volt 2014. 
évben a világon! 

Ezúton gratulálok elsősorban a résztvevőknek, a 
verseny szervezőinek, a gyűjtőhelyeken dolgozók-
nak, valamennyi szállítónak és ezúton mondok kö-
szönetet Rüdiger Heinemann úrnak, a Magdeburgi 
verseny startfelelősének, aki közel 30 német posta-
galambász társaságában engedte fel a magyar ga-
lambokat és aki ezúton gratulál a Nemzeti Verseny 
megszervezéséhez, lebonyolításához, a szállítójár-
művek példás galamb ellátási munkájához.

A jövőt tervezni kell, úgy is és akkor is, ha több 
sporttársnak elmaradt sok jó versenygalamb-
ja, de tudomásul kell venni mindenkinek, hogy 
Magdeburgba a „középtávú Champion” galambot 
nem lehet betenni és nem érdemes betenni azokat 
a postagalambokat sem, akik „egész évben nem 
csináltak semmit”. Az év legnagyobb versenye 
nem jutalom-nyaralás, hanem igazi értékmérő, iga-
zi megmérettetés. Nekünk is fel kell készülni rá és 
versenygalambjainkat is fel kell készíteni. Országos 
szinten a galambok 70-80%-a hazaérkezett, amely 
igazán szép teljesítmény. A jövő évi tervezéskor vár-
juk minden sporttársunk ötletét, javaslatát a még si-
keresebb Nemzeti Verseny megszervezéséhez.

Bárdos István
elnök

Magyar Galambászok Hétvégéje – 2014

A Magyar Postagalamb Sportszövetség Etikai Bizott-
sága 2014. február 27-én tartott ülésén meghozta az 
alábbi 

határozatot.

Az Etika Bizottság Japport Zoltán 2012. október 
19-án kelt beadványával kapcsolatban a keletkezett 
írásbeli dokumentumok, a bizottság ülésén elhang-
zottak alapján valamint az Országos Versenysza-
bályzat és az Etikai Kódex előírásainak figyelembe 
vételével sportszerűtlen magatartás miatt figyel-
meztetésben részesíti a 28. tagszövetség ügyben 
érintett vezetőit (Szabó János, Morvai Zoltán, Ju-
hász Gyula). Felhívja figyelmüket, hogy a jövőben 
a fenti szabályzatoknak megfelelően, azok szelle-
mében végezzék tevékenységüket.
Az Etikai Bizottság felhívja Japport Zoltán figyelmét, 
hogy a jövőben kellő megalapozottsággal fogalmazza 
meg véleményét sporttársaival szemben.
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Gondolatok tagszövetségeinkről, egyesületeinkről, 
reformokról, változásokról, versenyszerveződésekről

A legfontosabb szervezeti változtatáso-
kat a tagszövetségek érdekében szükséges 
végrehajtani, hiszen ma az 5000 magyar 
postagalambász 30 közösségbe szerve-
ződve versenyzik. Ez a szám minden pos-
tagalambász paramétert – területi nagy-
ság, galamblétszám, versenyzői létszám, 
galambászsűrűség, a magyarországi me-
gyék számát figyelembe véve túl sok.

Milyen feladatokat végez folyamatosan 
a tagszövetség vezetése?

Jelenleg Szövetségünkben az egyesü-
let, tagszövetség csak hivatalos bírósági 
bejegyzéssel működhet. Az elnök a tár-
sadalmi szervezetekre vonatkozó jogsza-
bályok szerint vezeti a tagszövetséget, 
tagnyilvántartásuk van, tagdíjat szednek 
a szövetség és a tagszövetség részére, házi 
pénztárt vezetnek. Bankszámlaszámot kö-
telesek nyitni és vezetni, adószámot kérni, 
APEH bejelentési kötelezettségük van. 

Évente több alkalommal közgyűlést 
tartanak, ahol a tagszövetség éves fel-
adatait beszélik meg, a versenyeket terve-
zik – szervezik – lebonyolítják, eredményt 
számoltatnak, listát készíttetnek, galamb-
szállító felépítményt – többen saját autót 
üzemeltetnek vagy bérfuvarozást szer-
veznek. Intézik a versenyzéshez szüksé-
ges állategészségügyi dokumentumokat, 
megszervezik a tréningprogramokat, a 
versenyutakat, kijelölik a feleresztési he-
lyeket az FCI kategóriák szerinti km-nek 
megfelelően, megtervezik a szállító autók 
útvonaltervét, a gyűjtési rendet, a ketrec-
kiosztást, a szállító járműben a pakolási 
rendet, a ketrecek felújítását, a folyama-
tos takarítást, a biztonságos állagmegőr-
zést, a versenyzés takarmányszükségletét. 
Felügyelik a versenybizottsági szabályok 
betartását, szervezik a versenyellenőrzése-
ket, szervezik a tagszövetségi kiállításokat, 
díjkiosztókat, szervezik a díjak megvásár-
lását, elszállítását, ünnepélyes keretek kö-
zött kiosztják a díjakat és az okleveleket. 
Biztosítják a versenyek során a szakmai-
lag hozzáértő sofőröket, kísérőket, segítik 
felkészítésüket a biztonságos és sportszerű 
szállítással, ellátással, starttal.

Versenyköltségeket, gyűrűpénzeket 
szednek be, intézik a versenyzők bemé-
réseit, azok költségeit és a Szövetségi 
tételeket továbbítják a Szövetségbe, a 
tagszövetségi pénzeket pedig a pénzügyi 
szabályoknak megfelelően kell, hogy ke-
zeljék saját számlájukon illetve a házi-
pénztárukban.

Versenyzői közösségeink egységét erő-
sítendően folyamatosan tartják az egye-
sületeikkel a kapcsolatot, közös prog-
ramokat, rendezvényeket szerveznek. 
Folyamatos és állandó kapcsolatot tarta-
nak a Magyar Postagalamb Sportszövet-
séggel, részt vesznek a Nemzeti Bajnok-
ság programjain, az Anker Bajnokságban 
és egyéb nemzeti kiírású versenyeken, 
más tagszövetségekkel egyeztetnek a kö-
zös versenyeket illetően, egyeztetik a kö-
zös szállítási lehetőségeket.

Nem hiszem, hogy mindent felsoroltam, de 
a fentiekben leírtak felsorolása, átgondolása is 
sok.

Kérdésem – fel vannak készülve mind-
ezen és sok más feladatra a tagszövetsé-
geink vezetői vagy néhány, kevés lelkes 
ember elképzelhetetlenül sok időt és ener-
giát áldozva működteti sikeresen, vagy 
kevésbé sikeresen ezt a rendszert?

Véleményem és tapasztalatom szerint 
a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
részéről vezetőinket képezni kell, folya-
matosan felkészíteni a vállalt feladataik 
elvégzéséhez szükséges maximális isme-
retre, tudásra.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
5000 fős tagsága országos szinten olyan 
tekintélyes létszám, amelyre minden szin-
ten fokozott figyelmet kell fordítani.

A postagalambsport jövője tetteinkben, 
cselekedeteinkben, közösségeinkben, ver-
senyzéseinkben, vezetőink munkájában is 
gyökerezik.

Véleményem szerint a tagszövetségek-
nek a jövőben elsősorban versenyszervező 
– szállító – versenylebonyolító közösség-
ként kellene működnie – akár gazdálkodó 
egységként (pl. vállalkozási) formában, 
ahol a körzetükbe tartozó egyesületeknek, 
postagalambászoknak több központi gyűj-
tőhely kialakításával optimális és maxi-
mális szolgáltatást nyújtva versenyeket 
szerveznének, bonyolítanának le a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség és az FCI ver-
senykiírása és versenyszabályzata alapján.

Magyarországon is csökkenteni kell a 
jelenleg tagszövetségként működő ver-
senyzői közösségeket, ahogy ezt pl. Né-
metországban, vagy Romániában, Len-
gyelországban tették.

Követni kell a magyar sportban vala-
mennyi sportágban kialakult versenyzési 
egységeket – 1 megyében együtt verseny-
ző megyén belüli közösségek, egyesüle-
tek, tagszövetségek. Persze adódhatnak 

kivételek elsősorban a megyehatárok kö-
zelében – a szélen lakók esetében illetve 
egy Pest megye és Budapest földrajzi el-
helyezkedése is több felosztást igényel.

A megyén belüli szerveződés előnyei 
a társadalmi, közigazgatási előnyöket is 
élvezik.Az egyesületeket közelebb hozza 
egymáshoz, több közös rendezvény szer-
vezésére nyílhat lehetőség, több versenyt 
tudnának közösen rendezni, olcsóbb len-
ne a szállítás, olcsóbb lenne a versenyzés 
költsége, erősödne az együvé tartozás ér-
zése.

Természetesen figyelembe kell venni, 
hogy milyen a galambászok területi el-
helyezkedése, milyenek a legkedvezőbb 
versenyszervezési, szállítási lehetőségek. 
Milyenek a versenyzési irányok, a szállítói 
útvonalak, gyűjtőkörök.

Elsősorban a sportolási, versenyzési 
szempontok alakítsák együtt versenyző 
közösségeinket.

Melyek a változtatások legfontosabb 
eredményei és következményei?

- Nagyobb versenyzői közelség alakul-
na ki a tagszövetségek irányába.

- Gazdaságosabb és gyorsabb lenne a 
szállítás és szállításszervezés.

- Egyszerűbb és hatékonyabb lenne a 
szövetség, mint támogató szervezet 
irányítása, döntéshozatala, érdekkép-
viselete, érdekérvényesítése.

- Nagyobb lehetőség lenne a sportte-
vékenységre, amely mindenkinek az 
előnyét szolgálná.

- Egyszerűsítené az átigazolásokat!
- Értékesebbek, sikeresebbek lehetnének 

a versenyek és az elért eredmények.
Hogy milyen előnyei lehetnek az új 

közösségeknek? – Nagyon sok.
- nagyobb létszámú versenyzési lehető-

ség
- több együttműködési lehetőség
- a szállítójárművek jobb, eredménye-

sebb kihasználása
- több közös rendezvény – több röptetés
- nagyobb lehetőség nyílna a versenyek 

rendezésére, az egymással való összeha-
sonlításra.

Az elmúlt időszak számaival alátá-
masztva szeretnénk a fentieket igazolni:

2000-ben az új Alapszabályunk elfoga-
dásakor 27 kerület működött, amelyekben 
303 egyesület szerződött.

Ezek közül 8 kerületben nem volt meg a 
törvény által előírt 10 egyesület. Ez 28%, 
ami akkor is sok volt, most négy tagszö-
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vetségben nincs 10 egyesület ez 13%. A 
probléma nem szűnt meg.

Jelenleg nem jelentős, de tény – van-
nak 10 fő alatt működő egyesületeink is. 
Ezeknek minimális esélyük van az önálló 
sportversenyeken való részvételre, vala-
mint közösségi életüket sem élik semmi-
lyen szinten.

A megyékben történő versenyzés a pos-
tagalambászok egymástól való távolságát 
is pozitívan befolyásolná a földrajzi és 
közigazgatási szempontokból kifolyólag.

Napjaink kihívásai reformokat, vál-
toztatásokat követelnek.

Minden gondolkodó postagalambász-
nak, egyesületi – tagszövetségi vezetőnek 
meg kell érteni a reformok szükségessé-
gét.

A reform végrehajtása jelentős szer-
vezési, reálisabb versenyzési lehetőséget, 
csökkenő költségeket, kiadásokat ered-
ményez, az együtt versenyzők távolság-
különbségei csökkennek – az eredmények 
reálisabbak lesznek.

A Szövetség konstruktívabban végez-
hetné munkáját, többet és hatékonyab-
ban tudnánk valamennyien foglalkozni a 
postagalambsport további fejlődésével, 
fejlesztésével pl. a konkurencia, a szem-
beszél – hátszél, az előrébb-hátrább lévő 
versenyzők a versenyzési irányok, a start-
helyek, a postagalambok tenyésztési, a 
versenyzők felkészítése, a formába hozás, 
a fiatalok kérdéseivel, jövőnkkel.

A tervezett megyésített felbontás te-
rületileg biztosítaná a fair verseny kö-
rülményeit és talán ez a legfontosabb. 
Véleményem szerint sok tenyésztő egy-
általán nincsen tisztában azzal, hogy az 
ő jelenlegi versenyzői területe mekkora 
kiterjedésű, milyen széles, milyen hosszú, 
mennyi az átrepülés? A terület mellett még 
döntőbb az a kérdés, hogy a versenyzők 
számukat tekintve ezen a területen hogyan 
oszlanak meg, vagyis a galambászsűrű-
ség.

A Szövetség többször próbálta már a 
tagszövetségeink enyhén szólva is el-
lentmondásos földrajzi elhelyezkedését 
bemutatni, de az átigazolásoknál eddig 
semmilyen ésszerű szempontok nem ér-
vényesültek és félő a jövőben sem fognak. 
A Magyar Postagalamb Sportszövetség és 
a versenyző köreink számára az a legfon-
tosabb, hogy területileg a lehető legjobb 
együtt versenyző közösségeket alakítsuk 
ki és működtessünk.

A reformok célja az is, hogy minimális-
ra csökkentsük a tenyésztők, egyesületek 
vándorlását és hosszútávra tervezzük 
meg a röptetési irányokat, jelöljük ki, 

csökkentsük és állandósítsuk feleresztési 
helyeinket.

Versenyeinken a legnagyobb elküldött 
galamblétszámra kell törekednünk, amely 
csökkentené a tenyésztők, versenyzők 
röptetési költségeit.

A fiatalok, a kezdők és a kevésbé ered-
ményes tenyésztők nem lennének rákény-
szerítve a feszes versenyzési programra, 
ahogyan ez most történik. Lenne sikerél-
ményük és galambjaik is a következő sze-
zonra. A reformnak a postagalambászok 
érdekében kell megtörténnie.

Vitathatatlan, a tagszövetségeknek 
át kell alakulniuk együtt gondolkodó, 
együtt versenyző közösségekké, hogy ne 
csak túlélők, hanem erősek, fejlődőképe-
sek maradjanak.

Ezekben a közösségekben nagy mun-
kabírású, elkötelezett vezetőket (elnök 
– versenybizottság) kell választaniuk a 
tagságnak, hogy felelősségteljes munkát 
tudjanak végezni, felelősségteljesen kép-
viseljék tagszövetségeink érdekeit.

A jövő útja 1 megye és először a me-
gyén belül együtt versenyző postaga-
lambász közösség, és távlataiban a nyílt 
versenyek versenyzési lehetőségével 
úgynevezett röpcsoport, zóna, regionális 
versenyek szervezése. Ezen versenyekbe 
bőven belefér az FCI Olimpiai kategóri-
ák szerinti értékelés, a magyar Nemzeti 
Bajnokság versenykiírásai, az Emlékver-
senyek, a pénzdíjas versenyek.

A lényeg a postagalambok teljesítmé-
nyének elismerése, bemutatása, értékelé-
se.

Véleményem szerint a Postagalamb-
sporttal, mint a Szövetséggel járó admi-
nisztrációs ügyintézésekre megyén belül 
1-1 ügyintézőt lehetne választani, aki a 
tagszövetség vezetője is, vagy tagjai is 
lehet, aki anyagi ellenszolgáltatás fejé-
ben végezné el az összes postagalambász 
ügyintézési feladatokat, akár a beszedett 
tagszövetségi tagdíjból rendezve:

- tagnyilvántartás,
- tagdíj,
- dúcbemérés,
- versenyengedély,
- versenynevezés,
- eredmények továbbítása,
- listák továbbítása,
- gyűrűrendelés,
- kiállítás, oklevelek,
- házi pénztár,
- utalások,
- gyűjtés megszervezése,
- gyűjtési rend, időpontok,
- ketrecbeosztás,
- gépkocsi útvonal,

- ketrecfelújítás,
- díjkiosztó, díjak,
- stb.
A változtatásokra a 2011. évi CLXXV. 

Civil törvény változásai miatt is szükség 
van. A jelenleg érvényben lévő Alapsza-
bályunk szerint az egyesületeinknek, tag-
szövetségeinknek komoly kötelezettsége-
ik vannak a bíróságok, az adóhatóság, a 
bankok felé. A kötelezettségek teljesíthe-
tősége valamennyi egyesületben és egye-
sületként működő klubban, tagszövetség-
ben a hivatalos működés feltétele.

Lehet, hogy az a legjobb megoldás, 
hogy alakul 1 megyén belüli tagszövet-
ség, amelynek valamennyi megyén belüli 
postagalambász a tagja, és ez a közösség 
lesz a bíróságon bejegyezve olyan áron, 
hogy az eddig működő postagalamb 
sportegyesületek hagyományaik szerint 
működnének tovább, élnék – éltetnék kö-
zösségeiket de nem kellene bírósági be-
jegyzés a működésükhöz. 

Lehet olyan megoldás, hogy a jövőben 
a Magyar Postagalamb Sportszövetségnek 
az egyesületek közvetlenül lennének a tag-
jai.

Hogyan lehet Magyarországon posta-
galamb versenyeket rendezni?
1. Hivatalos postagalamb versenyeket a 

Magyar Postagalamb Sportszövetség és 
annak tagjai (egyesületek, tagszövetsé-
gek, maraton klubok) írhatnak ki, hir-
dethetnek és rendezhetnek meg az FCI 
előírásainak figyelembe vételével.

2. A versenyek kiírását kötelező a verse-
nyeken részt venni szándékozókkal elő-
re megismertetni.

3. A kiírt versenyektől eltérni csak ala-
pos, indokolt esetben lehet, lehetőleg a 
helyszínen megbizonyosodva például a 
kedvezőtlen időjárási körülményekről.

4. A versenyprogramok leadási határideje 
március 1.

5. A versenyengedélyek leadási és befize-
tési határideje április 15.

6. Az alapnevezésben szereplő galambok 
tulajdon- vagy versenyzési joga igazol-
ható kell, hogy legyen az egyesületben. 
Egy adott galambot egy versenyszezon-
ban csak egy tenyésztő versenyeztethet.
Egy versenyző csak egy koordinátájú 
dúcból versenyezhet a megkezdett ver-
senyszezonban.
Kiállításra csak annak a nevén küldhe-
tő galamb, akinek a nevén az előző két 
versenyszezonban a galamb verseny-
zett.

7. A tenyésztő saját galambjainak gyűjté-
sében nem vehet részt.

8. A galambok szállítása minden esetben a 
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vonatkozó szállítási és állategészségügyi 
jogszabályoknak megfelelően kell, hogy 
történjen.

9. A szállítás előkészítése és lebonyolítá-
sa meg kell, hogy feleljen a 2008. évi 
XLVI. törvénynek az élelmiszerláncról 
és hatósági felügyeletéről a II. fejezet 
előírásainak.

10. A szállítmányokat minden esetben a 
vakcinázási naplók egy példányával és 
a rakodásra vonatkozó hatósági állat-
egészségügyi igazolással, valamint a 
gyűjtési lista (versenyjegyzőkönyv) egy 
példányával lehet csak elindítani.

11. Külföldi feleresztés csak az adott or-
szág postagalamb szövetsége által meg-
adott koordinátájú feleresztési helyekről 
történhet. A feleresztési helyeken a he-
lyi, előre kijelölt startfelelős segítsége 
igényelhető, de őt előre értesíteni kell!

12. Minden 100 km feletti tréningre és 
minden hivatalos versenyre kötelező 
a kísérő küldése az első gyűjtőhelytől 
kezdődően, aki gondoskodik a takar-
mányról, itatásról, szakszerű ellátásról 
és a megfelelő pihenőidő betartásáról.

13. A kísérőnek rendelkeznie kell az állat-
szállítási tanfolyam teljesítésével és ezt 
követően is törekedni kell a képzéseken 
való részvételre.
Ahány száz kilométer a tervezett ver-
seny, legalább annyiszor egy óra pihenő-
időt javaslunk biztosítani a helyszínen.

14. A szállítás során az állatvédelmi elő-
írásokat maradéktalanul be kell tartani 

(alapterület / galamb létszám, külső-
belső hőmérséklet, légcsere...). 

15. Minden önállóan szállító és startot 
lebonyolító járműnek, vontatmánynak 
GPS rendszerrel kell rendelkeznie. A 
startigazoláshoz a GPS elérhetőséget 
a Szövetségbe le kell adni, az adott év 
március 31-ig.

16. Valamennyi szállító járművet videó 
kamerákkal kell felszerelni, a startot és 
a folyosói feladatokat CD-re elmentve 
egy évig megőrizni. A startot rögzíteni 
és hazaérkezés után a tagszövetség hon-
lapjára feltenni.

17. Az előírt versenyeknél az élgalamb jelen-
tése minden versenyt rendező közösségben 
kötelező a versenyszabályzatban megadott 
módon.

18. Egy versenyző csapatot csak egy óra-
típussal lehet rögzíteni. 
A változtatásoknak, változásoknak a 

tagszövetségek átalakításához kizárólag 
a földrajzi megfontolásoknak és a megyei 
elhelyezkedéseknek kell alapul szolgálni.

A versenyszervezők a versenyzéseik 
során jobban kihasználhatják kapacitásu-
kat, több versenyt tudnának ajánlani ol-
csóbban és szervezettebben. A tenyésztők 
specializálhatnák magukat rövid-közép 
vagy hosszútávra ezáltal eredménye-
sebbek, sikeresebbek lehetnének, a ga-
lambveszteségeik is csökkennének, így 
fennállna a lehetőség, hogy hétről-hétre 
a lehető legnagyobb versenyzői létszá-
mokat tudnánk elérni versenyeinken, ami 

csökkentené a tenyésztő versenyzési költ-
ségeit és növelné a versenyeink értékét.

A tenyésztők is elégedettebbek és akár 
eredményesebbek is lehetnének. Fiatalok, 
új kezdők, idősek és azok, akik csak élvezik 
a postagalambsportot, nem az eredmények 
bűvöletében élnek, szabadabban, oldottab-
ban versenyezhetnének, gyakorolhatnák, 
élvezhetnék kedvenc sportjukat, akár csa-
ládi környezetükben, barátaik körében is, 
nem a jelenlegi feszes utazási rendbe len-
nének beszorítva, belekényszerítve.

Az Alapszabályunk törvényekhez iga-
zításával, modernizálásával, értelmezhe-
tőbbé tételével együtt közös akarattal el 
kell végeznünk a szükséges reformokat a 
Magyar Postagalamb Sportszövetségben 
a magyar postagalamb tenyésztők érde-
kében.

A siker a támogatottságon múlik.
Gondolkodtatónak: Németországban a 

postagalamb Sportszövetség 2003.01.01-
től új kerületi versenyfelosztást vezetett be 
az alábbi adatokkal dolgozva. 

Németország: 357 023 km² terület, 
80 399 300 lakos,
16 megye melyen belül működnek a kerü-

letek
41 500 galambász, 67 kerület
= 1 kerületben átlagosan 619 galambász

Magyarország adatai: 93 036 km2 terület,
9 908 798 lakos, - 19 megye
 5000 galambász, - 30 tagszövetség
= 1 tagszövetségben átlagosan 166 ga-
lambász - Elgondolkodtató, beszédes 
számok, de hasznosak a cselekvéshez.

Bárdos István

FCI Fiatal galambok Világbajnoksága
Általános feltételek:
 - A Világbajnokságon minden FCI által 

bejegyzett ország részt vehet. Magyarország-
ra 23 ország küldött 366 junior Világbajnoki 
és 621 Világbajnoki fiatalt.

- A Világbajnoki Dúc Vácon található, ami 
Budapesttől kb. 40 km-re van. Bacskai Sán-
dor postagalambász (A-35) telephelyén.

- Minden ország küldhetett maximum 25 ver-
senyző galambot + 5 tartalék galambot (összesen 
30 galamb) a 2014-ik évbeli fiatalokból. Több or-
szág nem használta ki a maximális keretszámot.

- A tartalék galambok, akkor fognak verse-
nyezni a csapatban, amikor a nevezett galam-
bok elhullanak, vagy elvesznek.

A világbajnoki teszttelepen kamera rend-
szert építünk ki, amely augusztus hónaptól 
fog működni. Elérhetősége: a Magyar Pos-
tagalamb Sportszövetség honlapján. http://
www.olympiad2015.hu

- Minden galambot augusztusban chip 
gyűrűzzük az olimpia főszponzorának rend-
szerével, a Benzing elektronikus rendszerrel 
amellyel versenyezni fognak.

- A versenyinformációkat folyamatosan 
frissíteni fogjuk az internetes oldalunkon.

Tréning és versenyprogram
- Augusztus 20-a után elkezdődnek az 

5-15-35-50 km-es tréningek, két-három na-
ponta.

- Előversenyek:
Szeptember 6-7.     Távolság: 80 km
Szeptember 13-14. Távolság: 150 km
Szeptember 20-21. Távolság: 200 km
- Záróverseny Prága
Szeptember 27.  Távolság: 420 km 

- Szeptember 1. és 27. között hetente 2-2 
alkalommal 20-30 km-es tréningek.

A záróverseny bekosarazása szeptember 
26. péntek 13.00 órától. FCI ellenőrzése mel-
lett, amelyre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.

Értékelés:
- Egyéni lista a junior és a világbajnoki ga-

lambok részére külön-külön
- Besorolás országonként (a három legjobb 

galamb helyezési száma összesítése alapján)  
a junior és a világbajnoki kategóriákban kü-
lön-külön.

- Ász Galamb osztályozása a három 
előverseny és záróverseny helyezési száma 
alapján a junior és a világbajnoki kategóriák-
ban külön-külön.

Díjazás a fentiek alapján:
1. - Arany érem + oklevél
2. - Ezüst érem + oklevél
3. - Bronz érem + oklevél

Program:
2014. szeptember 25 - 27.

szeptember 25.
14:00 – 19:00 Az érkező vendégek fogadá-

sa Budapesten

szeptember 26.
13:00 – 16:00 Kosarazás a versenyre
16:00 – 20:00 Szakmai konzultáció az FCI 

vendégek és a magyar postagalambászok ré-
szére

szeptember 27.
Verseny
Díjkiosztó
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A szállítóeszközöket, konténereket és fel-

szereléseiket oly módon kell megtervezni, ki-

alakítani, karbantartani és működtetni, hogy:

• Biztosítsák, hogy a szállítandó állat fajtá-

jának megfelelő mennyiségű és minő-

ségű levegő fenntartható legyen;

o A közúti szállítóeszközök szellőztető-

rendszerének olyan kialakítással kell 

rendelkeznie és úgy kell azokat kar-

bantartani, hogy az állatok számára 

az út során függetlenül attól, hogy a 

szállítóeszköz áll-e vagy mozgásban 

van,+/- 5 °C-os eltéréssel bármikor 

fenn tudjanak tartani egy, a külső hő-

mérséklettől függően változó, 5 °C és 

30 °C közötti hőmérsékletet a szállí-

tóeszközön.

o A szellőztetőrendszernek 60 m3/h/KN 

névleges kapacitásnak megfelelő mi-

nimális légáramlás mellett alkalmas-

nak kell lennie az egyenletes légelosz-

tás biztosítására. A jármű motorjától 

függetlenül legalább 4 órán át képes-

nek kell lennie a működésre.

Ha van ventilátor az autón azt illik, 

használni!

Ha nem üzemel, meg kell javítani!

o A közúti szállítóeszközöket fel kell sze-

relni egy hőmérséklet-ellenőrző rend-

szerrel, valamint egy, az ilyen adatok 

rögzítésére szolgáló eszközzel. A te-

herjármű azon részeiben, amelyekben 

annak tervezési sajátosságaitól füg-

gően a legrosszabb klímaviszonyok 

kialakulása valószínűsíthető, érzéke-

lőket kell elhelyezni. Az így rögzített 

hőmérsékleti adatokat keltezéssel kell 

ellátni, és kérésre az illetékes hatóság 

rendelkezésére kell bocsátani.

o A közúti szállítóeszközöket riasztó-

rendszerrel kell ellátni annak érdeké-

ben, hogy a jármű vezetőjét figyel-

meztetni lehessen, ha a hőmérséklet 

eléri a maximális vagy minimális ha-

tárértéket azokban a bokszokban, ahol 

állatok vannak elhelyezve.

Nyilván ez utóbbi 2 pont csak utópia a pos-

tagalamb szállítások gyakorlatában, de más 

állatfajoknál ez Európai Uniós előírás.

• biztosítsák az állatok megközelítését, 

hogy ellenőrzésük és ellátásuk lehetsé-

ges legyen;

Hozzáférhetőség kérdése: minden oldal-

ról kivitelezhető legyen!

• csúszásmentes és olyan padlózattal le-

gyenek ellátva, amely minimálisra csök-

kenti az ürülék kiszivárgását;

A ketrecekbe rakott hullámpapír jó meg-

oldás, csak alkalmazni és cserélni kell.

Ha beázik a felépítmény, a szétázott pa-

pír és a tocsogó ürülék enyhén szólva is 

állategészségügyi szempontból aggályos 

lehet.

• olyan megvilágítással rendelkezzenek, 

amely elegendő az állatok ellenőrzésé-

hez és ellátásához a szállítás folyamán.

Az előzőekben már szó volt az elemlám-

pás galambpakolásról!

Szállítási gyakorlat

Berakodás, kirakodás és az állatokkal való 

bánásmód során az állatok jóléte az elsődle-

ges szempont! A lehető legkisebb törődéssel, 

higgadtan, nem hajkurászva kell a galambo-

kat megfogni.

A szállítás során az állatok számára meg-

felelő időközönként, fajuknak és koruknak 

megfelelően, vizet, takarmányt és pihenési 

lehetőséget kell biztosítani. Egyéb előírás 

hiányában a madarakat legalább 24 óránként 

etetni és legalább 12 óránként itatni kell. A 

víznek és a takarmánynak jó minőségűnek 

kell lennie, és azokat úgy kell elérhetővé ten-

ni számukra, hogy minimális legyen a fertő-

zés veszélye. Kellő figyelmet kell fordítani az 

állatok azon szükségletére, hogy hozzászok-

janak az etetés és itatás módjához.

Az itatáshoz szükséges kannákat is illene 

fertőtleníteni, a fel nem használt vizet ki kell 

önteni és a versenyek alkalmával új és tiszta 

vizet kell használni!

Nem jó az a gyakorlat, hogy a beépített 

víztároló rendszerekben poshad a víz!

Különböző vízfertőtlenítő, vízsavanyító 

szerek alkalmazása megfontolandó!

A végére hagytam talán a legfontosabb 

kérdést, a rakodási sűrűséget! Mennyi ga-

lamb kerüljön egy ládába?

A versenyszabályzat így fogalmaz:

A versenygyűrűzött galambokat szállí-

tókosárban kell szállítani. A szállítókosár 

hozzávetőleges belmagassága 24 centiméter 

legyen, és egy galambra 24 óránál rövidebb 

benntartózkodási időt tervezve minimum 280 

négyzetcentiméter, ennél több, 24 órán túli 

benntartózkodást tervezve 350 négyzetcenti-

méter terület jusson.

Ez azt jelenti, hogy egy 80x90 cm-es lá-

dában rövid, középtávon max. 25 galamb, 

hosszútávon max. 20 galamb tartózkod-

hatna.

Nem mindig van így!

Kérdéseiket és tapasztalataikat a www.
galambpatika.hu oldalon várja, és jó pihe-
nést kíván erre a pár versenymentes hétre:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara

galamb specialista állatorvosa, 
galambász,

a Postagalamb Sportszövetség 

Állategészségügyi Bizottságának elnöke

A szállító járművek, felépítmények  
állat-egészségügyi követelményei (2. rész) 

Valamennyi szállítóeszközre vonatkozó rendelkezések
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Kérdések a szakértőkhöz 
Ma: Günter Prange a sikerreceptről a galambsportban

A fordító előszava:
Günter Prange az utóbbi 30 évben kétség 

nélkül az egyik legjobb versenyző Németor-
szágban, neve fogalommá vált a postaga-
lambsportban. Egyik legismertebb galambja, 
a „Ringlose”, sokak szerint Németország 
legjobb tenyészgalambja volt a közelmúlt-
ban. Csupán 2001 és 2005 között háromszor 
nyerte meg gyereke (az „Eurostar” közvet-
lenül Günter Prange-nél) vagy unokája (a 
„Comet” Toni van Ravenstein-nél, illetve az 
„1011”-es a Beumer/Sandbothe párosnál) 
Németország első ászgalambja címet. Emel-
lett számtalan további ász és többszörösen 
díjas galamb származik a családból.

Tőle olvashatjuk, mi szükséges az eredmé-
nyes galambászathoz, amely gondolatok jó 
része egyszerűnek és egyértelműnek tűnhet, 
mégis üzenetét és tartalmát jóval többnek vé-
lem ennél.

Günter, egyszer azt mondtad, minden, 
amit tudni kell ahhoz, hogy valaki a ga-
lambsportban sikeres legyen, két oldalban 
összefoglalható. Most ezt a két oldalt sze-
retnék közre adni: tehát hogyan lesz vala-
kiből sikeres postagalambász?

Először azzal szeretném kezdeni, hogy 
sok dolog, amit a galambsportról írnak, bár-
milyen érdekes is, de szükségszerűen nem 
garantálják a sikert. Természetesen nagyon 
sok ostobaságot is leírnak, ami aztán hoz-
zájárul az emberek elbizonytalanodásához. 
Bemutatnak nekünk különböző programokat, 
a tenyésztő pedig még alig van abban a hely-
zetben, hogy döntsön valamelyik mellett, és 
utána be is tartsa azt.

Amikor a galambsportot elkezdjük, eleinte 
csak arra kell odafigyelnünk, hogy galambo-
kat kapjunk. Amennyiben ez már megtörtént, 
utána a legfontosabb, hogy kifejlesszük ma-
gunkban az állatokkal kapcsolatos érzéket, 
amely érzéket nem tudják sem könyvekből 
sem érdekes galambcikkekből átadni nekünk. 
Vannak olyan galambtenyésztők, akik egész 
életükben nem vettek könyvet a kezükbe, 
ennek ellenére mégis nagyon eredményesek 
voltak. Gondolok itt például Pol Bostijn-ra, 
akit az idősebbek mindegyike egészen bizto-
san ismer. Ezek a tenyésztők, ha nem is ren-
delkeztek különleges tudással, ismerettel, he-
lyette bizonyos megfigyelési tehetséggel, ami 
feltétlenül ide tartozik. Tehát ha valaki sike-
res galambász akar lenni, akkor ezt a spor-
tot is szenvedéllyel kell űznie, úgynevezett 
”galambbolond” kell legyen, és szeretnie kell 
ezeket a szerfelett nemes teremtményeket, il-
letve meg kell próbálnia őket megérteni.

Ha a galambsport régi motorosai vissza-
gondolnak a kezdetekhez, akkor arra fognak 
emlékezni, fiatal galambászként mindent 
megtettek azért, hogy egyáltalán postaga-

lambhoz jussanak. Amihez az elején nem fel-
tétlenül kellett jónak lennünk, hiszen majd-
nem ölni is tudtunk érte. Esténként a sötétben 
az Ems-hídon, vagy fent a templomtorony-
ban, mindenhol körbetornáztunk, azért hogy 
igazi gyűrűs postagalambhoz jussunk. És 
amennyiben a „zsákmányunk” ezután még 
belga, holland, vagy angol gyűrűvel rendel-
kezett, annál jobban tetszett nekünk!

Az első galambdúcainkat saját magunk 
mindenféle összeverbuvált deszkából építet-
tük, miközben ma mindennek az elején már 
tökéletesnek kell lennie. Akkoriban még csak 
arról álmodtunk, egyszer majd igazi galamb-
dúcunk lesz, majd, most amikor ez az álmunk 
már teljesült, nem hisszük többé, milyen ki-
csiben kezdtük.

Amikor a galambsportot elkezdtem, még 
én sem nyertem díjakat. Ebben az időben 
egyszerűen csak összefogtuk a galambjain-
kat, és elküldtük őket a versenyre. Amennyi-
ben utána hazajöttek, óriási volt az öröm és a 
büszkeség! De ezért az örömért, hogy valaki 
a saját galambját hazajönni lássa, manapság 
már senki sem galambászik. És időközben 
senki sem veszi már a kezébe galambot, ami-
kor azok a dúcba visszaérkeznek.

Szép dolog az elektronika, de véleményem 
szerint nagy hátrányt is állít a galambsport 
elé. Amikor a galambok megérkeznek, és 
elektronikusan rögzítve vannak, túl nagy a 
csábítás ahhoz, hogy ne vegyük őket a ke-
zünkbe. Pedig ez számomra borzasztóan 
fontos, mert amikor valaki a kezében tartja a 
galambját, csak akkor kap pontos választ an-
nak állapotáról – sebesült-e vagy talán túl sok 
súlyt vesztett az út során, mert esetleg nem 
lett megfelelően felkészítve, és így tovább.

Természetesen az elektronika ellenére is ke-
zünkbe tudjuk venni a galambokat, de ezt alig 
teszi valaki. Ezenkívül csak az elektronika teszi 
lehetővé, hogy egyes emberek 100, 200 vagy 
még több galambot küldjenek. Ez sohasem tör-
tént volna meg, ha továbbra is hagyományos 
órákkal dolgoznánk. Egyszerűen ennyi galamb-
bal nem tudnánk külön-külön foglalatoskodni.

Amennyiben a galambjaim úton vannak, 
alig tudok az éjszaka aludni, mert ideges és 
nyugtalan vagyok miattuk. Ez olyan, mintha 
a részeim lennének. Valahogyan az embernek 
egyszerűen össze kell kötődnie az állattal. Az 
olyan eseteknek, amikor egyesek a galambja-
ikat egyszerűen csak a szerencsére bízva el-
küldik, és tulajdonképpen tudják, hogy azok 
azt nem tudják abszolválni, ezeknek nem sza-
badna megtörténnie.

Tehát mindenek előtt a legelső, amit el 
kell sajátítani: az állatokhoz való érzék, és 
megtanulni a saját állatainkon olvasni. A 
galambok hozhatnak maguktól helyezése-
ket, de az embernek meg kell tanulnia őket 
megérteni. Mindezért nagy érdeklődést kell 

tanúsítani, illet-
ve rendszeresen 
a galambdúcban 
tartózkodni, és 
az állatokkal fog-
lalkozni. Az nem 
elegendő, ha a 
galambokat csak 
elektronikusan 
rögzíteni hagy-
juk, majd utána 
az interneten 
megnézzük, ho-
gyan stoppolt a 
többi tenyésztő, 
továbbá azokat az ostobaságokat átolvassuk, 
melyeket egyesek az interneten terjesztenek. 
Sajnos manapság a galambsport nagy része 
ezekből az értelmetlen dolgokból tevődik 
össze. Ez nem az én galambvilágom!

Mintegy következőként az embernek arra 
kell odafigyelnie, hogy jó galambokhoz 
jusson! Jó galamb, ez a fogalom természe-
tesen relatív, és a jó galamb egyenként kell, 
igazodjon a célokhoz, amikért az ember a 
galambsportban fáradozik! Az én igényeim 
szerint egy galamb csak akkor jó, ha több 
éven keresztül az élen repül, és teszi mindezt 
rendszeresen! Emellett ezen tulajdonságait át 
kell tudnia örökíteni az utódaira. Mindezek 
után beszélhetünk jóról, de ez olyan ritka, 
mint a fehér holló! Mindenkinek, aki a lista 
elején szeretne szerepelni, az erre való igé-
nyét kellene kifejlesztenie! Ehhez az ember-
nek pontosan át kell gondolnia, mit szeretne 
csinálni: csak a hímeket szeretné küldeni, 
csupán a tojókat szeretné röptetni, vagy akár 
mindkét nemmel részt kíván venni a verse-
nyeken? Hosszú távon, esetleg maratonon 
szeretne tündökölni, vagy inkább szíveseb-
ben a „normál” programban? Majd ezek a 
kritériumok alapján kell beszerezni a megfe-
lelő galambokat, amely galambokért bizony, 
nem feltétlenül kell nagy pénzt kifizetnünk. 
Természetesen mindig vannak emberek, akik 
a galambok eladásával magas összeget sze-
retnének keresni, de normál esetben mindig 
kaphatunk kedvezőbb áron is. Amennyiben 
valaki konkrét, bizonyos galambokat szeretne 
megszerezni, akkor előfordulhat, hogy többet 
kell fizetnie érte. Viszont ha én a második ge-
nerációból szerzek be magamnak állatokat, 
ezekből is nagyon jó galambok tudnak sike-
redni. Csakhogy mindenkinek saját magának 
kell látnia, hogyan juthat jó galambokhoz.

Amennyiben már van galambunk, szükséges 
egy galambdúc, amiben valóban jó miliő ural-
kodik. Egy galambdúcnak csontszáraznak, és 
lehetőleg melegnek kell lennie. Ezután átgon-
dolhatjuk magunkban, hogyan szeretnénk tar-
tani a galambjainkat. Ha a galamb éppen nem 
csinál semmit, akkor a fenntartási költségek 

Günter Prange
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egészen alacsonyak. Bár kiegyensúlyozottan 
kell táplálkozniuk, ehhez nem szükséges sok 
minden, tulajdonképpen naponta friss gritt, 
ásványok és egy jó takarmány. Amennyiben a 
galambok fiatalt nevelnek, akkor természete-
sen ehhez kell igazítani a takarmányozásukat 
is. Több energiával kell rendelkezzenek azért, 
hogy a fiatalokat felneveljék, és önmaguk is 
elegendő táplálékot vegyenek fel. Tehát egy 
kicsit több grittet és ásványi anyagot kell etet-
ni. Ezenfelül több vízre van szükségük, talán 
valamilyen adalékra is hozzá, de az ember 
bizonyos termékeket a takarmányra is fel tud 
keverni, amit a galambjainak ad.

Egy jó vezérfonal ehhez a sport: amikor egy 
atléta nincsen igénybevételnek kitéve, akkor 
kevesebb energiára van szüksége, de minél 
közelebb kerül a versenyhez, annál több ener-
giát kell felvennie. Ez a galamboknál sincsen 
másképp. Amikor versenyre mennek, teli 
kell lennie a tanknak, és amikor haza jönnek, 
szükségük van még valamilyen energia dús-
ra is. Az embernek nem kell azonnal diétás 
keverékkel kezdenie. Elég, ha a galambnak 
egyszerűen csak bőséges takarmányt adunk, 
amiből azok kikeresik maguknak, amire 
szükségük van. A következő napon elkezd-
hetjük a galambokat könnyebb diétára fogni, 
abból a célból, hogy újra felépítsük őket a so-
ron következő versenyre. Amennyiben min-
dent megfelelően csináltunk és megtanultunk 
a galambokkal is bánni, azután a siker már 
nincsen messze, jönni fog magától.

Bár nagyon szép, hogy egész könyveket ír-
nak a galambokról, és az ember elolvashatja, 
ki, hogyan tartja a galambjait, de én nem a ki-
vételeket keresem. Gyakran előfordul, hogy 
valaki a galambtenyésztésről vallott koncep-
cióját bemutatja, ezután sokan utánozzák, 
akiknek később meg kell állapítaniuk, hogy 

az ötletgazdának egyszerűen csak szerencsé-
je volt, és mindenki másnak semmiféle ered-
ményt sem hoz ez a szisztéma.

Gyakran megtörtént, hogy a galambász a 
teljes szezont a megszokott szisztéma szerint 
végezte, majd a 600 km-es verseny előtt vala-
mi teljesen egyedi motivációt akart csinálni, 
aminek köszönhetően az eredmény kudarcba 
fulladt. Ez a fajta gondolkodásmód abszolút 
rossz: ha a galambok jó formában vannak, ak-
kor nem szükséges semmi továbbit csinálni! 
Én le tudom olvasni a galambokról, ahogyan 
viselkednek, mennyire vannak jó formában. 
Tudom őket egy kicsit sarkallni, vagy trénin-
geztetni, tulajdonképpen minden lehetségest 
csinálhatok, de kell legyen egy alapelképze-
lésem arról, hogyan bánjak a galambjaimmal. 
Hiszen nekem kell végigjárni, megjegyezni, 
és lehetőleg felírni, mit is csináltam! Majd 
utána nekifoghatok egyik vagy másik ténye-
ző feljavításának.

Az embernek nem szabad átgondolatla-
nul, bolond módjára csinálnia azt, ami le van 
írva. Jó példa erre az a történet, amikor egyes 
„a másiktól mindig mindent jobban tudó” 
emberek a sötétítéssel és a megvilágítással 
átesnek a ló túloldalára. Az jó dolog, ha az 
újító szellemű sporttársak valamit kipróbál-
nak, majd a végén arra a felismerésre jutnak: 
ó, mi ezt nagyon túlzásba vittük. Mindezzel 
felborítjuk az állat teljes hormonháztartását, 
és a galamb utána már nem tudja többé, me-
lyik évszakban találja magát. Tehát egy kicsit 
elővigyázatosnak kell lennünk. Az embernek 
nem szabad elfelejtkeznie arról, amit a termé-
szet kijelölt.

Azt hogy a galambjainknak adjunk gyógy-
szereket vagy sem, mindenkinek saját magá-
nak kell tudnia. Az embernek rá kell tudni 
jönnie, mennyire egészségesek a galambjai. 

Idővel ehhez mindenki bepillantást kaphat. 
Ezenkívül mindig ott a lehetőség, egy állat-
orvost felkeresni. Az ember bármikor csinál-
tathat egy székletvizsgálatot, amivel további 
eredményhez jut.

A galambok szelektálásánál egy másik 
ember véleménye mindenkor nagyon jól 
jön. Egyébként a szelekció soha nem tud 
elég szigorú lenni! Ehhez hozzá tartozik az 
állatszeretet is, jelen esetben a galambok sze-
retete, gondoskodnunk kell arról, hogy a dú-
cok soha ne legyenek túlzsúfoltak. A túl sok 
galamb tönkre teszi a legjobb dúcmiliőt is. 
Az embernek arról szintén pontos képe kell, 
hogy legyen, hogyan kell a jó galambnak ki-
néznie. Ezt a képet megkaphatja azzal is, ha 
azon fáradozik, hogy jó galambokat szerez-
zen be. Találunk jó galambokat különböző 
testalkattal és típussal. Mindenkinek saját 
magának kell kiválasztania, melyik típust ré-
szesíti előnyben. Az ember teheti úgy, hogy 
újra és újra megtekinti azokat a galambokat 
a dúcban, amik a legjobban repülnek, és ez-
által közelebb kerül ahhoz, hogyan néznek ki 
a jó galambok. Én idegen dúcban soha nem 
engedném meg magamnak, hogy ítélkezzek 
arról, melyek a legrosszabb vagy a legjobb 
galambok az illető galambásznál. Mindösz-
sze arra tudok gondolni magamban: tetszik-e 
vagy sem, netán különösen tetszik!

A galambok dúcon belüli viselkedésén ke-
resztül levezetem, hogy valamelyik egészen 
jó-e. Ezzel már gyakran szerencsém volt, de 
normál esetben a galambok megítélésekor, 
mindig csak a saját típushoz viszonyítunk, és 
ezt szintén meg kell tanulni.

A tökéletességet soha nem fogjuk elérni. 
Nincsen olyan pont, aminél az ember azt 
mondhatja, hogy tulajdonképpen nem csi-
nálok hibát. Az ember soha nem fejezi be a 
tanulást, de amennyiben elérjük azt a pontot, 
ahol lehetőleg már kevés hibát követünk el, 
ezután a szezon már jól fog sikerülni.

Az embernek nem szabad saját magát nyo-
más alá helyeznie. Nem szükséges azonnal 
csapatbajnokságot nyerni. Az elején elég, 
ha azt a célt tűzzük ki magunknak, egy pár 
helyezést szeretnénk szerezni és ezeket, ha 
lehetséges a lista elején. Amennyiben később 
egyszer valami nem jól sikerül, utána szintén 
így. A csapatbajnokság nem minden, de egy 
jó verseny mindenesetre kívánatos. Az sem 
baj, ha a galambok egyszer nem kerülnek ko-
sárba vagy a verseny egyszer nem olyan jól 
sikerül. Az ilyen esetek után elérendő célnak 
kell lennie, a következő versenyen ismét jól 
szerepelni. Ennek érdekében kell dolgozni. 
Ha nem is kell túlzottan nagyratörőnek lenni, 
de egy bizonyos becsvágy nélkül a galamb-
sportban sem megyünk semmire!

Az eredeti cikk a német Expertenmagazin, 
a Brieftaubensport International 2014. feb-
ruári számában jelent meg.

szerző: Jana Brinker
fordította: Angyalos Péter
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Egy remek elgondolás lelkes megvalósítása 
Gaby Vandenabeele – Postagalamb-tenyésztés a 21. században
Egy hideg, esős márciusi hajnalon Toni van 

Ravensteinnel, a Vandenabeele-galambok egyik 
legnagyobb szakértőjével indultam látogatóba 
Gaby Vandenabeele-hez a Belgium flandriai 
területén fekvő Dentergembe. Toni 1991 óta is-
meri Gabyt (Belgiumban így rövidítik a Gabriel 
nevet), az ő galambjaiból hozta létre saját „ver-
senygalamb” állományát, amely számtalan AS 
versenyen előkelő helyezéseket ért el.

A tél nem akarta megadni magát, az elő-
ző heti gyönyörű tavaszi napok már mind a 
múlté. Úgy tűnik azonban, hogy a flandriai 
alföldön uralkodó szeszélyes időjárás és a 
fagyos szél egyáltalán nem zavarja a galam-
bokat. A harmadik generáció fiatal madarai 
remek formát mutatnak: dagadó beggyel, 
repülésre készen ülnek. Vendéglátónk óri-
ási elismerésnek örvend a postagalambok 
szerelmeseinek körében. Nagyon nyugodt, 
szerény és barátságos ember, ugyanakkor 
rendkívüli gyors az észjárása, és úgy ért a 
galambokhoz, mint rajta kívül nagyon ke-
vesen.

A siker záloga a tenyésztés
Amikor Toni van Ravenstein megkérdez-

te, hogy Gaby mit gondol a galambtenyész-
tésről, a számos versenydíjjal büszkélkedő 
szimpatikus tenyésztő ezekkel a szavakkal 
válaszolt: „A galambsport alapját a posta-
galamb-tenyészetek adják. Kiváló tenyészet 
nélkül hosszú távon nem lehet eredménye-
ket elérni. A tenyészet azonban nem szeren-
cse függvénye. Sok összetevője tervezhető, 
így a siker esélye jelentősen növelhető.” 
Vajon mire is gondolt Gaby igazából? Az 
alábbiakban részletesebben is kifejtjük 
gondolatait.

Következetes fejlesztés: egyedülálló 
dúcok, a „csődör-módszer”, mesterséges 
megtermékenyítés.

„30 tenyészpárom és ezenkívül egy kü-
lönálló galambdúcban 16 nem tenyészhím 
galambom van. A tenyészgalambokat úgy ne-
velem, ahogyan azt az apám idejében tették. 
A legjobb egyedeket rendszeresen párosítom 
az ígéretes tojókkal és így vonom be őket a 
tenyésztésbe.”

Jelenleg 22 galambom elismerten verse-
nyeztethető, és mindössze nyolc galambom 
nem alkalmas a hosszútávú röptetésre. A to-
jók mindegyikét a származása alapján válasz-
tottuk ki, mivel tojókat alapjában véve nem 
versenyeztetek.

Ha elég korán felismerem közöttük az 
öröklött előnyös tulajdonságokkal rendelke-
ző egyedeket, különálló dúcban tartva őket 
igyekszem elkerülni a külső megtermékenyí-
tésüket. Ha a kiválasztott galambok ezek után 
sikert érnek el, minden galambimádó az ő 
utódait követeli, mint valamiféle „aranypár” 
vagy „szupergalamb” utódait. A „csődör-
módszer” alkalmazásával pedig jobban meg 
tudok felelni az effajta elvárásoknak, hiszen 
az én Wittenbuik galambom gond nélkül 
eleget tesz minden elvárásnak. Így hosszú 
éveken keresztül különféle tojókkal párosítva 
őt számos utódot tudtam kitenyészteni. Ké-
sőbb a Wittenbuik unokája, a Bliksem kiváló 
nagyapja nyomdokain haladva, de a maga 
módján fejezte ki sajátos személyiségét. Na-
gyon gyakran elutasította a párkapcsolatot a 
rendelkezésre álló tojókkal, a csődör módszer 
tehát az ő esetében nem hozott megoldást. 

Ezért körülbelül tíz évvel ezelőtt vetettem 
fel a mesterséges megtermékenyítés gondo-

latát. Egy ismert állatorvos már hosszabb 
ideje alkalmazta ezt a módszert. Elmentem 
hát hozzá a legjobb hímmel és a megfelelő-
en kiválasztott tojógalambokkal – a távolság 
több mint 200 km volt! – azzal a céllal, hogy 
kipróbáljam ezt a megoldást. Sajnos a tojók 
nem akkor és nem oly módon tojtak (főként 
nem abban az időben), ahogyan azt elvártuk 
tőlük, a költségek viszont túl magasak voltak 
számomra.

Hat éve határoztam úgy, hogy ezt a techni-
kát önállóan is kipróbálom, az eredményeim 
pedig nem romlottak. A 30 megtermékenyí-
tésből 27 fiatal egyed most valóban ott ne-
velődik a fészkekben és valamennyien egy 
tenyészgalambtól származnak.

A folyamatot igyekeztem tökéletesíteni, 
továbbfejlesztettem az inszeminációs segéd-
eszközöket, sőt, némelyiket saját kezemmel 
készítettem el (pl.: a fogót a tojókhoz).

A fiatal madarak és az idegen tojásokon 
fészkelő idősebb madarak sterilizációját egy 
ismert, galambokra specializálódott állator-
vos végzi. Ha a tojók fogamzóképessé válnak, 
optimális esetben tojásrakás előtt két nappal 
termékenyítjük meg őket az általam kiválasz-
tott hím spermájával. Az első költésnél ez 
viszonylag egyszerű, mivel majdnem minden 
tojó egy időben rakja le a tojásait. Később 
azonban folyton ellenőrizni kell, hogy ne toj-
janak egyéb módon a mi beavatkozásunk nél-
kül. Egy hímtől vett spermával ideális esetben 
hat tojót lehet megtermékenyíteni. A sperma 
levételére a madarak párosítása előtti időszak 
a legalkalmasabb, amikor a fiókák még csak 
hatnaposak, a tenyészhímek pedig (amelyek 
normál galambdúcban még a fiatalok neve-
lésével vannak elfoglalva) – tekintettel arra, 
hogy a fiókák még fiatalok és maguk is még 
a fészken ülnek – nem mutatnak szexuális ér-
deklődést a tojók iránt. A galambdúcaimban 
a spermát főleg a Bliksemtől származó négy 
hímtől nyerem, magát a megtermékenyítést 
pedig helyben, állatorvos jelenlétében vég-
zem.

Ezek Gaby Vandenabeele világszerte is-
mert galambjai:

Sajnos a hímek spermája nem fagyasztható 
és más módon sem tárolható, ezért mindig 
gyorsan kell cselekednem. Mindazonáltal 
szerencsés helyzetben vagyok, hiszen ennek 
a módszernek köszönhetően a bizonyítottan 
előnyös jellemvonású egyedektől származó 
fiókákat nagyszámú, fiatal és életerős „apák” 
nevelik fel. Mivel ezek a terméketlen hímek 
megfelelő táplálás mellett évekig a ketrece-
ikben maradnak, nem szükséges cserélnem 
a galambokat, így nem kell minden évben 
beilleszkedési problémákkal küzdenem, ami 
nagyban megkönnyíti a dolgomat. Ezeknek 
az egyedeknek nincsenek fiókái, így hosszú 
boldog, problémamentes életet élhetnek.

„Tökéletes galambokat akarok, gyönyörű tollazattal! Számomra nincs jelentősége, hogy 
milyen a szemük színe vagy milyen a hátuk!”
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A siker záloga: rátermett galambok több 
generáción keresztül: Kleinen, Wittenbuk, 
Bliksem

Amikor Toni arról kérdezte Gabyt, hogy ha 
választania kellene, melyik lenne a saját ga-
lambjai közül az az egy, amelyiket megtartaná, 
azonnal rávágta, hogy a „Kleinent”. Noha Toni 
a Wittenbuikot részesítené előnyben, Gaby ne-
vetve válaszol:

– A Kleinent 1981-ben két idegen, költésre 
kölcsönkapott galambból „tenyésztettem ki”. A 
Kleinen apja Zitterke, az anyja pedig Ameyke 
volt. Kleinen több különböző tojóval számos 
bajnokot nemzett (többek között a Picanolt, a 
Wittenbuikot, a Turbót, a Wolfgangot, a Don 
Juant, a De Kla-rent stb.). Talán a leghíresebb 
fia a Wittenbuik (Kleinen x Flicka), aki nem-
csak, hogy kiváló repülési tulajdonságokkal 
rendelkezett, de kiváló tenyészgalamb is volt 
(leszármazottjai közé tartozik többek között a 
Korporaal, a Kolonel, a Generaal, a Bieke, 
a Dolores, a Bolero stb.). Unokája, a Bliksem 
úgyszintén optimális utódokról gondoskodott, 
amelyeknek jelenlegi sikereimet köszönhetem.

Saját galambjainak eredményessége ellenére 
Gaby alapvetően a keresztezést részesíti előny-
ben, mivel életerős, bő tollazatú, harmonikus 
lelkivilágú madarakat akar tenyészteni.

– A túl közeli vérrokonság gyakran problé-
mákhoz vezet. A galambok ugyan nagyon szé-
pek, szinte belesimulnak a tenyérbe, azonban 
esetükben gyakran vitalitási és tojásrakási prob-

lémák merülnek fel – meséli saját tapasztalata-
iból merítve a belga tenyésztő. – Véleményem 
szerint akkor van a legnagyobb esély a sikerre, 
ha az „ászok” saját „félunokáikat” nevelik. Ha 
a párok jó képességű fiatalokat nevelnek, nem 
következik be párcsere. Minden évben legalább 
tíz pár marad hasonló konfigurációban, mint az 
előző évben – ismerteti saját tenyésztechnikáját 
Gaby.

– Milyen koncepció szerint párosítod a ga-
lambokat? Esetleg spontán döntés alapján?

– Természetesen sokáig töprengek és mérle-
gelek, igyekszem fontolóra venni az esetleges 
biológiai szempontokat. Kiváló, impozáns tol-
lazatú galambokat akarok. A hátformájuk vagy 
a szemük színe számomra nem igazán fontos. 
Gyakran hallottam a tenyésztőktől, hogy az 
én Turbómnak egyáltalán nem is volt háta, de 
szembeszél esetén és nehéz időjárási körülmé-
nyek között verhetetlen volt. Fantasztikus tol-
lazattal és vasakarattal rendelkezett! Ezek egy 
igazi bajnok jellemzői és én pont ilyen galam-
bokra vágyom!

Meggyőzés és bevezetés
– Gaby, milyen galambok érdekesek szá-

modra, milyeneket hozol be?
– Legszívesebben azokat a galambokat vá-

sárolom meg, amelyek a nagy távú és nehéz 
időjárási körülmények között megrendezett 
versenyeken is sikereket érnek el, ezzel bizo-
nyítva képességeiket, vagyis azt, hogy igazi 

bajnokok! Esetenként a szüleiket vagy a fió-
káikat is megvásárolom. Ilyenkor az a fontos, 
hogy az új galambok egészségesek és teher-
bírók legyenek, mivel a tökéletességre törek-
szem és nem akarok visszaesést. Éppen ezért 
az új tenyészgalamboknak, illetve utódaiknak 
két éven belül meg kell engem győzniük a 
képességeikről, különben el kell hagyniuk a 
tenyészetet. E galambok közül már egyetlen 
egyet sem hozok be újra a piacra, bármennyi 
is volt az eredeti áruk, ugyanis sportszempont-
ból már nem értékelhetők, ezért elkülönítem 
őket. A minap egy belga kollégától vásároltam 
hat fiókát, akik az ő sztárgalambjától származ-
nak. Nagyon megtetszettek. Nem sokkal ké-
sőbb azonban az egyiknek, később kettőnek, 
majd háromnak is bevizenyősödött a szeme. 
Az én galambjaim között ez a jelenség nem 
mutatkozott, így hát mind a hattól gyorsan 
meg kellett válnom. Életerős, eredményes, és 
nem betegségekre hajlamos madarakra van 
szükségem.

– Amikor vásárlási szándékkal megláto-
gatom egy-egy tenyésztőtársamat, meg kell 
állapítanom, hogy az árak hirtelen az egekbe 
szöktek, de ezért legalább a legjobb egyedeket 
kapom. Ha egy galambot meg akarok szerez-
ni, általában meg is szerzem. Szívesen hozom 
vissza a saját galambjaimat is. Itt van például 
néhány Wittenbuik és Bliksem fióka, amelyek-
nek a visszavásárlása igazi telitalálat volt. Az 
újonnan behozott galambok többségét először 
terepen tesztelem. A korábban megözvegyült 
galambjaimhoz hasonlóan ők is szabadon vá-
laszthatnak maguknak partnert egy különálló 
galambdúcban – meséli Gaby.

– Az én aktív, gyakran röptetett ga-
lambjaimat nem tenyésztem tovább, mivel 
tenyészdúcom főleg a korábbi bajnokok fog-
lalják el, és a gyakran még fiatal özvegyek 
teljesítőképességét nem tudom felmérni. Egy 
eddig ismeretlen minőségű galambból egy 
bajnok kinevelésének kockázata számomra túl 
magas. Amikor a galambokat áthelyezzük az 
özvegyek kalitkáiba, valamennyien új egyedi 
nevet kapnak. 

Ezek Gaby Vandenabeele világszerte ismert galambjai:

A galambok nagy étvággyal fogyasztanak tojásos tápot, aminek 
köszönhetően a fiókák erősek és egészségesek. Mint könnyen 

észrevehető, a tenyészgalambdúc felosztása nagyon egyszerű és 
funkcionális célokat szolgál. Tisztítása gyors és problémamentes.

A harmadik szériából származó fiókák teljesen kifejletten, teli beggyel 
még a fészekben lapulnak. A tenyészgalambok úgy néznek ki, mint akik 

hosszú útra készülnének
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Gaby számára nagyon fontos, hogy rendsze-
resen ápolja kapcsolatait postagalamb-tenyész-
tőkkel, hiszen a velük folytatott tapasztalatcse-
rének köszönhetően könnyen le tudja vonni a 
megfelelő következtetéseket a sikeres párosí-
tásból, amire megfelelően reagálhat.

Hibák és még nagyobb hibák
– Melyek voltak a legnagyobb hibák, 

amelyeket elkövettél?
– Természetesen törekszem arra, hogy a 

legjobb tudásom szerint vegyem ki a részem 
a postagalamb-szakma aktivistáinak munkájá-
ban, de magam is követek el hibákat. Például 
egyszer távol-keleti vásárlók két tojót vásárol-
tak a tenyészállományomból, amelyeket csak 
a tenyészszezon után vehettek át. Hamarosan 
azonban megbántam ezt a döntést, mert rövide-
sen kiderült, hogy mindkét egyed sok eredmé-
nyes utódot hozott a világra. De a szerződés az 
szerződés, és már gondolatban meg is békéltem 
ezzel a fájdalmas veszteséggel. Rövid idő múl-
tán egy meglepő telefonhívást kaptam, hogy a 
vásárlók inkább fiatal egyedeket szeretnének 
a korábban kiválasztott tojók helyett. Most ez 
a két tojó a tenyészetem két fő pillére – soha 
többé nem kínálom őket megvételre senkinek!

Készülődés a novembertől  
augusztusig tartó tenyészszezonra

Október végén kell elvégezni a tricho-
monasist megelőző kezelést és be kell adni 
a paramixo vírus elleni oltást. A párosítás 
előtt három héttel reggel 6-tól este 8-ig tart 
a galambok kezelése, amelynek célja, hogy a 
galambok jó formában legyenek. A tenyészet 
szempontjából fontos még a napi természe-
tes fénymennyiséget meghaladó ún. fényke-
zelés, ami jelentősen hozzájárul a megfelelő 
röpforma eléréséhez, megkönnyíti a partner-
kapcsolatok kialakítását és fokozza az új ge-
neráció életerejét.

A tenyészidőszakban Gaby sok ásványi 
anyagot kever a Beyers tenyésztápba, emellett 
búzacsíra-olajat, valamint szeszipari élesztőt, 
Avidress plust, csíratápot, de mindenekelőtt 
tojásos tápot kever az állatok takarmányába.

– Amikor a galambok meghallják, hogy 
jövök, izgatottá válnak, és alig várják, hogy 
végre belépjek! A tojásos tápot jó étvággyal 
fogyasztják, ettől szép és eredményes utó-
dokat nevelnek. Az említett táp száraz őrölt 
kenyérrel és szőlőcukorral keverhető. A ga-
lambok egyszerűen imádják ezt az ízt!

A cselekvés szabadságának titka:  
a kis létszámú populáció

Gaby a következő szavakkal mutatja be a 
több tíz éves múltra visszatekintő, viszonylag 
átlagos, de mégis rendkívül sikeres tenyész-
tési módszerét:

– Sportambícióim kielégítése érdekében csak 
egy tenyészszériával foglalkozom, ami maxi-
mum 100 fiatal egyedből áll. Az ezen állomány 
feletti állatokat kivétel nélkül értékesítem, és 
így különböző tenyészszériákat szoktathatok a 
következő röptetéshez (szabad repülés), illetve 
edzéshez. Reggel 9 óra tájban már magukra 
kell hagynom a galambokat. Ezután teszek egy 
sétát, vagy egyéb elfoglaltságom van. Ha több 
lenne a fiatalom, az már nagyon megterhelő 
lenne, így erről inkább lemondok. A nyár vége 
felé megtartok magamnak néhány tojót, ame-
lyek általában a tenyészdúcban kötnek ki.

Természetesen egy-egy „kisebb” tenyész-
tő számára nem lehetséges minden, amit a 
„nagy” tenyésztők tesznek, de ahogyan azt a 
görög filozófus 2500 évvel ez előtt mondotta: 
„Nem az a buta, aki nem tud mindent, hanem 
az, aki nem akar valamit megtanulni!” 

Thomas KRAUS

Rolf Compes …és amit még mondani akartam!
Mielőtt belekezdek a fiatal galambokról szó-

ló fejezet megírásába, szeretnék még egy kicsit 
a tavalyi versenyek eseményeinél elidőzni. A 
legforróbb heteket tudhatjuk magunk mögött 
Európában, illetve különösképpen Németor-
szágban, ami rendkívüli megterhelést jelent 
kedvenceink számára. Ha mi magunk, embe-
rek alig bírtuk ezt a hőséget elviselni, hogyan 
is várhatnánk el kimagasló csúcsteljesítményt 
galambjainktól? Ezúton ismét szívesen meg-
említem, hogy a legtöbb starthelyen eltörölték, 
eltolták vagy rövidebb távokra redukálták a 
versenyeket, mely egy igencsak megfontolt 
lépés volt. A starterek, akik így jártak el, jól 
jártak el. Köszönöm a tenyésztők nevében, és 
mindenekelőtt a galambokéban.

Sajnos mindig akad egy-két fekete bárány, 
akik mindent jobban tudnak, és nem minden 
okos gondol a galambok javára, melynek kö-
szönhetően „be is tartották a menetrendet”. 
Katasztrófa katasztrófát követett. Ott volt 
gyanús egy helyi vezetés, mely a keleti irány 
útra indításáért felelt: egy igen nehéz versenyt 
indítottak meg, elkerülhetetlenül pusztító 
eredménnyel.

Nem csak az, hogy ez az egész kudarcba fut 
és hatalmas veszteségek, károk keletkeznek, 
hanem az ilyesféle versenyek során az ered-
mények is teljességgel szabálytalanok, s kín 
mind a galambok, mind a tenyésztők számá-
ra. Nem azért kínlódik az ember egész évben, 
hogy néhány (hála Istennek csak nagyon-na-
gyon kevés) taníthatatlan és örökké makacs 
ember mindent sutba dobjon. A jó galambász 
nagyon gyakran kihagyja az ilyen versenyeket. 
Ez pedig mindig így van az ilyen versenyek-
nél. Ilyenkor az olyan többnyire kevésbé sike-
res tenyésztők nyernek, akik többnyire csődöt 
mondanak.

„Jó idő, jó galambok - rossz idő, minden ga-
lamb”. Minden lutri és véletlen. Nem arról van 
szó, hogy én az amúgy szerencsétlen sportba-
rátoknak ne kívánnám a díjat, da ha szerencse-
játékot keresek, akkor kitöltötök egy lottót a 
hétvégén. 30 foktól felfelé semmi keresniva-
lójuk nincsen a galamboknak a kosarakban, a 
hosszú távokon pedig még kevésbé. 

A mi helyi kerületünk elhatározott valamit. 
Ezért is kérdezem magam, hogyan volt az le-
hetséges, hogy az ember nem tartott ki az utol-
só versenyhétvégéig? Ezúttal a mi starterünk 
egy igazi csoda, szerencse a mi egyesületünk 
számára, amit már gyakran be is bizonyított. 
Talán azt gondolta: késői begyűjtés, korai ki-
eresztés, majd minden klappol. Sajnos azt kell 
mondanom, hogy túl nagy tétekben játszottak, 
és mellé nyúltak.

Versenyeket helyeztek át és töröltek, 
minden a legnagyobb rendben

Csak ezen a hétvégén ahol szinte 40 fokot le-
hetett mérni, egyes regionális szövetségek még 
38 fok körül is bekosarazták galambjaikat. És 
milyen meleg lehetett a szállító autókban, ami-
hez még a galambok saját testhője is hozzáadó-
dik? Jómagam nem vagyok benne biztos, hogy 
néhány állat keringése nem omlott-e össze. Eh-
hez a hőséghez pedig a szállítókocsikban még 
hozzáadódik az oxigénhiányos levegőből adó-
dó halálos veszély. Ennél a konstellációnál pe-
dig szinte 100% az esély egy rossz versenyre.

És minden úgy jött, ahogyan jönnie kellett. 
A következő napon egy katasztrofális verseny 
következett, mely pusztító méreteket öltött. Öt 
és fél órán át álltak nyitva a listák, a 2. liga ese-
tében pedig hét és fél órán át. Elég szörnyű az 
utókor számára. Ezzel a futamidővel mi pedig 
magányos hősök voltunk.

A Nievenheim regionális egyesület példá-
nak okáért csak „57” perces listát tudhatott 
magáénak, mely még így is túl sok, ám a fen-
ti eredményekkel össze nem hasonlítható. Az 
autó pedig Bad Cambergben állt, nem pedig 
Eckenhagenben. 

Az állatkínzás pedig akkor szabadul el 
igazán, amikor Ausztriából is versenyeket 
indítanak. A verseny egészen a következő 
napig. Nem szeretném azonban tudni, hogy 
hány tenyésztő sír kedvencei elmaradása, tá-
vol maradása miatt. Ám részben mi magunk 
is felelősek vagyunk ezért ami történik. 

Először is nincs az embernek addig nyugal-
ma, amíg a galambok a ketrecekben vannak, 
s aztán szintén nem lehet nyugalma, amíg fel 
nem eresztik őket. Aztán viszonylag hosszú 
ideig vannak, amíg visszaérkeznek, vagy ép-
penséggel nem érkeznek meg. A hiszti pedig 
hatalmas, az ember fogadkozik, ígéreteket tesz 
magának: „A következő alkalommal ilyen idő-
járási körülmények között nem indítunk útra 
galambokat!” És mi történik (természetesen), 
tippeljük csak meg - minden ugyanott van, 
kezdődik az elejétől. Ez pedig a német rend-
szerre is visszavezethető. Ha ugyanis kihagysz 
egy versenyt, akkor már messze jársz győze-
lemtől.

A starterek, akik vasárnapra halasztottak 
mindent, fellélegezhettek. A listaidő szinte 
minden esetben a normális tartományba esett, 
sőt többnyire igen rövid volt. Ez csak a mi 
egyesületünk esetében volt másként, itt ugyan-
úgy Eckenhagenből indították a startot (aho-
gyan regionális szövetségünk az azt megelőző 
napon). A listaidő csaknem egy óra és veszte-
ség. Talán ebben az esetben a rossz eredmény 
nemcsak az időn múlik? Lehet, hogy a start-
állomásban van valami, ami aztán a későbbi 
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orientációt megnehezíti? A kérdés megérne 
egy próbát.

E tekintetben velem kapcsolatosan sokszor 
kerül elő az a vélemény, hogy jómagam külö-
nösen rossznak találom, hogy egyes mindent 
tudók és morgók minden egyes évben új start-
állomással és a versenytávok korrektúrájával 
érkeznek a gyűlésekre. Miért is? 

A már bevált startállomásokat az embernek 
jobb volna meghagynia, de nem. Ezek az urak 
tabellákkal, számításokkal és térképekkel jön-
nek, és próbálják nekünk bizonygatni, hogy az 
X startállomás sokkal jobb, mint az Y. Amivel 
pedig az ember nem tesz mást, mint egy tojást 
dob a már bevált indító személy fészkébe, és 
fölöslegesen megnehezíti annak feladatát. 

Lehetőségem van még pár sor erejéig arról 
is szólni, hogy milyennek is találtam Rainer 
Püttmann kiváló írását. Ő ugyanis valóban a 
szívemből beszélt. Az egy dolog lenne, ha 
minden poros, régi dolgot egyszerűen sutba 
dobnánk és mindent újra kezdenénk. Egy új 
kezdet, amivel minden korábbi szokás megtör-
ne és ezzel a német galambsportba és a mi kö-
zösségünkbe is új szelet hozna. Ez pedig nem 
csak csodálatos és életbevágóan fontos volna, 
hanem mindazonáltal meglepő is. Már évekkel 
ezelőtt is beszéltünk róla, hogy teljes mérték-
ben új feltételekre és feltevésekre van szüksé-
günk postagalambjaink versenyeztetéséhez. 
Minden siker nélkül. Már írtam a versenyez-
tetési feltételek megváltoztatásáról és bővíté-
séről, mindenféle reakciót mellőzve. Nagyon 
nehéz az egyirányú tömeget megállítani, s arra 
biztatni, hogy mindent merőben másként lás-
sanak, gondoljanak.

A hal először a fejétől bűzlik - tartja a 
mondás

Ez pedig a mi esetünkben sem különbözik. 
Nem rossz szándékúan mondom ezt, s nem 
is szeretnék ezzel senkit sem megsérteni. 
De vezetőségünknek igenis változtatásokat 
kell felmutatnia vagy legalábbis az újítások-
ra való szándékot. Az embernek azt is látnia 
kell, hogy merre is tartanak álmaink és az 
utánpótlás örökös kérdése. Ha a terápiát nem 
változtatják meg alapjaitól fogva, akkor a 
postagalambsport páciensei rövid időn belül 
meghalnak.

Püttmannak teljes mértékben igazat adok 
abban a tekintetben, hogy ezt a sportot nekünk 
itt Németországban újra kell koholnunk. Van 
még valaki, aki azt gondolja, hogy nagy befo-
lyásunk lenne arra, hogy kikből válnak majd 
új tagok? A fiataloknak biztosan vannak más 
tevékenységeik is, melyet hobbiként gyakorol-
hatnak, gyakorolni akarnak. Így egészen bizto-
san nem a galambokat, tyúkokat vagy nyulakat 
fogják választani. És mindezen felül annak az 
ára, hogy az ember egy ilyesfajta új hobbit el-
kezdjen, iszonyúan magas. A szülők többsége 
pedig anyagi okokra hivatkozva el is utasítja 
ezt. Ezek a puszta tények.

Ha az újdonsült tenyésztő tényleg min-
dent megtett és benne is van a dologban, ak-
kor rögtön az 1. ligában kell játszania.

Minden vasárnap fejmosást kap, melyet a 
legtöbb fiatal gyorsan megun. És ott már nem 
segít semmilyen kávé- és süteménykör, sem-
milyen családi nap vagy nyitott ajtós nap gril-
lel, vagy gyermekek szórakoztatásáért végzett 

sakkozás vagy tojásdobálás. Az utánpótlás 
kimarad, vagy annyira csekély mennyiségben 
érkezik, hogy a biológiai veszteség vagy a csa-
lódottságból vagy betegségből fakadó hiány 
nem kompenzálható. Ebbe bele kell nyugod-
nunk, s más megoldásokat kell találnunk.

Egy felől szükségünk van a nyilvánosság ér-
deklődésére és a kivitelezésben való teljes vál-
toztatásra, továbbá a tenyésztőkre is a rendszer 
változtatását illetően.

Elsősorban azon a véleményen vagyok, 
hogy játékosokat és kártyásokat alkalmaz-
zunk, vagyis embereket, akik ismét pénzt 
hoznak. A fogadóirodában egy lottó kitöltése 
vagy a lóversenyen való fogadás helyett a játé-
kosoknak – azoknak is akik nem tenyésztők - a 
verseny helyszínére kellene menniük és bizo-
nyos galambokra fogadni. Van elég ember, aki 
szenvedélyből játszik. Ők sokkal inkább kiélik 
szenvedélyüket a galambok versenye során, 
mint hogy pénzüket a félkarú banditák torkába 
dobják.

Azt hiszed, hogy ez hülyeség? Akkor nézz 
utána megint, hogy hogyan is fest mindez 
Taiwanon, Kínában vagy más ázsiai orszá-
gokban. Itt hatalmas összegeket nyernek a 
postagalambokkal. Fel kell hagynunk annak 
mondogatásával, hogy a szerencsejáték és a 
fogadás a galambok számára tisztességtelen 
lenne. Természetesen a szervezés mindenre 
kiterjedő és rendkívül fényűző, de megéri. A 
galambsportot egyre inkább a középpontba 
tolják, a média egyre inkább foglalkozik azzal, 
s ennek következtében új követőkre is számít-
hatunk.

És persze lehet az teljesen mindegy is, hogy 
valaki miért versenyeztet galambokat. A lé-
nyeg az, hogy utánpótláshoz, új tagokhoz ju-
tunk ezáltal. Aki pusztán tiszteletből, minden-
féle pénzbefektetés nélkül akar játszani, az ezt 
is megteheti.

Püttmann véleményét másodízben is oszta-
nám: a versenyek szervezését teljes mértékben 
át kell alakítani. A tömeg nem játszhat szere-
pet a bajnokságokon. Nem lehetséges ugyanis, 
hogy míg egyes tenyésztők 100-200 galamb-
bal a starthoz állnak, sokszor több dúcápoló, 
tréner által gondozva, akik az ő kezeik mun-
káit látják, s magasan nyernek a legjobb (leg-
gyorsabb) 5 galambjukkal a bajnokságban. A 
tenyésztő azonban 20 özveggyel rögtön otthon 
is maradhat. Teljességgel esélytelen.

Miért nem nyitunk új dolgok felé, aho-
gyan azt a szomszédos országok is teszik? 
Ott egy tenyésztőt sem kényszerítenek, hogy 
egy teljes versenyprogramot A-ból B-be tel-
jesítsen, mint ahogyan az nálunk szokás.

Ezt itt is megteheti az ember? Megenge-
dett egy tenyésztő számára, hogy redukálja a 
versenybe indítható galambok számát, ha úgy 
gondolja, hogy egyes galamboknak nyuga-
lomra van szükségük, viszont más sportbarát-
ok körében ez hatalmas vitát vált ki. Rögtön 
sportszerűtlenségről és a százalékokról megy a 
beszéd. És honnan származnak ezek a vádak? 
Hát persze, hogy a tenyésztőktől, akik ezen 
galambokat minden áron díjnyertesnek akar-
ják! Így néz ez ki. Mindemellett fórumokon 
és egyes felmérések során hangoztatják, hogy 
egy galambnak forma nélkül semmi helye 
a ketrecben. „Vizet prédikál és bort vedel” - 
mondják.

A jövőben lesz még mit írni és szólni ehhez 
a témához. Magazinunk ezzel a problémával 
még mindenképpen fog foglalkozni, valamint 
javaslatokat tenni, hogy hogyan is vezethetünk 
be előrelépéseket, ezzel a sportban változtatást 
elérve.

Egy óriási kihívás áll még előttünk. Sokan 
a régi dolgokba akarnak majd kapaszkodni. 
Megéri azonban a postagalambsport hobbi-
jának kedvelőit ismét egészséges lábakra he-
lyezni.

Most azonban a tulajdonképpeni tudósítá-
sommal folytatnám „A fiatalok versenyezteté-
se és azok felkészítése”. Eredetileg a fiatalok 
versenyeztetése azt a célt szolgálja, hogy ezál-
tal új tagokat nyerjen meg a sportág. Sok évvel 
ezelőtt nem fektetett nagy hangsúlyt az ember 
a nagy eredményekre. Aki a stresszel járó öre-
gek versenyét maga mögött tudhatta, az élvez-
hette csak teljesen a fiatalok versenyét. Ez volt, 
ahogyan már említettem: korábban. Manapság 
azonban minden teljesen más. Specialisták 
szakosodtak arra, hogy a fiatalok versenyét 
a lehető legprofibban lebonyolítsák. Hogy ez 
kívánatos vagy sem, arról megoszlanak a vé-
lemények. Mindenekelőtt a tenyésztők tervei 
között az is nagy szerepet játszik, hogy mit is 
akarnak a fiatalokkal folytatott versenyeken. A 
téma pedig mindig azzal a kérdéssel kezdődik: 
téli tenyésztés vagy sem?

A szabálynak megfelelően a fiatalok ver-
senyének egy kiváló levezetéséhez a téli te-
nyésztés mindenképpen nélkülözhetetlen. 
Ehhez pedig természetesen a világítás és vagy 
sötétítés kérdése is hozzátartozik. Ennek az 
értelme a vedlés elkerülése, mivel hogy a ga-
lambok a versenyek során teljes tollazatukkal 
repülnek. Egy második szempont pedig, hogy 
a már idősebb ifjak esetében a nemi érettség 
természetesen már a nyár során megjelenik és 
sokkal látványosabb. A tolóajtó módszer egy 
komoly előnyt jelent.

Mielőtt azonban a téli tenyésztés módsze-
rére térnénk, nem árt az embernek az aláb-
biakkal tisztában lennie: 

1. a dúc méretének megfelelőnek kell len-
nie ehhez a módszerhez (legalább 2 fiatalokból 
álló dúcnak kell rendelkezésre állnia),

2. a munka igen sok többlet erőfeszítéssel 
jár,

3. a gondozás költségei természetesen szin-
tén magasabbak, mivel az állomány mérete 
egyes hónapokban az egekbe szökik.

Egy alapigazság marad: „jobb galambokat 
sem a rendes, sem a téli tenyésztés során nem 
kaphatok”. Ha a fiatalokat már elkülönítettük, 
s azok megtanulták a vedelést és az ivást, ak-
kor kezdődik a számukra az igazi kaland: sza-
bad utat kapnak. Az első időkben az embernek 
még néhány órára ki kell engednie őket, hogy 
megismerhessék, felfedezhessék környeze-
tüket. Mi ezt mindig gondokkal és fejfájással 
tesszük meg. Ez ugyanis a legkényesebb idő, 
amikor egy durranás, egy ragadozó madár és 
szinte a teljes tenyészmunka megsemmisült. 
Addig amíg azonban rajban repülnek, a zárás 
mindenképpen örömteli. Aztán kezdődik csak 
az élet komolysága. Mindig éhesen repülnek 
ki, szokniuk kell a feladatukat. A landolást kö-
vetően visszahívjuk őket. Ha ugyanis folyama-
tosan éhesen tartjuk őket, akkor a dúcot gyor-
sabban keresik majd fel a későbbiek során.
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A mindig érvényes jelige:  
dúc-levegő-dúc

Azon egyedeket, melyek nem ugranak be 
rögtön, érdemes az embernek szemmel tarta-
nia. Talán készülődőben van valamilyen beteg-
ség? Ha továbbra is engedetlenül viselkednek, 
akkor én eltávolítom őket. Az embernek a csa-
patot a kezében kell tudnia tartani. Ez nagyon 
fontos.

Annak szavatolására, hogy a galambok kint 
nem a tetőkön és lefolyókon tanyáznak, az em-
bernek nem árt a tetőt és ereszeket letakarnia. 
Gyakran a szomszédok is besegítenek, ha az 
ember ellenszolgáltatásként az ő tetőiket is le-
tisztogatja. Ezen felül az én Peter Janssen ba-
rátom cége segítségével minden második év-
ben minden tetőt letisztíttatok. Az évek során 
hihetetlen versenyeredményeim voltak.

Az egészséges ellátás érdekében a fiatalok 
a edzések megkezdését követően 3-4 héten át 
egy trichomonász és penészgomba elleni ke-
zelést kapnak. A himlő elleni oltás valamint a 
férgek elleni kezelés kötelező! (Figyelem: ezt 
a procedúrát követően óvatosan ajánlott csak 
kiengedni, mivel ezt követően a fiatal madara-
kat sújtó betegségek fokozottabban törhetnek 
ki). Természetesen mindig van valamilyen szer 
a szekrényben a betegségek ellen, amivel rög-
tön közbe tudok lépni, ha valami történik. Ha 
ez úgy adódik, akkor a galambok nem verse-
nyezhetnek többet: az adott szert a vízbe és 2-3 
nap böjt. Máskülönben a galambok gyömbért 
(2-3 szeletre felszelve) kapnak hagymával (2-3 
ujjnyi), valamint heti egyszer Blitzform a víz-
be. Az ételről pedig: heti egyszer sörélesztőt 
kapnak. A versenyt követően egy napon ke-
resztül egy bizonyos koktélt kapnak, mely egy, 
a trichomo-penész/gomba/adeno ellen hatásos. 
Saláta, zöld konyhai maradékok és grit egészíti 
ki mindezt természetesen.

A hét során szorosan tartjuk őket. Az indítás 
előtti napon mindenféleképpen teljes mennyi-
ségű takarmányt kell hogy kapjanak. Az indí-
tás napján pedig 200 km-ig semmilyen takar-
mányt nem kapnak. Az ivóvízbe szintén nem 
kerül semmi. A 200 km-t meghaladó távokra 
azonban az embernek muszáj takarmányt ad-
nia, annál hosszabb távokon nem szabad éhes 
galambokkal játszani.

Csakis az edzés
Mindkét versenyzési mód esetében ugyanaz 

érvényes (téli tenyésztés vagy csak az ülőké-
ről reptetés): edzés, edzés és további edzés. A 
mondás önmagát igazolja: amit most nem ta-
nulnak meg, azt soha nem is fogják! Mi persze 
nem csak ezért edzzük őket, hogy a fiatalok-
nak rendezett versenyeken díjakat szerezze-
nek, hanem hogy nem utolsó sorban a későbbi 
öregeknek rendezett versenyeken is indulhas-
sanak. Ezért is olyan fontos, hogy minél több 
tapasztalatot gyűjtsenek össze. Véleményem 
szerint a fiataloknak rendezett versenyek 200 
km-ig nem mondanak a galambok minőségé-
ről túl sokat. Éppen ezért van szükség több 300 
km-es versenyre.

Az edzést mindig 1 km-en kezdem, s aztán 
fokozatosan növelem a távot. Ha nem érkez-
nek vissza gyorsan, akkor annyiszor ismételte-
tem meg a felengedést, míg az álom haza nem 
üldözi őket.

Öreg régi barátom Heinz Fulgoni eseté-
ben a fiatalok egyszer némileg már elő vol-
tak trenírozva, amikor fiát, Johannest a teljes 
falkával az egyéni feleresztési helyre küldte. 
Sokáig gyakoroltatták, amíg azok a dúcot már 
teljes magabiztossággal meg tudták közelí-
teni. Heinz számára valószínűleg nem volt 
fontos, hogy ifjait ily módon forszírozza. A 
60-as és 90-es évek között világszerte ijesz-
tő sikereket ért el az öregek versenyein. De 
tudta, hogy miért készíti fel ifjait így. Mit is 
mondtam még az előbb? „Amit most nem ta-
nulnak meg, soha nem is fogják!”

Hatalmas fiatal galamb rajokra szintén 
nincsen szüksége az embernek azért, hogy a 
versenyeken jól szerepeljen. Az élet egyet-
len évében/szakaszában sem játszanak olyan 
szerepet az „idomítás őstörvényei”, mint a 
fiatalok esetében. Itt egy példa: a 60-as évek-
ben Werne-ben éltem, ahol az ottani nagy ke-
rülettel versenyeztem (Germania Werne, 220 
taggal). A tetőn dúcokkal rendelkező házunk 
mögött állt egy élesztőüzem épülete sok-sok 
emelettel. Ha éppen nem volt szerencsém, a 
fiatalok az első versenyek során mindig az 
üzem körül repkedtek, s nem látták többet 
dúcukat: gyakran teljes csőd. Ugyanígy az 
említett év során. Még volt 6 fiatalunk (2 tojó, 
4 hím), s annak ellenére akartunk a fiatalok 
versenyén részt venni, hogy 6 galambbal 
szinte semmilyen megkapó eredményre nem 
számíthattunk.

A fiatalok utolsó versenyére 320 km-től 
egy kupadöntőt is rendeztek, ahol a résztve-
vők sok értékes szakdíjakat vittek el (azok 
voltak ám a szép idők). Mivel sok díjért töb-
bek között egy 2. vagy 
3. széria is szükséges 
volt, ezért nekünk 
(apámnak és nekem) 
is közbe kellett lép-
nünk, amit meg is tet-
tünk.

Két különlegesebb 
fiatal tojónkat pároz-
tattuk össze a szom-
szédos tenyészdúc 
idősebb madaraival. 
Miután ez megtörtént, 
néha-néha ránéztünk a 
dúcra. A galambok ne-
kiláttak küzdeni, pár-
bajozni és civakodni, 
még akkor is, amikor 
ismét el lettek különít-
ve, s nem érezhették 
egymás szagát.

Az indítás napján 
mindkettőt választott 
párjukhoz engedtük 
még, majd aztán fél-
tékenységi vita kö-
zepette kosaraztuk 
be őket. Izgatottan 
vártuk a következő 
napot. Felhők, ellen-
szél, s mi magunk tele 
voltunk várakozással, 
hogy mit is hozhat 
számunkra ez a ver-
seny. Az idő, amikor 
a galamboknak mind 

vissza kellett érkezniük, folyamatosan egyre 
közeledett.

Közvetlen szomszédságunkban akkoriban 
15 további dúc volt. Aki ott az első galam-
bot blokkolta, az biztos lehetett benne, hogy 
a szövetségi listákon sem fog rossz helyet 
elfoglalni. A korábban már említett magas 
üzem által sajnos nem láthattuk igazán ko-
rán a berepülési irányt. Egyszer csak nyug-
talanság tört ki a körülfekvő tenyésztőknél. 
Galambok köröztek az üzem körül, majd a 
dúcbelépőre estek, természetesen a miénkre. 
Ez pedig a mi két féltékeny tojónk volt. Alig 
hogy földet értek, rögtön csípni és veszekedni 
kezdtek. Ezzel pedig értékes másodperceket 
vesztettek. De legyen így. Ez vált a 3000 fiatal 
galambbal szembeni 2. és 3. díjjá és természe-
tesen a mi legjobb 2-es szériánkká.

Kevés galambbal is lelhet örömöt és 
sikereket az ember

Végezetül szeretnék azzal az ostoba véle-
ménnyel leszámolni, hogy az a galamb, mely 
fiatalként kiválóan repül, többnyire nem jó 
galamb. Ez egyáltalán nem így van. Ennek 
eldöntése mindig az aktuális versenyeken 
múlik (a megtett távolságon), ahol megmutat-
hatják teljesítményüket.

A legtöbb esetben, ahol éveken keresztül 
nem teljesülnek az elvárások, a tenyésztőnek 
már nincsen türelme a galamb két éves korá-
ig várni. Számos példát felhozhatnék, ahol a 
későbbi ászok már fiatal galambként a győz-
tes listára voltak vésve. De erről a következő 
cikkben.

ford: Nagy Nikolett
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Az első szárnycsapásokat már abszolválták a 
galambok a hazai dúcok körül. A tenyésztők 
részben, a területeknek megfelelően már az 
első tréningeket is maguk mögött tudhatják. Így 
egyes reményteli galambok eshettek már a ra-
gadozók áldozatául, pont mikor a szezon tulaj-
donképpen elkezdődött. A rossz repülési kedv-
ről is egyre többet hall az ember, sajnos egyre 
növekvő tendenciával. Egyedül a tavaszias idő 
ad még bizalmat az új szezon első lépéseihez.

Az ürüléket mindig szem előtt tartani
Egy galamb közelgő betegségének csalhatat-

lan jele nagy bizonyossággal a széklet. Ebben az 
esetben kicsi, szilárd golyócskákat akarok látni 
néhány pehelytollal a tetején. Alapvetően min-
dig egy természetes helyzet hogy mi formálja 
az ürüléket: egy repülés után, egy „ragadozó 
madarak kísérte stressz-tréninget” követően 
vagy pedig igen nagy hőség esetén megemel-
kedett folyadékfelvétel mellett a széklet vala-
mivel vastagabb, kövérebb lehet, anélkül, hogy 
ezért aggódnunk kellene. Egy szabály azonban 
mindig érvényes: az utóürüléknek kicsinek és 
szilárdnak kell lennie. Abban az esetben, ha az 
ürülék puha konzisztenciával rendelkezik, vagy 
zöldesen el van színeződve, ajánlatos azonnal 
felkeresni az állatorvost. A zöld szín, mindegy 
milyen konzisztencia mellett, mindig a káros 
baktériumok egyik jele. Ebben az esetben mi-
előbb ki kell deríteni az okot, még mielőtt a be-
tegség elterjed, vagy adott esetben manifesztá-
lódik. A hiányos táplálék-összetétel, túl sok zsír 
vagy túl kevés fehérje, romlott, penészes vaj, 
vagy egy betegség van kibontakozóban? Túl 
sokat várni ezen körülmények között a szezon 
első komoly problémájához vezethet!

A takarmány körültekintő tárolása 
alapvető fontosságú

Ezúton szeretném minden tenyésztő lelké-
re kötni a takarmánykészlet helyes tárolását. 
A takarmányt nem lehet magas hőmérsékleti 
ingadozásoknak kitenni, a takarmányos zsáko-
kat nem lehet a puszta padlón, földön tárolni, 
valamint a csupasz falnak támasztani. A napra-
forgómag és a földimogyoró a meglehetősen ér-
zékeny tápanyagok közé tartoznak! Magas hő-
mérsékleti ingadozások esetében a nedvesség 
mindig jelentős szerepet játszik, mely egyéb-
ként is a galambok egyik legnagyobb ellensége. 
Ha a penészgomba a zsákokon csírázva elkezd 
megjelenni, a takarmány értéktelenné válik, mi-
vel ez a galambok számára egy jelentős egész-
ségügyi kockázati tényező.

Soha nem fogom tudni megérteni, hogy a 
tenyésztők rögtön az év kezdete során egy 
komplett szezonra felkészülnek takarmánnyal, 
ám anélkül, hogy a megfelelő tárolásra gondol-
nának. Különösen veszélyesek az egyes takar-
mánykeverékek, melyek extrudált összetevőket 
is tartalmaznak. Ezen extrudátumok ugyanis 
összetételükből kifolyólag mágnesként vonz-
zák a nedvességet! A rosszul tárolt takarmány 
rövid időn belül megromlik, melyet az ember 

nem vesz észre, s aztán mindenféle esély nélkül 
vág bele a világversenyekbe! Ugyanez érvé-
nyes a vegyes ásványokra!

A dúcok zajszintje fontos fokmérő
A galamboknak élniük kell. Ami pedig azt 

jelenti, hogy amikor az özvegydúcnál va-
gyok, nem lehet olyan a hangulat, mint egy 
temetésnél. A galamboknak ugyanis szik-
rázniuk, sziporkázniuk kell az életkedvtől, 
életörömtől. Meg kell, hogy „mutassák ma-
gukat”, „jóízűségüket”. Szívesen nézem jó-
magam is, amikor az egyik kedvenc helyük 
körül repkednek, köröznek. Egy özvegy dúc-
közösség zaj nélkül mindig valami rossznak a 
jele! A tojóknak minden szólításra örömmel 
telve kellene reagálniuk. Ha mindez azonban 
gyanúsan nyugodt, csöndes, akkor jól megfi-
gyelem, megnézem a galambokat. Azon ga-
lambok, melyek szomorkásan ücsörögnek a 
dúcban nem is fognak aztán semmiféle baj-
nokságot nyerni!

A tollazatnak csillognia, tündökölnie 
és a testre kell simulnia

Egy tenyésztő a madár fejtollazatától min-
dig vissza tud következtetni az aktuális álla-
potra, beleértve az állat légútját is. A tolla-
zatnak a testre kell simulnia, és semmilyen 
tollacska nem állhat el a fülek körül. Ha ez 
mégis előfordul, kérjük ki egy állatorvos vé-
leményét, ennél ugyanis lehet hogy szükséges 
a galambokat egy „légzőszervi betegség” ki-
vizsgálás alá vetni. Tanácsos aztán elrendelni 
egy kúrát! Annak érdekében, hogy a problé-
mát kézben tudjuk tartani, mindenféleképpen 
szükséges a dúc átépítését is szem előtt tartani, 
megfontolni, annak érdekében hogy aztán a 
galamb rendben juthasson „levegőhöz”!

Azok a galambok, melyek nem rendelkez-
nek „tiszta” tollazattal, hiányt szenvednek a 
fitnessben. A szárnyak és a farok területén 
jelentkező ürülékszennyezés betegséget en-
ged feltételezni. Ugyanígy az egészséges és 
„formában lévő” galambok lábaira se ragad 
sohasem ürülék! Egy egészséges, „formában 
lévő” galamb lábai mindig tiszták, míg egy 
betegé ürülékes.

Pikkelysömör, korpa és társai
„Mutasd a galambod hasát, megmondom 

hogy fog repülni!” – tartja a régi bölcsesség, 
mely még napjainkban is igaz. Ha egy galamb 
korpás (pikkelysömörös), s még aktuálisan kék 
mellhússal párosítjuk, az rossz táplálás vagy 
egy kezdődő betegség jele. 

A legtöbb esetben a pikkelysömörben gazdag 
mellhús a téli időben történt rossz és kiegyensú-
lyozatlan táplálás egyik eredménye. A mellhú-
son jelentkező pikkelysömör szinte mindig régi 
pehelytollakkal jár együtt. A régi pehelytollak 
pedig legkésőbb április eleje után nem fordul-
hatnak elő, nem jelenhetnek meg! Árpa főzés, 
hántolatlan rizs és hüvelyesekben szegény 
táplálék, párosítva heti két fürdőnappal vala-

melyest segítséget nyújthat. Ugyanígy egy tíz 
napos olaj / élesztő-kúra szintén jó dolog lehet, 
hogy a bosszantó régi pehelytollaktól megsza-
baduljunk.

A mindennapos tréninget pontosan 
megfigyelni

A mindennapi tréning a 100%-os egészség 
fontos fokmérője. Egy egészséges galamb szí-
vesen és hosszú időn át repül. Mindenki tudja 
azonban, hogy a galambokat egy egyhónapos 
repülési szünet után fokozatosan kell ismét a 
kívánt tréningterhelésre visszaszoktatni. Álta-
lános szabály: egy hét után 15 perccel, két hét 
után 30 perccel, majd a harmadik hetet köve-
tően legalább 40-45 perccel hosszabbíthatjuk 
meg a repülési időt. Ha viszont a galambok 10 
perc után kedvtelenül ülnek a tetőn és lihegnek, 
nem egészségesek. Ebben az esetben feltétlenül 
szükséges egy állatorvosi teljes kivizsgálás.

A pihenési szakasznak rövid időre 
kell korlátozódnia

A galambok, melyek egy versenyt követően 
nem regenerálódnak gyorsan vagy a regenerá-
lódási idő túl sokáig tart, gyakran egy kezdődő 
betegség jeleit mutatják. Egy szervezet, mely-
nek kórokozókkal kell küzdenie, nem tudja ma-
gát gyorsan és megfelelően kipihenni. A követ-
kező versenynél garantált a fiaskó. „Szemeket 
kinyitni” azoknál a galamboknál, melyek a ver-
senyt követő napon nem adnak jó székletet és 
bozontosan, borzasan a cellákban ülnek. Álta-
lánosságban véve érvényes itt is, hogy galamb-
jainkat kielégítően és kiegyensúlyozottan kell a 
következő versenyekhez mérten táplálni, etetni! 
Elmúltak már azok az idők, amikor még hosszú 
idejű „regenerálódási idő” volt az ajánlatos. Az 
állataink által elégetett energiát amilyen gyor-
san csak lehet a versenyről való visszaérkezést 
követően pótolnunk kell!

A fiatal galamboknak mindig enniük kell 
A fiatal galamboknál általánosságban véve 

ugyanazok a szabályok érvényesek. A tenyésztő 
megfigyelő feladatai a fiatalok esetében sokkal 
inkább megköveteltek, mint az idősebbeknél. A 
fiataloknak mindig éheseknek kell lenniük és 
enniük kell! A fiatalok hazahívásánál vannak 
lógósak, ez a tenyésztőnek figyelmeztető jel. 
Ha a galambok nem a dúcokba mennek azon-
nal, az egy fertőzés csalhatatlan jele lehet. Ez 
esetben a következő reggelen a galambok be-
gyeit egyszerűen ki kell tapogatni és ellenőriz-
ni. Ha az előző esti táplálék még nem emésztő-
dött meg, akkor nagy valószínűséggel egy fiatal 
galambokat sújtó betegség játszik szerepet. Az 
ürüléket ez esetben aprólékosan ellenőrizzük. 
A nedves és iszapos ürülék esetén rosszat sejt-
hetünk. Haladéktalanul fel kell keresni egy ál-
latorvost, hogy kiderítsük az okokat. Mindezek 
mellett a tollazatról is fontos dolgokat olvashat 
le a tenyésztő a galamb egészségügyi állapotát 
illetően. A fiatalok dúcában lévő galambok, me-
lyeknek tollazata piszkos, szintén nagy valószí-
nűséggel rossz egészségügyi állapottal bírnak. 
Az esti utolsó pillantásunk mindig a galamboké 
kell, hogy legyen. Így lehet csak mind a helyén: 
nem felfújt beggyel és felborzolt fejtollazattal 
kell magukat prezentálniuk.

Szezon előkészületek  
– Szemeket kinyitni a galambdúcban!
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Új Ayurveda gyógytermékek a postagalambsportban: 
A légutak erősítése, védekezés a mikotoxinok ellen

Az elmúlt időszakban több sporttárs 
is érdeklődött a többezer éves indiai 
Ayurveda gyógyászat jelentőségéről a hu-
mán és állatgyógyászatban, valamint az 
Ayurveda gyógynövényes postagalambász 
termékek hatásmechanizmusáról, ösz-
szetételéről. Mostani írásunk célja olyan 
új készítmények bemutatása, melyek 
hatékonyan kiegészítik a már jelenleg 
is forgalomban lévő népszerű termé-
keket (SUPERLIV®, STRESROAK®, 
DIAROAK®, CHARMIL PLUS®), és 
természetes megoldást kínálnak olyan 
problémák megelőzésére vagy kiegészítő 
kezelésére, mint a galambok légzőszervi 
betegségei, és a takarmányban lévő szeny-
nyező anyagok okozta mérgezések.

A postagalambok egyik legfontosabb, ver-
senyeredményeket eldöntő tulajdonsága a 
megfelelő fejlettségű és optimálisan működő, 
betegségektől, fertőzésektől mentes légző-
szervrendszer. Jó oxigénellátottság mellett 
a galamb kitartása, ereje megsokszorozódik, 
teljesítménye nagymértékben javul. 

A galamb légzőszerve minden egyes léleg-
zetvétellel közvetlen érintkezésbe lép kör-
nyezetével, és az ott található kórokozókkal. 
A különböző környezeti tényezők, valamint a 
versenyek, kiállítások okozta fizikai megter-
helés, átfertőződés következtében kialakuló 
vírusos, bakteriális eredetű, egyéb kóroko-
zók okozta légzőszervi betegségek jelentő-
sen, és gyógyszeres kezelés mellett is akár 
hosszú időre is visszavethetik madaraink 
teljesítményét. Sokszor többféle kórokozó 
jelenlétével is számolnunk kell, mivel pl. a 
vírus által legyengült légzőszervek bakté-
riumok által könnyen felülfertőződhetnek. 
További problémát okozhat az antibiotikum-
rezisztencia jelensége, mely világszerte nem-
csak a humán-, hanem az állatgyógyászatban 
is egyre elterjedtebb, és aggasztóbb jelen-
ség, amikor is a korábban alkalmazott erős 
gyógyszerekkel szemben ellenálló kóroko-
zók fejlődnek ki. 

Egyes gyógynövénykivonatok bizonyítot-
tan hatékonyak baromfifélék és postagalamb-
ok légzőszervi betegségeinek megelőzésében, 
vagy kiegészítő kezelésében, a légzőszervek 
egészséges állapotának fenntartásában. A 

már ismert SUPERLIV® itatófolyadék 
mellett (mely májvédő hatása mellett fióka 
kortól alkalmazva hatékonyan segíti a belső 
szervek, így a tüdő optimális kifejlődését is) 
mellett nemrég került hazánkban is beveze-
tésre a RESPZZ® itatófolyadék (engedély: 
480/1/2012 NÉBIH ÁTI), mely egy termé-
szetes és hatékony újdonság galambok lég-
zőszervi betegségeinek megelőzésében és 
kiegészítő kezelésében. A RESPZZ® olyan 
speciális gyógynövénykivonatok és illóolaj-
ok keveréke (mint a bazsalikom, fahéj, bors-
menta, eukaliptusz, hosszúbors, fokhagyma, 
édesgyökér) melyek hatékonyan csökkentik 
a légzőszervi megbetegedések kísérő tüne-
teit, és elősegítik a másodlagos felülfertőző-
dések megelőzését. Gyógyszeres kezeléssel 
együtt alkalmazva gyorsabb gyógyulást 
eredményez, minimalizálja a betegség ki-
újulásának mértékét, valamint hozzájárul 
ahhoz is, hogy a madár a lehető legkisebb 
mértékű kondícióromlást szenvedje el. A 
légzőszervi betegségek elleni vakcinák ha-
tását fokozza (ám azokat nem helyettesíti!). 
A RESPZZ®-t a hazai galambászok közül 
néhányan, így a Kustyán-Ayurveda dúc is, 
sikeresen tesztelték, és az itatott madarak-
nál a megelőző időszakhoz képest jelentősen 
jobb repülési időket mértek, és jobb általános 
egészségi állapotot tapasztaltak.

A légzőszervek jó működése mellett ma-
daraink általános egészségi állapotát, kon-
dícióját nagymértékben meghatározza az, 
hogy emésztőrendszerük mennyire képes 
az elfogyasztott takarmány és víz átalakítá-
sára és felszívására, a táplálékkal és vízzel 
felvett kórokozók, és mérgező anyagok 
kiürítésére. A galambok a szabadban törté-
nő táplálékfelvétel során, vagy nem meg-
felelően tárolt takarmányt elfogyasztva 
olyan mikroszkopikus penészgombákat, és 
azok bomlástermékeit, ún. mikotoxinokat 
vehetnek fel. mely vegyületek a madarak 
jelentős és gyors kondícióromlását, súlyos 
emésztőrendszeri, idegrendszeri, mérge-
zéses tüneteket (mint a hasmenés, hányás, 
étvágytalanság, bágyadtság, testsúlyvesztés) 
eredményezhetnek. A takarmány penész-
gombával való fertőzöttsége sokszor nem 
látható, nem nyilvánvaló, de ettől függetle-

nül már ez a láthatatlan szennyezés is igen 
gyenge verseny- és tenyészteljesítményt, a 
versenyeken, tréningeken elszenvedett nagy 
veszteségeket, és komoly mérgezéses tüne-
teket okozhat. 

Egyes ásványi anyagok, gyógynövényki-
vonatok, és szerves anyagok kombinációja 
hatékonyan megvédi a madarak szervezetét 
a takarmánnyal, vagy a szabadban felvett 
eleséggel felvett méreganyagoktól. Az ún. 
ásványi alapú toxinkötő szerek sok esetben 
nem kellően hatékonyak a mérgező anyagok 
megkötésében és kiürítésében, nem védik az 
életfontosságú belső szerveket, valamint fon-
tos tápanyagokat, vitaminokat is megköthet-
nek. Az új generációs mikotoxin-megkötő 
és semlegesítő készítmények, mint a ha-
zánkban nemrég bevezetett TOXIROAK 
GOLD® premix (engedély: 477/1/2012 
NÉBIH ÁTI) módosított ásványi alapú 
komponens, élesztősejtfal-kivonat, szerves 
savak, réz és gyógynövények kombináci-
ója, mely anyagok hatékonyan kötik meg a 
mérgező anyagokat, és védik a létfontosságú 
belső szerveket is a károsodástól. A Kustyán-
Ayurveda dúcban a versenygalambok között 
fellépő mérgezés-gyanús tünetek esetében – 
antibiotikum kezelés mellett – a TOXIROAK 
GOLD® néhány nap alatt jelentős javulást 
hozott a madarak állapotában, több ígéretes 
galambot mentve meg a selejtezéstől. A ter-
méket baromfi-állományokban széles körben 
alkalmazzák.

A termékek már rendelhetők a kizárólagos 
importőrtől: Garuda Trade Kft. (Budapest), 
www.garuda.hu, garuda@garuda.hu, tel: 
+361-331-2316, valamint hamarosan galam-
bász szaküzletekből is.

További sikeres versenyidőszakot, és 
egészséges, erős állományt kívánunk minden 
sporttársnak!

Kustyán Tamás, a Kustyán-Ayurveda dúc 
tulajdonosa, F02 Győr Egyesület

Riesz István Dr. (Ayu) Hon., a Magyar 
Ayurveda Gyógyászati Alapítvány Kuratóri-
umi Elnöke

A szakcikkeket összeállította: Csorba 
Katalin, Dhanvantari-díjas szakértő, állat-
gyógyászati termékfelelős

Tenyész-galambok: a jövő potenciálja 
A tenyészgalambok esetében a szabály 

szerint az egészség az utónemzedékben is 
visszaköszön, visszatükröződik. A magas 
arány nem szemes tojásokból, fekve maradt 
fiatalok vagy fióka korban elpusztult fiatalok: 
tanácsos felkeresni az állatorvost. Az egész-
ségi állapot felismerésében a fészekhéj körü-
li ürülék szintén beszédes faktor. A fiatalok 
ürülékének - akárcsak az idősebb galambok 
esetében - a fészek pereme körüli részt kell 

szegélyeznie. A nedves ürülék esetében az 
embernek azonnal meg kell néznie a fiatal 
galamb szüleit. Persze mint mindig, most is 
előfordulhat, hogy a fiatal galambok nem ké-
pesek minden nap 100%-osan szilárd ürülé-
ket produkálni. Ez akkor lehetséges, ha a pár 
túl korán tér vissza a fészekhez, s ezáltal a fi-
atalok túl sok vizet vesznek magukhoz, vagy 
pedig idősebb tényész-galambok esetében 
egyszerűen nincs elég erejük, hogy két fiatal 
állatot is ellássanak. Ilyenkor a tenyésztő fel-

adata mindezt időben észlelni, s segítségről 
gondoskodni. Az alapkövetelmény persze a 
paramyxo elleni védőoltás, illetve ezen felül 
a paratyphus, a herpesz és a himlő elleni ol-
tások.

Ha Ön, Kedves Olvasó magáévá tette ezen 
sorokat, sikerülni fog Önnek is, hogy a 2015-
ös szezont egészségesen és sikeresen vihesse 
végig! Hajrá!

Franz Steffl 
Ford: Nagy Nikolett
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Halottaink

Fájó szívvel búcsúzunk Pintér Tibor F-29 Bősárkányi Egyesületi 

tagunktól, aki 2014.07.14-én eltávozott közülünk.

Szerető családja fogadja őszinte részvételét az egyesület sport-

társaitól.

Polonyi József (1955-2014)

Kedves sportbarátunk július 1-én el-

hunyt. Ez év júniusáig (1982-től) ak-

tív, igen sikeres postagalambászatot 

folytatott, melyet országos, kerületi 

és egyesületi bajnoki címek bizonyí-

tottak. A svájci olimpián a HU-3012-

93-5043 vkt-ja standard kategóriában 

képviselte hazánkat. 

Állandó célja volt, hogy minél jobb versenyeredményeket érjen 

el. Hogy jó úton járt, azt a 2013. évben, tagszövetségi szinten elért 

csapatbajnoki első hely és 1.,  2., 3., 4., 6., 8. champion hím címek 

is fényesen bizonyították. 

Sajnos korunk gyógyíthatatlan betegsége legyőzhetetlennek bizo-

nyult számára is, miáltal egy markáns egyéniséggel szegényebb 

lett az A-40 Gödöllői egyesület galambász közössége. 

Temetésén galambok feleresztésével emlékeztünk rá, postaga-

lambászok.

Botos Dezső 62 évet élt. Búcsúznak tőle a batátai és az ózdi Z-05 

egyesület tagjai.

A V-05 Lőrinci Postagalambsport Egyesü-

let megrendülve tudatja, hogy sporttársunk 

Bratkovics Sándor 68 éves korában tragi-

kus hirtelenséggel elhunyt. Egyesületünk-

nek alapító tagja volt és hosszú éveken át 

aktívan versenyzett. Emlékét megőrizzük.

V-05 Lőrinci Postagalamb Egyesület
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Helyszűke miatt csak 5 évenkénti jubileumosokat köszöntjük 50 és 70 év között. 70 év fö-
lött köszöntünk mindenkit. Mindenki másnak jó egészséget és erőt kíván a szerkesztőség.

Sima lakossági hirdetés /20 szóig/  3.000,- Ft/hó
Sima lakossági hirdetés 20 szón felül sza-
vanként       200,- Ft
1/8 oldalas keretes hirdetés 10.000,- Ft/hó
1/4 oldalas keretes hirdetés 20.000,- Ft/hó
1/2 oldalas keretes hirdetés 50.000,- Ft/hó
A hirdetés szövegéért a hirdető felel!

Kedvezmények:
Évi 5 megjelenés esetén 20 %, évi 3 megje-
lenés esetén 15 %.
A hirdetési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.
Lapzárta: minden hónap 20. napja.
A hirdetés megjelenésének előfeltétele a 
hirdetési díj postai feladását igazoló feladó-

vevény másolatának és a hirdetés szövegé-
nek, képének megküldése az alábbi címek 
egyikére:
Postacím: Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség, 1076 Budapest, Verseny u. 14.
E-mail:  info@postagalamb.hu
 szaklap@postagalamb.hu
Fax: 06-1/3424-364

Hirdetés feladási tájékoztató - 2014






