Kérdések az MGKSZ Strasszertenyésztők Fajtaklubja nevében

Készítette: Pintér Szabolcs, 2017. március 5.

Tisztelt Wudi Gerard,

Az MGKSZ Strasszertenyésztők Fajtaklubja nevében küldöm Önnek ezt az anyagot.

Először is szeretném leszögezni, hogy ezzel az anyaggal nem a bírálatot szeretném kritizálni!
A felhasznált fényképek a németországi és a magyarországi fajtaklub kiállításokon készültek.
Teljesen mindegy, hogy kinek a galambja szerepel a felhasznált képeken. Senkit sem
szeretnék megbántani! Csupán kérdéseim vannak és úgy vélem a képek megkönnyíthetik a
kérdéseim létjogosultságának megértését.

Eddig én magam még egyetlen németországi fajtaklub kiállításon sem vettem részt
személyesen. Így a kérdéseim (= a mi kérdéseink Magyarországról) két alapon nyugszanak:

1. Magyar tenyésztőkkel folytatott beszélgetések, aki évek óta rendeszeren látogatják a
németországi kiállításokat és állítanak is ki azon.
2. A képek, amelyeket az elmúlt években a németországi fajtaklub kiállításokon
készítettek (Tudom, hogy ezek csak fényképek és milyen nehéz a galambokat a
megfelelő pozícióba állítani és fotózni, de az észrevételeimet elég sok fotó
alátámasztja, és úgy gondolom így megfelelő alapot képeznek a kérdésfelvetésimhez).

Az én, a mi észrevételeink a Németországban kiállított V (97 pont) és HV (96 pont) galambok
bírálata kapcsán (természetesen nem minden galamb esetében, de tendenciaként tekintve ezen
észrevételekre):

-

A szárnypajzsok egyre nagyobbá váltak az elmúlt években. A szárnypajzsok nagysága
a galamb teljes testnagyságához képest arányaiban nagyobb, mint az a standar alapján
indokolt lenne.

-

A teljesen kerek szárnypajzzsal együtt a galambok emelkedő faroktartást mutatnak.

-

És így egyre több galamb mutat mondain formát tekintve a szárnypajzsot, a
hátmagasságot (=testmagasságot; = törzsmélységet) és a faroktartást. A galambok
ritkábban laza tollazatot mutatnak az alsóvonal mentén és így a gyűrű nem látható – a
mondainhoz hasonlóan.

A következő néhány oldalon megtekinthetnek néhány képet, amelyekkel ezt az észrevételemet
szeretném alátámasztani (+ a prezentáció még több képet tartalmaz ehhez).

De a képek előtt szeretném feltenni a kérdéseimet:

1. A standardunk 1992-93 óta van érvényben. Terveznek változtatást a standardban
a jövőben? Van a bírálatban olyan preferencia, amelyet a tenyésztők a
standarban nem egyértelműen olvashatnak?
…
Standard:
Összbenyomás és testnagyság: „Nagytestű, tömeges, széles madár, viszonylag rövid”, ezek
azok a tulajdonságok a forma kapcsán, amelyeknek a bírálatkor abszolút előtérben kell
lenniük. Rövid galambok, kerek szárnypajzzsal.
Hansjörg Gradert: Strassertauben –19. oldal
A strasszer testformája: A strasszer megjelenésének az összbenyomás tekintetében kereknek
kell lennie. Ennek megítélésében komoly segítség lehet a szárnypajzs megtekintése. Ennek
lehetőleg kereknek kell lennie, hogy meglegyen a megfelelő testmélység.
2. Milyen nagynak kell lennie a strasszer szárnypajzsának? A bírálóknak előnyben
kell részesíteni a nagyobb szárnypajzsú galambokat és azokat jobb értékelésben
részesíteni?
…
3. Milyen magasan kell a strasszer hátának lennie és hogyan kell ezt értékelni,
bírálni? Milyen a megfelelő faroktartás? Meddig kell az emelkedő faroktartást
tolerálni? Hogy bell a bírálónak a faroktartást értékelni a bírálat során?
…

Standard:
„Hát: Széles, arányosan rövid, lejtős.
Farok: Jól záró, A hát vonalával egy vonalat képez, az evezők csak kicsit érnek fölé. – Súlyos
hiba: emelkedő farok. A hát vonala enyhén ereszkedő, sem nem felfelé ívelt sem nem lefelé.„

Hansjörg Gradert: Strassertauben –29. oldal (a piros vonalrajzzal én egészítettem ki, a még
egyértelműbb viszonyítás céljából)

Hansjörg Gradert: Strassertauben –47-48. oldalak
A farok „A megfelelő faroktartás a strasszernél, ha a hát és a farok egy vonalat
képez,anélkül, hogy a farok jelentősen emelkedne vagy lecsapott lenne. Ebben egy kis
mozgásteret tolerálni kell a strasszer galamb természetéből fakadóan. Tehát a hát vonalának
enyhén lejteni kell, semmi esetre sem lehet emelkedő, maximum vízszintes vonalat mutathat.
A farok enyhe emelkedését a ketrecben még nem kell negatívan szemlélni. Ezt gyakran
mutatják a galambok, ha farkuk a ketrec oldalán feltámaszkodik. A ketrec mérete ebben a
magatartásban semmilyen szerepet nem játszik, hiszen a strasszer jellemzően „menekülő”
magatartást mutat a ketrecben, a 70-es ketrecben is hátrahúzódik. Másrészről nem kívánatos,
ha a strasszer minden történésre agresszívan reagál, tehát a ketrec elejének támad, többnyire
nem tipikusan előre nyújtja a fejét, hiányos mellmélységet mutat,laza tollazatot mutat és
lecsapott farokkal áll a ketrecben. …
„Ha a galamb huzamosan egy erősen emelkedő faroktartást mutat, annak legtöbbször nyitott
hát az eredménye, tehát az evezők nem a faroktollakon nyugszanak, ami súlyos hibának
minősül”

4. Hogy kell a bírálóknak a fehér karmo(ka)t értékelnie (fekete csőr esetében)?

(Hansjörg Gradert: Strassertauben –52. oldal
„A lábak – A karmok színének meg kell egyeznie a csőr színével. Alapvetően másodlagos, de
egy V (97 pont) galamb esetében a karmok színének passzolnia kell a csőr színéhez. Ennek
bírálatában enyhítésre a Fajtaklubnak van lehetősége, hogy strasszer galambok egy vagy
maximum két fehér karommal HV (96 pont) értékelést kaphassanak. Három fehér karommal a
galamb csak „igen jó” értékelést kaphat abban az esetben, ha egyébként egy abszolút
kiemelkedő galambról van szó. A négynél több fehér karom hibának minősül.

Egy fekete strasszer, amely az arányai alapján a standarnak abszolút megfelel.

A standard körvonala a lábakhoz és a galamb hosszához igazítva:

A standard körvonala a galamb szárnypajzsához igazítva:

Egy másik strasszer, amely a standard arányainak alapján nem teljesen passzol a standardhoz.

A standard körvonala a lábakhoz és a galamb hosszához igazítva:

A standard körvonala a galamb szárnypajzsához igazítva:

A MONDAIN standardjának körvonala a lábakhoz és a galamb hosszához igazítva a képen:

A strasszer és a mondain standard körvonált összevetve ez a galamb inkább mondain format
mutat.

Egy simakék strasszer és arányai:

A galamb arányai azt mutatják, hogy a galamb magasabb és a szárnypajzsa nagyobb, mint az
a standarnak megfelelően szükséges lenne a galamb hosszához arányosítva .

A standard körvonala a lábakhoz és a galamb hosszához igazítva:

A standard körvonala a galamb szárnypajzsához igazítva:

Egy simakék strasszer, amely az arányai alapján a standarnak abszolút
megfelel.

A standard körvonala a lábakhoz és a galamb hosszához igazítva:

A standard körvonala a galamb szárnypajzsához igazítva:

