
Eszmecsere a Magyar Díszpostákról 
 

Nincs még három éve annak, hogy megalakítottuk a Magyar Díszposta Fajtaklubot. Ennek ellenére az 
elért eredmények figyelemre méltók. A taglétszám megduplázódott, tenyésztőink aktívan részt 
vesznek úgy a belföldi, mint a nemzetközi kiállításokon. Egyik aktív tagunk anyagi támogatásával, egy 
másik tag önkéntes munkájával elkészült a klub honlapja, melynek elérhetősége: 
www.magyardiszpostaklub.hu 

Ezek az eredmények annak is köszönhetők, hogy a megbeszélések a fejlődésről, a galambokért és 
nem a személyes rivalizálásokról folynak. Szakmai eszmecsere folyt a januárban megtartott 
klubgyűlésen is. 

A legtöbb hozzászólás és véleménynyilvánítás a díszposta tojók szigorú bírálatával kapcsolatban 
hangzott el. A 16 kiválónak minősített galamb közül csupán 6 db volt a tojó, holott a létszámuk nem 
sokkal maradt el az 50%-tól. 

Kajzer Antal úr, a fajtaklub elnöke a felvetett kérdésekkel kapcsolatban elmondta, hogy ő már a 
bírálat napján felvetette ugyanezt az észrevételt a bírálóknak. Ők úgy foglaltak állást, hogy túl 
kicsiknek tartják a tojókat és a tenyésztők feladata, hogy nagyobb testű tojókat tenyésszenek ki. 

Ezzel az állásfoglalással a tenyésztők többsége nem értett egyet - én sem. Az a többségi vélemény 
alakult ki, hogy a magyar díszposta tojóknál továbbra is meg kell őrizni a „tojó jelleget”. Legyenek 
azok kisebbek, kecsesebbek és a nemi jelleg legyen szemmel látható. 

Kisebb visszhangot váltott ki az a hozzászólás, melyben egy tenyésztő kifejtette véleményét, hogy a 
fiatal galambok is nagyon lemaradtak  a „pontvadászaton”. Erre olyan vélemény hangzott el, hogy a 
fiatalok versenyezzenek  a fiatal kiállításon és ne a nagy kiállításon. Vajon helyes-e ez az 
állásfoglalás?? 

 Mivel a szakmai vitát az idő előrehaladottsága miatt a gyűlésen nem tudtuk lezárni, ezért szeretnénk 
a nagy nyilvánosság előtt a magazinban folytatni. 

Én a bírálók álláspontján – a tojók nagyságát illetően- nem csodálkozom, hiszen közülük az egyik 
országosan elismert amerikai óriásposta tenyésztő és bíráló. Tudni kell az óriáspostáról, hogy ott a 
tojók átlagsúlya csak 50 g-mal kisebbek a hímekénél. A hímek súlyhatára 850- 1130 g, míg a tojóké 
800-1080 g a jelenleg Amerikában érvényes standard szerint. A számokat figyelembe véve a tojók 
ideál súlya 5%-al alacsonyabb a hímekénél. 

A szakmai kíváncsiság arra ösztönzött, hogy állapítsam meg, mi a helyzet az általam tenyésztett 
díszpostáknál. 10 db hímet lemérve azok súlya 8 kg volt, míg 10 db tojóé 7,2 kg. Mindebből 
következik, hogy a hímek átlagsúlya 800 g, míg tojóké 720 g. Itt az átlagsúly különbség 80 g - 10% - az 
amerikai óriásposta 5%-os eltérésével szemben. 

Szeretném, ha minél több díszposta tenyésztő végezne hasonló méréseket és arról tájékoztatást 
adna. 

Belelapoztam a szakirodalomban és az ott fellelhető számok is minket, a tenyésztőket igazolnak. A 
teljesség igénye nélkül csak néhány fajtát emelek ki, ahol a hímek és a tojók súlyát külön feltünteti a 
fajtaleírás. 

 

 

http://www.magyardiszpostaklub.hu/


Fajta                                                     Hím súlya                                          Tojó súlya                           Eltérés 

Római                                                  1100-1200 g                                       1000-1100 g                       10 % 

Mallorcai óriás                                   1200 g                                                  1000 g                                 20 % 

Szíriai swift                                          500-550 g                                            460-480 g                           11 % 

Mondain(minimum)                          1100 g                                                  1000 g                                 10% 

A fentiekből megállapítható, hogy teljesen természetes más fajtáknál is, hogy 10-20%-al, könnyebbek 
a tojók, mint hímek. 

Nekem határozottan az a véleményem, hogy hímek és a tojók közötti méret (súly) különbséget meg 
kell őrizni és a tenyésztés során fenn kell tartani. Annak érdekében, hogy ebből a későbbiekben ne 
lehessen vita, ezzel a fajtaleírást célszerű lesz kiegészíteni. 

Természetesen az én véleményem egy a sok közül, ezért várom a tenyésztőtársak észrevételeit, 
véleményét a felvetődött kérdésekkel kapcsolatban. 

Nagy megtiszteltetés lenne a magyar díszposta tenyésztők részére, ha a közismert szakemberek is 
véleményt nyilvánítanának a magyar díszposta eredményes tenyésztése érdekében. 

Várom a véleményüket. 

Jaksa János 
                                                                              díszposta tenyésztő 
                                                                              e mail: jaksaj@freemail.hu 
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