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Kirillit6sunk alkalm6val 6 f6s biriilocsoport min6siti a ga-

lambokat azzal a m5r tobb 6vtizede bev6lt mddszerrel,
amikor minden binil6 on6ll6an min6sit, a legjobb 6s leg-

rosszabb pontokat elhagyjuk, majd 4 birdl6 <iszesitett dt-
lagpontja alapi5n kerill az eredm6ny a biriilati lapra. Ki6lli-
tdsunk alatt egy-egy 6rds szakel6ad5st tartunk tagsiigunk-
nak. ank6t form6j5ban, szines diafilm vetit6ssel egybekotve.

Ut6bbi taggyUl€sUnket Budapesten 1987. szeptember 26-dn
tartottuk. A tdbb mint h6rom 6rds id6urtamot a titkdri
beszSmol6n tr.ilmen6en 4 vezet6s6gi tag m5s-miis t6m616l
tartott rovid tdjdkoztat6ja is nagyban szinesitette. Tovdbbi
m0kcid6s0nkr6l. szakirodslmunk tervezett alakitdsdr6l sok
hozz6sz6lSssal tarkltva esett sz6. T6bbek kozott a Galamb-
jaink e szdmdban megjelen6 anyag osszet€tel6t is megt5r-
gyaltuk.
E16nk 6rdekl6ddst vSltott ki - a kordbban vezet6s6gi 0l6sen
m6r megrt6rgyalt - A MAGYAR ORTAS GALAMB cimen
tervezett szak kci nyv k6sz ites6nek na gy vo na la kba n trirt6n6
tdj6kozatdsa. fajtdnk nevez6se az Orsziigos, valamint a

Nemzetkozi Ki6llitiisokra 6s a jciv6 6vi klubkiiillitiis.

KeressUk - 6s val6ravdlSs alatt iill - a ktilf6ldi Magyar 6ri-
5st teny6sztdkkel tervezett kapcsolatki6pit6s. Betekint6st
vesz0nk mds magyar fajtaklubok m0kos€s6r6l. Elhatdroz-
tuk, hogy fokozott szak[r6i tev6kenyseget fogunk kifeite-
ni a fajtdr6l a bel- 6s ktilfold szdm6ra.

Kov6cs K5roly

Magyar orids tenyesztdk klubja
Az MGKSZ keretdben 1964-ben az akkor Budapesten ren-
dezett Nemzetkozi Galambkiri I I itris el6 est6 ly6n ala ku ltu n k.
Ot6ves sikeres mrikod6s ut6n hossz0 ideig stagndlt
klubunk. Abban az id6ben 120 f6s tagsdgunk szakmai
anyagak6nt 6vi 3-4 esetben 20 oldalnyi terjedelmU klub-
korlevelet ielentetti.ln k meg.

Az MGKSZ keret6ben l985ien az akkori Orszdgos Ga-
lamb- 6s Kisiillatkidllitds vasdrnapjdn rljjiialakultunk Buda-
pesten. Aznap 21 taggal indultunk.ma 75 tagot szdmliilunk.
Ennek fele a 20 6vvel kordbbi tagsiigb6l tev6dik ki.

Szakmai anyagunknak ma az 6venk6nt 20-30 oldalnyi ter-
jedelemben megjelen6 Klub-hirad6ban adunk helyet. Sze-
retjUk ezt. tags6gunk k6zmegel6ged6s6re szolgdl. A fajtrir6l
sokf6le 6rdekess6g l6t benne napvildgot.

Evi hdrom alkalommal vezet6s6gi il6st tartunk. Evesmun-
katerv alapjdn mUkod6s0nk folyamatos, tervszerU, v6l-
tozatos.
Helyet kapnak a teny6szt6i l6togat6sok egyedi formdban 6s
sorozat-ldtogat5s fo rmiij6b-an.

0llaatat<u tasu nkat kovet6en elsd klu bkid I I itiisun k 1 987. de-
cember '12-13-iin Tcirokszentmikl6son mintegy 300 Ma-
gyari6rids bemutatds6val keriil megrendez6sre. Ezt ossze-
kcitjiik a helyi nagy egyesiilet Tiszdnt0li-hagyom5nyos ki-
eillit6s6val. v5rhat6an 700 egy€b galamb szerepl&6vel.

Mitlt a Magyar ori6s tenyeszt6s6ben
Magam, mint a fajta r6gi tenydsztci.ie, a r6gi hibSk felsorol6-
sa mellett, f6leg azok kijavitiisdhoz szeretndk besz6lni.

mert 6gy gondolom. hogy a faita lobb megismerds6hez

mind kett6re szti ks6g van.

En Magyar 6ri5st 1939-ben l5ttam el6szcir. M6g most is

el6ttem van, egy nagytestU, voros-tarka galamb volt. Az
els6 galambp6rt csak 1950-ben sikeriilt cser6lnem. Saj-

nos, az akkori kilriilmenyek miatt a legkisebb pontsz6mot

el6rt pdlddnyokat sem lehetett megvenni. En sok teny6sz-
t6t megkerestem. igy sikeriilt betekinteni a teny6vt6sbe.
bete kinten i a teny6sztesbe.
1950-t61. a legnagyobb hiba az volt, hogy a galambok
hosszabbak voltak 6s ez a galambok elv6konyod6siit ered'
m6nyezte. Kardos szdrnyakat sok galambndl tapasztaltunk.
A teny6szt6k nem torcidtek a galamb szin6vel 6s m6g a ki'
5ll(t6sokon is sok h6rom szinfi galamb volt. Meg kell emli'
tenem a zsirmirigy n6lkiili galambokat, amelyek s6torvillS-
sak, emelt farkdak voltak, M6g azon is vit5k voltak a te-
ny6szt6k kozott, hogy a galamb, disz' vagy a haszon cso-
portba kerUlion-e. A legnagyobb gond a megnevez6sen volt,
m6g a szakir6k kor6ben sem alakultak ki egysdges nevezds.

P6ldiiul 1902-ben, Magyar H6zi Galamb. 192S-ben Winkler
J5nos a Galambteny6szt6s konyv6ben Ori6s Magyar tollas'
liib0 hiizigalambnak nevezte. maid k6s6bb Magyar 6ri6s
hdzi, 6s v6gill Magyar 6ri6s elnevezest kapta.
Sok f€lr#rt6s, mell6besz6l6s, alaptalan dicsekv6s vagy s6r-

t6d6s tiikrozcidott teny6szt6ink szavaib6l. Kozben sok te-
ny6szt6 6vek 6ta egy helyben topogott fajtiinkteny6szt6-
s6ben.
Batta L5szl6 Galambjaink foly6irat felel6s szerkeszt6je
forditott egy cikket: Magyar galambfajt5k a krilfcildi szak-
lapokban cimmel. Ebb<il id€zek: Az American Picgon
Journdl. az amerikai Sz6vets6g hivatalos lapl6nak 1973.
miirciusi szdm6ban a Magyar 6ri6sokr6l h5rom cikk is

megjelent. A cimlapon Paul Urb6n albertai (kanadai) te-
ny6szt6 Magyar 6riiisok kozott, kett6 hatalmas galamb

kcizvetlen0l mellette, kett6 a combjiin dll. A kdpalatt a te-
ny6szt6nek egy rovid ir6sa, amelyben galambjait ismerteti
6s hozz6teszi, hogy neki vannak az eg6sz vildgon a legna-
gyobb 6riiisai, s0lyuk el6ri az 1300 got. Azt irja, hogy
Magyarorszdgon a fajtdt nem a Torok galambb6l teny6sz-
tettek ki. Nagykdros korny6k6n 6s Budapesten tenyesz-
tik els6sorban. Buga galamb mellett a Magyar 6s az 6n6-
met begyeseket haszndlt6k. A teny6szt6st szerinte AL-
BERT GYORGY kezdte el 1902-ben.
En evvel a teny6szt6vel nem 6rtek egyet, mivel miir 1902-
ben BALASA GYORGY azels6 magyargalamb szakk6nyv'
ben irt a Magyar 6ri6sokr6l. Winkler J6nos 1925-ben ko-
vetkez6ket irta. ld6zek: ,,Egy val6di magyar specialit5s, z

Alf<ild<in van az 6shazdja." Szerintem 6s a szakkonyvek
alapjdn a Buga galambot csak h6bor0 ut5n teny6sztett6k
ki Magyar'6rids 6s m6s galamb keresztez6s6b6l. S0ly, nem
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felel meg a Magyar driiis fajta leirdsdnak, mert a kifejlett
himek srilya 90-100 g. lgaz. hogy minel nagyobb a s0tya,
ann6l nagyobb az 6n6ke.
En azt iavasoln5m, hogy a kidllitdsra behozott galambo-
kat le kell m6rni 6s sritydt mindjiirt r5 kell irni a birdl6-
lapra. lgy javitan6nk a galambok s0lydt 6s mi magyarok,

akik ezt a sz6p galambfajt6t teny6sztjuk, nem maradndnk
el a ktllf<ildi teny6szt6kt6l. Nek0nk kell mindent elkci-
vetni, hogy k0lfrildon is a mi fajulelr6sunk szerint te-
ny6ssz6k, mert nem csak a srjlynak. hanem sz6ps6gnek. mi-
ncisdgnek is meg kell felelni.

UtiMih5!y

A Magyar orias galamb

fajtalefrasa
Kiteny6szt6s helye: ,

Magyarorsz69

Osszbenyom6r:
6ri6si testfi, sz6les mell0, m6ly torzs6ll6s0, k<irf6s0s, tollas
ldb0, ardnyos testalkat0, er6t 6s melt6sd ot kifejez6 fajta.

Testfel6ptt6s, testtartSs:
Ztimrik test0, sz6les, izmos mell0 fajta, testhossza a cs6r-
hegyt6l a farok v6g6ig 45-50 cm.

Fei:
Szdles, erds, kiss6 hosszrikds. A homlok magasan ivelt, a
feitet6 sz6les a tark6ig enyh6n lejt6.

K6rf6s[:
A tark6n helyezkedik el, a fejhez nem simul, legyez6 iillii.
s0, a k6t v6g6n szabClyos tollforg6t (,,csillagot,,, ,,r6zs6t'l
k6pez. Tollazata dts, tiimott, egyenes ronat0, magassdga
2 cm, a f0lt6l a fiilig terledve szabdlyos f6lk6rt alkot. A
f6sfi hdts6 r6sze a nyak6l sor6nytollai kcizott enyhe vdlasz-
t6vonal nan.

Szemd<:
A feh6rek6 6s a feh6ren tark&ottak6 b0kk6nyszfnri, a mds
szfn0ek6 6l6nks6rga, csillog6. A szemgy0rrik keskenyek, a
feh6rek6 6s a fehdrfei0 tark66 narancsvoros, a sijt6t szin0-
ek6 palasz0rke.

Csdr:
A kiizepesn6l kis6 hosszabb. t6ben vastag, fokozatosan
v6konyod6. A fels6 cs6rkSva enyh6n az als6ra hajlik;a s<i-
t6t sziniiek6 szaruszlnii, a vil5gos sztn0ek6 csontszinO. A
cs6rzugt6l a cs6r hegydig 2,5 cm. Orrdudora feilett, feh6-
ren porozott.

Nyak:
Nem hossz0, ink6bb ziimcik, a himekd felt0n6en vastag,
t6mdtt tollazatri, f0gg6legesen hordott. A toroktdi enyhe
ivben kikerekftett.

Mell:
Szdles, m6ly, dombor0, enyh€n emelt.

H6r
A vSllakban sz6les, a farok fe16 tiir6s n6lk0l enyh6n lejt.
2

SzCrnyak:
Ktizepesen hosszOak, zdrtan simulnak a torzsh<iz. Az elsd-
rend( evez6tollak enyhe ivben hajlottak, de nem kard ala-
k0ak. Az evez6tollak hegye a korm6nytollakon nyugszik,
de azoknSl 2-3 cm-rel rovidebb. Egymdst nem kereszte-
zik. Feszt6volsdguk 90-100 cm.

Farok:
A hiit egyenes vonal6t t6r6s n6lkijl kciveti. de a foldet nem
6rinti. Kem6ny, egyenes, sz6les zdszl6j0 tollakb6l 6ll, szo-
rosan z6rt. Keskeny, k6t toll sz6less6g0 a sz6ls6 tollak egy
magassSgban vannak a k6z6psdkkel. A kormdnytollak szii-tu 12. Zslrmirigye van.

L6bak:
R<ividek, er6s csontozat0ak. A m6rs6kelten szdles dlldsri
lSbakat egdszen a karmokig d0s, hosszrl tollazat boritja,
melyet a kibujjak kdzotti 1-2 cm sz6les b6rlebeny tart
cissze.

L6btollazat:
Megkiilonbdztetiiik a csrjdcik, az ujjak 6s a combok tolla-
zatdt.
A cstld tollai egytitt alkotjiik az enyhe ivben befeld fordu-
16, h6zagmentes lSbtollazatot, amely 1S_lg cm hosszrj,
kem6ny tollgerinc0. sz6les zdszl6j( tollakb6l 6ll, hdrom-
szoros fed6sben.
A hossz0 k6z6ps6 r6teget fehllr6l 6s alu116l rrividebb td-
maszt6tol lak er6siti k.
A lSbu.ijak b6rlebeny6b6l k6t oldalra irdnyu16 6s a talajra
fekv6 tollak egy-egy f6lkorivet alkotnak (talptollak). Az
ujjak k6z<itti r6szek is teljesen fedettek, ez a papucs tolla-
zat. A combokon er6s sarkantyritollak vannak.

A tollazat szfne, rajza, szerkezete:
Tomott, az Stlagosndl kiss6 hosszabb, a fed6tollak kcizepe-
sen zdrnak. Egy vagy legfeljebb k6t szin0. El6fordulnak:
feh6r, fekete, vriros, eziist, szalagos k6k. szalagos fak6 6s
sdrga szlnekben. Ezen kiv0l az emlitett szinekben, egyenl6
elosztdsban. feh6r alapon babosak. tarkdk 6s 6s bariiirajz0-
ak, tark6k 6s deresek is.

Stilyos hib5k:
Hegyes f6s0, h6romszinfisdg, kicsi test. siitorvilliis, emelten
hordott farok, 1696 szdrnyak, vdkony, hossz0 test, kicsi
liibtollazat. Felem6s szemek, hossz0 l5bak, magas 6llds.



A szivh inuMag yff oriasokrol
Amikor hdrom 6vtizeddel ezelcitt foglalkozni kezdtem a
Magyar 6ri6sok teny6szt6sdvel, egyik tenydszt6tdrsam, aki
egy m6sik magyar glambfajtiit teny€sztett, le akart be-
sz6lni. Kifogiisa az volt. hogy mi6rt olyan fajtiit viilasztot-
tam, amelyiknek teny€szt6si szintje nem 6ri el n6hdny mii-
sik magyar fajta szfnvonaliit. F6 6rve: ,,amelyik fajt6ndl
megengedett a szabSlytalan tark5zottsdg is _ mint a Ma-
gyar 6ridsniil - nem lehet magas szintre kitenyesztett faj-
ta."
Val6ban, a Magyar 6ri5s fajtaleirdsa csupdn a galamb hd-
romszinUs6g6t tekinti a biriilatb6l kizdrand6 oknak, k6t
szin jelenl6t6t viszont megengedi akkor is, ha a szfnek el-
helyezked6se nem mutat szab5lyos'rajzolatot.
A tenyesztSk tobbs6g6nek v€tem6ny6vel egyezik, hogy a
szabiilyos rajzolat0 galambok (szivhdt0, bardtrajzti, stb.)
mutat6sabbnak, jobban magukra voni6k m6g a laikusok f i-
gyelm6t is.

Mi6rt van akkor m6gis kev6s galamb ezekbcjl a raizvilltoza-
tokb6l? Szivhiittl 6s bariitrajzri torzsdllomdny az orsz5gban
alig-alig ta15lhat6. Lehetsfues, hogy az6rt, mert nem
konnyU feladat olyan tcirzsek teny6szt6se, melyek j6l oro-
kitik is a szabiilyos rajzot. Egyestlleti 6s orszdgos ki6llit6-
sokon is kev6s a szivhiit0. m(7 kevesebb a bariitrajz0 Ma-
gyar 6riiis. A m0ltban voltak ugyan e raizvdltozatoknak
orsz5gos hir( teny6szt6i. de nagyobb szdmban elterjeszte-
ni m{1sem sikertlt.
Ami a szinek intenzit6set illeti, 196'l . 6ta teny6szt6ink na-
gyot l6ptek el6re. Vannak miir szdp szin0 sdrga. k6k. krl-
lonosen pedig fekete galambjaink, 6llom5nyaink. Azt hi-
szem, a csoddlatosan sz6p tigristark6k szineloszt6ddsdnak
rogzit6se sem volt konny( feladat. Csak elismer6ssel €s hd-
ldval gondolhatunk arra, akik ebben a munkdban utat, p6l-
diit mutattak.
Az igazdn sz6p Magyar 6ridsnak is - mik6nt a tcibbi fajtii-
ban a sz6pnek - j6n6hiiny kovetelm6nynek kell megfelel-
nie: testmdretek. ariinyossiig, alak, szin, stb. Az egyes faj-
tajegyek nem mind egyenrang0ak, fajtdnk6nt is elt€r6k.
Vannak meghatdroz6ak, melyek eldcintik a galamb 6rt6-
k€t, bir5latndl a min6s6gi kateg6riit, vannak kevdsb6 16-

nyegesek. melyek a bfrSlatndl egy-k6t pontot jelenthet-
nek. A Magyar 6ridsndl ilyen meghat6rozo - tcibbek kci-
zott - a testalkat, kev6sb6 l6nyeges a rajzolat. Hiiiba tok6-
letes a szivhdti rajz, ha testalkata nem felel meg a fajtako-
vetelm6nynek, a galamb 6rtektelen. Viszont - v6lem6-
nyem szerint -- felviszi az 6rt6k€t, ha az alapvet5 fajtab6-
lyegek megl6te mellett m6g a rajza is tokeletes. Csak egyet
lehet 6rteni leles szakir6nk, dr. Tor<jk lstvdn v6lemdny6-
vel. amikor a Galambjaink 1983. 6vi 11. sz6mdban ezt irta:

,,Rajzos vdltozatokn5l lassitja a munkdt, hogy kozben a
jellegzetes testalkatot is meg kell 6rizni. Ez azt jelenti,
hogy a sz6les mellfi, erciteljes, zcimok test,... m6ly torzs-
5ll5s a rajzos vdltozatokndl is megmaradjon.
... A fajtarelleget ugyanis a *.6p rajz kedv66rt sem 3za-
bad fel6ldozni."

Ha val6ban nem elxidleges k<ivetelm6ny a Magyar 6ri5-
sokndl a szdp, szabSlyos rajz. akkor mi6rt foglalkoznak ve-

le a szakir6k, teny6szt6k? Az€rt, hogy a rajzos vdltozatok
rcigzit6s6vel, elterjesa6sdvel magasabb teny6szt6si szlnvo-
nalra emeljEk e sz6p magyar fajtiit. Ennek megval6sit6s6n
fiiradozni felemel6 *z&, mert az egyetemes magyar ga-
la mbteny6sztds 0gy6n ek szo I giilatdt je I ent i.
El6rehaladni csak kis l6p6sekkel tudunk. Az dllattenydsz.
t6sben nincsenek ugriisok. A Magyar 6ri6sndl a szivh6t0
rajz, ha nem is tekinthet6 fajtajegynek, annyi bizonyos,
hogy hossz0 6vekre van sziiksdg, mig kialakitunk olyan
tcirzseket, melyek ezt a rajzot megbizhat6an or<jkitik. Eh.
hez azonban mindenek el6tt egys6ges szeml6letre van
sztikseg, egys6ges iillSspontra a tekintetben, hogy milyen
is a szivhiit[ Magyar 6ri5s.
A Magyar 6ri6s Galambteny6szt6k Klubhlrad6ja .lgg7. 

6v
ll. f€l6vi sz6miiban Kov6cs Kdroly teny€szt6t6rs, klubtit-
kdr ezt pontosan, r€szletesen megfogalmazta. Mivel sajnos
a Magyar 6ri5st teny6szt6k koziil m6g szdmosan nem tag-jai a klubnak, val6szfnU. nem is ismerik az abban megje-
lent szlnvonalas irdsokat. lddzem a Klubhirad6b6l:

,,... a szlves rajzokn6l a feh6r szln a domindl6, a tolla-
zatnak mintegy 65 %-6t teszi ki. A miisik 35 % alkotja
- b6rmely szfnben - a szives rajzot. Fekete szivesben;
a fejen. de csak a f6siit6l lefel6 a hdt kciz6pvonaldig
tart. A hdt teljes sz6less6g6t boritja a viillakndl, majd a
h6t koz6pvonalSig terjedve, hdromszrig alakot alkotva,
hegyben v6gz6dik. Ez a hiiromszog alakot alkot6 sziv-
hdt nem a hdt tollaib6l alakul ki, hanem a szdrny fed6-
tollaib6l. A hdt tollai feh6rek, a farok is feh6r. A szdr-
nyak evez6i feh6rek, de feh6r a szdrnyat borft6 tollak-
b6l az a r6sz is, amely a fekete sziv fenti leirdsiin alul
esik. Feh6r a hiit, a farok, fehdrek a ldbtollak is...,'

Ez az alapos ismertetds gyakorlati segitsdget ad a teny6sz-
t6nek, de egy kitdtele - megpedig a farok szin616l lrt meg-
6llapitiis - azt is tUkrcizi, hogy e tekintetben a ndzetek kU-
lonboz6ek.
Dr. Torok lstv5n m5r id6zett cikk6ben a bardtrajzdak farok-
tollazatiir6l irja:

,,Orissainkndl ez id6 szerint kiilcinosen a faroktollak
feh6r szine hiiinyzik. Nyilvdn sok van benntik a szivesek

Szhr i/hgyrr 6rilrck a =rz6 lllom{rryrlban
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v6r6bcil. TalSn ugy dllottak elcj, hogy a szlvesek ismert

hdtrajza a szdrnyoldalakra is 6tteriedt, s hozta magdval

a szlvesek szines faroktollazat6t, mert az a szivraizzal

egyiitti6r."

Mi a helyzet a teny6sztesben? Mityen a faroktollazata sziv'

hiiti Magyar ori6sinknak? A legtobbnek szines, elv6tve

feh6r, igen gyakran vegyesen feh6r 6s szlnes. lJlindenk6p
pen a faroktollak egyszinfis6gdre kell tiirekedniink! Csak

az a k6rd6s, hogy az feh6r vagy szines legyenc, vagy mind-

kdt vdltozat? Ha ebben a k6rddsben nem alakul ki egys6ges

szeml6let, sajdt munkdnkat nehezitjiik meg. Allomdnyom'
ban a szines faroktollazat rogzit6s6re torekszem. A vegyes

szinU faroktollazat[akat szelektdlom. Egy6bkdnt is az dt-

gondolt pdrositdst, a pdrositaMok sz6rmazdsdnak figye-

lembev6teldt e szempontbol is fontosnak v6lem. Mivel a

fekete szin tobb mds szlnhez viszonyitva domindnsan o-

roklcidik, ez6rt a fekete.szivesek teny€sztds6ben lehet e-

16bb celt 6rni. Saines egy6b szinU szivhat(ak csak ritkdn
ldthat6k kidllitdsainkon 6s az dllom6nyokban. Nagyszer(i

feladat lenne pl. a sdrg sz,vh6t[ak rogzit6se 6s elszapori'

t5sa.
Tobb6ves tapasztalatom, hogy a tok6letes szivhdt0ak to-
mottebb tollazat0ak a szabdlytalan tark5knSl vagy az egy-

szin(ekn6l . Ha 6tlagban nem is kisebbek azokn6l, kisebbet
mutatnak. Tal5n ez az egyik oka, ami6rt kevesen teny6sz'

tik. Szivhiit0ban ritka a laza tollszerkezetU galamb. lgaz, vi-

szont az is, hogy a legnagyobb szivhdt0ak s0lya dltal5ban
m(1 nem 6ri el a legnagyobb egyszln( fekete vagy tigrisba-
bos p6ld6nyok s(lyiit.
Teny6szt6srikben azonban ma meg f6 gondot a tok6letes
szivhdtas ralz rogzftdse jelenti.
A fejen gyakori a .,h6ka" vagy a fejtet6n a szinestoll. Eze'

ket feh6r fejUekkel tan6csos pdrba dllitani. A sz6p feh6r fe-

iUeknek tobb nemzed6ken keresztul tort6nci pdroslt5sa

nem ritkdn a nyak el0lscj r6szdn a feh6r tollmez6 nagyob-
boddsdval jdr, meghaladja a megkovetelt 7-8 cm-t. Ez e'
setben segfthet a kicsi fehdr nyaktollazattal rendelkez6
pdr.
Mik6nt mdsfa jta rajzos galambokndl, itt is elvdriis, hogy ,,a
rajzos galamb alul se legyen tarka." A szivhdt0akndl nem
csup6n a talptollazatnak, de a sarkantytinak is feh6rnek
kell lennie.
Hovd lettek a r69i sz6p szivesek es bardtrajz0ak? Val6szinU

- mikdnt az a feh6rek esetdben is tort6nt - nagyr6szt fel-
hasznSltdk cjket a vildgos babosok vagy egy6b vdltozatok
teny6szt6s6ben. Magam is gyakran tapasztalom, hogy a vi-
ldgosbabosok egy r6sz6nek a nyakon 6s v5llakon tal6lhat6
szines tollmezcije hasonlatos a szivh6tas tollalakulathoz.
Teny6sztcii munkdmban fel is haszndltam ilyen p6lddnyo-
kat, ktilonosen szlvh5t0 galamblaim alakjSnak javltiisdhoz.

A szivh6t0 Magyar 6riiisok kozott ugyanis tomott tollazat

mellett a ny0lSnkabb testalkat is el69 gyakori, ez pedig

nem klv5natos.
,,A Magyar 6ri6s nem raizgalamb, hanem alakgalamb" -
adta tudomSsomra tomor meg6llapitaisiit Sllmomdnyom
megtekint6se sor6n egyik tenydsztcit6rsam. Magam is a faj-
tab6lyegek megl6t6t vagy azok valamelyik6nek hi6nydt
vizsgiilom elscidlegesen Magyar 6ridsainkon. E tekintetben
a fajtaleirds a m6rvad6. Bizom azonban abban, ellcin az idci

- ha arra m6g 6veket, esetleg 6vtizedeket kell is vdrni - a-

mikor sor ker0l a Magyar 6ri5s fajtaleirdsdnak m6dosit6sd-
ra 6s abban nagyobb hangs0lyt kap a galamb raiza. Ezl
megalapozni azonban csak kovetkezetes teny6sztcii mun-
kdval lehet.

Willand Mih6ly

is 6s a galamb is erre az id6re szedifel a stlly6t, tartal6kot
k6pez a ,,sanyar[bb" hideg t6li idcire. lgy a Magyar 6ri5s
is. Toj6t 80 dkg alatt, himet 90 dkg alatt nem hagyok
meg. Kiv6telt k6pez, ha valami rendkivtlli tulaldonsdggal
rendelkezik 6s azl az ut6dokban akarom dtorokittetni.
Az 6vek folyamdn a tests[ly megnovekedett. Tavaly egy
1986. 6vi voros himem december eleii s0lya 1 kg 26 dkg
volt.
A m6sik igen fontos szempont a vtiriis Magyar 6ri6s galam-
bokn6l a cstirszin: a vil6gos, csontszinfi cxir. A vildgos
cs6rszinU egyedek pdrositdsa 6s csak ezek ut6dainak meg-

hagydsa vezet c6lhoz. Azt tapasztaltam, ebben lehet a leg-

gyorsabban eredm6nyt el6rni. Galambiaim 80 %a viliigos
cs6r(i, a marad6k 20 %a pala szln(i vagy jelzett cs6rU.

A bir5latokn5l erre iobban oda kellene figyelni! Az or-
sziigos kidllit6son kiiillitott vciros galambok egy r6sze ki-
mondottan fekete cs6rszinnel is magas pontszdmot ka-
pott ! ?

A Magyar 6ri5s galamb egyik szembet0n6 disze a nagy lilb-
toll. Ez a galambhoz kot6d6 tolltulaldons6g. Sokan a kis

Par gondolat a voros Magyar orias galamb

tenyeszt6si gondjairol

Egy galambfaita min6l tobb szlnben 6s rajzvdltozatban va-

16 elciforduliisa az eg6sz faitdt gazdagltia. En csak voros
szinben. vorostark5ban 6s a voros higitott szfn6ben, a sdr'
ga szinben (ebbcjl csak pdr darabot) teny6sztek. A voros
szin(i Magyar 6ri5s galamb teny6sztdsdnek gondiair6l sze-

retn6k n€h6ny gondolatot leirni. C6lom: min6l nagyobb

testnagys6gban, vil{7os cscirszlnnel, nagy liibtollal, i6 fd
sUvel, j6 voros szinnel €s hagyomdnyos alakban, formdban
teny6szteni a Magyar 6ri5s galambot.
Kezdem elciszor a testnagysAggal. Hossz0 id6n kereszttll
mindig a nagyobb testsrilyti f iatalt hagytam meg. Ebben
segits6gemve volt a m6rlegem.

Sok ismer6s teny6szt6tdrsam megmosolygott akkor, ami-
kor elmondtam, hogy a galambjaimat megmdrem. Elcjszor

30 napos kor6ban m6rem meg. Ekkor mdr nagy val6szinfi-
seggel kcivetkeAetni lehet az elkovetkez6 s0ly5ra 6s nagy-
sdgiira, mald a szillet6si 6v november6ben, december elej6n
m6rem meg 0jra. Akkor dri el abban az 6vbeni legnagyobb
s(lyiit. Ekkor dontom el. megtartom-e a teny6szt6sben
vagy nem. Majd minden vadon 615 5llat, de a hiiziasitottak
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ldbtoll! galambra azt mondidk: nagy liibtolla volt, de ,,le'

i6rta". Ha a nagy ldbtollri Magyar 6riiis galambnak a ,,toll-
min6s6ge" is 16, annak bizony ha s6rban j5r. akkor is meg-

marad a nagy l5btolla. P6lda erre, hogy ugyanabban az 5l-

lomdnyban, ugyanazon tartdsi kori.ilm6nyek kozott egyik

egyednek sz6p nagy lSbtolla van, addig a mSsikniil csak

l6btollcsonkok vannak. S azt a tulajdonsSg6t <ircikiti is,

erre is szelektSlni kell a galambot.

Kagyl6 alak0 ktirf6s0 6s a lSbtoll a Magyar 6ri5s 6kess69'

Egy rossz f6sr.ivel ,,megdldott" galamb teny6szt6sbe vdtele

6vekre visszaveti az addig e16rt eredm6nyeket. Gener6ci6-

kon keresztiil az ilyen galambok hozzdk a ferde konty0,
f6l oldalt f6sUs ,,megdldott" galamb teny6sztesbe v6tele

de ezt legtobb esetben csak i6indulattal lehet vorosnek
nevezni, mert vorosnek hivluk a barna, sztirk6sbarna, k5-

vdszinU, kivil59osodott barna, matt szin(i egyedeket is.

Egyik legnehezebb, de legszebb feladat 6s c6l az i9z6n
v<iriis egyedek k iteny6vt6se.
A voros szin(i Magyar 6ri5s -szin6t szerintem legjobban a

fekete p6lddnyok bevitele rontotta el. Elhiszem, hogy a

voros szin a fekete szinen iavlt, de a fekete a voros szin(in

csak ront. A viiros * fekete pdrositdsb6l hasadhat ki j6 szi-

nU, s6t viliigos cscir(i egyed is, de ennek a galambnak te-
ny6szdrt6ke nem sok, mert ut6dai a k6kes szilrk6s h5tat,
farokv6get 6s aljat, sot6t szfnU, fekete cs6rt orokitenek.
En tobb mint 10 generdci6n keresaUl vorost vorossel, vo-

roset vorijstarkdval, voroset sdrgdval pdrositok. M6g igy is

hasadnak ki ut6dok szr.irk6s, k6kes hiit-6s faroktollazattal.
A voros szin ndlam rogzitve van. Vor6s szin(, vorijstarka
6s s5rga szinen kivill m6s szin(i ut6dokat galambiaim nem

hoznak.
A vorosnek feh6r szinU egyedekkel va16 pdrositiisa is e'
redm6nyt hozhat. Persze a feh6r szint 6ppoly nehdz kita-
karitani a voros Magyar 6ridsb6l, mint a feketet. A feh6r'
rel p6rositSs velejiir6ja a gyakrabban el6fordu16 bi.ikkony
szem.
N5lunk iiltaldban minden olyan galambot, amelyiknek f6-

Sab{lyor t!rk! fi.t l a cikk rzr:6l6nck tcnybzctf,bcn

sUje van 6s l6btolla, el6r egy dtlag nagys6got, Magyar 6ri-
dsnak titu16lnak. Hdt ez bizony nagy bai ! Ennek a faitSnak

megvan a hagyomdnyosan kialakult alakia. formdja. K6t i-
r5nyzat van tenydszt6inkn6l . Egyik irdnyzat a rovid, miir-
mdr Kingre, Mond6nra eml6keztet6, de f6sUs 6s ldbtollas

maddr, a miisik a megfelel6 hossz0sdg0, sz6les mellU, mdly

5llds0 galamb. En ezt tartom kovetendcjnek. N6zztink meg

csak egy rfui k6pet a Magyar 6riiisr6l. Annak nemcsak sri'

lya volt, de ar6nyos hossztis6ga is.

Bizom az 1985-ben 0jj6alakult faitaklubban, hogy megfe-

lel6 ir6nyt, utat mutat e faita teny6szt6inek 6s ez v6gsciso-

ron a sz6p. 6si magyar laita, a Magyar 6rids galamb n6p'

szer[is6g6hez 6s f elemelkedds6hez vezet.

Bilau M5rton

Csiidtollak az als6 l5bizulett6l az uiiak
sz&5926s6i9, az ujiiztjletig hossz0ak, ke-

m6nyek, rendezettek, egym&hoz j6l si-

mulnak. A csud hosszrj tollait alul egy sor,

felUl k6t sor apr6bb, v6konyabb tollr6teg
fedi, egyben er6siti, t5masztia, szebbe te-

szi.
A liibujjak tollal rs f edettek 6s az uiiak ko-

ze is. Ezek a tollak [gy helyezkednek el,

hogy mindk6t l6bon egy-egy f6lkort alkot-
nak. Teh6t nemc-sak oldalt, hanem el6re is

6s a sarkantydban hiitrafel6 is korivet k6-

peznek. Az egymSs mell6 helyezat k6t lab

tollazata fgy e9y eg6sz kort alkot. A lSbtol-
lazat a fcildon sz6tterUl, mint egy papucs.

Ett6l a formSt6l biirmely r6szben elt6r6
l6btollazat hibiis, tehdt pontlevon5st von
magn ut6n.
Egy6b testr6szek nem 'g6nyelnek semmi-

lyen magyar6zatot, megiegyz6st, a Faita'
leir6s kifeiez6sei egy6nelmUek, kotelez6-

il.
I
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Ir{e ha ny megj eg)z e s a faj t aleiras hoz

Fajr5nk legszembetfin6bb iegvei a fei. a

test nagysfu , a l6bto llazat'

A fcj homlokban rmelt, a tarkoban sz6les,

a fe,tetS szab6lyosan ivelt. A hatalmas

testhez csak megrfelel6en nagy, er6s fei il-

lik. A tark6 i6l kerekitett.
Fontos 6kess6ge a Magyar 6ri& gElamb fe-

i6nek a ttimott, tdbbsoros, f iilt6l f iilig ter'

ied6 korf6su, amely mindk6t oldalon i6l
l6that6 tollforg6ban (rozctta, rozsa) v6gz6'

dik s ez a f6siinek krizant6itrszerU 6ll5st

b izrosit.
A f6sU elhelyezked6se nem lehet sem a

tark6n lecstszottan, sem magasan a tar-

k6n, hanem a fejh6t ds a tark6 vonal6ban,

mst 6ak igy k6pez 1 5-2 cm magassfu0,

f6lkor alak0, kagyl6 wgy legyez6f6sUt

TestnagYs6g.
E lengedhetetlen kawetelmonye a fait6nak,
hogy 6ri&. A nev6ben hordia ezt a ktjve'

telm6nyt. Ez a nagys5g nem l6tsz6lagos

nagysdg, amelyet a tollazat lazasiig biao'

sit, hanem megrfelel6 tomeget is jelent A

faitaleiriis sz6mszerUen elciirja, hogy a hi-

mek srilya 9O-10O dkg, a roi6k6 85-90
dkg. Ez nem ielenti, hogy esyes pdld6nyok

ea a s0lyt nem traladhatn6k ak5r l6nyege-

sen is t0l. A teny6szt6sben feltotlenul t6-

rekedni kell a nagy te*tomeg kialakitSsiira

6s azokat a p6ld6nyokat szabad csak meg-

lragynunk, amelyeknek ivad6kai ezt az el6'

irt tomega el6rik' A t0l s0lyos toi6k azon-

ban nem ritk5n rossz kolt6k, t6rik a toi5st,

tenyeszt6suk nagy gondot ig6nyel'

Ldbtoll.zat.
A testnagysiig mellett m6sik olyan faita-

iegy. amely meghat6rozza a fait5t, szepp6

teszi az egyes p€ldSnyokat, noveli ki5lli-

t&i 6rt6kiket.
H6romf6le l6btollat kUl6nboztetunk meg:

a sarkanty0- a csiid- 6s a l6bui,ak tollaza-

tdt, az 0gynevezett talPtollakat.
A sarkanty0tollak az als6 combb6l in-

dulnak ki. Er6s, hossz0, lefel6 6llo tollak' ek
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