
Semmi sem állandó, csak a változás maga. 

 

Jelen korunk nagy igazsága: „Semmi sem állandó, csak a változás maga.” Pedig a gondolat 

magától Hérakleitosztól való. A görög filozófus eme gondolata messze a múltba is repíthetne 

minket, azonban én a jelennel szeretnék foglalkozni. 

Azt gondolom az MGKSZ Strasszertenyésztők Fajtaklubjának háza táján is elég sok minden 

változott az elmúlt néhány évben. Pozitív és negatív változások egyaránt történtek. A Klubnak 

új vezetése van, amely az előző vezetés által, hosszú évek munkájával lefektetett alapokra 

igyekszik tovább építkezni. Az elmúlt években sajnos több tagtársunktól, barátunktól, jó 

emberektől kellett örökre búcsút vennünk. 

A sok változás közepette igyekszünk mind szervezetileg, mind tenyésztési szempontból a 

korral és a változó elvárásokkal haladni. Ennek megfelelően az elmúlt években saját honlapja 

lett a Klubnak, amelyet igyekszünk a strasszer galambot érintő aktivitásoknak, eseményeknek 

megfelelően frissíteni, újabb és újabb tartalommal feltölteni. 

Az idei nyári találkozónkon egy új technikai megoldást is bemutattunk a jelenlévőknek. A 

technika maga természetesen nem teljesen új, jómagam több, másik fajtaklubnál is láttam már 

hasonló megoldást, azonban a strasszer tekintetében még sem Magyarországon, sem más 

Strasszer Fajtaklubbal bíró országban nem láttunk, tapasztaltunk hasonlót, még a fajtát 

kitenyésztő Németországban sem. 

Az aktuális strasszer standard 1992 óta van érvényben. A standard természetesen részletes 

verbális leírást ad a strasszer fajtáról, azonban kevés számszakilag kezelhető paraméterrel bír. 

Mi most számszerűsítettük is a standard képe alapján a strasszer galambot meghatározó 

arányokat. 
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A mintakép méretezését levéve és azokat arányosítva az alábbi fő paramétereket 

fogalmazhatjuk meg. A strasszer galamb hossza és teljes magasság aránya 1:1. A teljes 

magassághoz képest a hát és nyak találkozása a teljes magasság 60 %-nál van lentről 

számolva. A faroknak a teljes magasság 40 %-nál kell vízszintesen kifutnia. A szárnypajzs 

magasságának a teljes magassághoz képest 40 %-nak kell lennie, ezzel együtt a szárnypajzs 

alja a teljes magasság 20 %-nál kell, hogy fusson. A strasszer galamb szárnypajzsa nem 

teljesen kerek. Ezt jól mutatja az is hogy a szárnypajzs teljes hossza, a galamb egységnyi 

teljes hosszához képest 57 %. Így a szárnypajzs magasságának és hosszának aránya: 0,4:0,57. 

Azt gondolom, ez segítség lehet többünknek a galambok objektív értékelésében. 

Ennél azonban tovább mentünk! Merthogy díjazott galambjainkat is értékeltük ezen technika 

és ezen paraméterek alapján. És mindez csak megerősített minket abban, hogy a fényképek 

alapján is kiértékelt galambok esetében igencsak jól fogott a bíráló tolla, mert ezeknek a 

galambjainknak az arányai is igen közel vagy éppen teljesen egybeestek a standard 

arányaival. A technika kapcsán természetesen csak a fényképet tudjuk és tudtuk értékelni. 

Ugyanakkor a kellő gondossággal elkészített fényképek jó alapul szolgálhatnak hasonló 

mérésekhez. Ezért nagy gondot fordítottunk a fényképek kiválogatására, ne kelljen egy-egy 

rossz fénykép kapcsán magyarázkodásra fordítani azt a kevés időt, amelyet együtt tudtunk 

tölteni szeretett faján kiértékelésével. 



De mi ennél is többet szerettünk volna, hogy megbizonyosodjunk objektív eszközök 

használatával, hogy a jó galamb, az jó galamb. Ezért a standard rajz meghatározó vonalait is 

rávarázsoltuk néhány fényképre, ezzel is vizsgálva az annak való megfelelést és eltérést, 

eltéréseket. A megfelelő minőségű galambok esetében természetesen a megfelelésnek volt 

leginkább létjogosultsága. 

 

 

 

Nem állítom, hogy ez a módszer mindenható, de ahogy a nyári találkozónkon is 

megfogalmaztam, véleményem szerint egyértelműen rá tud mutatni bizonyos egyezésekre és 

eltérésekre egyaránt. A fénykép természetesen egy pillanatnyi állapotot tükröz, ami nem 

feltétlenül adja vissza a fényképen látható galamb valódi értékét. Ugyanakkor csak ismételni 

tudom magamat: a megfelelő pozícióban és megfelelő minőségben készített fényképek sok 

lehetőséget hordoznak magukban, pl. ezen technikai megközelítések tekintetében is. 

Egy bizonyos az időnek folyása nem áll meg és ezzel együtt valóban sokminden változik. A 

strasszer fajta iránti elkötelezettségünk egészen biztosan csak erősebb lesz és az 



elkövetkezőkben is igyekszünk minden olyan új megoldást számba venni és alkalmazni, ami 

alapot adhat szakmai beszélgetésekre. Azt gondolom ez egészen biztosan egy új lépcsőfok 

volt az MGKSZ Strasszertenyéstők Fajtaklubjának életében. 
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