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Bevezetés  

 

Őshonos galambfajtáink felbecsülhetetlen értéket jelentenek. Több évtizedes, évszázados 

tenyésztői munka eredményeként jöttek létre. Generációkon és a történelem viharain keresztül 

féltett kincsként öröklődtek, miközben folyamatosan csiszolódtak és változtak, 

kölcsönhatásban tenyésztőikkel. „Élő műalkotásokként” tanúbizonyságai elődeink jó 

ízlésének és magas szintű szakmai tudásának. Világszerte Magyarország nagykövetei, 

nemzeti identitásunk megtestesítői is. Magas genetikai értéket képviselnek és kulturális 

örökségünk részei, továbbá gazdasági potenciállal rendelkeznek. Eltűnésükkel pótolhatatlan 

veszteség érné a magyar nemzetet.   

Emellett fontos szerepet tölthetnek be a környezeti nevelésen keresztül a természetvédelmet 

középpontba állító jövő kialakításában. Segítik a társadalmi szemlélet kedvező irányba 

formálását, mivel napjainkban az emberek többsége számára egyre kevesebb lehetőség nyílik 

a természettel való találkozásra, ezért megnőtt a háziasított állatok szerepe az ember és 

természet közötti kapcsolat fenntartásában. A galambtartás felelősségteljes és előrelátó 

gondolkodásra, az élővilág tiszteletére tanít. Ezen emberi tulajdonságok nélkül pedig 

elképzelhetetlen a természetvédelem. Magyarországon évről-évre emberek tízezrei látogatják 

a galambkiállításokat, így széles körben nyílik lehetőség a szemléletformálásra, ezen keresztül 

a természetvédelem ügyének szolgálatára. Ehhez a munkához őseink kiváló alapanyagot 

hagytak ránk, amit kötelességünk kihasználni és átörökíteni a következő generációk számára. 

A magyar galambfajták védelme az imént említett erkölcsi és racionális okokon túl a 

Biológiai Sokféleség Egyezményhez való csatlakozásunk miatt is fontos. Ehhez az 

egyezményhez csatlakozva Magyarország elkötelezte magát a biodiverzitás védelme mellett. 

Az Egyezmény pedig, az emberiség szempontjából kiemelkedő jelentőségűnek ismeri el a 

háziasított állatfajtákat.   

Ahhoz, hogy ezt az értékcsoportot hosszútávon is megőrizhessük, ismernünk kell a múltját és 

a jelenét, valamint fel kell tárni a veszélyeztető tényezők hátterét, végül olyan intézkedéseket 

kell tenni, amik társadalmi és gazdasági szempontból is fenntarthatóvá teszik ezt a 

tevékenységet. Dolgozatomban ezt a gondolatkört járom körül. 
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1. Témafelvetés 

 

A 2009-ben írt TDK dolgozatomban már foglalkoztam az őshonos magyar galambfajták 

helyzetének felmérésével, és védelmük szükségszerűségével. Addig, és azóta is ez volt az 

egyetlen kimondottan ezzel a témával foglalkozó munka. Akkori eredményeim azonban 

hiányosak voltak, ezért indokolt azok frissítése és kiegészítése. Ezen kívül több javaslattal is 

éltem a jövőre nézve, melyek egy része az elmúlt közel négy évben részben, vagy teljes 

egészében megvalósult. Célszerű tehát ezek számbavétele is, esetleges hatásaik leírása.   

Haszonállataink azzal a céllal lettek kitenyésztve, hogy kiszolgálják az ember gazdasági és 

társadalmi igényeit. A gazdasági és társadalmi környezet változásával azonban elvesztették 

súlyukat ebben a feladatkörben, de ebből nem következik, hogy el is értéktelenedtek volna. 

Ahogy a bevezetésben is említettem már, a régi háziállatfajták megőrzése az emberiség 

számára fontos feladat, saját fennmaradásunk egyik lényeges pillére. Magyarországon a 

természetvédelem fontos szerepet tölt be ebben a munkában. Több faj esetében örököltünk 

olyan fajtákat, amelyek jelentős gazdasági és kultúrális potenciállal rendelkeznek. Őshonos 

fajtáinkkal végzett területkezelés nélkül lehetetlen lenne sok védett területen a természetközeli 

állapot fenntartása. Galambfajtáink kialakulását elsősorban nem gazdasági szempontok 

inspirálták, de ez nem jelenti azt, hogy nem alkalmasak az előbb említetthez hasonló 

gyakorlatias feladatok ellátására a természetvédelem szolgálatában. Ez pedig a környezeti 

nevelés eszköztárába való beemelésük lehet. Célom ennek a lehetőségnek a vizsgálata.  

Létezik azonban a természetvédelem és a galambtenyésztők között egy jelentős konfliktus is, 

mely legnagyobb mértékben a röpgalambászokat érinti. Ez pedig a ragadozómadarak 

galambállományokban tett predációja. A probléma elég összetett. Egyrészt az elejtett 

galambokkal és az ebből fakadóan a galambtenyésztést feladó galambászok miatt csökkennek 

a magyar galambfajták állományméretei. Esetenként komoly anyagi károkat is okozhatnak a 

ragadozó madarak, továbbá a támadások komoly stresszt és sok sérült madarat 

eredményeznek, ami állatjóléti szepontból lehet aggályos. Ugyanakkor rombolja a 

természetvédelem társadalmi megítélését, végső soron pedig a ragadozó madarak 

zavarásában, fészkeik rombolásában vagy akár elpusztításában megnyilvánuló 

természetvédelmi károkozáshoz vezethet. Indokolt a probléma alaposabb megismerése, majd 

a kapott eredmények alapján javaslattétel a konfliktus és a károk enyhítésére.   
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2. Szakirodalmi áttekintés 

 

A galambtenyésztés komoly múltra visszatekintő tevékenység, így ha nem is nagy számban, 

de egészen régi irodalmi adatok is rendelkezésünkre állnak. A magyar galambfajták 

kialakulása szintén hosszú évtizedekre, évszázadokra visszavezethető folyamat, de ennek 

irodalmi dokumentálása csak a XX. század első felében vett nagyobb lendületet. Ez a két 

téma önnmagában is  bőséges forrást jelent és könyveket tölt meg. Most azonban a terjedelmi 

korlátok miatt nem célom ezek hiánytalan feldolgozása. Ehelyett a fejezet első részében 

szeretnék egy általános áttekintést adni a galamtenyésztés valamint őshonos fajtáink 

kialakulásáról és fejlődéséről annak érdekében, hogy az olvasó is képet kaphasson az általuk 

képviselt értékekről, és segítse a későbbi fejezetekben bemutatott munka módszereinek és 

szükségszerűségének megértését. Az irodalmi áttekintés második részében a témafelvetésben 

megfogalmazott célok eléréséhez szükséges ismeretanyag forrásainak áttekintését végzem el. 

 

2.1 A galambtenyésztés eredete és kapcsolódó kultúrális emlékek 

  

A genetikai vizsgálatok (SHAPIRO et al., 2013) egyértelműen tisztázták, hogy a házigalamb 

(Columba livia domestica) monofiletikus eredetű, egyetlen őse a szirti galamb (Columba 

livia). A szirti galamb rendszertani besorolása a következő: a madarak (Aves) osztályának 

galambalkatúak (Columbiformes) rendjébe és a galambfélék (Columbidae) családjába tartozó 

faj. A sarki területeket kivéve szinte az egész világon megtalálhatók honos, illetve telepített 

állományai. A háziasított forma dedomesztikálódott egyedei pedig tömegesen fordulnak elő 

antropogén környezetben.   

A Columba livia domesztikációja, a régészeti leletek alapján i.e. 4000-6000 évvel ezelőtt az 

elő-ázsiai domesztikációs körzetben történt (HORN et al., 1991). Feltételezések szerint 

legfőbb indítéka a vadászatnál biztosabb és könnyebben elérhető hústartalék biztosítása volt. 

A háziasítás „biológiai indítékaként” jelölhető meg az emberek az állatok tartására irányuló 

hajlama, a társas kapcsolatok bizonyos fejlettségi szintjének elérése után (ZEUNER, 1963). 

Minden bizonnyal az emberi kedvtelés is szerepet játszott a szirti galamb háziasításában, szín- 

és formagazdagságának kialakításában, hiszen ez szinte páratlan a háziasított fajok körében, 

és egy-egy ritka jelleg felbukkanása arra sarkallta a korabeli embert, hogy rögzítse és 

felszaporítsa azt. Már a vad ősnél is tapasztalható egy szerényebb változatosság de az idővel 
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ez exponenciálisan nőtt. A szirti galambnak is számos alfaja, helyi változata ismert, melyek jó 

alapot jelentettek ehhez a munkához. A jelenleg láthatóható lenyűgöző fajta- és 

formagazdagság nem jöhetett volna létre, ha pusztán csak a haszonszerzés motiválja őseinket. 

Az ember mindig is szerette munkája gyümölcsét élvezni. A tenyésztés során létrehozott, saját 

elképzelései alapján alakított egyedekben való gyönyörködés ezt az igényt elégítette ki, és 

elégíti ki ma is. Emellett szerepet játszottak vallásos okok is, hiszen bizonyítottan több állatfaj 

domesztikációját vallási kultusz indította el, és amint azt látni fogjuk ez a körülmény máig 

végigkísérte ennek a fajnak is az útját (HORN et al., 1991). A háziasítás lezajlásának 

körülményeit nem ismerjük tökéletesen. Több elmélet is létezik. Az egyik szerint a 

barlanglakó ember ugyanazt a barlangot használta lakhelyül, ahol a szirti állományok is 

fészkeltek (SZŰCS és SZÉCSÉNYI, 1965). Az épületek megjelenése után pedig 

elképzelhető, hogy a szirti galamb húzódott emberi környezetbe, de az is, hogy az emberek 

építették épületeiket a hegyekben olyan védett helyekre, amelyeket a galambok már korábban 

is látogattak. Itt aztán a búvó és fészkelő hely mellé táplálékot is találtak, kaptak és 

kapcsolatuk egyre szorosabbra fűződött az emberrel. Ezt megerősíti az a tulajdonsága, hogy 

hegyvidékek sziklapárkányain, üregeiben legtöbbször csoportosan költ (SZŰCS, 1996). 

 A galamb hamar az emberi lélek szimbólumává vált és fészkelésüket a templomtornyokban 

az isteni kegy megnyilvánulásának tartották. Ez még napjaink kultúráiban is tetten érhető. 

Vallási mítoszon alapuló galamb-kultusz alakult ki akkád, arameus, kánaánita törzseknél és 

Mezopotámiában már az i.e. II. évezredben (HORN et al., 1991). „Langdon (1931) 

munkájában olvashatunk Istár (más néven Astarté) kultuszáról, akiről a monda azt tartotta a 

sumérok között, hogy galambbá változott, így gyakori nemcsak oroszlánként, hanem 

galambként való ábrázolása is” (HORN et al., 1991). Az Istár kultusz-hamar átterjedt 

Egyiptomba is. A Biblia ótestamentumi része csak a galambot és a gerlét említi meg név 

szerint a madarak közül: „Ha pedig madárféléből akar égőáldozatul az Úrnak, gerliczékből, 

vagy galambfiakból áldozzék.” (MÓZES III. könyve I.14.). A mohamedán vallásúak körében 

a mai napig szent állat a galamb, annak ellenére, hogy a Korán nem tesz róla említést. Indiába 

Perzsián keresztül jutott el a házigalamb. A hindu mitológiában a szerelem istenét, 

Kamadevát ábrázolják galambként.   

A kereskedelem és háborúk nyomán gyorsan terjedt a galamb-kultusz a világban. Darwin 

szerint az első írásos feljegyzések a galambtartásról kb. i. e. 3000-ből származnak 

Egyiptomból (DARWIN, 1859). Ebből az időből fennmaradt egy étlap, amin már szerepel a 
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galambpecsenye. Xenophon (i.e. 430-354) arról ír, hogy az asszírok és szíriaiak szent 

állatként vitték a galambot Athénbe, ahol már Xenophon korában, mint Afrodité istennő 

templomának szent madarait tisztelték (HORN et al., 1991). Dr. Scully 1875-ös Kelet-

Turkesztánban tett utazása során olyan galambfajtákról tesz említést, amelyek nevei arab és 

perzsa eredetre utalnak (SZŰCS-SZÉCSÉNYI, 1965), ezzel is alátámasztva a galamb Távol-

Keletre Perzsián keresztül való eljutását. Aristotelész „Az állatok története” című munkájában 

ismertet több házigalamb fajtát és tulajdonságát (SZŰCS, 1996). Langdon (1931) leírt olyan 

fémpénzt Nagy Sándor (i.e. 366-323) korából, amelyen egy galamb áll egy oroszlán előtt, 

utalva ezzel az asszír Istár istennőre. A faj tudományos elnevezésének eredete is ezekre az 

időkre vezethető vissza. Dél-Itáliába a görögök közvetítésével jutott el a galamb. Itt 

használták először a „kolümbosz” kifejezést, amiből a mai „Columba” elnevezés ered. 

Perzsiában is fontos állat volt. Galamtenyésztő famíliák alakultak, akiknél a tudás apáról fiúra 

szállt. Később belőlük lettek a királyi udvarok nagy kegyben tartott udvari galambászai 

(BANGÓ, 1964) Abdul Fazil krónikája (1596) nem csak Akbar nagymogul udvarában 

megtalálható fajtákat említ, hanem a galambok származására, gondozására és röptetésére is 

kitér. „Utazásai során (Akbar) együtt akarva lenni galambjaival, szolgák csapatai hátukon a 

kis galambdúcokkal kísérték. Időnként szabadba engedte kedvenceit. A galambok a levegőbe 

emelkedtek, majd visszatértek, hogy aztán rövid pihenés után újra felszállva bukfencekkel, 

pergésükkel gyönyörködtessék őt” (SZŰCS, 1996). A korabeli hírközlés 

csúcstechnológiájának számítottak a galambok. Mint ilyenek fontos feladat ellátói, a 

birodalmak irányításának nélkülözhetetlen elemei voltak a postagalambok. Ezért a galamb a 

római birodalommal együtt egész Európában elterjedt. „A római légiókat ellátták hordozható 

galambházakkal, melyeket e célra készített szekerek és hajók szállítottak, amelyekben a 

harcok során szükséges gyors hírvitelre alkalmas postagalambokat tartottak” (KISS-BÉRES 

2008). A galamb a középkorban is értékes kincs volt, hiszen húsa tápláló és ínyenc falatnak 

számított, uralkodók és udvarházak megbecsült ajándéka volt, továbbá a hírközlés gyors, 

biztonságos és megbízható eszközének számított még ekkor is. Német földön a galambtartás 

nemesi privilégium volt. A XIX. századra a galambtenyésztést már öt kontinensen 

gyakorolták, míg Európában már tenyésztői egyesületek alakulnak, folyóiratok és 

szakkönyvek jelennek meg, köztük igazi mesterművek. Ezt a korszakot tekinthetjük a 

galambtenyésztés virágkorának, hiszen más állatfajtákhoz hasonlóan, ekkor hirtelen, nagy 

számú új fajta kialakítása kezdődött meg. A galambok fontos feladatot láttak el a két 
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világháborúban is. 1916-os német jelentések szerint 100 000 galamb állt szolgálatban a 

fronton (HORN et al., 1991). Julius Neubronner találmánya segítségével már nem csak 

üzeneteket továbbítottak, de felderítésre is alkalmazhatóak voltak. (ORBÁN, 2009) szerint a 

II. világháborúban az angolok 250 000 postagalambot használtak, míg amerikai kollégáiknál 

45 000 db állt szolgálatban (I1). Gyakran jobb hatásfokkal továbbítva a titkos információkat, 

mint a rádió. Több közülük megkapta az állatoknak adható legmagasabb állami 

kitüntetéseket.   

Mint az előzőekből is látható, a házigalamb már több ezer éve társa az emberiségnek, ami 

nagyon sokoldalúan használja ki a faj kedvező tulajdonságait. Ezen igen rövid és vázlatos 

áttekintésből is jól látható, hogy a háziasított galambok nagy hatással voltak az emberi kultúra 

és történelem alakulására, és mára komoly kultúrális érték kapcsolódik hozzájuk, melynek 

ápolása az emberi kultúrák ápolását is jelenti.  

 

2.2 A magyar galambfajták eredete  

 

Pontosan nem tudjuk, hogy milyen régre nyúlik vissza a magyar nép kapcsolatának kezdete a 

galambokkal (hasonlóan más állatfajokéhoz). Régészeti leletek alapján azonban tudható, hogy 

őseink már Belső- és Közép-Ázsiában is foglalkoztak baromfitartással (KISZELY, 2001). Ezt 

a korai kapcsolatfelvételt valószínűsíti az is, hogy amint láthattuk, a faj háziasítsításának 

centruma szintén Közép-Ázsia. A korábban fent említett két idézetből is jól látható, hogy a 

vándorlás és a nomád életmód már akkor sem jelentett akadályt a helyhez ragaszkodásukról 

ismert galambok tartásánál. Az biztos, hogy a honfoglaláskor már a Kárpát-medencében is 

jelen volt a házigalamb a rómaiak révén, így honfoglaló őseink legkésőbb itt találkozhattak 

velük. A történelmi Magyarországot több kereskedelmi útvonal is keresztülszelte, ezért 

számos irányból érték hatások a magyar galambtenyésztést is. Talán ez tekinthető az egyik 

legfontosabb körülménynek a magyar fajták egyediségének, és gazdagságának 

kialakulásában. Egyes szerzők szerint (BALASSA, 1901) legnagyobb hatása a törököknek 

volt galambtenyésztésünkre, míg más (MOLDVAI, 1938) az orosz és lengyel hatást tartotta 

jelentősebbnek. Ezt követően, a politikai helyzet változásával német nyelvterületről érkeztek 

fajták, amik szerepet játszottak saját fajtáink kialakításában. Számos fajtánk több évszázados 

múlttal rendelkezik, mégis a magyar galambtenyésztés hőskorának a XIX. század második és 

a XX. század első fele közötti időszakot tekinthetjük. Ebben az időszakban alakították ki és 
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ismerték el hivatalosan is a magyar galambfajták nagy részét. Egy korabeli német szerző 

(PRÜTZ, 1866) könyvében már magyar fajtákat is említ. Balassa György magyar 

galambfatákat ismertető könyve (BALASSA, 1901) a mai napig értékes alapműnek számít a 

magyar galambászok körében . A későbbi szerzők eltérő mértékben, de többé-kevésbé 

felhasználták forrásként. Az ő nevéhez fűződik a fajták többségének elnevezésében a német 

minta követése, tehát a fajták városokhoz kötése. Ennek azért van nagy jelentősége, mert 

legtöbb fajtánk egy-egy városban, vagy szűkebb vidéken alakult ki. Így jellegeik hűen 

tükrözik az adott térség tenyésztőinek ízlését és egy kis közösség által teremtett helyi 

értékként is felfoghatjuk őket. Persze az idő előrehaladtával ezek szélesebb körben is 

elterjedhettek, és további alakításukban már más vidékek tenyésztői is részt vettek. Winkler 

János könyve szintén fontos adatokat tartalmaz korabeli galambtenyésztésünk állapotáról. Az 

általa  közölt fényképek tanúsága alapján számos fajtán esetében eltérések láthatóak a mai 

egyedekhez képest, bár a főbb fajtajellegek azóta sem változtak (WINKLER, 1925). Ez 

megerősíti azt a véleményt, hogy a galambfajták tenyésztése esetében egy folyamatosan 

változó, dinamikus rendszerrel dolgozunk, és ezt a fajtafenntartásnál is figyelembe kell 

vennünk.   

Szintén ehhez a korszakhoz köthető a hazai galambtenyésztés szervezeti rendszerének 

kialakulása. 1882-ben alakult meg a „Columbia” budapesti galambkedvelők köre, és ettől az 

időponttól beszélhetünk hivatalosan is szervezett keretek között zajló magyar 

galambtenyésztésről. Napjainkban a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos 

Szövetsége (a továbbiakban MGKSZ) tömöríti a hazai tenyésztők legtöbbjét. Ez a 

nemzetközileg is elismert szervezet közelítőleg tízezer fős tagságával és az egész országot 

lefedő szervezeti hálózatával biztosítja a magyar galambtenyésztés magas színvonalon 

tartását. Az imént leírtakkal szerettem volna egy általános képet adni a magyar galambfajták 

kialakulásáról és az általuk képviselt sokszínűség eredetéről.  

 

2.3 A régi háziállatfajták megőrzésének jelentősége 

 

Hall és Ruane közlése szerint a háziállatfajták diverzitását vizsgálva jelentős különbségek 

figyelhetők meg a kontinensek között. A legmagasabb diverzitás Európában található, míg a 

legkisebb Dél- és Közép-Amerikában, valamint Óceániában. Felhívják a figyelmet arra is, 

hogy a leggazdagabb országokban a legjelentősebb az elvesztett fajták aránya (HALL-
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RUANE, 1993). Ezt arra vezetik vissza, hogy ezekben az országokban korábban az a 

szemlélet uralkodott, hogy a mezőgazdaság fejlődése ellentétes a fajták sokszínűségével. 

Ruane egy önálló munkájában megállapította a norvég háziállatfajták esetében, hogy 

jövőjüket nagy bizonytalanság jellemzi (RUANE, 2000). Védelmük megszervezéséhez 

figyelembe veszi a veszélyeztetettség szintjét, az aktuális gazdasági értéket, az aktuális 

tudományos értéket, agroökológiai jelentőségét az adott tájban, kulturális-történelmi értéket, 

és a genetikai egyedülállóságot. Signorello és munkatársa esettanulmányukban a háziállatok 

biológiai sokféleségének magőrzését vizsgálja az Európai Unió vidékfejlesztési tervein 

keresztül (SIGNORELLO-PAPPALARDO, 2003). Megállapítják, hogy sok fajtát kipusztulás 

fenyeget és, hogy a fő erőfeszítéseket a szarvasmarha és juh fajták megmentésére teszik. 

Barker rávilágít a fajtákon belüli sokféleség, tehát a fajtaváltozatok megőrzésének 

fontosságára is (BARKER, 2001). Bodó és Mihók munkájukban a következő érveket sorolja 

fel a magyar fajták fenntartása mellett: kultúrtörténeti érvek, a táj- és természetvédelem, a 

marginális területek hasznosításának fontossága, az idegenforgalom lehetőségeinek 

kiaknázása, élelmiszerbiztonsági és táplálkozás-élettani megfontolások, hungarikum termék 

előállítása és más piaci érdekek, génforrásként, keresztezési partnerkénti használat, az 

életminőség javítására, az önmegvalósításra irányuló törekvések (BODÓ-MIHÓK, 2003). 

Úgy gondolom, hogy ez a felsorolás teljes értékű és tökéletesen összefoglalja őshonos fajtáink 

megőrzésének indokait valamint a bennük rejlő lehetőségeket. Mindez természetesen 

galambfajtáinkra is igaz. Szalay a Baromfi című szaklapban ismerteti a géntartalékként 

nyilvántartott háziállat fajták veszélyeztetettségi szintjeit és javaslatot tesz a génmegőrzési 

tevékenységben részesített baromfifajták körének bővítésére, és a meglévő génbanki 

állományok bővítésére (SZALAY, 2002). Ez a program ugyan nem tartalmaz házigalamb 

fajtákat, de a fajok közötti hasonlóságok miatt számomra is használható információkat 

hordoz. Hunyadvári 1986-ban és 1987-ben felmérést végzett 7. és 8. osztályos tanulók 

körében -amelyben összesen 57 tanuló vett részt- a magyar galambfajták ismertségének 

megállapítására. A feladatban képek alapján kellett felismerni a magyar galambfajtákat. Az 

eredmény lehangoló volt, ugyanis egyetlen tanuló sem ismert fel egyetlen galambfajtát sem. 

 

2.4 A magyar galambfajták jelenlegi helyzete 

 

A hazai szaksajtóban eltérő vélemények láttak napvilágot a magyar fajták helyzetéről. A 



 9 

leginkább szakmai vita az MGKSZ hivatalos lapjában, a Galamb és kisállat magazin 

számaiban folyik. Kiss ebben felhívja a figyelmet a magyar galambfajták megtartásának 

fontosságára (KISS, 2004). Bárány szerint „Úgy tűnik divat lett az új fajták kitenyésztése, ill. 

a régi, de annak idején elismerést nem kapottak felkarolása.” (BÁRÁNY, 2006a). Más író 

véleménye szerint viszont „a magyar galamboknak a saját hazájában nincs tekintélye” 

(DOBOS, 2007).  Az én álláspontom szerint szerint mindkét megállapítás helyes, és nem 

zárják ki egymást. Vannak példák arra, hogy történnek kezdeményezések az elfeledett fajták 

felkarolására (pl.: székesfehérvári bukó, magyar díszposta), de ezek nem érintenek minden 

olyan fajtát, amelyeknek szüksége lenne rájuk, illetve egyes „népszerűbb” fajták tenyésztése 

sem ölt olyan méreteket, amely a hosszútávú jövő szempontjából megnyugtató lenne. 

Constantinescu közlése szerint a 80-as években több mint 50 román galambfajta létezett, ami 

mára 30-ra csökkent (CONSTANTINESCU, 2007). Ez még ijesztőbb annak a tükrében, hogy 

a román kollégák az erdélyi származású, magyar kitenyésztésű fajtákat is sajátjukként tartják 

számon -ami nem gond, hiszen elméletileg többen érzik fontosnak a fajtával való törődést-, 

tehát az eltűnt fajták közt lehettek a feledés homályába veszett magyar fajták is. Fajták 

eltűnésére itthon is találunk példát. A cikkírók szerint szinte kihaltnak tekinthető a magyar 

óriás parókás (BÁRÁNY, 2006b) és a magyar fehér díszkeringő. A természetvédelemben 

használható többváltozós értékelési rendszerek kialakításához jó példát jelent a Báldy és társai 

által a magyarországi viszonokhoz igazított rendszer (BÁLDI et al., 1995).  

 

2.5 Fajtáink természetvédelemben és állattenyésztésében betöltött szerepe 

 

A 2009-2014 közötti időszakra megírt Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló OGY 

határozattervezet 1. számú melléklete (KvVM/KJKF/377/2009) a következőképpen fogalmaz: 

„Jelentősen növekedett a természetvédelem szerepe magyar háziállatfajták hazai állomány 

genetikai megőrzésében.” (I2). Ugyanez a határozattervezet a célok eléréséhez szükséges 

intézkedések között említi a következőt: „Az őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági 

állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésének támogatása (a fajta 

eredeti tartási, takarmányozási körülményeihez hasonló „in situ” feltételek mellett).” Legtöbb 

galambfajtánk sport, vagy kiállítási célok szerint van tenyésztve, de hús célú fajtáink is 

vannak. Heinrich a hústermelésre megfelelő fajták követelményeinél említi a közepes vagy 

nagy testméretet, de ez egy bizonyos méret felett már hátrányt jelent. Fontos tulajdonság a 
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gyakori tojásrakás és gyors fiókanevelés is (HEINRICH, 2012). A magyar fajták ezeknek a 

kritériumoknak a figyelembevételével lettek kialakítva. Schandl írja, hogy "a galamb 

kétségtelenül a legigénytelenebb gazdasági állat (...), élelmes és fürge, táplálása tehát alig 

okoz gondot gazdájának (...) húsa kellemes ízű és könnyű emészthetősége miatt valóságos 

gyógyszer a betegeknek." Fajtáink a korábbi, világviszonylatban is jelentős magyarországi 

galambhús exportban fontos szerepet játszottak, de az ágazat összeomlásával veszélybe került 

létük. Az elvesztett piacok visszaszerzésével, vagy újak felkutatásával azonban 

megerősíthetőek állományaik, hiszen a külföldi kereslet nem csökkent. "A galambhús iránti 

fokozott nyugat-európai kereslet azzal magyarázható, hogy világszerte egyre szélesebb 

körben terjed a könnyen emészthető húsféleségek fogyasztása. A pecsenyegalambok húsa 

finom rostú, könnyen emészthető és fehérjében gazdag. Magas biológiai értéke miatt kitűnő 

táplálékul szolgál a betegek és a diétázók számára is." (MELEG, 2001). A kedvező 

beltartalmi értéket elősegíti a házigalamb más baromfifajtáktól eltérő, rendkívül változatos 

takarmányösszetétele is. A Glatz által szerkesztett és őshonos állatainkat valamint a belőlük 

készült termékeket bemutató könyvben a következőképpen fogalmaznak." A nemzetközi és 

hazai fogyasztási szokásokban történt változások a baromfifélék számára a legkedvezőbbek." 

(GLATZ et. al., 2003). Szintén innen származik a következő megállapítás is. “A számos hazai 

fajta (magyar óriás, tyúktarka, csirkegalamb) elég példát ad arra, miből és milyen hungarikum 

legyen.” “Napjainkban van kialakulóban az állattenyésztésen belül az az irányzat, amelynek 

célja egy magasabb hozzáadott értékkel rendelkező, garantált, minőségi hús előállítása, 

amelyben kiemelkedő szerepe van a biohús előállításának." Ebbe a gondolatmenetbe beleillik 

Radics és Seregi közlése, ami így szól. “Úgy a mezőgazdasági termelésben, mint az 

élelmiszeriparban intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy olyan termékek kerüljenek 

előállításra, melyek a piacon magas értéket, esetleg magas egyedi értéket képviselnek. Ilyen 

termékek lehetnek például a hagyományos állatfajok húsából készített termékek (pl. lassú 

növekedésű baromfifajtáink, mangalica, magyar szürke) ... Az előbbi ponthoz kapcsolódik a 

javaslat. Lényege, hogy a feldolgozott termékeknél a gyártók olyan termékeket fejlesszenek 

ki, amelyek munkaigényesek ugyan, de a ráfordítások az árakban realizálhatók. Támogatni 

kellene azokat a kezdeményezéseket, amelyek arra irányulnak, hogy a termelés bővítése 

helyett a magasabban feldolgozott termékek előállítására irányulnak.” (RADICS-SEREGI, 

2005). Hasonló megállapításra jut a szerző az Ökológiai gazdálkodás című könyvben is 

(RADICS, 2001). "Az ökológiai állattenyésztésben felhasználható egyéb, a gazdálkodás 



 11 

szempontjából fontos állatfajok" között említik a galambot is. Kiemelik, hogy ökológiai 

gazdálkodás nem képzelhető el természetes állattartás nélkül, s ez különösen igaz a kisállatok, 

azon belül is a különféle baromfifajok tartására. A galamb hozzájárulhat a különleges piaci 

igények kielégítéséhez, bővítve a baromfitermékek mennyiségét és választékát. Tehát régi 

húsgalamb fajtáink remekül beleillenek az állattenyésztés egyik lehetséges fejlődési ágába. 

Elsősorban nem fő jövedelemforrásként kell rájuk tekinteni, hanem szinesítő elemként ami 

segíti a gazdasági és természeti tényezők változásaira érzékeny kistermelő gazdaságok több 

lábon állását. A jövedelmezőség szempontjából a direkt értékesítés javasolható a falusi 

portálokról. Ennek a megoldásnak van még egy kedvező hatása, melyre szintén ők hívják fel a 

figyelmet. “Az őshonos állatok tenyésztése, tartása magával hozza a hagyományos 

mesterségek újáéledését , erősíti a tájjelleget, s ha ez a helyi adottságokkal is kibővül, fokozza 

a turisták, piheni, gyógyulni vágyók érdeklődését a táj iránt.”   

A kultúrális értékekre áttérve, a magyar néprajzzal foglalkozó szakirodalomban a 

galambtartáshoz kapcsolódó eszközökről és a galambtartás tájegységenként különböző 

épületeiről is olvashatunk. Surányi így ír, "A galambtartás feltáratlan területe a hazai 

agrármúltnak és néprajznak." (SURÁNYI, 2008). A Magyar néprajz című kötet 

gazdálkodással kapcsolatos kiadása kitér a galmbokhoz kötődő népi hiedelmekre és 

szokásokra is (PALÁDI-KOVÁCS, 2001). Plédául a "Galambok megszoktatása végett 

Csongrádon koldusbotot loptak és tettek ülőnek a galambpadlásra. Ivóvizet pedig a földből 

kikerült emberkoponyába adtak a galamboknak, hogy együtt maradjanak." A Magyar néprajzi 

lexikon azt írja, hogy "Galambok tartása a gazdasági udvarban a 20. sz.-ban a magyar 

nyelvterület nagy részén szokás volt, tömegben azonban elsősorban a D-Tiszántúlon 

leginkább tanyákon tartottak galambot." (ORTUTAI, 1979). Ezután többek között a 

röpgalamb hajtás igen változatos technikáinak elnevezését is felsorolja, valamint a 

galambászok temetésein szokásban lévő galamb röptetésről is beszámol. Az ilyen és ehhez 

hasonló szokásokat és történeteket hosszan lehetne még sorolni, de a terjedelmi korlátok nem 

engedik meg. Azonban ebből is látható, hogy a galambtenyésztés mélyen gyökeret vert a 

magyar kultúrában és vidékektől függetlenül megjelent mind az épített mind a szellemi 

örökségben. Hasonló véleménnyel van Sterbetz is. "A hagyományőrző, érzelmi megokolások 

mögött a gyakorlati természetvédelem, a biológiai, a néprajzi kutatás, az alkotó népművészet 

és az idegenforgalom is szót emel a pusztuló fajták érdekében, hiszen a kárpát-medencei 

élővilág egykori jellemzőinek eltűnésével pótolhatatlan veszteség érné a felsoroltak 
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érdekterületét." (STERBETZ, 1979).  Az 1975-ben elfogadott Belgrádi Charta a környezeti 

nevelés első hivatalos dokumentuma. Ennek egyik pontja a város és vidék közötti gazdasági, 

társadalmi, politikai és ökológiai összefüggések és kölcsönhatások tudatosításának 

elősegítése. Ahogy korábban is utaltam már rá, a galambfajtáink fenntartásával kapcsolatos 

tevékenység tökéletesen megfelel ennek a feladatnak.   

A környezeti neveléssel kapcsolatban Havas megemlíti (I3), hogy "A környezeti nevelés a 

civil társadalom közösségeinek, szervezeteinek és mozgalmi csoportjainak tevékenységében 

is megjelenik". A galamtenyésztéshez kapcsolódó közösségek, tevékenységükből fakadóan 

alkalmasak ennek ellátására. Kalo szakdolgozatában (KALO, 2009) a környezeti nevelés 

három vezérfonaláról ír. Ezek a környezetről való tájékoztatás és információátadás, a 

környezetért végzett munka és a környezetért érzett aggodalom felkeltése, valamint a 

környezetben végzett munka. Utóbbi kettőben a galambtenyésztésnek is komoly lehetőségei 

vannak, mivel a galambok tartása mindennapos munkát kíván és eközben rengeteg ismeret 

szerzhető és adható át az élővilággal, vagy annak működésével kapcsolatban, ráadásul érzelmi 

kötődés is kialakul. 
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3. Anyag és módszer 

 

A magyar galambfajták körének lehatárolásában jelenleg több táborra osztható a magyar 

galambász társadalom. A különböző nézetek között nehéz igazságot tenni, és ez nem is célom, 

azonban munkámhoz nélkülözhetetlen ennek az alapvető fogalomnak a tisztázása. A 

továbbiakban Dr. Béres Endre megfogalmazását tartom mérvadónak, aki a következőképpen 

határozta meg a magyar galambfajtákat: „magyar galambfajtának tekintem a történelmi és a 

jelenlegi Magyarország területén magyar állampolgárok által kitenyésztett galambfajtákat”. 

Ezt kiegészítem azzal a kritériummal, hogy a jelentős galambtenyésztő kultúrával rendelkező 

európai területeken (német, francia, angol nyelvterület) magyarként ismerik a fajtát. 

Ugyanakkor nem vitatom azt a tényt sem, hogy egyes fajták kialakításában más 

nemzetiséghez tartozó tenyésztők is szerepet játszottak, de a fajták kialakulásának helye a 

kialakulás időpontjában magyar felségterület volt és a fennmaradt bizonyítékok alapján a fajta 

kialakításában döntően magyar állampolgárságú tenyésztők vettek részt. Az őshonos jelző 

használatával kapcsolatban a 32/2004. (IV. 19.) OGY határozatra támaszkodom 

(ORSZÁGGYŰLÉS, 2004), azzal a kiegészítéssel, hogy a felsorolt fajták listája még nem 

teljes, annak bővítése szükséges. A magyar galambfajtákat viszonylag nagy számuk és eltérő 

elterjedésük miatt nem lehet egységesen kezelni. Ahhoz, hogy a jelenlegi és a hosszú távú 

fennmaradási esélyeiket mégis egységes szerkezetben tudjuk vizsgálni, a 

természetvédelemben már régóta alkalmazott módszer, a többváltozós értékelési rendszer a 

legmegfelelőbb. A Báldi és társai által készített Magyarország szárazföldi gerinceseinek 

természetvédelmi szempontú értékelési rendszere (BÁLDI et. al., 1995) változtatásokkal 

alkalmassá tehető a magyar galambfajták veszélyeztetettségének megállapítására is. A Báldi 

és társai által készített rendszer némileg eltér az eredetitől, mivel a hazai viszonyokhoz való 

alkalmazkodás megkívánta ezt. Mivel ez a rendszer alkalmas a madárfajok természetvédelmi 

szempontú osztályozására és a fajok közötti különbségek helyettesíthetők a fajták közötti 

különbségekkel, ezért a tenyésztett fajtáknál is megállapítható lesz, hogy állományaik 

mennyire vannak kitéve az eltűnés veszélyének (BAGI, 2012). A többváltozós értékelési 

rendszer leírása a 1. számú mellékletben olvasható. A változókhoz rendelt pontok súlyozását 

saját tapasztalataim és szakmai egyeztetések alapján végeztem. Azokban az esetekben, 

amelyekben nem álltak rendelkezésre megfelelő ismeretek, az adható legmagasabb 

pontszámot adtam, számításba véve a legkedvezőtlenebb lehetőséget.   
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A változók közötti átfedéseket igyekeztem a legkisebb szintre szorítani, de egyes esetekben 

természetesen elkerülhetetlen bizonyos fokú összefüggés (pl.: a tenyésztők száma és az 

állományok egyedszáma között van összefüggés, hiszen a több tenyésztő több galambot 

tarthat, de ez nem egyértelmű következmény, hiszen az állományok méretét más tényezők is 

befolyásolják).  

A fajták tenyésztőinek számát, a fajták egyedeinek számát, valamint a szaporodási sikerre 

utaló mérőszámot (átlagos éves szaporulat) az MGKSZ tagegyesületeiben végzett országos 

galambállomány felmérés keretében mértem fel. Azért pont ebben a szervezetben, mert ugyan 

az MGKSZ nem az egyetlen szervezet hazánkban, amelyik galambtenyésztőket tömörít, 

azonban közel tízezer fős taglétszámával és nemzetközi elismertségével nagyságrendekkel 

megelőz minden hasonló szerveződést. Az is igaz, hogy nem minden galambtenyésztő 

folytatja tevékenységét szervezett keretek között, de az tapasztalati tény, hogy a szervezeten 

belüli tenyésztők jóval többen vannak. Ha a tenyésztői munka színvonalát is figyelembe 

vesszük, akkor ez még inkább elmondható. A felmérőlapokat postai úton juttattam el az 

egyesületekhez, összesen 110 db-ot (2. sz. melléklet). Ehhez az MGKSZ honlapján közzétett 

levelezési címeket használtam (I4). Csatolt levélben közöltem a felmérés célját és a kitöltési 

útmutatót. Az adatszolgáltatás személyiségi jogi okokból nem volt kötelező érvényű. Ennek 

ellenére 40 egyesület küldte vissza a kért adatokat, ez 36,36%-os részvételt jelent. Emiatt a 

mintavétel elegendő ngyságúnak lehet tekinteni. A változók pontértékeinek megállapításánál 

a felmérés adatain kívül a felsorolt szakirodalmat és az MGKSZ archívumában megtalálható 

nemzeti kisállat kiállítás katalógusokat (1999-2012) és Európa kisállat kiállítás katalógusokat 

(1998, 2000, 2006), valamint az EE -Entente Européenne d’ Aviculture et de Cuniculture- (I5) 

honlapján elérhető fajtalistákat használtam fel. A fajtaklubok megléténél az MGKSZ 

honlapján található lista segített (I6). Az adatok összesítéséhez és értékeléséhez Microsoft 

Office Excel 2007 és Microsoft Office Word 2007, valamint Microsoft Word for Mac 2011 és 

Microsoft Excel for Mac 2011 programokat alkalmaztam. A fajták veszélyeztetettségi 

szintjeinek megállapítása során a Szalay által ismertetett rendszert követtem (SZALAY, 

2002), azonban a besorolás szempontjait kiegészítettem az általam használt értékelési 

rendszer szempontjaival. Az így kialakult rendszer a következőképpen írható le.  

Kihalt fajta: 76-90 pont. Nincs információ élő egyedekről, így nincs lehetőség egy 

tenyészállat-populáció létrehozására, illetve sem hímivarú tenyészállat (sperma), sem nőivarú 
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tenyészállat (petesejt), sem embrió nem maradt fent a fajtából. Visszatenyészthetősége a 

szakirodalom és a fajtatörténet hiányosságai miatt kérdéses.   

Kritikus helyzetű fajta: 61-75 pont. Erősen lecsökkent egyed- és tenyésztőszám jellemzi és 

fennmaradását biztosító egyéb tényezők tekintetében is hátrányosan érintett.  

Kritikus helyzetű, fenntartott fajta: 61-75 pont és génmegőrző, fajtafenntartó program 

működik valamilyen formában, ami annak időtartamára stabilizálja a fajta állományát.  

Veszélyeztetett helyzetű fajta: 31-60 pont. A fajta jelenlegi egyed- és tenyésztőszáma, 

illetve védettsége nem garantálja a fajta hosszú távú fennmaradását.  

Veszélyeztetett helyzetű, fenntartott fajta: 31-60 pont és génmegőrző, fajtafenntartó 

program működik valamilyen formában, ami annak időtartamára stabilizálja a fajta 

állományát.  

Nem veszélyeztetett helyzetű fajta: 0-30 pont. Stabil állományokkal rendelkező fajta, 

aminek hosszú távú fennmaradása biztosítottnak látszik.  

A galambtenyésztők ragadozómadarakkal kapcsolatos konfliktusának jellemzőit online 

kérdőíves felmérés keretében kutattam, melyhez a Google Drive által kínált ingyenes 

szolgáltatást vettem igénybe. A felmérés a "A ragadozómadarak versenygalambokra 

gyakorolt hatásának felmérése " címet kapta. A kérdőívben igyekeztem minden olyan 

paramétert vizsgálni ami hatással lehet a konfliktusra (3. sz. melléklet). Az adatgyűjtés 

2012.12.09. és 2013.03.13. között zajlott. Ez idő alatt 243 kitöltés érkezett. A kérdőív 

adatainak kiértékelésére a Google Drive beépített kiértékelő programját és Microsoft Excel 

for Mac 2011 programot használtam. 

A magyar fajták és a galambtenyésztés társadalmi ismertségének növeléséhez online 

tartalomfejlesztést végeztem. Ehhez különböző online közösségi oldalak és honlapok 

szolgáltatásait vettem igénybe (Facebook, iWiW, Wikipédia). Ezen kívül élőállat bemutatót 

szerveztem a Körös-Maros Nemzeti Park Fehértó Napja nevű rendezvényén. Továbbá 

monitoring protokollt és alapítványi programot írtam. 
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1. táblázat: Országos galambállomány felmérés eredményei 2012 
 

4. Eredmények  

 
4.1 Az őshonos magyar galambfajták helyzete a magyar galamtenyésztésen belül 

 

A1 A2 B1 C1 D1 D2 E1 E2 

1 ADANA 1 1 5 5 20 4 

2 AGARÁN KERINGŐ 4 4 21 5,25 72 3,42 

3 ALFÖLDI (KŐRÖSI) KERINGŐ 9 33 554 16,78 1594 2,87 

4 ALFÖLDI BUGA 2 5 85 17 305 3,58 

5 ALFÖLDI DUDOROS POSTA 3 5 35 7 125 3,57 

6 AMERIKAI ÓRIÁSPOSTA 23 76 982 12,92 3582 3,64 

7 ANGOL BEGYES 4 4 39 9,75 77 1,97 

8 ANGOL MODENA 7 12 76 6,33 389 5,11 

9 ANGOL TIPPLER 6 14 272 19,42 1506 5,53 

10 ANTWERPENI DÍSZPOSTA 4 4 40 10 118 2,95 

11 ARAB DOBOS 2 2 10 5 33 3,3 

12 BÁCSKAI HOSSZÚCSŐRŰ KERINGŐ 1 1 15 15 20 1,33 

13 BERLINI RÖVIDCSŐRŰ KERINGŐ 1 1 12 12 10 0,83 

14 BIRMINGHAMI PERGŐ 12 17 234 13,76 682 2,91 

15 BRÜNNI BEGYES 3 6 43 7,16 111 2,58 

16 BUCHARAI DOBOS 2 2 7 3,5 38 5,42 

17 BUDAPESTI BÍBC KERINGŐ 3 4 53 13,625 230 4,33 

18 PESTI GÓLYÁS KERINGŐ 2 5 39 7,8 70 1,79 

19 
BUDAPESTI MAGASRÖPTŰ CSAPOS 

KERINGŐ 
2 4 17 4,25 56 3,29 

20 BUDAPESTI MAGASRÖPTŰ KERINGŐ 13 70 1650 23,57 7111 4,3 

21 BUDAPESTI RÖVIDCSŐRŰ KERINGŐ 5 14 178 12,71 662 3,71 

22 
BUDAPESTI TOLLASLÁBÚ GÓLYÁS 

KERINGŐ 
6 8 85 10,62 393 4,62 

23 BUDAPESTI TÜKRÖS KERINGŐ 3 4 41 10,25 260 6,34 

24 CEGLÉDI RÖVIDCSŐRŰ KERINGŐ 1 1 9 9 20 2,2 

25 
CSEPELI MAGASRÖPTŰ HÓFEHÉR 

KERINGŐ 
7 10 110 11 491 4,46 

26 DAMASZKUSZI GALAMB 2 2 12 6 64 5,33 
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27 DÁN KERINGŐ 3 3 20 6,66 105 5,25 

28 DEBRECENI PERGŐ 14 40 488 12,2 1733 3,55 

29 DÉL-NÉMET PAJZSOS GALAMB 1 1 5 5 20 4 

30 DUNEK 1 1 5 5 20 4 

31 EGRI KÉK KERINGŐ 11 25 160 6,4 444 2,77 

32 ERDÉLYI DUPLAKONTYOS BUKÓ 3 3 13 4,33 45 3,46 

33 FLORENTINI 1 1 10 10 25 2,5 

34 FODROS GALAMB 5 6 29 4,83 92 3,17 

35 FONÁKSZÁRNYÚ BEGYES 1 1 2 2 5 2,5 

36 FRANCIA FODROS GALAMB 1 2 7 3,5 40 5,71 

37 FRANK DOBOS 1 1 4 4 12 3 

38 GALACI FORGÓ 1 1 4 4 20 5 

39 GAZI 1 1 5 5 20 4 

40 GENTI BEGYES 1 1 5 5 15 3 

41 HALTAI 1 3 44 14,66 70 1,59 

42 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI 

ERNYŐSSZEMŰ KERINGŐ 
1 1 20 20 100 5 

43 INDIAI PÁVAGALAMB 8 10 60 6 156 2,6 

44 INDUS 4 4 24 6 72 3 

45 JEGES GALAMB 1 1 10 10 15 1,5 

46 KAPOSVÁRI TIGRISTARKA KERINGŐ 1 1 9 9 60 6,66 

47 KARRIER 7 10 93 9,3 219 2,35 

48 KECSKEMÉTI KERINGŐ 3 19 475 25 905 1,9 

49 
KECSKEMÉTI MAGASRÖPTŰ 

KERINGŐ 
1 3 25 8,33 100 4 

50 KELETI PERGŐ 2 4 112 28 285 2,54 

51 KELETI SIRÁLYKA 2 2 24 12 28 1,16 

52 KELETI TOLLASLÁBÚ PERGŐ 1 1 30 30 160 5,33 

53 KÍNAI GALAMB 3 6 24 4 65 2,7 

54 KING 29 145 1228 8,46 3993 3,25 

55 KISKUNFÉLEGYHÁZI KERINGŐ 10 25 436 17,44 998 2,28 

56 
KISKUNFÉLEGYHÁZI SIMAFEJŰ 

KERINGŐ 
3 10 175 17,5 560 3,2 
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57 KÓBURGI PACSIRTA 6 8 82 10,25 186 2,26 

58 KOMÁROMI BUKÓ 6 16 197 12,31 685 3,47 

59 KOSOA 1 1 3 3 9 3 

60 LAHORA 7 9 40 4,44 138 3,45 

61 LENGYEL HIÚZ 9 11 98 8,9 341 3,47 

62 MAGASRÖPTŰ MAGYAR DERES 7 24 460 19,16 1420 3,08 

63 MAGYAR ALFÖLDI PARASZTGATYÁS 4 6 57 9,5 133 2,33 

64 MAGYAR AUTOSZEX TYÚKGALAMB 1 10 52 5,2 196 3,76 

65 MAGYAR CSIRKEGALAMB 4 4 23 5,75 89 3,86 

66 MAGYAR DÍSZPOSTA 11 25 269 10,76 925 3,43 

67 MAGYAR ÓRIÁS BEGYES 6 10 86 8,6 193 2,24 

68 MAGYAR ÓRIÁS GALAMB 21 47 324 6,89 940 2,9 

69 MAGYAR PÁVAGALAMB 4 11 71 6,45 148 2,08 

70 MAGYAR SZARKA KERINGŐ 8 15 150 10 421 2,8 

71 MÁLTAI 5 8 77 9,62 168 2,18 

72 MONDAIN 24 73 543 7,43 1765 3,25 

73 MONORI KERINGŐ 2 4 80 20 260 3,25 

74 MORVA STRASSZER 5 5 44 8,8 131 2,97 

75 NÉMET APÁCA KERINGŐ 3 4 33 8,25 120 3,63 

76 NÉMET KIÁLLÍTÁSI GALAMB 8 16 127 7,93 605 4,76 

77 NÉMET DUPLAKONTYOS DOBOS 2 2 8 4 25 3,12 

78 NÉMET MODENA 2 2 36 18 90 2,5 

79 PARÓKÁS GALAMB 2 10 136 13,6 400 2,94 

80 PÁVAGALAMB 10 25 175 7 782 4,46 

81 MAGASRÖPTŰ PESTI KÉK KERINGŐ 1 1 10 10 40 4 

82 PIRÓK 6 7 41 5,85 124 3,02 

83 POMERÁNIAI BEGYES 5 8 68 8,5 175 2,57 

84 POSTAGALAMB 20 74 1012 13,67 4619 4,56 

85 RÓMAI GALAMB 8 10 59 5,9 178 3,01 

86 ROMÁN FEHÉRFARKÚ KERINGŐ 1 1 100 100 200 2 

87 ROMÁN KOPASZNYAKÚ KERINGŐ 1 1 8 8 56 7 
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88 ROSZTOVI KERINGŐ 2 3 25 8,33 44 1,76 

89 SEREGÉLY GALAMB 1 1 3 3 10 3,33 

90 SHOW RACER 5 6 79 13,16 223 2,82 

91 STRASSZER 28 75 823 10,97 2129 2,58 

92 SZALONTAI ÓRIÁS 1 2 15 7,5 22 1,46 

93 SZEGEDI MAGASSZÁLLÓ KERINGŐ 6 33 1170 35,45 4577 3,91 

94 SZÉKESFEHÉRVÁRI BUKÓ 1 1 10 10 40 4 

95 SZERB MAGASSZÁLLÓ KERINGŐ 1 1 10 10 50 5 

96 SZIBÉRIAI KERINGŐ 1 2 10 5 40 4 

97 SZILÉZIAI BEGYES 1 1 10 10 20 2 

98 SZOLNOKI BAGDETTA 10 19 213 11,21 1456 6,83 

99 SZOLNOKI KERINGŐ 6 10 130 13 432 3,32 

100 SZOVÁTI KÉK 3 3 29 9,66 87 3 

101 TAGANOROGI KERINGŐ 4 5 102 20,4 204 2 

102 TEXÁN 22 70 545 7,78 2689 4,93 

103 TÖRPE ANGOL BEGYES 1 1 6 6 15 2,5 

104 TYÚKTARKA 3 3 22 7,33 69 3,13 

105 VAKUVÁRI CSIRKEGALAMB 1 1 5 5 20 4 

106 WUTA 1 1 3 3 12 4 

ADATTÍPUS JELÖLÉS 

fajta sorszáma A1 

fajta neve A2 

az egyesületek száma, melyben a fajta jelen van (db) B1 

tenyésztők száma (fő) C1 

tenyészpárok száma (db) D1 

átlagos állománymáret (pár/tenyésztő) D2 

átlagos éves szaporulat (db) E1 

átlagos éves szaporulat tenyészpáronként  (pár/db) E2 

magyar kitenyésztésű fajta  

változók jelölése az értékelési rendszerben római számok I-XI-ig 

a fajta összpontszáma az értékelési rendszerben F1 

a fajta veszélyeztetségi besorolása G1 

nem veszélyeztetett helyzetű NV 

veszélyeztetett helyzetű VH 

kritikus helyzetű KH 

2. táblázat: Jelkulcs az 1. és 3. táblázatokhoz 
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A1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI F1 G1 

3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 20 NV 

4 10 10 0 0 4 0 0 4 0 5 0 33 VH 

5 10 10 10 5 8 8 0 4 0 10 0 65 KH 

12 10 10 0 5 0 0 0 0 10 5 5 45 VH 

17 10 10 0 0 4 0 0 4 0 5 0 33 VH 

18 10 10 5 0 4 4 0 4 5 10 5 57 VH 

19 10 10 0 0 8 0 0 4 0 5 0 37 VH 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 NV 

21 10 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 25 NV 

22 10 10 0 0 4 0 3 4 0 5 5 41 VH 

23 10 10 0 0 4 0 0 4 0 5 5 38 VH 

24 10 10 0 0 0 0 3 4 5 5 5 42 VH 

25 5 10 0 0 4 0 0 4 0 5 0 28 NV 

28 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15 NV 

31 5 5 0 0 0 0 6 0 0 5 0 21 NV 

32 10 10 0 0 0 0 3 0 0 10 5 38 VH 

3. táblázat: Az őshonos magyar galambfajták pontszámai és veszélyeztettségi besorolásai az 

értékelési rendszer alapján 

1. ábra: A tenyésztők és tenyészpárok arányai a fajták kitenyésztési helye szerint 



 21 

 
 
 
 
 
 

34 10 10 5 5 0 0 6 4 0 10  50 VH 

42 10 10 0 5 4 0 0 8 0 5 0 42 VH 

46 10 10 5 5 8 8 0 8 0 10 5 69 KH 

48 5 5 0 0 4 4 3 0 5 5 0 31 VH 

49 10 10 10 5 8 8 0 8 0 10 0 69 KH 

55 5 5 0 0 0 0 3 0 5 5 5 28 NV 

56 5 10 0 0 4 0 3 4 0 5 0 31 VH 

58 5 5 0 0 0 0 3 0 0 5 0 18 NV 

62 5 5 0 0 4 0 0 0 0 5 0 19 NV 

63 10 10 5 5 8 4 6 4 5 10 0 67 KH 

64 10 10 5 0 8 4 6 8 0 10 5 66 KH 

65 10 10 5 5 8 0 0 8 0 5 5 56 VH 

66 5 5 0 0 4 0 0 0 0 5 0 19 NV 

67 10 5 0 0 0 0 6 0 5 5 0 31 VH 

68 5 5 0 0 0 0 6 0 0 5 0 21 NV 

69 10 5 0 5 4 0 0 0 5 10 0 39 VH 

70 5 5 0 0 4 0 3 4 0 5 0 26 NV 

73 10 10 0 0 4 0 0 4 0 5 5 38 VH 

81 10 10 5 5 8 8 0 8 0 10 0 64 KH 

92 10 10 10 5 4 8 3 4 10 10 0 74 KH 

93 0 5 0 0 0 0 6 0 0 5 0 16 NV 

94 10 10 0 0 4 0 0 0 0 5 0 29 NV 

98 5 5 0 0 8 0 3 8 0 5 0 34 VH 

99 5 10 0 5 4 0 0 0 5 5 0 34 VH 

100 10 10 0 5 8 0 0 8 0 5 0 46 VH 

104 10 10 0 0 0 0 3 0 0 10 0 33 VH 
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nem veszélyeztetett (NV) 14 db 

veszélyeztetett (VH)  21 db 

kritikus helyzetű (KH) 7 db 

3. ábra: a kitöltők lakhelye 

4. ábra: a galambok röptetésének intenzitása 

 

3. ábra: a kitöltők lakhelye 

5. ábra: a kitöltők álta tenyésztett fajták 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
4.2 A ragadozómadarak versenygalambokra gyakorolt hatásának felmérése 

 
 

Milyen típusú településrészen tartja galambjait? 

 

 
 
Galambjai: 

 
 

Több válasz megjelölése is lehetséges volt. 
belváros (nagyváros esetén) 10 4% 

külváros (kertváros, vagy kisebb város) 202 83% 

tanyavilág 32 13% 

 
 
 

 
 
 

szabadba járnak, de nem hajtja őket 16 7% 

kijárnak, de csak alkalomszerűen hajtja 35 14% 

versenyszerűen röptetve vannak 190 79% 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: A magyar galambfajták veszélyeztetettségi kategóriák szerinti eloszlása 
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6. ábra: jelzőgalamb használat 

7. ábra: a röpcsapatok mérete 

8. ábra: a röpcsapatok száma 

9. ábra: a röptetési időszak 

Használ-e jelzőgalambot, ha igen, milyen fajtát? 

 
 
 

 

 

Mekkora egyedszámú csapatot/csapatokat röptet? 

 

 
 
Hány csapatot röptet? 

 
 

 
 
igen 6 2% 

nem 225 93% 

Other 11 5% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Több válasz megjelölése is lehetséges volt. 
 
3-5     1  0% 

6-15     10  4% 

16-24     55  23% 

25-35     71  29% 

36-nál több galambból álló    113  47% 

 
 
 
 

 
 
 

 
1 54                                        22% 

2 93                                        38% 

     3         40      17% 

     3-nál több           45      19% 
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10. ábra: a röptetés napi aktivitása I. 

11. ábra: a röptetés napi aktivitás II. 

12. ábra: a tenyésztők ragadozómadár felismerési képessége I. 

13. ábra: a tenyésztők ragadozómadár felismerési képessége II. 

14. ábra: a tenyésztők ragadozómadár felismerési képessége III. 

 
Naponta hányszor hajtja galambjait? 

 

 
A nap mely részében indítja galambjait? 

 
1 65 27% 

2 128 53% 

Other 49 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Több válasz megjelölése is lehetséges volt. 
 

04:00 - 07:00 94 39% 

07:00 - 09:00 131 54% 

09:00 - 11:00 44 18% 

11:00 - 13:00 27 11% 

13:00 - 15:00 39 16% 

15:00 - 17:00 65 27% 

17:00 - 19:00 124 51% 

 
 

 
 
 
Milyen biztonsággal ismeri fel a következő ragadozómadarakat röptükben? - Vándorsólyom 

 
 
egyáltalán nem         21  9% 

nem vagyok benne biztos         47  19% 

legtöbbször igen         84  35% 

teljesen biztosan         90  37% 

 

 
 

 
Milyen biztonsággal ismeri fel a következő ragadozómadarakat röptükben? - Kerecsensólyom 

 

 

 
egyáltalán nem         43  18% 

nem vagyok benne biztos         76  31% 

legtöbbször igen         67  28% 

teljesen biztosan         56  23% 

 

  

 

Milyen biztonsággal ismeri fel a következő ragadozómadarakat röptükben? - Kabasólyom 

 

 
 

 

egyáltalán nem     66                 27% 

nem vagyok benne biztos                                             86                                  36% 

legtöbbször igen     51                 21% 

teljesen biztosan     39                 16% 

 

 



 

 26 

15. ábra: a tenyésztők ragadozómadár felismerési képessége IV. 

16. ábra: a tenyésztők ragadozómadár felismerési képessége V. 

17. ábra: a tenyésztők ragadozómadár felismerési képessége VI. 

12. ábra: a tenyésztők ragadozómadár felismerési képessége I. 

18. ábra: a tenyésztők ragadozómadár felismerési képessége VII. 

19. ábra: a tenyésztők ragadozómadár felismerési képessége VIII. 

 
 
Milyen biztonsággal ismeri fel a következő ragadozómadarakat röptükben? - Vörös vércse 

 

 
 
egyáltalán nem    26  11% 

nem vagyok benne biztos    33  14% 

legtöbbször igen    57  24% 

teljesen biztosan    126  52% 

 

 

 
 
 
Milyen biztonsággal ismeri fel a következő ragadozómadarakat röptükben? - Kék vércse 

 
 
 

egyáltalán nem    42  17% 

nem vagyok benne biztos    48  20% 

legtöbbször igen    60  25% 

teljesen biztosan    92  38% 

 

 
 
Milyen biztonsággal ismeri fel a következő ragadozómadarakat röptükben? - Barna kánya 

 
 
 
egyáltalán nem    59  24% 

nem vagyok benne biztos    67  28% 

legtöbbször igen    51  21% 

teljesen biztosan    65  27% 

 
 

 
 

Milyen biztonsággal ismeri fel a következő ragadozómadarakat röptükben? - Barna rétihéja 

 
 
egyáltalán nem    33  14% 

nem vagyok benne biztos    58  24% 

legtöbbször igen    70  29% 

teljesen biztosan    81  33% 

 
 
 

   
 
Milyen biztonsággal ismeri fel a következő ragadozómadarakat röptükben? - Héja 

 

 
 
egyáltalán nem    12  5% 

nem vagyok benne biztos    21  9% 

legtöbbször igen    60  25% 

teljesen biztosan    149  62% 
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20. ábra: a tenyésztők ragadozómadár felismerési képessége IX. 

21. ábra: a tenyésztők ragadozómadár felismerési képessége X. 

22. ábra: a tenyésztők ragadozómadár felismerési képessége XI. 

23. ábra: a tenyésztők ragadozómadár felismerési képessége XII. 

24. ábra: a tenyésztők ragadozómadár felismerési képessége XIII. 

25. ábra: a ragadozómadarak predációja a házigalamb állományokban I. 

 
 
Milyen biztonsággal ismeri fel a következő ragadozómadarakat röptükben? - Karvaly 

 

 

 

egyáltalán nem     19  8% 

nem vagyok benne biztos     17                     11% 

legtöbbször igen     63                     26% 

teljesen biztosan     133                     55% 

 

 

 

 

Milyen biztonsággal ismeri fel a következő ragadozómadarakat röptükben? - Kis héja 

 
 
 
egyáltalán nem    59  24% 

nem vagyok benne biztos    82  34% 

legtöbbször igen    52  21% 

teljesen biztosan    49  20% 

 

 
 
 

Milyen biztonsággal ismeri fel a következő ragadozómadarakat röptükben? - Egerészölyv 

 
 
 
egyáltalán nem    20  8% 

nem vagyok benne biztos    25  10% 

legtöbbször igen    40  17% 

teljesen biztosan    157  65% 

 
 
 

 
 

Milyen biztonsággal ismeri fel a következő ragadozómadarakat röptükben? - Parlagi sas 

 
 
egyáltalán nem    43  18% 

nem vagyok benne biztos    47  19% 

legtöbbször igen    47  19% 

teljesen biztosan    105  43% 

 
 

 
 
 

Milyen biztonsággal ismeri fel a következő ragadozómadarakat röptükben? - Törpesas 

 
 
egyáltalán nem    94  39% 

nem vagyok benne biztos    85  35% 

legtöbbször igen    41  17% 

teljesen biztosan    22  9% 

 

 
 
 
 
Értékelje az alábbi ragadozó madarak károkozását galambállományában. - Vándorsólyom 

 

 

nem találkoztam még vele    60  25% 

előfordul, de ártalmatlan    12  5% 

időnként támad, de sosem zsákmányol   11  5% 

időnként támad és akkor sikeresen zsákmányol  90  37% 

gyakran és sikeresen zsákmányol   69  29%
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26. ábra: a ragadozómadarak predációja a házigalamb állományokban II. 

25. ábra: a ragadozómadarak predációja a házigalamb állományokban I. 

27. ábra: a ragadozómadarak predációja a házigalamb állományokban III. 

28. ábra: a ragadozómadarak predációja a házigalamb állományokban IV. 

29. ábra: a ragadozómadarak predációja a házigalamb állományokban VI. 

30. ábra: a ragadozómadarak predációja a házigalamb állományokban VII. 

 
Értékelje az alábbi ragadozó madarak károkozását galambállományában. - Kerecsensólyom 

 
 
 
nem találkoztam még vele    105  43% 

előfordul, de ártalmatlan    19  8% 

időnként támad, de sosem zsákmányol   19  8% 

időnként támad és akkor sikeresen zsákmányol  57  24% 

gyakran és sikeresen zsákmányol   42  17% 

 
 
 

 
 
Értékelje az alábbi ragadozó madarak károkozását galambállományában. - Kabasólyom 

 
 
 
nem találkoztam még vele    134  55% 

előfordul, de ártalmatlan    36  15% 

időnként támad, de sosem zsákmányol   20  8% 

időnként támad és akkor sikeresen zsákmányol  36  15% 

gyakran és sikeresen zsákmányol   16  7% 

 

 
 
 

Értékelje az alábbi ragadozó madarak károkozását galambállományában. - Vörös vércse 

 
 
 
nem találkoztam még vele    70  29% 

előfordul, de ártalmatlan    120  50% 

időnként támad, de sosem zsákmányol   13  5% 

időnként támad és akkor sikeresen zsákmányol  24  10% 

gyakran és sikeresen zsákmányol   15  6% 

 

 
 
 

Értékelje az alábbi ragadozó madarak károkozását galambállományában. - Kék vércse 

 
 
 
nem találkoztam még vele    108  45% 

előfordul, de ártalmatlan    98  40% 

időnként támad, de sosem zsákmányol   12  5% 

időnként támad és akkor sikeresen zsákmányol  15  6% 

gyakran és sikeresen zsákmányol   9  4% 

 
 
 

 
 

Értékelje az alábbi ragadozó madarak károkozását galambállományában. - Barna kánya 

 
 
 
nem találkoztam még vele    130  54% 

előfordul, de ártalmatlan    69  29% 

időnként támad, de sosem zsákmányol   18  7% 

időnként támad és akkor sikeresen zsákmányol  16  7% 

gyakran és sikeresen zsákmányol   9  4% 
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31. ábra: a ragadozómadarak predációja a házigalamb állományokban VIII. 

32. ábra: a ragadozómadarak predációja a házigalamb állományokban IX. 

33. ábra: a ragadozómadarak predációja a házigalamb állományokban X. 

34. ábra: a ragadozómadarak predációja a házigalamb állományokban XI. 

35. ábra: a ragadozómadarak predációja a házigalamb állományokban XII. 

Értékelje az alábbi ragadozó madarak károkozását galambállományában. - Barna rétihéja 

 
 
 
nem találkoztam még vele    94  39% 

előfordul, de ártalmatlan    68  28% 

időnként támad, de sosem zsákmányol   25  10% 

időnként támad és akkor sikeresen zsákmányol  32  13% 

gyakran és sikeresen zsákmányol   23  10% 

 

 

 

 
 
Értékelje az alábbi ragadozó madarak károkozását galambállományában. - Héja 

 
 
 
nem találkoztam még vele    22  9% 

előfordul, de ártalmatlan    14  6% 

időnként támad, de sosem zsákmányol   16  7% 

időnként támad és akkor sikeresen zsákmányol  84  35% 

gyakran és sikeresen zsákmányol   106  44% 

 

 
 
 

Értékelje az alábbi ragadozó madarak károkozását galambállományában. - Karvaly 

 
 
 
nem találkoztam még vele    29  12% 

előfordul, de ártalmatlan    50  21% 

időnként támad, de sosem zsákmányol   38  16% 

időnként támad és akkor sikeresen zsákmányol  86  36% 

gyakran és sikeresen zsákmányol   39  16% 

 

 

 
 
 

Értékelje az alábbi ragadozó madarak károkozását galambállományában. - Kis héja 

 
 
 
nem találkoztam még vele    139  57% 

előfordul, de ártalmatlan    39  16% 

időnként támad, de sosem zsákmányol   24  10% 

időnként támad és akkor sikeresen zsákmányol  27  11% 

gyakran és sikeresen zsákmányol   13  5% 

 

 
 
 

 
Értékelje az alábbi ragadozó madarak károkozását galambállományában. - Egerészölyv 

 

 
 
nem találkoztam még vele    59  24% 

előfordul, de ártalmatlan    153  63% 

időnként támad, de sosem zsákmányol   15  6% 

időnként támad és akkor sikeresen zsákmányol  12  5% 

gyakran és sikeresen zsákmányol   3  1% 
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36. ábra: a ragadozómadarak predációja a házigalamb állományokban XIII. 

37. ábra: a ragadozómadarak predációja a házigalamb állományokban XIV. 

38. ábra: a ragadozómadarak jelenléte a röpglalamb csapatok környezetében 

39. ábra: a támadásik gyakorisága 

40. ábra: a támadások időtartama. 

Értékelje az alábbi ragadozó madarak károkozását galambállományában. - Parlagi sas 
 

 

 

 
nem találkoztam még vele    130  54% 

előfordul, de ártalmatlan    89  37% 

időnként támad, de sosem zsákmányol    9   4% 

időnként támad és akkor sikeresen zsákmányol   11   5% 

gyakran és sikeresen zsákmányol    3   1% 

 

 
 
 
Értékelje az alábbi ragadozó madarak károkozását galambállományában. - Törpesas 

 
 
 
nem találkoztam még vele    178  74% 

előfordul, de ártalmatlan    48  20% 

időnként támad, de sosem zsákmányol   8  3% 

időnként támad és akkor sikeresen zsákmányol  6  2% 

gyakran és sikeresen zsákmányol   2  1% 

 

 
 
 

 
 
 

Milyen gyakorisággal jelenik meg ragadozómadár a légtérben röptetési időszakban? 

 
 
 
naponta     180  74% 

3-4 naponta     31  13% 

hetente legalább egyszer    24  10% 

csak néhány alkalommal az egész idény alatt  7  3% 

soha     0  0% 

 

 
 
 

Milyen gyakorisággal érik támadások röpcsapatát? 

 
 
 
naponta többször    63  26% 

naponta     46  19% 

hetente legalább egyszer    85  35% 

csak néhány alkalommal az egész idény alatt  43  18% 

soha     4  2% 

 

 
 
 
 

Átlagosan mennyi ideig tart egy támadás? 

 
 

Több válasz megjelölése is lehetséges volt. 
 
1-5 perc     142  61% 

5-15 perc     70  30% 

15-30 perc     19  8% 

30 percnél több    6  3% 
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41. ábra: a zsákmány koreloszlása 

42. ábra: az elveszített galambok szám 

43. ábra: a sebzések száma 

44. ábra: a sebesült galambok túlélése 

45. ábra: a sebzésből felgyógyult galambok hasznosítási lehetőségei. 

 
Tapasztalatai szerint milyen korcsoportú galambot zsákmányolnak nagyobb hatékonysággal a ragadozó madarak? 

 

 
 

 
egy évnél fiatalabb    78  32% 

egy évnél öregebb    6  2% 

nincs különbség    154  64% 

 

 

 
  
 
Átlagosan hány galambot veszít el egy támadás során? 
 
 

0     10  4% 

1     174  72% 

2     30  12% 

3-5     7  3% 

6-nál több     7  3% 

 

 
 
 

 
Átlagosan hány sebesült galambot eredményez egy támadás? 
 
 

0     33  14% 

1     143  59% 

2     47  19% 

3-5     6  2% 

6-nál több     2  1% 

 
 
 
 

  
 
Ragadozómadár támadásban megsérült galambjai hány százaléka épül fel? 
 

 
 
0-25 %     125  52% 

26-50 %     66  27% 

51-75 %     22  9% 

76-100 %     17  7% 

 
 
 

  

 
Ragadozómadár támadásban megsérült, majd felgyógyult galambjai többsége a továbbiakban... 

 
 
 
versenyzésre is alkalmasak   31  13% 

csak tenyésztésre alkalmasak   146  60% 

versenyzésre és tenyésztésre is alkalmatlanok  49  20% 
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46. ábra: a támadások száma évente 

47. ábra: az anyagi kár mértéke 

48. ábra: a ragadozómadarak hatásának tenyésztői megítélése 

49. ábra: a ragadozómadár támadások gyakoriságának alakulása az év során 

Évente átlagosan hány támadás éri röpcsapatát? 

 

 

 

 

0-30  72  29,6% 

31-60  49  20,1% 

61-100  30  12,3% 

101-150  20  8,2% 

151-200  7  2,8% 

200-nál több  19  7,8% 

"sok"  25  10,2% 

n/a  21  8,6% 

 

 
 
 
 

 
 
Éves szinten mekkora anyagi kára származik a ragadozómadarak tevékenységéből? 

 
 
 
0-10.000 Ft     18  7% 

10.000-25.000 Ft    27  11% 

25.000-50.000 Ft    34  14% 

50.000-75.000 Ft    38  16% 

75.000-100.000 Ft    30  12% 

100.000-150.000 Ft    32  13% 

150.000-200.000 Ft    31  13% 

Other     32  13% 

 
 
 
 

 

 

Egy tízes skálán jelölje, hogy ön szerint mennyire lehetetleníti el a (röp)galamb tenyésztést a ragadozó madarak kártétele. 

 
 

 

1 - nincs rá hatással   6  2% 

2     11  5% 

3     14  6% 

4     21  9% 

5     33  14% 

6     22  9% 

7     29  12% 

8     49  20% 

9     26  11% 

10 - teljesen ellehetleníti   31  13% 

 
Ragadozómadár támadások számának alakulása az év során. 
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50. ábra: a támadásokra adott tenyésztői reakciók 

51. ábra: a kölönböző riasztási módszerek alkalmazásai 

52. ábra: a tenyésztők tapasztalatai a ragadozómadarak elpuszításának elterjedségéről I. 

53. ábra: az elpusztítások leggyakoribb müdszerei 

54. ábra: a tenyésztők tapasztalatai a ragadozómadarak elpusztításának elterjedségéről II. 

Mit tesz egy ragadozómadár támadás észlelésekor? 

 

Több válasz megjelölése is lehetséges volt. 
 
Semmit, beletörődöm, mert ez a természet rendje.   51 21% 

Semmit, szeretnék segítséget kérni, de nem tudom kihez fordulhatnék. 56 23% 

Bezárom a galambjaimat a kérdéses időszakra.   70 29% 

Megpróbálom a ragadozót elriasztani.    122 50% 

Megpróbálom a ragadozót elpusztítani.    9 4% 

 
 
 

 
 
 

Milyen módszert próbált már ki ragadozómadár elriasztása érdekében? 

 

Több válasz megjelölése is lehetséges volt. 
 
zavarás hanggal    180  90% 

zavarás fénnyel    21  11% 

a fészkek elpusztítása/zavarása   5  3% 

egyéb (kérem, nevezze meg)   5  3% 

Other     20  10% 

 
 

 
Ön szerint elterjedt-e a galambászok körében a ragadozómadarak pusztítása? 

 
 
 
igen     78  32% 

nem 1    64  68% 

 

 
 
 
 

 
 
 

Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, kérem nevezze meg az elpusztítás legelterjedtebb módjait! 

 

Több válasz megjelölése is lehetséges volt. 

 
csapdázás     54  65% 

lelövés     48  58% 

mérgezés     12  14% 

a fészkek elpusztítása/zavarása   15  18% 

Other     5  6% 

 

 
 

 
 

Ismer-e a környezetében olyan galambászt, aki rendszeresen pusztítja a ragadozómadarakat? 

 
 
 
igen     29  12% 

nem     213  88% 
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55. ábra: a ragadozómadarak éves pusztításának mértéke 

56. ábra: az elpusztításra alkalmazott módszerek aránya 

57. ábra: a galambtenyésztők részvételének lehetőségei a természetvédelem munkájában 

58. ábra: a természetvédelem részvételének lehetőségei a galambtenyésztés terheinek csökkentésében 

59. ábra: a galamtenyésztők részvételi hajlandósága a ragadozómadár kártétel csökkentésére irányuló munkában 

Ha igen, milyen nagyságrendben pusztít el ragadozómadarakat évente, és milyen faj(oka)t? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Milyen módszerrel történt a fent említett ragadozómadarak elpusztítása? 

 

Több válasz megjelölése is lehetséges volt. 
 
csapdázás     26  53% 

lelövés     25  51% 

mérgezés     4  8% 

a fészkek elpusztítása/zavarása   10  20% 

Other     6  12% 

 
 

 
 
  
 

Ön szerint, hogyan tudná segíteni a galambtenyésztő / röpgalambász a természetvédelem munkáját? 

 

 

Több válasz megjelölése is lehetséges volt. 

 

értesíti a ragadozó madarak megjelenéséről, mozgásáról 76  31,2% 

nem zavarja/pusztítja el a ragadozó madarakat  27  11,1% 
részt vesz a ragadozó madarak aktív védelmében  6  2,4% 

elvisel bizonyos nagyságú veszteséget   111  45,6% 

átdolgozzák a röpgalamb versenyszabályzatot, beleépítve a ragadozó-támadásokra adott pontozást 

(segítve ezzel a támadást elszenvedő falka/tenyésztő versenyben maradását), és így áttételesen a 

védett ragadozómadarak védelmét   29  11,9% 

nem az ő dolga segíteni a munkájukat   58  23,8% 

other     18  7,4% 

 

 

Ön szerint hogyan tudná segíteni a természetvédelem a röpgalamb tenyésztést? 

 

Több válasz megjelölése is lehetséges volt. 
 
a ragadozó madarak emberi településektől való távoltartásáva             101 42% 

a veszteséget okozó egyedek áttelepítésével                74 31% 

kárpótlás fizetésével                  78 32% 

tanácsadással, hogy a veszteségeimet a lehető legkisebb mértékűre csökkenthessem      82 34% 

nem a természetvédelem dolga segíteni a röpgalamb tenyésztést               22 9% 

Other                   23 10% 

 
 
 
 

 
 

Hajlandó lenne személyesen is segíteni a természetvédelem munkáját annak érdekében, hogy mindkét fél veszteségét csökkentsék? 

 
 
 
igen     187  77% 

nem     55  23% 
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4.3 A magyarországi házigalamb állományok monitoringjának protokolja 

 

A 2009-es és 2012-es országos felméréseim tapasztalatai alapján elkészítettem a 

magyarországi házigalamb állományok monitoringjának protokolját, mely a következő: 

- A felmérés célja a magyarországi galamtenyésztés főbb mennyiségi mutatóinak 

nyomonkövetése hosszú adatsorok segítségével. Kiemelt feladat a magyar kitenyésztésű 

fajták állománydinamikájának leírása. 

- A felmérés a Magyar Galamb és Kisállettenyésztők Országos Szövetségének 

tagegyesületeiben történik. 

- Az adatgyűjtés éves ismétléssel történik. 

- Az adatgyűjtés egységes felmérőlapokon történik, illetve lehetőség van online felületen 

történő adatszolgáltatásra is. 

- A felmérőlapok mellé mellékelni kell egy kitöltési útmutatót és a felmérés célját. 

- A felmérőlapon a következő adatokank kell helyet biztosítani: tenyésztett fajta (az egyesület 

tagjai által tenyésztett fajták felsorolása), tenyésztők száma (az adott fajta tenyésztőinek 

száma az egyesületben [fő]), tenyészpárok száma (adott fajta, az egyesület tenyésztőinek 

állományában megtalálható tenyészpárjainak összege [pár]), átlagos éves szaporulat (a 

tenyésztők állományaiban évente felnevelt fiatal galambok számának összege [db]), az 

egyesület száma és neve, a kitöltés időpontja, a kitöltő aláírása. 

- A felmérőlap kitöltése: Egyesületenként 1 fő (lehetőleg a vezetőség tagjai közül) bekéri az 

egyesületbe tartozó tenyésztőktől a felmérőlapon szereplő adatokat, majd összesíti azokat. A 

felmérőlapra már az összesített eredméyneket vezeti fel. 

- Az adatfelvétel ideje: A tenyészév végével, október-november hónapokban. Praktikussági 

okokból egybe kell kötni a tagjelentések és a gyűrűrendelések lebonyolításával.  

- A felmérés adatait külön kell kezelni a tagjelentés és a gyűrűrendelés adataitól. 

- Amennyiben a tenyésztők hozzájárulnak, egy külön lapon megadhatják a tenyésztett fajta 

mellett nevüket és elérhetőségüket is. Ez  a tenyésztői információs adatbázisba kerül és 

nyilvánosan hozzáférhető lesz az MGKSZ honlapján. 

- A felmérőlapokat az MGKSZ szövetségi irodájának címére (1071 Budapest, Dembinszky u. 

52.) kell eljuttatni. 

- A felmérőlapok beküldésének és az online kitöltés határideje minden esetben a következő év 

március első napja. 
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- Az adatok kiértékelését az MGKSZ Információs és Tájékoztatási Bizottsága végzi. A 

kiértékelésre 1 főt kell felkérni, lehetőség szerint minden évben ugyanazt a személyt. 

- A felmérőlapon beérkezett adatokat egyesületenként elkülönítve kell digitalizálni, az 

elektronikus kitöltéseket is át kell emelni ebbe az adatbázisba. Minden egyesületnek külön 

excel fájlban kell kezelni az adatait. Az egymást követő évek adatait elkülönítetten, de 

ugyanabban a fájlban kell tárolni. Biztosítani kell a későbbi visszakereshetőséget. 

- Az egyesületek adataiból fajtánkénti összesítéseket kell készíteni. Ezeket évenkénti 

elkülönítéssel, a visszakereshetőséget biztosítva szintén egy helyen kell tárolni. 

- A felmérések adatait két különböző merevlemezen és két független online tárhelyen kell 

megőrizni. 

- Az összesített országos adatok és a tenyésztői névjegyzék nyilvánosak, azok 

megtekinthetőségét az MGKSZ honlapján, illetve a szövetségi irodában kell biztosítani. 

 

4.4 A védelem szervezeti háttere 

 

Fajtáink hatékony védelmének megszervezése elképzelhetetlen a megfelelő szervezeti keretek 

biztosítása nélkül.  Ezek a keretek zömmel már rendelkezésre álnak. Legfontosabb eleme 

ennek az MGKSZ, mely országos lefedettségű szervezet és számos olyan csoport és bizottság 

működik a keretei között, melyek segítenek galambfajtáink tenyésztésben történő 

megőrzésében. Azonban ezek közül egyik sem (a fajtaklubokat leszámítva, melyek viszont 

csak egy fajtával foglalkoznak és nincs is minden fajtának fajtaklubja) szakosodott 

kiomndottan a magyar fajták és a hozzájuk kapcsolódó értékek megőrzésére. Úgy gondolom, 

hogy a védelem egy fontos pillére még hiányzik. Ez pedig egy kimondottan erre a célra 

létrehozott alapítvány lesz. Az alapítványi forma képes öszpontosítani azokat a társadalmi 

erőfeszítéseket, amelyek ennek az értékcsoportnak a védelmére irányulnak, illetve segít ezek 

körének bővítésében is. Emellett képes a megfelelő szakmai kontroll mellett optimálisan 

elosztani a rendelkezésre álló forrásokat. Az alapítás érdekében előkészületeket tettem, 

azonban rajtam kívülálló okokból is, a hivatalos bejegyzés 2013 második félévévénél 

hamarabb nem lehetséges. 

Az alapítvány programja: Az alapítvány célja az őshonos magyar galambfajták megőrzésének 

elősegítése minden lehetséges eszközzel. Ez magában foglalja a génvédelmet a fajták 

tenyésztésben történő megőrzésének támogatásával, a hozzájuk kapcsolódó kultúrális értékek 
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ápolásával és a galambtenyésztők újabb nemzedékeinek toborzását. A célok elérése 

érdekében az alapítvány társadalmi mozgósítást, tenyésztés-, adomány- és 

támogatásszervezést végez. 

Az alapítvány feladatai 

Tenyésztési program vezetése:  

A cél egy tenyésztésirányítási rendszer szervezése a veszélyeztetett és kritikus helyzetű 

fajtáknál, a géntartalékok védelme érdekében. A tevékenységre jellemző általános irányelvek: 

a lehető legkisebb beavatkozás a tenyésztők munkájába. Azonban néha szükségessé válhat az 

útmutatás és a felügyelet. Inkább dokumentáló, regisztráló és a stratégiai irányt kijelölő 

szerep. 

- Egy-egy fajta fajtafenntartó programját egy legalább 3 fős bizottság tervezi meg és felügyeli 

annak végrhajtását. A tagok kijelölését a kuratórium végzi. Közülük legalább egy fő maga is a 

fajta tenyésztője.  

-  egyedi jelölés: MGKSZ szabvány gyűrűivel  

- származás-nyilvántartás: nyílt törzskönyv, aminek a célja a tenyésztés dokumentálása. Be 

lehet vonni más fajtákat is a javítás/megmentés érdekében, de legyen nyoma és 

visszakövethető legyen. Feltüntetett adatok: egyed gyűrűszáma, szülői vonalak gyűrűszámai 

3-5 generációra visszamenőleg. Az egyedről fényképes nyilvántartás is készül ( jobról, balról, 

felülről, elölről, esetlegesen közeli felvétel jellegzetes, fontos, vagy más szempontból 

lényeges testrészekről). Jeles események rögzítése, teljesítményadatok (fajtától függően: 

bírálatok eredményei, röpidők, súly, hús fajtáknál növekedési erély, stb). A dokumentációt 

lehet papíron is vezetni, de online tárhelyre és elektronikus adathordozóra is fel kell tölteni. 

- a kis egyedszámú faják esetében párosítási tervek készülnek a beltenyésztés káros 

hatásainak legkisebb szintre szorítása érdekében. Ezeket a tenyésztők a saját állományukon 

belül elkészítik és megküldik az Alapítványnak. A fajtáért felelős bizottság ezt megőrzi és az 

állományok közötti vérfrissítés megtervezése során felhasználja. A párosítási terveket évente 

megküldik a többi dokumentációval együtt. Szükség esetén jóváhagyás köteles a bizottság 

által  

- központilag koordinált vérfrissítés az állományok között.   

- a programban résztvevő tenyésztők válalják, hogy a gondozott fajtán felül legalább 2-3 pár 

mennyiségben, más veszélyeztetett magyar galambfajtát is tartanak. Ezzel növelhető a többi 

fajta egyedszáma, a tenyésztők számának növekedésével csökken a fajta állományainak 
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megszűnésének veszélye és jót tesz a fajták népszerűsítésének, reklámjának.   

- a tenyésztési irányok, célok kitűzése, a tenyésztési módszer meghatározása, tenyésztési 

programok kidolgozása és végrehajtása, amennyiben nincs a a fajtának fajtaklubja. Ha van 

akkor együttműködés azzal ezen a területen is.  

- szaporítóanyag minőségének ellenőrzése  

- A fajtákon belüli szín és formagazdagság megőrzése is ugyanolyan fontos feladat mint a 

fajták megőrzése!  

- A fajtamentés megszervezése: a különböző okokból felszámolásra váró állományok 

megmentése, lehetőség szerint egyben tartása. Ideiglenes és végleges befogadók keresése, az 

állományok felvásárlása. 

A tenyésztés során figyelembe vett szempontok:  

- a fajtákon belüli sokféleség megőrzése  

- a fajtaleírásnak megfeleő minőség biztosítása  

- a lehető legnagyobb egyedszám biztosítása  

- a lehető legynagyobb tenyésztői létszám biztosítása  

- a kis állományokból adódó negatív hatások (beltenyésztés, drift) lehető legkisebb szintre 

szorítása  

- hosszú távon is fenntartható állományok, és tenyésztői hálózat kialakítása.  

A fajták eltérő helyzete és a rendelkezésre álló eszközök korlátozottsága megköveteli egyfajta 

sorrendiség felállítását a fajták és a megőrzésük érdekében tett erőfeszítések között. A fajták 

között előnyben  kell részesíteni (a következő sorrenben, csökkenő proritással) a magasabb 

veszélyeztetési kategóriába tartozókat, a kisebb állománnyal rendelkezőket, a kevesebb 

tenyésztővel rendelkezőket, a régebb óta tenyésztett fajtákat, a nagyobb egyediséggel, 

hozzáadott értékkel rendelkezőket (ritka jellegek, hozzájuk kapcsolódó legendák, 

ábrázolások, stb.). Intézmények, szervezetek lehetőségei a megőrzésben: Részt vehetnek a 

tenyésztési programban vagy egy bemutató programban.  

Bemutató, népszerűsítő program:  

Tapasztalati tény, hogy sok bemutatással foglalkozó intézmény galamb állományai pár év 

alatt leromlottak, akár fel is számolódtak a megfelelő szelekciós szempontok és szakmai 

kontroll hiánya miatt. Ezért az ilyen tevékenységet folytató intézmények számára a következő 

program működtetése.  

- A partner lehetőségeihez és igényeihez rugalmasan alkalmazkodva kisebb-nagyobb 
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bemutató állományok és anyagok kihelyezése (Pl.: skanzenek, bemutató központok, 

turizmusban érintett vállalkozások, erdei iskolák, állatkertek, stb.). 

- segítség a fajatválasztásban (a körülményeknek és igényeknek megfelelő, vagy helyi 

kitenyésztésű fajták),  

- a továbbtenyésztére javasolt egyedek kiválogatása, párosítási tervek készítése, 

- a tenyésztés dokumentálása, egyedi jelölés biztosítása,  

- ha gondot jelentene a szaporulat akkor egynemű (hím) egyedek biztosítása, 

- galambtartással és állategészségüggyel kapcsolatos tanácsadás, 

- információs táblák és szóróanyagok kihelyezése a partnereknél amik bemutatják a fajta 

történetét, jellegzetességeit, a tenyésztés lehetőségeit. Megjelenik rajta az alapítvány és a 

támogatók is. Ezeknek az anyagoknak a szerepe a fajta biológiai és kultúrtörténeti értékeinek 

valamint a megőrzésük érdekében erőfeszítéseket tevők bemutatása. Ezek terjedelme és 

mélysége szintén az igények és lehetőségek figyelembe vételével legyen kialakítva. 

Javaslattétel ezen táblák tartalmára (pl.: az aktuális követelmények szerepeljenek rajta, a fajta 

történe, a látogatók számára is érdekes történetek, legendák, stb.), 

- segítség a feleslegessé váló szaporulat elhelyezésében, értékesítésében, 

- igény szerint megjelenés szervezése/biztosítása galambkiállításokon/szakirodalomban/online 

médiában (pl.: egy galambkiállítást meglátogató több száz vagy ezer vendég egy állatkert 

számára is célközönség), 

- csereprogram szervezése a csatlakozó intézmények között, megkönnyítve az állatbeszerzést. 

Ez hozzájárulhat a szélesebb vagy változatosabb fajtakínálat kialakításához, így a látogatók 

érdeklődésének fenntartásához is.  

- Szakmai felügyelet biztosítása rendszeres (előre megbeszélt), látogatások, folyamatos 

tanácsadás formájában. Ez kiterjed a tartás körülményeinek kialakítására, fennatrtásra, 

tenyésztési tanácsokra, állategészségügyi kérdésekre, a fajtá(k)kal kapcsolatos információkra 

és bármilyen más felmerülő kérdésre.  

- A lehetőségekhez mérten az egyedi jelölés és a származás nyilvántartás itt is valósuljon 

meg.  

- Röpgalamb fajták esetében jó lehetőség röpcsapatok kihelyezése ami extra látványosségot és 

élményt nyújt a látogatóknak.   

- A fajták ismertetésén és bemutatásán túl fontos a galambtenyésztés népszerűsítése is, és így 

a lehetséges tenyésztők megszólítása ezeken a csatornákon is.  
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Mindezt lehetőség szerint nonprofit alapon, és természetesen az adott intézmény egyedi 

igényehez és lehetőségeihez igazítva.    

Tenyésztési programban:  

A már vázolt tenyésztési programhoz való csatlakozással.  

Filogenetikai törzsfa felállítása: Amennyiben a későbbiekben rendelkezésre állnak majd a 

szükséges források, célszerű lesz filgenetikai vizsgálatok lefolytatása a fajták közötti eltérések 

és rokoni kapcsolatok feltérképezése miatt. Ezek az eredmények segítik a tenyésztés 

minőségének emelését és tisztázhatják számos fajtánk esetében a származása körüli 

bizonytalanságot, megerősíthatik vagy megcáfolhatják a történelmi adatokat és elméleteket. A 

genetikai vizsgálatok eredményei a kritikusan leccsökkent egyedszámú fajták esetében 

létfontosságúak lehetnek! Bár ezek a vizsgálatok jelenleg sem tartoznak a drágább eljárások 

közé, jelenleg mégis nehéz a szükéges forrás biztosítása hozzá. Pár év múlva azonban, a 

grafén alapú DNS szekvenálási módszer elterjedésével kellően lecsökkenhetnek a vizsgálatok 

árai.  

Népszerűsítés:  

- galambászok körében: kiállításokon való bemutatás, szóróanyagok készítése,   

- fiatalok körében: élőállat bemutatók jeles napokon, csatlakozás nyári táborok programjához, 

akár önálló tábor szervezése, közdúc rendszer, a galamtenyésztés környezeti nevelésbe való 

integrálása 

- mindkét csoportban: cikkek (ismerettterjesztő és szakmai lapokban, gyerekújságokban és 

honlapokon is, videók, műsorok, közösségi media, honlap, nem csak a fajták de a 

galambtenyésztés népszerűsítése is.  

Ragadozó madár kártétel kutatása:  

Mivel a hazai röpgalamb állomány jelentős részét magyar fajták teszik ki, fontos az ezen a 

területen jelentkező problémák kezelése, annál is inkább mert a röpgalamb fajták változatlan 

formában történő megőrzése csak eredeti környezetükben megvalósítható Ennek érdekében 

együttműködés az MME-vel, MGKSZ-el, MRTOE-vel és az állami természetvédelemmel. 

Tenyésztők összekapcsolása:  

A talán legkisebb költséggel megvalósítható, ám a hatékonyságot leginkább növelő feladat a 

megőrzésben érintett személyek és szervezetek közötti folyamatos és hatékony 

kapcsolattartás. Ez levelezőlista felállításával, szakmai találkozók és konferenciák 

szervezésével, csoportok szervezésével megvalósítható. A cél a hatékony és gyors 
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információáramlás megszervezése.  

Tenyésztők támogatása: A fenti programokon túl, a források rendelkezésre állása esetén 

támogatni kell a tenyésztőket. Pl.: takarmány, gyógyszer, kiállítási részvétel, stb.  

Az Alapítvány a nevezés és szállítás szervezésével támogatja a tenyésztőket, hogy a lehető 

legnagyobb mértékben legyenek képviselve a gondozott fajták a hazai és külföldi 

kiállításokon. A támogatás keretében szakmai továbbképzések, szakirodalmak beszerésének 

elősegítése. 

Kultúrális örökség védelme: Gyűjteni, feldolgozni, regisztrálni a magyar galambfajtákhoz és a 

magyar galamtenyésztéshez kapcsolódó kultúráis örökséget. Pl.: bélyegek, legendánk, mesék, 

ábrázolások, szakirodalom, szépirodalom, építészet stb. Ezekből gyűjteményt összeállítani és 

kiállítást szervezni, bemutatni. 

Publikációs tevékenységek: Az alapítvány fealadatai közé tartozik a magyar galambfajtákkal 

és galambtenyésztéssel kapcsolatos kutatások és publikációk támogatása, a céljai 

megvalósításához kapcsolódó kiadványok szerkesztése. 

A kitűzött célok eléréséhez szükséges források előteremtése  

Szintén létfontosságú a kitűzött célok megvalósításához szüséges források előteremtése. 

Felajánlások, pályázati források, partneri megállípodások, támogatások, saját gazdálkodás 

megvalósításával. 

 

4.5 A magyar fajtákkal kapcsolatos információgyűjtés és szolgáltatás hatékonyságának 

növelése az MGKSZ szervezetén belül  

 

Az MGKSZ elnöksége 2010-ben azzal a céllal hozta létre a Tájékoztatási és Információs 

Bizottságot, hogy a szövetség tevékenységével kapcsolatos információgyűjtést és 

információszolgáltatást szervezett keretek között biztosítsa. Ezen tevékenységek között 

kiemelt szerepet kap a magyar fajtákkal kapcsolatos tevékenység. A három fős bizottságban 

én is szerepet vállatam. Első lépésben elkészítettem a Szövetség kommunikációs stratégiáját, 

mely lentebb olvasható. A Bizottság feladatai közé tartozik többek között a Szövetség online 

felületeinek szerkesztése és a már említett monitoring rendszer működtetése.  

Az MGKSZ kommunikációs stratégiája: 

Napjaink viszonyait és igényeit figyelembe véve, az Információs és Tájékoztatási Bizottság a 

következőket ajánlja az MGKSZ társadalmi meg- és elismertségének fokozása, valamint a 
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magyar galamb és baromfi fajták védelmének érdekében. A kitűzött célok elérését elsősorban 

társadalmi összefogással, és pályázati forrásokból kívánjuk megvalósítani. Ez a dokumentum 

az MGKSZ tervezett kommunikációs stratégiáját tartalmazza. Különös tekintettel az online 

felületeken történő megjelenésének és a felhasználókkal való kapcsolattartásának mikéntjét és 

menetrendjét rögzíti. Elsősorban nem a szakmai, hanem a laikus közönség megnyerését, és 

ismereteinek bővítését tűzi ki célul. 

1. szakasz:   

Célja az átlagos internet felhasználók elérése, alapvető információkkal való ellátása az 

MGKSZ-ről, a galamb és kisállattenyésztéssel kapcsolatban, és a magyar galamb és baromfi 

fajtákról. Közösségépítés, melynek során a téma iránt fogékony, érdeklődő emberek 

összegyűjtése a cél, elsősorban a közösségi média -mint a legdinamikusabban fejlődő 

marketing terület- kihasználásával. 

- Az MGKSZ honlapjának megújítása.  

- Felhasználói fiókok létrehozása a Facebook, IWIW és Twitter közösségi oldalakon.   

- Wikipédia szócikkek szerkesztése az MGKSZ-ről, és a galamb és kisállattenyésztéssel 

kapcsolatban. 

- Önálló YouTube csatorna indítása az MGKSZ neve alatt.  

- Országos és helyi, nyomtatott és elektronikus médiákban való megjelenés. 

2. szakasz:  

Célja a szakmai közönség információkkal való ellátása, az első szakaszban kialakított 

közösség összetartása, további bővítése.  

- Az első szakaszban létrehozott oldalak és csatorna tartalommal való megtöltése. 

- A magyar galamb-és baromfi fajták számára felhasználói fiók/csoport létrehozása a 

Facebook, IWIW és Twitter közösségi oldalakon.  

- Wikipédia szócikkek szerkesztése a magyar galamb és baromfi fajtákról.  

- Fénykép és videó archívum létrehozása a magyar galamb és baromfi fajták bemutatása és 

dokumentálása érdekben.  

- Ismeretterjesztő kisfilmek/videók gyártása a magyar galamb és baromfi fajták bemutatása 

céljából. 

- Országos és helyi, nyomtatott és elektronikus médiában való megjelenés. 

- Élőállat bemutatók szervezése 
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3. szakasz:  

Célja az előző lépésekben létrehozott tartalmak idegen nyelvekre (elsősorban angol, német, 

francia) történő lefordítása, ezzel elősegítve az MGKSZ és a magyar galamb és baromfi fajták 

nemzetközi megismertetését és népszerűsítését.  

- A Facebook és Twitter oldalak, valamint a Wikipédia szócikkek idegen nyelvű 

elérhetőségének kialakítása.  

- A YouTube videók angol nyelvű feliratozása/szinkronizálása.  

- Országos és helyi, nyomtatott és elektronikus médiában való megjelenés. 

 

A stratégia eddig megvalósult eredményei a 4. számú mellékletben olvashatóak. 

 

. 
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5. Eredmények értékelése, ajánlások 

 

A 2012 őszén készített országos galambállomány felmérésem (1. és 2. táblázat) segítséget 

nyújtott abban, hogy képet alkossunk a hazánkban tenyésztett galambfajták számáról, 

állományaik méretéről, tenyésztőik számáról és szaporodóképességükről. A felmérésre azért 

volt szükség mert korábbról nem állnak rendelkezésre ilyen adatok. Ennek segítségével 

láthatóvá vált, hogy a fajták számát tekintve a külföldi kitenyésztésűek dominálnak (1. ábra). 

A tenyésztők számát tekintve szinte ugyanezek az arányok figyelhetőek meg. Ugyanakkor a 

tenyészpárok számát vizsgálva már az látszik, hogy a magyar fajtákat tenyésztők nem csak 

arányaiban, de -ha csak kicsivel is- abszolút értékben is több galambot tartanak. Mivel 

nincsen összehasonlítási alap, sem korábbi hazai számokkal, sem külföldi adatokkal, nehéz 

megállapítani, hogy mennyire tekinthetőek egészségesnek ezek a számok. Saját megítélésem 

szerint a 60:40-es arány közel van az ideálishoz, bár jobb lenne ha minden mutató 

tekintetében a magyar fajták lennének túlsúlyban. Sokkal komolyabb probléma az egyes 

fajták elterjedségében mutatkozó aránytalanság. Ez a jelenség nem csak a magyar fajtákra 

igaz, de egy külföldi kitenyésztésű fajta esetében nincs jelentősége ha az országban nagyon 

lecsökken az állománymérete, hiszen eredeti hazájában, vagy más országokban valószínűleg 

népszerűnek számít ha hozzánk is eljutott. Őshonos fajtáink esetében azonban sokszor helyi 

fajtákról beszélünk, amik nemhogy az országhatáron kívül, de még országon belül sem 

feltétlenül elterjedtek. Az ilyen helyi fajták például a miskolci fésűs keringő, makói keringő 

vagy a hódmezővásárhelyi ernyősszemű keringő. Ezeknek a fajtáknak egyrészt stabil hátteret 

biztosít az őket kialakító helyi galambász közösség, de a hagyománytisztelet, vagy a 

galamtenyésztés népszerűségének helyi csökkenésével gyorsan el is tűnhetnek. Ezért 

mindenképpen elő kell segíteni ezen fajták szélesebb körben való megismertetését és 

terjesztését. Szintén a helyi kedvelésű fajtákkal kapcsolatos probléma, hogy az általam 

végzett felmérésekhez hasonló adatgyűjtések során könnyen kimaradhatnak a mintából, így 

még nehezebb elterjedésükről információkat gyűjteni. Jó példa erre a makói keringő, ami nem 

jelent meg 2012-es felmérésemben, de 2009-ben szinte a teljes hazai állományt sikerült 

felmérnem, mivel akkor kaptam adatokat a makói egyesülettől. A két felmérés eredményeiből 

nagy biztonsággal kijelenthető, hogy gyakorlatilag csak Makón és szűkebb környékén 

tenyésztik a fajtát, viszont helyi szinten erős állományokkal rendelkezik. Ez azt muatja, hogy 

noha az előző felméréshez képest közel 10%-kal sikerült növelnem az adatszolgáltató 
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egyesületek számát, még mindig van hova fejlődni. Az általam kidolgozott monitoring 

rendszer hatékonyságának kulcsa tehát a miénél teljeskörűbb adatszolgáltatás elérése az 

egyesületek részéről.   

Azon magyar fajták esetében amelyekről sikerült új adatokat gyűjtenem a felmérés során, 

frissítettem a veszélyeztetettségi besorolásukat (2. és 3. táblázat). Ezen kívül 3 olyan fajtánál 

(alföldi dudoros posta, pesti gólyás keringő, magasröptű pesti kék keringő) is elvégeztem a 

besorolást amelyek a 2009-es felmérésben nem szerepeltek. A különböző veszélyeztetettségi 

kategóriákba sorolt fajták egymáshoz viszonyított aránya lényegében nem változott (2. ábra) 

az eltelt három év alatt. Néhány százalékkal csökkent a kritikus helyzetű és a veszélyeztetett 

fajták aránya, míg a nem veszélyeztetetteké ugyanennyivel nőtt. Ez várható eredmény volt, 

hiszen az utóbbi években nem történt komolyabb előrelépés a védelemre szoruló fajták 

helyzetének előremozdítása érdekében. Ezen lenne hivatott változtatni az az alapítvány amit 

erre a feladatra tervezek (többedmagammal) létrehozni, és amelyiknek elkészítettem a főbb 

feladatokat összefoglaló munkatervét.  

Őshonos galambfajtáink társadalmi és szakmai ismertségének fejlesztése érdekében végzett, 

elsősorban online tartalomfejlesztésre irányuló munkám kezdeti, közösségépítő és alapozó 

része a végéhez közeledik. Miután megfelelő bázist sikerült kiépíteni, intenzív 

ismeretterjesztő munka veszi kezdetét, melyet az MGKSZ Információs és Tájékoztatási 

Bizottságán keresztül tervezek továbbra is koordinálni. Ez a szövetség egyéb intézkedéseivel 

(pl.: év galambfajtája választás, magyar kisállatfajták napja rendezvénysorozat) közösen 

megfelően fel tudja majd kelteni a figyelmet a ritkább fajtáink iránt is.  

A fajták jogi védelme az utóbbi években az Országgyűlés által elfogadott, nemzeti kincsek 

köréről szóló rendeletben merült ki. A 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekrõl 

és a hungarikumokról (ORSZÁGGYŰLÉS, 2012) jelentősen kibővíti a lehetőségeinket ezen a 

területen is. A következő évek feladata lesz minden magyar fajta települési és ágazati 

értéktárakba beemelése, majd magasabb szintű értéktárakba való felterjesztése lesz. Ennek a 

munkának a koordinálása és a szükséges dokumentációk összeállítása szintén az Információs 

és Tájékoztatási Bizottság feladatai közé tartozik. A törvény adta lehetőségekkel élve, végre 

az őshonos magyar galambfajták is méltó elismerésben részesülnek és remélhetőleg 

megőrzésükre is nagyobb figyelem hárul majd. 

Húsgalamb fajtáink egy speciális szeletét jelentik őshonos fajtáinknak. A kapcsolódó 

szakirodalmak és szakértőkkel való beszélgetések után arra a következtetésre jutottam, hogy 
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jelentős piaci potenciál rejtőzik ezen fajták "rendeltetésszerű használatában". A húsgalamb 

tenyésztés felfuttatása nem csak a hagyományos magyar fajtákra nézve lenne kedvező hatású, 

hanem lehetőséget kínál a leszakadóban lévő kistérségekben munkahelyteremtésre, vagy a 

családi gazdaságok anyagi biztonságának növelésére. Nem jelentős nagyságrendben ugyan, 

de a természetvédelem szempotjából szintén kedvező mellékhatás lenne az íly módon 

megnövekedett galambállomány takarmányigényének kielégítéséhez kialakított 

vetésszerkezet. A galamb takarmányozása ugyanis sokféle magot (gabonák, olajos magvak, 

pillangósok, stb.) kell használni, és ezek termesztése hozzájárulna a diverzebb agrár-

élőhelyek kialakításához. Ennek mértéke természetesen országos szinten elhanyagolható 

lenne, de esetenként helyi szinten kifejthet kedvező hatásokat. A galambhús ágazat 

újjászervezésére jó esély kínálkozik, hiszen a piaci igény töretlen ezen hústermékek iránt. 

Azonban a hazai vásárlók és az export piacok megnyrése érdekében, továbbá a termelés 

gazdaságossága miatt célszerű magasabb hozzáadott értékű termékeket előállítani. Emiatt 

termékfejlesztést javasolok, mellyel kapcsolatban előkészületeket is tettem. Megkeresésemre 

Dr. Prokisch József tanár úr felajánlotta a DE-AGTC Agrárinnovációs Intézetének laborját a 

kísérletek lefolytatására. Tanácsára egy elősütött, vákomcsomagolt galmbhús terméket 

szeretnék kialakítani. A kísérletet a dolgozat leadásáig sajnos nem sikerült még végrehajtani. 

A fajták környezeti nevelésben való alkalmazása komoly lehetőségeket rejt magában. 

Egyrészt mint a figyelemfelkeltés eszközei, másrészt mint a tényleges nevelő, jellemformáló 

munka kellékei. Ez utóbbira az Oktatási Államtitkárság tanyapedagógiai programja, vagy 

más, hasonló programhoz való csatlakozás, esetleg önálló kezdeményezés biztosíthat 

megfelelő keretet. Fontosnak tartom ennek a tevékenységnek a részletes kidolgozását és minél 

szélesebb körű alkalmazását. 

A ragadozómadarak versenygalambokra gyakorolt hatásának felmérésével sikerült olyan 

részletes képet kapni a természetvédelem és a galambtenyésztés konfliktudáról, amivel 

korábban nem rendelkeztünk. Számszerű adatokat tudtam nyerni a röptetett fajtákról (5. ábra), 

az azokkal folytatott munka jellemzőiről (3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ábra). Ezen kívül a 

ragadozómadarak házigalamb csapatokat ért támadásainak pontos körülményeiről, 

jellemzőiről (38.-41. ábra) és mértékéről (46. ábra), valamint következményeiről (42.-45. 

ábra) is tájékozódhatunk a felmérésből. A konfliktus elfajulásának ritka de  előforduló esete a 

ragadozómadarak különböző módszerekkel történő elpusztítása. Ennek jellemzőiről is sikerült 

információkat gyűjtenem (50.-56. ábra). Az eredményekből kitűnik, hogy alapvetően két 
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táborra oszthatók a galambtenyésztők a ragadozómadár kártétellel kapcsolatban. A nagyobbik 

felük tisztában van a ragadozómadár fajok védelmének fontosságával. Őket nevezhetjük 

ökológiai szemléletű galambtenyésztőknek is, akik elfogadják galambjaik táblálékláncban 

betöltött helyét, és hajlandóak elviselni bizonyos mértékű veszteségeket. Természetesen 

számukra is fontos, hogy ez a veszteség minél kisebb legyen. Ez a csoport körülbelül a 

válaszadók kétharmada, de pontos lehatárolásuk nehéz, mivel előfordulnak olyanok is, akik 

bizonyos kérdésekben radikálisabb véleményen vannak. Válaszaik összeségéből mégis ez a 

kép rajzolódik ki. A másik jelentős csopot kevésbé toleráns a természetvédelem irányába. Ők 

általában komolyabb veszteségeket szenvednek el (47. ábra), ami komoly anyagi terhet is 

jelent számukra (48. ábra), illetve nagyon megnehezíti az eredményes versenyzést. A 

legnagyobb károkat okozó fajok a héja, a vándorsólyom, a kerecsensólyom és a karvaly (25.-

37. ábra). Ezen fajokat nagy biztonsággal ismerik fel a galmbászok (12.-24. ábra), így 

bízhatuk az eredméyek hitelességében. Általános vélemény volt (még az előző csoportban is), 

hogy a ragadozómadár állományok túlszaporodtak Magyarországon, és a természetes 

élőhelyek nem képesek eltartani ekkora mennyiséget. A legtöbben ennek tulajdonítják az 

egyre gyakoribb házigalamb zsákmányolást. A túlnyomó többség jelentősen csökkentené a 

házigalambokra veszélyes fajok állományait. Számomra meglepő volt, hogy milyen sokan 

látják komplexen a problémát. Tehát nem egyszerűsitik le galamb-ragadozó párharccá, hanem 

életközösségekben gondolkodnak és a jelnlegi helyzet kialakulásában látják a társadalom 

felelősségét is, ami megfogyatkozott természetes élőhelyekben nyilvánul meg. Nagyon sokan 

javasoltak élőhelyfejlesztést és a préda fajok állományainak szaporítását/védelmét. Ez jó hír a 

természetvédelemnek, ugyanakkor rávilágít arra is, hogy valószínűleg az ilyen programok 

nincsenek kellően kommunikálva a társadalom felé, amin a jövőben változtatni kell. Ezzel jól 

szembeállítható a műfészkek kihelyezése és a ritkán előforduló telepítések, amiket nagyon 

sokan sérelmeztek. Ezek mivel látványosabbak, nagyobb média felületet kapnak, és 

aránytalan képet festenek a természetvédelem munkájáról és céljairól. Azt is látni kell, hogy a 

felmérésem alapvetően a versenygalambokat tenyésztőknek készült, és a kitöltők is ilyen 

emberek voltak néhány kivételtől eltekintve. Ez azért fontos, mert nagyon sok galambász nem 

röptet versenyszerűen, esetleg nem is röpgalambokat tenyészt, de madarait szabada járatja, 

hiszen a szabad téren való mozgás, napfény, és felvehető táplálékok zárt tartásban nem, vagy 

csak nagyon nehezen helyettesíthetőek. Feltételezhetően az ilyen állományok méginkább 

sebezhetőbbek a ragadozómadarak által, hiszen ezek a jellemzően díszgalamb fajták eleve 
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nem rendelkeznek olyan röpteljesítménnyel, tapasztalattal, és kondícióval, ami lehetővé tenné 

a sikeres menekülést.   

Ez a felmérés önmagában kevés a probléma megoldására, de az eredmények segítenek 

kijelölni a későbbi vizsgálatok és intézkedések főbb irányvonalait. Azt gondolom, hogy 

megfelelő hozzáállásal a galambtenyésztők többsége értékes partnerévé tehető a 

természetvédelemnek (59. ábra). Érdemes lenne egy hosszabb távú felmérést végezni, amiben 

a galambászok egy naplóban rögzítenék a galambjaikat ért támadásokat és azok körülményeit. 

Az így nyert részletes adatsorok segítenék a későbbi védekezést. Az eredményeimből azonban 

már most látszik, hogy a támadások a nyári hónapokban a legritkábbak, bár a tavasz végi, 

nyár eleji időszakban emelkedik a számuk (49. ábra). A fokozott aktivitás a fiókaneveléssel 

magyarázható. Feltételezhető, hogy bizonyos párok ilyenkor spcializálódhatnak a 

házigalambra, hiszen megbízható és bősséges forrást jelentenek. Ilyen estekben érdemes lenne 

megfontolni a beavatkozást, de ez minden esetben egyedi elbírálás alapján, a helyi 

körülmények figyelembevételével lehetséges. A támadások száma a téli hónapokban a 

legnagyobb, ami az ilyenkor kóborló egyedek megjelenésével és a természetes 

táblálékforrások szűkölésével is magyarázhatóak. Megítélésem szerint a galambtenyésztő úgy 

tehet a legtöbbet saját veszteségei minimalizálása érdekében, hogy helyesen választja meg a 

kiengedések időpontját és annak időtartamát a feltétlenül szükségesre csökkenti. Ehhez 

elengedhetetlen a ragadozómadarak szokásainak ismerete és a folyamatos alkalmazkodás. 

Előbbivel kapcsolatban sokan hiányolták a megfelő tájékoztatást és tanácsadást. Először is 

tehát ennek javításán kell dolgozni. A galambászok szervezettsége lehetővé teszi 

előadássorozatok tartását és az információk gyors továbbítását. További lehetséges passzív 

védekezés a helyes fajtaválasztás. A kisebb testű, gyors röptű, zárt falkában repülő fajták (pl.: 

egri kék keringő) alkalmazása tovább csökkentheti a sikeres támadások számát. Megfelelő 

tenyésztési eljárásokkal fokozhatóak ezek a képességek, egészen addig, amíg a 

ragadozómadárnak egyszerűen nem éri meg az időt és energiát pazarolni a bizonytalan 

zsákmányra. Hosszú távon ezt tartom a legjobb megoldásnak. A különböző aktív védelmi 

(riasztó) módszerek és berendezések fejlesztésében szintén van még kellő potenciál, de ezek 

költségei és hosszútávú hatékonyságuk bizonytalansága miatt vitatható, hogy megéri-e 

komolyabban is foglalkozni velük. Egészen speciális esete a kártétel csökkentésének a külön 

erre a célra tartott "préda egyedek" vagy "préda falkák" alkalmazása. Ennek a módszernek az 

a lényege, hogy könnyebben elejthető galambokkal gyakorlatilag elterelik a ragadozómadár 
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figyelmét, így nem a versenygalambok közül történik a predáció. Sokak szerint ez a legjobb 

megoldás de én kétélű fegyvernek tartom, ugyanis pont azt érjük el vele, hogy a 

ragadozómadarat hozzászoktatjuk a házigalamb elejtéséhez. Ráadásul nem elfogadható a 

ragadozómadarak mesterséges táplálékforráshoz való szoktatása sem, mivel így 

sérülékenyebbé teszzük a populációikat. További kérdéseket vet fel, hogy ki viselné ezeknek 

a prédaállományoknak a fenntartási költségeit? Az elvi lehetősége fennáll a galambok 

biztosításának vagy az elejtett egyedek után fizetett kártérítésnek is. Az erre irányuló igény a 

galambászok részéről jogosnak is nevezhető, hiszen az ő meglátásuk szerint etetik a 

ragadozókat, és a galambok tartásába és a nevezésekbe feleslegesen beleölt pénz is fájó 

veszteség nekik. A gyakorlatban azonban ez nehezen kivitelezhető. Ugyan Nyugat-Európában 

van példa versenygalambok biztosítására, de kimondottan ragadozómadár kárra ott sem lehet 

biztosítást kötni. A magyar biztosítótársaságokat pedig valószínűleg nem érdekli ez a piac. A 

vadkárhoz hasonló kártérítési rendszert azért tartom nehezen kivitelezhetőnek, mert szinte 

lehetetlen a kár bizonyítása. Erre a versenyek alkalmával jelenlevő több szemtanú, vagy a 

fiókanevelési időszakban fészekhez hordott galambokról származó lábgyűrű kínál 

lehetőséget. Ez azonban visszaélésekre ad lehetőséget, és félő, hogy a magyar viszonyok 

között ez hamar be is következne. Az felmérés eredménye azt mutatja, hogy a 

galambtenyésztőknek nem elsődleges szempont a kártérítés, inkább a károk megeleőzésében 

szeretnének előrelépést elérni (57.és 58. ábra). Mégis úgy vélem, hogy nem kell teljesen 

elvetni a korlátozott kártérítés lehetőségét (pl. takarmányban kifizetve), mivel az ilyen 

gesztusok javíthatják a természetvédelem megítélését és növelik a felek kompromisszum 

készségét. Ennél járhatóbb út a röpversenyszabályzat módosítása, úgy, hogy az figyelembe 

vegye a versenyen történt támadást és pontokkal, vagy az ismétlés lehetőségével kompenzálja 

a tenyésztőn kívül álló zavaró körülményből fakadó hátrányt.  

A végső cél a károk elfogadható mértékűre csökkentése kell legyen, amihez elengedhetetlen a 

galambászok és a természetvédők együttműködése. A fenti kutatások és módszerek 

összefogására és szakértők által végzett vezetésére egy közös programot tervezek életrehívni 

az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztálya és az MGKSZ részvételével, melyhez más 

civil szervezetek is csatlakozhatnának. Bíztató, hogy az MME részéről pozitív 

visszajelzéseket kaptam a kezdeményezésről. 
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6. Összefoglalás 

 

Diplomamunkám elkészítése során az őshonos magyar galambfajták hosszútávú 

fennmaradásának lehetőségeit vizsgáltam. Ez az eddig kevésbé kutatott értékcsoport 

mindenképpen érdemes a fenntartásra, és ehhez sokrétű tevékenységre van szükség. Ezért 

munkám során igyekeztem a legkülönbözőbb szempontok szerint megvizsgálni az akadályozó 

tényezőket és az előrelépési lehetőségeket. Vizsgáltam galambfajtáink hazai elterjedését és 

tenyésztésük jellemzőit, ehhez országos állományfelmérést végeztem. Részben ezen adatok 

felhasználásával frissítettem a veszélyeztetettségi besorolásukat. Itt elmondható, hogy az 

elmúlt három évben nem történt jelentős változás. Eddigi felméréseim tapasztalatai alapján 

kidolgoztam egy monitoring rendszer protokollját, amellyel követhetővé válik a fajták 

elterjedsége és kedveltsége a tenyésztők körében. Az ismeretterjesztés és népszerűsítés 

tekintetében -melynek fő eszköze az online tartalomfejlesztés volt-  sikerült előrelépést elérni, 

bár a kezdeti lépések csak ezután fognak beérni. A védelmi munka szervezettségének és 

hatékonyságának növelése érdekében alapítványt tervezek létrehozni, és bár technikai 

okokból ez nem valósult meg a dolgozat leadási határidejéig, a működés alapelveit és a 

leendő főbb tevékenységek részleteit kialakítottam. Továbbá vizsgáltam az elvi lehetőségeit 

őshonos galambfajtáink különböző célokra való alkalmazásának. Ezek a lehetőségek 

leginkább a környezeti nevelésben és a galambhús termelésben realizálhatóak. Jelentős 

terjedelemben foglalkoztam a ragadozómadarak házigalamb állományokban végzett 

predációjával is. Nem csak azért, mert ez kihatással van a magyar fajtákra és tenyésztőikre is, 

hanem mert komoly természetvédelmi károk forrása is lehet. Ebben az esetben egy kérdőíves 

felmérést végeztem, melyben részletesen felmértem a hazai röpgalambászat és a 

ragadozómadár támadások jellemzőit, valamint az ebből fakadó károkat. Végül itt is számba 

vettem a lehetséges megoldásokat, különös tekintettel a károk minimalizására. Az 

egyértelműen látszik, hogy a téma további, részletes kutatásra érdemes. A konfliktus mindkét 

fél számára negatív következményekkel jár, így fokozott figyelmet érdemel.  

Összegzésképpen elmondhatom, hogy sikerült újszerű eredményekkel szolgálnom a hazai 

galambfajták védelme érdekében. A javaslatok gyakorlati eredméynekre váltásához azonban 

nagyon sok munkára és időre van még szükség, ezért a jövőben is ennek a célnak az eléréséért 

fogok munkálkodni. 
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1. számú melléklet 

 

Az őshonos galambfajták veszélyeztetettségi helyzetnének megítélésére szolgáló többváltozós 

értékelési rendszer 

 

I. Tenyészpárok száma (0-10 pont).  

 Alapvető tényező az tenyészpárok száma. Ha egy fajtának erős, sok tenyészpárból álló 

állománya van, akkor jobb esélyei vannak a hosszú távú fennmaradásra még akkor is, ha más 

változók tekintetében kevésbé kedvező a helyzet.  

   0-100 pár - 10 pont  

   101-1000 pár - 5 pont  

   1000 pár felett - 0 pont  

II. Fajta tenyésztőinek száma (0-10 pont).  

Kapcsolódik az első változóhoz, azonban nincs egyértelmű összefüggés. A tenyésztők tartják 

fent az állományokat, tehát alapvető fontossággal bír, hogy mekkora, létszámban vannak 

jelen. Az egyes állományok mérete eltérhet, de a nagyobb tenyésztő szám nagyobb 

biztonságot jelent az esetleges kiesések miatt.  

   0-10 tenyésztő - 10 pont  

   11-50 tenyésztő - 5 pont  

   50 tenyésztő felett - 0 pont  

III. Fajta standardjának elismertsége. (0-10 pont)  

Csak a fajtastandard elismerése után válik egy fajta hivatalosan is fajtává. Ezek után 

szerepelhet versenyeken és kiállításokon. A cél minden fajta esetében az európai elismertetés 

(az európai fajtalista esetében csak az elismertség tényét vettem figyelembe, az elismertetést 

végző országra való tekintet nélkül).  

   nincs: 10 pont  

   magyar elismertség: 5 pont  

   európai elismertség: 0 pont  

IV. Fajtaklub megléte. (0-5 pont)  

A fajtaklubok fontos műhelyei a tenyésztésnek. A fajtaklubba tömörült tenyésztők között 

közvetlenebb az információ- és tenyészanyag áramlás. Hatékonyabb a fajta és a tenyészők 

érdekvédelme, valamint a fajta népszerűsítésére is jobb lehetőségeket kínál. 

   nincs: 5 pont 



 

 

   van: 0 pont  

V. Külföldön tenyésztik-e a fajtát? (0-8)  

A külföldi elterjedés és ismertség értelemszerűen növeli a tenyésztő- és egyedszámot is.  

   nem ismert: 8 pont  

   ismert: 4 pont  

   kedvelt: 0 pont 

VI. Fajta jelenléte a Nemzeti kiállításokon. (0-8)  

A fajta megjelenése a Nemzeti kiállításokon nem csak a népszerűsítését segíti, hanem képet 

adhat az országos állományok méretéről és minőségéről.  

   nincs jelen (0-15% előfordulás): 8 pont  

   időnként megjelenik (11-70% előfordulás): 4 pont  

   rendszeresen (71-100% előfordulás): 0 pont  

VII. Fellelhetőek-e a kitenyésztéskor alapanyagként használt fajták? (0-6)  

Ez a változó leginkább a kihalás szélére sodródott fajtáknál lehet lényeges. Ezeknél azonban 

létkérdés lehet, hogy sikerül-e megfelelő alapanyagot találni a vérfrissítéshez, és erre a 

leginkább a fajta kialakításához használt fajták egyedei lehetnek alkalmasak.  

   nem: 6 pont  

   részben: 3 pont  

   igen: 0 pont  

VIII. Fajta szakirodalma. (0-8)  

A fajtával foglakozó szakirodalom megléte és mértéke azért lényeges, mert a fajta 

ismertetésén túl információbázisul szolgál a minőség javításához, a fajta fejlesztéséhez.  

   nincs: 8 pont  

   hiányos: 4 pont  

   jól ellátott: 0 pont  

IX. Fajta szaporodóképessége. (0-10)  

Szintén fontos változó. Leginkább a lecsökkent egyedszámú, beltenyésztett fajtáknál 

fordulhat elő csökkent utódnemző és utódnevelő képesség, valamint ezekben az esetekben 

gyakoribb a fiatalkori elhullás. Azoknál a fajtáknál, amelyek dajkagalambot igényelnek, a 

dajka állomány tartása további terheket ró a tenyésztőre, ami esetleg visszatartó hatású lehet. 

   rossz (0-1,5 db éves szaporulat/pár): 10 pont  

   közepes (1,51-2,5 db éves szaporulat/pár) és (vagy) dajkagalamb igény: 5 pont 

   jó (2,51 db feletti éves szaporulat/pár): 0 pont 



 

X. Védettség szintje. (0-10)  

A védettség jogi szintjét értékeli.  

   nincs: 10 pont  

   nemzeti kincs: 5 pont  

   törvényi: 0 pont  

XI. Eredeti tenyészcéloknak megfelelően történik-e a tenyésztés? (0-5)  

Ez a változó leginkább a röpgalamb fajtákat érinti, de bármelyik fajtánál változásokat idéz 

elő, ha megváltoznak az eredeti tenyészcélok, amik a fajta átalakulásához, esetleg eredeti 

tulajdonságai elvesztéséhez vezetnek.   

   nem: 5 pont  

   igen: 0 pont 



 

2. számú melléklet  

A 2012-es Országos galambállomány felmérésben résztvevő egyesületek listája 

 
EGYESÜLET KÓDJA EGYESÜLET SZÉKHELYE 

B-14  ZUGLÓ 

B-15 BUDAPEST 

B-22 BUDAPEST 

V-038 NYÍREGYHÁZA 

V-039 SZEGED 

V-042 PÉCS 

V-043 KISKUNFÉLEGYHÁZA 

V-046 OROSHÁZA 

V-053 SZOLNOK 

V-058 SÁRVÁR 

V-068 MONOR 

V-079 GYULA 

V-086 BALMAZÚJVÁROS 

V-088 MOHÁCS 

V-093 NAGYDOROG 

V-097 KECSKEMÉT 

V-102 BÉKÉS 

V-111 SZOMBATHELY 

V-113 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 

V-126 KECSKEMÉT 

V-150 HAJDÚNÁNÁS 

V-151 KONDOROS 

V-157 PÜSPÖKLADÁNY 

V-189 NYERGESÚJFALU 

V-204 KOMÁROM 

V-209 FEHÉRGYARMAT 

V-213 CSONGRÁD 

V-214 TOLNA 

V-243 GYOMAENDRŐD 

V-249 KUNMADARAS 

V-250 KEREKEGYHÁZA 

V-255 ZSELIC 

V-269 TÚRKEVE 

V-270 BERETTYÓÚJFALU 

V-274 PILIS 

V-277 JÁSZÁROKSZÁLLÁS 

V-278 TAB 

V-281 NYÍRBÁTOR 

V-285 NÁDUDVAR 

V-291 CSORVÁS 



 

3. számú melléklet 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

4. számú melléklet 

 

Az MGKSZ kommunikációs stratégiájának eddig megvalósult elemei 

 

Élő állat bemutató szervezése  

2011-ben a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság XII. Fehértó Napja nevű rendezvényén 

őshonos galamb és baromfi bemutatót szerveztem azzal a céllal, hogy a látogatók képet 

kaphassanak az őshonos galamb- és baromfi fajták sokszínűségéről. Három egyesület (V-46, 

V-62, V-291) tagságának felajánlásaiból összesen 19 magyar galambfajta és 3 magyar 

baromfifajta 100 illetve 12 egyedét csodálhatta meg a több mint 1500 kilátogató. A bemutató 

közönségsiker volt. 

 

Online tartalomfejlesztés 

Napjaink alapvető információs felülete az internet. Ha értékeket vagy tevékenységünket 

szeretnénk bemutatni minél szélesebb közönségnek, akkor ez a leghatékonyabb formula is. 

Manapság egyetlen gazdasági vagy társadalmi szervezet sem engedheti meg magának, hogy 

ne jelenjen meg ezen a felületen. Mivel úgy ítéltem meg, hogy őshonos galambfajtáinkról 

kevés és hiányos információk érhetőek el a világhálón, ezek bővítésére is lépéseket tettem. 

Tevékenységemet az MGKSZ kommunikációs stratégájával összhangban végeztem. Két 

nagyobb területre öszpontosítottam. Az egyik a közösségi média, mely jelenleg a 

legdinamikusabban fejlődő marketingterületet is jelenti. Első lépésben két oldal (iWiW, 

Facebook) szolgáltatását vettem igénybe, melyeket létrehoztam az MGKSZ profilját. Erre 

azért volt szükség, mert elsősorban a gyalmbtenyésztés iránt érdeklődő felhasználókat 

szerettem volna összegyűjteni, majd egy nagyobb számú közösség kiépítése után figyelmüket 

fokozatosan felkelteni a magyar fajták iránt. Egy évnyi üzemeltetés után a tapasztalatok 

alapján úgy döntottem, hogy az iWiW-en található fiókot a felhasználók alacson aktivitása 

miatt csak mint információs oldalt szerkesztem tovább. A Facebook sokkal alkalmasabb volt 

nagyobb számú közösség toborzására. Ennek fejlődése jelenleg is töretlen. Ehhez viszont 

folyamatos aktivitás, friss információk publikálása szükséges. A másik nagyobb területett az 

egyszerű információs oldalak jelentik. Ebben szintén a legnépszerűbb formulát választottam, 

és a Wikipédia közösségi szerkesztésű enciklopédiában hoztam létre oldalakat, melyek a 

magyar galambfajták küllemi leírását, történetének és az általuk hordozott értékek 

bemutatását szolgálja. 


