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Postagalambok szereznek dicsôséget
a természetbarát sportolóknak

Percenként
egy kilométert
repül a madár
Helyhez való ragaszkodásuk teszik alkalmassá a galambokat a postai célokra. Ma már a hadászatból a madarak
kiszorultak, de a galambászat, mint különleges sportág
fennmaradt.
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A

galambok több száz kilométerről is hazatalálnak.
A természetükből adódóan valamennyi egyed azt a helyet
tekinti „otthonának”, ahonnan először kirepült. Erre általában a madár egyhónapos korában kerül sor. Az állatok az
adott háztetőhöz, padláshoz, vagy akár faághoz örökre hűek
maradnak, máshova nem lehet őket átszoktatni. A faj ezen
tulajdonságát hadászati célokra már évezredek óta felhasználták. A katonák több száz galambot vittek magukkal
a csatába, hogy szükség esetén hazajuttathasA sportág
sák üzenetüket az otthoniaknak. Az ilyen
jellegzetessége, hogy
kommunikáció persze csak egyoldaáltalában ugyanazok a tulajdonosok
lú volt, hiszen az állatok nem voltak
alkalmasak a válaszüzenet eljuttatányerik meg a nagyobb versenyeket.
sára. Egy átlagos képességű galamb
Akadnak azonban olyan lelkes
egy perc alatt 1000–1200 métert
ig viselnek a lábukon. Ezt nem lehet
galambászok is, akik annak ellenére
tesz meg.
róluk levenni és később megváltozsem hagynak fel szenvedélyükkel,
A galambászok egymás között
tatni. A számból egyértelműen beazohogy évek alatt sem sikerül
ugyan eladhatnak madarakat, de csak
nosítható az ország, a tagszövetség, a
tenyésztési célokra. Ha az új gazdája
tulajdonos
és maga a madár is. Ennek
egyetlen serleget sem
a szárnyast kiengedi, akkor sem vész el,
köszönhetően gyakran megkerülnek a
begyűjteniük.
elég autóba ülnie és visszakérnie régi tulajkülönböző okokból eltűnt galambok. A szedonosától. Amennyiben a galambász elköltözik,
zonok előtt a gazdájuk a másik lábukra egy chipet
az új lakhelyen már csak az ott kikelő állatok versenyezhelyez, ami az eredmények rögzítésében játszik szerepet.
hetnek.
Ozoróczky Imre napjaink egyik sikeres magyar galamA versenyek lebonyolítása
básza. Közel négy évtizedes pályafutása során bajnoki serle– A versenyek előtt a galambászok viszik a gyűjtőhelyekgek százait gyűjtötte be, így már maga sem tudja pontosan,
re a galambokat, ahol aztán felpakolják azokat a közös kamiösszesen hány versenyt nyert meg. Hogy milyen indíttatásonra.
ból kezdett el foglalkozni a nem mindennapos sportággal?
A hímeket és tojókat természetesen nem zárják össze. A
Elsősorban az állatszeretet motiválta. Galambjai mellett ma
versenylapon feltüntetik az állatok gyűrűszámát és chipszáis nevel pintyeket és kanárikat taksonyi családi házában. Gazmát is, vagyis azt, hogy az adott chipet éppen melyik állat
dájukat a madarak annyira megszokják, hogy bátran rászállviseli. Ha minden stimmel, a galambokat beteszik a ketrecnak a tenyerére, vagy akár esznek is onnan.
be. A madarak gazdája általában nem utazik az állatokkal –
Ozoróczky fontosnak tartja leszögezni: a postagalambok
magyarázza Ozoróczky. Egy versenyen akár 6000 galamb is
semmiféle olyan betegséget nem terjesztenek, mint a városirészt vehet, egy tulajdonos pedig akár több madarat is indítak. A madarak a versenyeken csakis állatorvosi igazolással
hat.
indulhatnak.
A ketreceket fel– Valamennyi saját galambomat azonnal megismerem.
pakolják egy erre
Neveket ugyan nem adok nekik, de fejből tudom a gyűrűszáa célra kialakított
mukat – mosolygott a sportember, aki szerint a galambokat
teherautó platócsak látszatra nehéz megkülönböztetni egymástól.
jára. A start előtt
– Én a tollazatuk és a mozgásuk alapján bármikor megellenőrzik az időjáállapítom, hogy éppen melyikkel van dolgom – mondta a
rást. Maga a verseny
büszke szakember.
egy kar meghúzásával
veszi kezdetét, így valamen�Az állatok hivatalos azonosítása
nyi ketrec egyszerre nyílik
ki. A feladatot rendszerint
A galambok a tojásból való kikelés után 10 napos korukegy köztiszteletben álló, a
ban megkapják az azonosító gyűrűjüket, melyeket életük végé2012. III. évfolyam 1. szám
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többiek által választott galambász végzi el, akiben
a versenyzők megbíznak. A verseny tisztasága szempontjából fontos, hogy egyértelmű legyen: a madarakat
ténylegesen egyszerre eresztették el, és egyik sem kapott
sportszerűtlen előnyt. A hazaért galambok csak úgy tudnak
a dúcba jutni, hogy a bejáratnál rálépnek egy billenőre. Ez
a szerkezet egy antennával leolvassa a versenyző chipjét is
és eltárolja az adatokat. A jól nevelt galamb egy pillanatra
sem száll le a háztetőre, hiszen azzal időveszteséget okozna
a tulajdonosának. Természetesen kizárólag az óra által rögzített adatokat veszik figyelembe, hiszen azok a hitelesek. A
verseny után a tulajdonosok beviszik az órájukat
a szervezőkhöz, akik az eredményeket összevetik. Mivel a tulajdonosok más-más távolságra
élnek a kiindulási ponttól, az eredmény
kiszámításakor a távolságot
és a legyőzéséhez szükséges időmennyiséget egyRendszeresen
aránt figyelembe veszik. A
szerveznek nemzetközi
versenyzők egyébként légvonalban kb.
versenyeket, ám az azokon való
20 kilométerre laknak egymástól. A
részvétel annyira költséges
Magyar Postagalamb Sportszövetségen
Mint ahogy az emberi sportolókbelül több tagszövetség is működik. A
nál is, a galambok esetében is rendkí(nevezési díj, utazás, szállás stb.),
tagszövetségek általában külön szervevül
fontos a rendszeres tréningeztetés.
hogy a magyarok ritkán vesznek
zik saját versenyeiket.
Ozoróczky is rendszeresen autóba teszi
részt az ilyen
kedvenceit, majd néhány tíz kilométerA versenyszezon tavasztól őszig tart, a
megmérettetéseken.
rel arrébb kiereszti őket. A hosszabb távú
galambászok a telet a pihenéssel és a felké(nemzetközi) versenyek átlagosan 700 kiloszítéssel töltik.
méteresek.
Sok galambász „özvegymódszerrel” neveli kedvenceit.
A postagalambok gondozása
Ennek lényege, hogy a hímek és tojók csak a versenyek után
A sportgalambokat értékes tápanyagokkal, olajos magtalálkoznak egymással, hogy ezzel is motiválva legyenek a
vakkal, vitaminokkal takarmányozzák, és betegségek ellen is
minél gyorsabb hazaérésre. Egyes tulajdonosok akár egy egész
rendszeresen kezelik őket. Rendkívül fontos, hogy az állatok
napra is turbékolni hagyják kedvenceiket, Ozoróczky tapaszcsontozata is egészséges maradjon. A galamb csontja üreges,
talatai szerint viszont ideálisabb, ha egy óra múltán ismét
ennek köszönhetően igen könnyű.

szétválasztja a két nem képviselőit. A galambsportban farkastörvények uralkodnak. Csakis a legjobbak maradhatnak
életben, a gyengébben teljesítők általában gazdájuk serpenyőjében kötnek ki. Egy galamb akár 20 évet is élhet, ebből 4–5
esztendőt tölt versenyzéssel. Ha sportolói pályafutását befejezte, már csak fajfenntartásról kell gondoskodnia. Ez a
tulajdonosok számára bevételi forrást jelenthet,
hiszen a galambászok gyakran adják el egyA
másnak a fiókákat. Ez a kiválasztás fontos
galambversenyeken belül
része a galambászatnak, hiszen a tehetis léteznek kategóriák.
séges egyedek utódai várhatóan maguk
Főverseny: rövid-, közép- és
is eredményes postagalambok lesznek.
Évente egy galambász mintegy 100 fióhosszútáv. Sprintverseny: rövidkát gyűrűz meg, de ebből télre csak
fejlődéséhez tiszta környezetre van
és középtáv. Fiatalok versenye:
20–30 marad meg a tulajdonosnak. A
szükség. A dúcukat rendszeresen
az adott évben született
többi vagy elveszik, vagy eladják.
takarítani kell, és néhány évente ajángalambok versenye.
A galamboknak a repüléshez igen sok
lott kimeszelni. A számukra fenntarenergiára van szükségük. Nem ritka, hogy
tott padlástérben a fészkek elrendezésekor
egy madár a verseny végére testsúlya felét is leadja
figyelembe kell venni, hogy a galambok mega kiszáradás miatt. A folyadékveszteséget a lehető leghavédik a sajátjukat a „betolakodóktól”. Ilyen esetben
marabb pótolni kell, ezért a galambdúcban mindig rendelgyakran össze is verekszenek, de sérülést jellemzően nem
kezésre áll megfelelő mennyiségű táplálék és víz.
okoznak egymásnak.
Nem elég a galambokat gondozni, környezetüket is
Kóré Károly
folyamatosan karban kell tartani. A galambok egészséges
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