A nagy ar d íszpostaga la nn b

Hármas hasznosítású tollasunk
emelt mellű, lábtollas, verseny

(utazó) postagalamb jellegű, de
annál lényegesen nagyobb testű galamb, Magassága a 30
centimétert is elérheti, hossza a

csőrhegytől a farok végéig37-

40 centiméter. Feje a szemek

között széles, a csőr irányában
ékszerűen elkeskenyedő, minden irányban enyhén ívelt. A

szem írisze a narancsszínűtől

az élénkvörösig változhat, a fehér tollazatúak bükköny szemű-

F azekas Sándor földművelésügyi miniszter
2015, május 18-án hivatalos iratban értesítettea fajta

tenyésztőit, hogy a,,magyar díszpostagalamb" megfelel
a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
szóló 2012, éviXXX, törvényben foglaltaknak, s ezért
felvételre került a Földművelésügyi Minisztérium

Ágazati Érté*tárána.

z

elismerés egyrészt a

nöksége a fajtát új, önálló mafajtának, másrészt a íajtát gyar kitenyésztésűfajtaként isáldozatos munkával kite- meri el, sőt, az Országgyűlés a
Magyar díszpostát az őshonos
nyésztő magyar galambászokmagyar állatfajták közé sorolta
nak köszönhető.
be.
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Magyar Díszposta Fajta-

díszoalamb. uqvanakkor test,
mérÖtei, húsfoióái, szaporasá-

ga miatt húsgalambként is

te-

nyészthető, valamint szorgalmasan nevel, és így dajkagalambként is kiváló. Ezl a galambfajtát is többnyire a fiókák

kirepülése előtt vágják (ekkor a
legzsengébb a hús), a díszposta pecsenyegalambok erle az
időre a 60-70 dekagrammos

élőtömeget is elérhetik. A galambhús ízletes, zsírszegény

és tápanyagokban

rendkívül

gazdag, kónnyen emészthető,
íontos íehérjeforrás.A gyenge
galambhúsból készült (és mél-

ek. A szemgyűrű kétsoros, az
idősebb madaraknál enyhén
durva szövetű, pergamen színű. Csőre középhosszú, egyenes, a felső csőrkáva hegye kis-

sé lehajló, A csőr színe a tolla,
zaI színéhezigazodik. Az idő,
sebb oalambok csőrdudora

dut

va szóvetű, osztott és fehéren

oorozott, Melle szokatlanul

bmelt tartású, telt, széles és

|{1&1o.
a}í*zpva1'l

tatlanul elfeledett) leves régen a

lábadozók, beiegek és a kisma-

klub 2008. tavaszán alakult mák kiváltságos íogása volt,
meg. A Fajtaklub népszerűsítő mely gyakran szerepelt főúri

ól

származik

asztalokon is.
tevékenységénekköszönhetően a fajtát Magyarországon kíszépségposta-,vagy kiállítási vül tenyésztik már Németor,
karmok és csőr
posta-) galambok tenyésztésé, szágban, Erdélyben, Ausztriánek Európában komoly hagyo- ban, Ukrajnában és Hollandiá- ugyanabban a színben

A díszposta- (más elnevezéssel

ban is. A fajta sikerének oka bizonyára az, hogy hármas hasznosítású:mutatós kiállítási

mánya van, így megemlíthetjük
a német díszposta fajtát, a holland szépségpostagalambot, az
antwerpeni, az angol, a moszkvai és a cseh kiállítási postaga-

A

közepes
hosszúságú lábak lábszárán jól
fe|lett sarkantyútollak, a csüdö,

előredomborodó.

zett talptollazat foglal

A szakirodalom szerint a ma,

gyar fajta kitenyésztésétaz

1930-as években kezdték meg

Orosháza, Hódmezővásárhely
és Gvula városokban és azok
környékén, bár a leírások sze- ;
rint a íajta egyedei akkor még !

;óval kisebb testűek voltak, mint *

és xióáltaitenyeszíőt<

i
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pelteti. 2005-ben az MGKSZ el-

[

A

im-

pozáns megjelenésű, jól izmolt,

kön és az ujjakon erós, 3-6 cm
hosszú tollakból álló, jól rende-

lambokat.

Magyar Galamb
Országos fi
Szövetsége által kiadott ,,Magyar Galambíajták" című könyv !
a Magyar díszposta fajtát 2003- §
ban még mint fajtajelöltet szere- ;:

inanapság.

A magyar díszpostagalamb

helyet,

melvben az előre irányuló tollak
nerri kívánatosak. A karmok színe a csőr színével megegyező,
A madarak megítélésekora hiányos lábtollazat, a rövid szárny
é3 a rövid farok. a vizszintes állás, valamint a horpadt mellsú-

lyos hibának számít. A

fajtát

számtalan szín- és raizválIoza|,
ban tenyésztik, követelmény,
hogy minden szín és rajz intenzív, telt színű és fényes csillooású leoven.
Dr. Zsolnay Miklós
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