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Gödöllő

Ma már nem üzemel Gödöllőn a zárttéri fogolytenyésztő telep.Építményei 
és felszerelési tárgyai - jelenleg - fácántenyésztési célokat szolgainak. A 
fogolytenyésztés csaknem másfél évtizedig tartó működésének gyakorlati 
tapasztalatait őrző - mondhatni archivális - nyilvántartások megmaradtak. Kár 
lenne a feledésnek vagy az enyészetnek átengedni azt, ami kutatási, gyakorlati 
és történeti értékeket képvisel. A feldolgozott fogolytenyésztési megfigyelések 
és feljegyzések a jelen es a jövő fogolytenyésztőinek összehasonlítást, netán 
segítséget is jelenthetnek munkájukban. E célból is, de főként a régebbi-korábbi 
vadgazdálkodási eredményeink rögzítése végett íródott ez a dolgozat.

Számos olyan - ma még feltáratlan - elettani és magatartásbeli jelenség 
tapasztalható a szürkefogoly zárttéri tenyésztésében, amelyek megismerése és 
megválaszolása jövőbeni feladatot képez. Valószínű, hogy a gyorsan fejlődő 
biológiai, etológiái és ökológiai ismeretek mielőbb választ tudnak adni, es fel 
fogják oldani az itt leírt s még ismeretlennek nevezett jelenségeket, ill. 
kérdéseket.

A tenyésztelep létesítése

Köztudott, hogy hasznos apróvadjaink közül a fogoly szenved legjobban a 
környezet és élőhely megváltozott biológiai és ökologóiai hatásaitól, az 
életfeltételek módosulásától. Az évről évre rohamosan csökkenő állomány, a 
fogoly iránt érzett megbecsülés és szeretet, valamint gazdasági hasznossága 
voltak elindítói annak az elhatározásnak, amely Magyarországon az első zártteri 
/mesterséges/ tenyésztőtelepet életre hívta.

Létesítését a volt Országos Erdészeti Főigazgatóság /OEF/ 1964-ben 
r,endelte el. A tenyésztőtelep szervezésére és üzemeltetésere a volt Gödöllői 
Állami Erdőgazdaság kapott megbízást. A szakmai irányítást, valamint a 
felügyeletet Dr.Nagy Emil, illetve Dr.Bertóti István, két kiváló fogolyszakértőnk 
látta el. A te- nyésztőtelep feladatainak és munkálatainak közvetlen irányítását e 
sorok írójára bízták.

A tenyésztőtelepet Gödöllő és Isaszeg között az erdészeti arborétumban, 
mintegy három hektáron alakították ki. Az enyhén lejtős, déli kitettségű, 
homokos rozsdabarna erdőtalajú terület kiváló alapfeltételeket ígért a telep 
üzemeltetéséhez. Itt kell megemlíteni, hogy a telephely kijelölésének idején ez a 
terület volt az, amely háborítatlanság, csendesség és nyugalom szempontjából 
a legmegfelelőbbnek bizonyult. Közrejátszottak még a hely kijelöléseben: 
Gödöllő tudományos szerepe, az Agrártudományi Egyetem támogatása és nem 
utolsósorban -ellenőrzés stb. szempontjából- a fováros közelsége is.
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Célfeladatok

Az első három tenyésztési idény / 1965, 1966, 1967 / kimondottan kísérleti 
jellegű volt, majd 1968-tól félüzemi elszámolással működött a telep.

Létesítésenek alapvető célja volt, hogy világhírű vadászmadarunk egyre 
csökkenő állományának pótlásához és növeléséhez - a hazai viszonylatoknak 
megfelelő - mesterséges technológiákat, ill. lehetőségeket dolgozzunk ki. 
Ugyanakkor szaporítási-tenyésztési alapanyaggal /tojással/ lássuk el az igénylő 
vadgazdálkodó szervezeteket.

Mivel korszerű hazai tapasztalatok nem álltak rendelkezésre, így 
tenyésztési munkáinkat az angol, francia és dán irodalomi leírások alapjan 
szerveztük meg és indítottuk el. Célkitűzéseink közé tartozott: olyan tenyésztési 
eljárások és módszerek kidolgozása, amelyek hazai viszonyaink között a hazai 
származású szürkefogoly-tenyészanyag zárttéri tojástermelésének lehetőségeit 
voltak hivatva megvalósítani.

Az alapvető célkitűzéshez szorosan kapcsolódtak olyan kísérleti és 
megfigyelési feladatok, mint

-a kényszerű /provokatív/ kézből történő párosítási eljárás alkalmazása;
-a különböző rendszerű volierekben való tojatás és tojástermelés 
értékelése;

-annak megállapítása, hogy a különböző származású és korú foglyok 
milyen eredményességgel tojathatók;

-az importbűi származó francia tenvészanyag - hazai viszonyok közötti - 
tojástermelési képessége és teljesítménye;

-különböző kelteíési eljárások /kotlóstyúkka!, kotióstyúkka!-f-keltető géppel, 
keltető géppei/ összehasonlítása.
Feladataink közé tartozott, hogy a fcgoiy zárttéri tartásánál tapasztalt 

élettani és magatartásbeli jelenségeket megfigyeljük és regisztráljuk. Ide 
tartoztak:

- a törzsállomány tél: elhelyezésének formái;
- a tojásrakás kezdetének atlagos középnapja;
- a tojásrakás ütemszerű /részidőarányos/ mennyiségi arányai;
- a tojáshozamoK törzsenként mennyiségi és minőségi nyilvántartása.

Törzsállomány és elhelyezése

A tenyésztés alapját képező első törzsállományunk több helyről, eltérő 
<orú és származású fogolycsoportokból alakult ki. Beszerzési forrásaink voltak:

1./ Abádszaióki Vadásztársaságtól /1964.VII.28./ 80 db 5-6 hetes, kotlóval 
keltetett és nevelt fogolycsibét vásároltunk. Egészséges, aránylag "szelíd" 
egyedek voltak. Ezek képezték az első törzsállományunk elitjét.
2./ Sárvári Állami Gazdaságtól /1964.VIII.2./ 90 db 5-6 hetes, ugyancsak 
kotlóstyúkkal keltetett és nevelt csibéket vettünk, amelyek három hét alatt - a 
magukkal hozott - baromfikolera áldozatai lettek.
3.1 MAVAD Soproni Telepéről /1965.I.30./ 28 db felnőtt, ismeretlen korú, pár 
nappal korábban hálóval befogott, valódi "vad" fogoly érkezett.
4./ Gödöllői Agrártudományi Egyetemtől /1965.II.1./ 23 db felnőtt, 
vegyeskorú, egy évvel korábban hálóval befogott és előző évben már zárttéri 
viszonyok között tartott, úgynevezett "félvad" fogolycsoportot kaptunk.
5./ Herceghalmi Állami Gazdaságtól /1965.II.8./ 25 db felnőtt, első éves, 
zárttéri tenyésztésből, Franciaorszagból származó import foglyot vásároltunk.
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Ebből a heterogén törzsanyagból 1965 tavaszán -Dr. Nagy Emil párosítási 
terve alapján - 43 törzset, ill. párt alakítottunk ki. A párokat 23 angol, 12 francia 
és 8 hazai típusú voilerben helyeztük el. A kísérleti célok érdekében a kihelyezett 
tenyészpárokat - származási jellemzőik szerint - négy csoportra osztottuk:

1./ "Szelíd" törzsek /Abádszalókról származók/
2.1 "Szelíd" törzsek /francia importból származók/
3./ "Félvad" törzsek /GATE-től származók/
4./ "Vad" törzsek /MAVAD-tól származók/

A törzsállomány párosítás előtti tartása, elhelyezése nem alábecsülhető 
feladat, főként ha a törzsállomány beszerzése több helyről történik. Elsősorban 
állategészségügyi szempontból fontos, hogy az érkezett madarakat karantén 
tárolókban helyezzük el. Jól példázza ezt a fentebb leírt "sárvári" növedékfogoly 
esete.

Mivql a szürkefogoly kevésbé békés természetű vadmadár, téli elhelyezése 
fokozott figyelmet érdemel, ill. igényel. Főleg a tavasz közeledtével, de 
napsütéses téli napokon is - mindkét nemnél -, felfokozódott izgalmi állapot és 
ismétlődő verekedési /csipkedés/ jelenetek tapasztalhatók. Az első "verekedési 
hullám" decemberben észlelhető, majd az ezt követőek február vége felé, 
amikor már gyakoriabbak az enyhe és napsütéses napszakok. A 
verekedésekből bekövetkezhető nagyobb veszteségek elkerülése végett 
szükségszerű, hogy a törzsállományt - már szeptember-október fordulóján - 
nemenkénként elkülönítsük, lehetőleg egymástól 50-100 méterre levő, fedett 
törzsanyag tárolókban tartsuk. A nemenkénti széthelyezéssel nemcsak a 
verekedésekből eredő veszteségeket csökkenthetjük, hanem a nemenkénti 
külön tárolás fontos feltétele a március elejen sorrakerülő kényszerű 
/provokatív/ párosítás sikerének is /a nemek egymásra való "kikoplaltatásával"/. 
Ezt a gyakorlatot a gödöllői tenyésztő telepen éveken át sikeresen alkalmaztuk.

Párosítás, tojásrakás

A szürkefogoly párosításának legmegfelelőbb időpontja akkor van, amikor 
már a szabadban elok is párokra szakadtak. Ilyen példa azonban már csak itt- 
ott található az országban. A gödöllői éghajlati viszonyok /kitavaszodás/ alapján 
optimális időpontnak március első harmadát találtuk. Fontos, hogy a párosítás 
technikai lebonyolítását enyhe és napsütéses időben hajtsuk végre.

Először a tyúkokat hordtuk ki a tárolóból és helyeztük be egyenként a 
takarmánnyal és ivóvízzel ellátott volierekbe. Ezt követően -egy óra múlva- 
helyeztük be a tyúkokhoz az általunk kiválasztott kakasokat. Mivel a 
természetben történő párválasztástól eltérően nem a tyúk választhatta meg a 
kakast, 20-30 perc múlva okvetlenül vissza kellett térni a voilerekhez és óvatos 
figyeléssel meggyőződni arról, hogy elfogadta-e a tyúk a kakast. Ha elfogadta, 
akkor azt tapasztalhattuk, hogy békésen és szorosan egymás mellet ülve- 
lapulva pihennek. /"A házasság megköttetett."/ Előfordult azonban, hogy a tyúk 
nem fogadta el a kakast. Ilyenkor már messzire jól hallható - főként a tyuk - 
hangoskodása és a volierhez érve azt tapasztalhattuk, amint a tyúk űzi-hajtja a 
számára és neki nem megfelelő kakast, tépi annak tollát és erős ütésekkel 
csipkedi a fejét. Többször előfordult, hogy a harcias tyúk megölte a kakast. A 
veszteség elkerülése végett ilyen esetben azonnal ki kell venni a kakast és a 
következő napon ajánlatos - egy másik kakassal - megkísérelni a párosítást. A 
második kísérlet rendszerint sikerrel járt, de megtörtént olyan is, hogy egy
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"frigid'-nek minősített tyúk három kakast végzett ki. Általában 95-98 %-os 
eredménnyel jártak a "kézből" történő párosítások.

A tojásrakás időszakában olyan jelenség is tapasztalható, hogy a sikeres 
párosítás ellenére "megromlik a házasság" a fogolypárnál. Ilyen esetben már a 
kakas az agresszív, aminek következmenyei is vannak, de nemcsak a tyúk 
tollazatának tépettsége az árulkodó jel, hanem a tojások termékenységi 
arányának a csökkenésén is észlelhető a páron belüli konfliktus. Ha még tart a 
tojásrakás, mielőbb kakascserét kell alkalmazni.

A tojásrakás kezdete több fontos tényezőtől is függ. A jó kondíció 
meghatározó feltétel, amihez szorosan kapcsolódik a megfelelő időben történő 
párosítás és nem utolsó sorban a kitavaszodás ideje. Mint az 1.sz. ábrából is 
kitűnik, majdnem három hét /18 nap/ eltérés is lehetséges az egyes években a 
tojásrakás kezdőnapjánál. Tizenkét év átlagát tekintve a gödöllői tenyésztelepen 
a tojásrakás kezdetének középnapja: április 10.

Már a kísérleti időszak folyamatában számos olyan jelenséget és 
eseményt tapasztaltunk, amelyeket a későbbi tenyésztési évek során is 
hasznosítani tudtunk. Bebizonyosodott, hogy zárttéri viszonyok, közötti tojatásra 
csak zárttéri viszonyok körülmények között nevelt törzsállományt érdemes tartani 
A "félvad" vagy "vad" törzsek, ill. tyúkok tojáshozama, valamint a tojások 
keltethetőségi aránya jóval alacsonyabb volt, mint a zárttérben nevelt tyúkokéi. 
Ezt a tényt már az első -1965. évi - tenyészidény folyamán megállapíthattuk, 
amint azt az 1 .sz. táblázatban szereplő adatok is húen tükrözik.

Azt is tapasztaltuk, hogy a "szelíd" fogolytyúkoknak "vad" kakassal történő 
párosítása esetében a tojó is elvadult, tojáshozama visszaesett, 
hozamteljesítménye jóval alatta maradt a tisztán "szelíd" törzsekéinek.

Egyes hazai és külföldi szakembereknek volt olyan véleményük, miszerint 
a második éves fogolytyúkok tojáshozama a legmagasabb. Ezen álláspont és 
téma vizsgálatára - több éven át - célirányos párosításokat végeztünk. Munkánk 
nem volt hiábavaló, mert a rögzített és feldolgozott adatok - a 2. sz. táblázat 
szerint - azt tanúsítják, hogy az elsőéves íogolvh/úkok íöiéshozama a 
legmagasabb és tojásaik keltethetőségi aránya a legjobb.

Nyitott kérdésnek tekinthető az a negatív jelenség, hogy a toiástermelésre 
beállított törzsek /tyúkok/ 6-9 %-a nem vesz részt a tojásrakásban, még akkor 
sem, ha időközben kakascserét hajtunk végre. A két- vagy hároméves tyúkok 
esetében ez az arány a 14-16 %-ot is elérheti. Nem tapasztaltunk e törzseknél 
nagyobb arányú "romlott házasságot", mint azoknál, ameiyek aktív tojásrakók 
voltak. / L.: a 2.sz. táblázatot és a 2.sz. ábrát./

Érdekes és figyelemre méltó tény, hogy egyes törzsek között a mennyiségi 
ícjáshozamok két szélsőséges határ között ingadoznak. A tojásrakásban részt 
nem vevőktől a csaknem 100 db-os tojáshozamig. A 2.sz. ábra tanúsága szerint 
a törzsállomány csaknem 1/3-a "gazdaságtalan" a tojástermelésben, 
ugyanakkor az állomány 2/3-a jól, sőt kiválóan megfelel a gazdaságossagi 
elvárásoknak is. Fentiek ismeretében és a globális tojáshőzamok aíapján 
törzsenként 35-45 db-os tojáshozamot vártunk és terveztünk.

Továbo folytatva a tojástermeléshez kapcsolódó kérdéskör vizsgálatát a 
tojások begyűjtésével és kezelésével összefüggő tapasztalatok kívánkoznak 
leírásra. A törzsek nyugalmának biztosítása és a fölösleges zavarás elkerülése 
érdekében, naponta egyszer - a délelőtti órákban -, a takarmányozással egy- 
időben került sor a tojások begyűjtésére. Azért is lehetséges a napi egyszeri 
tojásbegyűjtés, mert a fogoly nem károsítja, nem eszi meg a tojását, mint a 
fácán. A zárttérben élő foglyok nem egyformán rakják le, ill. helvezik el 
tojásaikat. Egyes tyúkok 8-10 cm mély "fészket" kaparnak a talajba, s oda rakják 
le tojásukat, gondosan betakarva és álcázva. A legtöbb tojó azonban a volier 
valamelyik sarkában vagy fűcsomó takarásába - takaratlanul - rakja le tojását.
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Mivel a volier bármelyik ajtójának kinyitása a madár kiszökésének veszélyével 
jár, ezért a gondozók egy 150 cm hosszú pálcára kis konzerves dobozt 
szereltek, s ezzel a szerszámmá! a volier bármely részéből biztonsággal tudták 
kiemelni a tojást. A tojások helyszíni megjelölése /grafit ironnal a tojás 
vastagabb végén/ lényeges és fontos követelmény. A tojásra felírásra került a 
törzs száma és a keltezes /hó,nap/, melyet a szakmunkás gondozók végeztek 
el. A jelölés alapján kerültek az adatok a törzsek egyedi nyilvántartásába, ahová 
nemcsak az ép, de a törött, lágyhéjú és hibás tojások is bejegyzésre kerültek. A 
mindig naprakész állapotú nyilvántartásban "visszajegyezhetők" voltak a 
lámpázásoknál "kivált" terméketlen tojások, és jól következtethettünk a 
szükséges kakascserére, ha valamelyik törzs tojásainál sorozatos volt a 
terméketlenség.

Célfeladataink egyik fontos kérdése volt az, hogy milyen típusú tojató voiler 
felel meg legjobban hazai igényeinknek és lehetőségeinknek. Melyikben érhető 
el a legmagasabb tojáshozam es a tojások keltethetosége? Mint azt már az első 
törzsállomány kialakítása során érintettük, három voilertípusban vette kezdetét a 
szürkefogoly zárttéri tojatása. A volierek főbb jellemzői a következők:

1./ Angol rendszerű tojató volier, 250x125 cm alapterületű, 50 cm magas, 
fenék nélküli, tetején elől és hátul 1-1 ajtóval.
2./ Francia rendszerű volier, 190x75 cm alapterületű, 60 cm magas, alja 
sodronyfonattal zárt /10 cm-re a talaj felett/, elől és hátul 1-1 ajtóval.
3. Hazai, hagyományos, immobil volier, földbe ásott oszlopokon nyugvó, 
200x200 cm alapterületű, oldalain és tetején hálóval fedett, egyajtós 
létesítmény.
Az első kísérleti évek folyamán bebizonyosodott, hogy a francia és hazai 

hagyományos volierekben, csaknem 50 %-kal kisebb volt a tojáshozam, mint az 
angol rendszerű volierekben. Az eltérés okának magyarázata és bebizonyítása 
a következő:

-Az angol rendszerű volierben a tenyészidőszak teljes tartama alatt 
csaknem természetes körülmények között élt a fogolypár a lucernás-füves 
talajon. Ha a volier által fedett területen felélték a növényzetet, akkor a 
volier - egyszerű áthúzással - áthelyezést nyert friss füves területre.

-A francia rendszerű volierben, mivel annak sodronyos aljzata volt, 
"levegőben" élt a fogolypár, a zöldtakarmányhoz csak a beadott napi 
adagból jutott.

-A hazai hagyományos és stabil, ketrecszerű voliernek talaját borító 
növényzetet a fogolypár egy-két hét alatt felélte és az idény végéig a 
puszta talajon / néha sárban/ volt kénytelen élni.
Fentiekből kitűnik, hogy a zárttéri tenyésztésbe helyezett vadmadárnak - a 

sikeres tenyésztés érdekében - a lehetőségek szerint ki kell elégíteni 
természetes igényeit. A szürkefogoly talajon és dús vegetáció között élő 
vadmadár, nehezen fogadja el az ösztöneinek idegen tartási viszonyokat, netán 
a baromfitenyésztés technológiáit. Jelmondattá vált a gödöllői tenyésztelepen, 
hogy :*Tojatni a talajon, nevelni a sodronyon

Visszatérve a fogoly tojástermelő képességének vizsgálatához, szólni kell 
a kiemelkedően magas egyedi tojáshozamok eseteiről és jelenségeiről.

Ismert tény, hogy a vadon elő fogolytyúkok tojáshozamának /10-16 db/ a 
többszöröse nyerhető a zárttéri, ill. mesterséges viszonyok közötti tojatásnál. 
Azért, mert naponta elszedjük /elraboljukI tőlük a tojást, de fajfenntartási ösztönük 
fészekaljuk pótlására készteti őket Ha abbahagyjuk a tojások napi begyűjtését, 
akkor 3-4 nap múlva a fogolytyúk befejezi a tojásrakást. A visszahagyott 
tojásokat nem üli meg, azaz nem kotlik meg zárttérben.

Minden tenyészidőszakban találkozunk olyan kiemelkedően magas egyedi 
tojáshozamokkal, amelyek tyúkjait a gondozok "élő tojásgyár"-nak neveztek.
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Ezen tyúkok tojástermelésénél három figyelemre méltó jelenséget 
tapasztalhatunk:

- a tojásrakás idejének /perzisztencia/ rendkívüli hosszúsága, ami elérheti a
100 napot is;

- az egy napra eső tojáshozam: 0.80-0.95 db/nap;
- a napi kettős tojáshozamok ténye és gyakorisága, ami élettani szempontból

is érdekes és figyelemkeltő esemény.
A fentebb leírt és a 3.sz. táblázatban felsorolt nagy tojáshozamú 

fogolytyúkok teljesítményének alátámasztása céljából a 3.sz. ábrán két 
kiemelkedő tojáshozamú tyúk tojásrakási naptárat mutatjuk be. A G-181. 
törzsszámú 100 napos perzisztencia alatt 92 db tojást tojt, ami 0.92 db tojás/nap 
átlagot jelent. Öt alkalommal volt napi kettős tojáshozama. A G-70-es 
törzsszámú tojó 85 napos perzisztencia alatt 78 db tojást produkált, ugyancsak 
0.92 db tojás/nap átlaggal, napi kettős tojáshozama nem volt. Ez a tyúk május 
3-tól, június 30-ig 59 db tojást rakott, közbenső pihenőnap nélkül.

A fogolytojások keltethetőségét vizsgáló kutatások azt igazolják, hogy a 
begyűjtött tojásokat -optimális tárolási körülmények esetében is - 10 napos 
koruk előtt kell keltetésbe venni, mert a tovább tárolt tojások keltethetőségi 
aránya rohamosan csökken. Felvetődik a kérdés, hogy a szabadon élő 
fogolytyúkok, 10-16 db tojásból álló fészekaljukat hány nap alatt rakják le. 
Irodalmi utalást nem találtam e kérdéshez, de szabadon élő /általunk 
kibocsátott/ és fészkelő szirti fogolynál /Alectoris graeca/ sikerült egy olyan 
fészket találni és megfigyelni, amelyben a negyedik napon 5, a hetedik napon 9 
és a tizedik napon 13 db tojás volt. Lehetséges /talán valószínű?/, hogy a 
szürkefogoly is a napi kettős tojáshozamok "beiktatásával", tíz napon belül rakja 
le fészekaljat? Azt számos esetben tapasztaltuk, hogy a napi két tojás nem két 
napszakban /délelőtt és délután/, hanem alig egyórás időközzel rakja le.

Elsősorban a csibék felnevelhetősége és a tojások keltethetőségi aránya 
miatt a tojatás, ill. a tojások begyűjtésének befejezése: június utolsó napja. A
3.sz. táblázatban és a 4.sz. ábrán feltüntetett júliusi hozamok és keltethetőségi 
adatok megismerése, kísérleti jellegű volt. Bizonyítást nyert, hogy a 
termékenységi fok és a hozamok alacsony értéke miatt a júliusi tojatás 
gazdaságtalan. A hosszú -három hónapos- tojatási idény alatt, kondíciókban és 
vitalitásban visszaesett, azaz kimerült tyúkok - a 4.sz. ábra alapján is jól 
érzékelhető- gyenge minőségű tojásokat tudtak produkálni.

Tojástárolás, keltetés

A tojások keltetésbe vételükig történő tárolása és kezelése alapvetően 
fontos tenyésztési feladat. Elsősorban is olyan tojástároló helyiségre van 
szükség, amelynek hőmérséklete a 12-14 °C-nál nem szélsőségesebb, relatív 
páratartalma 60-70 %-os, penész- és gombamentes, jól szellőzöttségű. A 
gödöllői fogolytenyésztő telep fenti normatívákkal bíró tojástárolóval 
rendelkezett, amely a kezelőépület betonaljzatú pincéje volt. A tároló 
helyiségben több -régi típusú- tálcás tároló szekrény állt rendelkezésre. 
Ezekben lehetőség volt a törzsenkénti tárolásra is. Hátrányuk volt, hogy a 
tojásokat -naponta csak egyszer- kézzel és egyenként kellett hossztengelyük 
iranyában 180 fokos szögben megfordítani.

A tenyésztés utolso szakaszának - a keltetésnek- leírása előtt meg kell 
még említeni a tojáshozamok részidőszakos /dekádonkénti, havi/ mennyiségi 
arányainak ismeretét. A dekádonként /vagy hetenként/ várható tojáshozamok 
alapján készíthető el a keltetési, nevelési, értékesítési és kibocsátási rotációs
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terv. A 4.sz. táblázat 12 év tojástermelési adatait rögzíti, amelyek átlagai, nem 
nagy eltéréssel, szolgálhatják a rotációs terv elkészítését.

A tenyésztés befejező szakasza a keltetés. Előre kell bocsátani, hogy már 
a tenyésztőtelep létesítésekor az volt az egyik alapvető célkitűzés, hogy az 
országosan csökkenő fogolyállomány növeléséhez az alapvető szaporítóanyag 
/tojás/ igényeket tudjuk majd kielégíteni. Ennek az elvárásnak tényét az 5.sz. 
táblázat mutatja be.

Mivel a tenyésztői munkák elindulásakor még nem rendelkeztünk 
építményekkel és technikai adottságokkal, így a hagyományos, házi 
kotlóstyúkkal történő keltetési módszerhez folyamodtunk. Első évben csak 1 db 
"National"-típusú, 300-as asztali keltetőgépe volt a tenyésztelepnek. Korábbi 
tenyésztői tapasztalatokat alkalmazva, úgynevezett kombinált keltetést is 
végeztünk, amelynek lényege, hogy az első 7-8 napra kotlóstyúkkal 
"elokeltettünk", majd azt követően atraktuk a tojásokat a keltetőgépbe. 
Keltettünk "tisztán" házityúk kotlóssal is, de a nehéztestű kotlósok alatt 
számottevő volt a tojások törése, valamint a kelési időben bekövetkezett 
eltaposás. További -főként asztali- keltetőgépek beszerzésével megszűntettük a 
házityúkkal való keltetést. A szükséges gépkapacitás kialakítása, évről-évre 
folyamatosan következett be. A 300-as asztali gépek mellé 600-as, majd 
forgódobos szekrényes keltetőgépek is érkeztek. 1970-ben épült fel az első 
"Lohman'-típusú nevelőház, amelyben a keltető helyiség is kialakítást nyert. 
Sajnos, ez az építmény -gyenge szigetelőképessége miatt- keltetőnek a nappali 
felmelegedése és az éjszakai lehűlése miatt, nem alkalmas. A keltető 
helyiségben szükséges 50-60 %-os páratartalmat csak az aljzat /padozat/ 
gyakori locsolásával lehetett biztosítani. A nehézségek ellenére is azt a 
szürkefogoly mennyiséget, amely a következő évi törzsállomány kialakításához 
kellett, ki tudtuk keltetni, majd felnevelni.

Nevelési technológiánk is az évek folyamán fejlődött. Első években 
egyszerű, deszkából készült előnevelőket építettünk, amelyekben vörösfényű 
infralámpák szolgáltatták a meleget. Később a fénytelen, úgynevezett "Pellérdi"- 
műanyák alatt elonevelődtek a fogolycsibék. Ezzel a műanyarendszerrel sokkal 
jobbak voltak a nevelési eredményeink, mert parabolájának nagy mérete 
/200x50 cm/, valamint automatikus hőszabályozasa nagy területre vetítette a 
szükséges hőmérsékletet.

A kotlóstyúkkal végzett keltetésnél 50-60 %-os kelési eredményeink voltak. 
A "kombinált" keltetéssel 60-65 %-os kelési arányt értünk el. A csak 
keltetőgépekkel történt keltetések eredményeit a 4.sz. ábrán olvashatjuk le.

Értékesítés, kibocsátás

Visszatérve a tojástermelés mennyiségi adataihoz, az 5.sz. táblázat 
adatainak tanúsága szerint a 12 tenyészev folyamán 67 400 db tojást 
gyűjtöttünk be. Ennek a mennyiségnek 63.5 %-át /42 830 db/ értékesítettük, 
34.8 %-át /23 430 db/ keltettük és 1.7 %-a /1 140 db/ kezelési, tárolási és 
keltetési veszteség volt.

Az értékesített tojások 80 %-át hazai vadásztársaságok, mező- és 
erdőgazdaságok és egyéb szervek vásároltak meg, míg az összes tojáshozam 
20 %-át - a MAVAD-on keresztül- nyugat-európai allamokba exportáltunk, 
csaknem 1 dolláros egységáron. A külföldre történt tojásértékesítéssel az volt a 
felsőbb szakvezetés célja, hogy a korszerű és speciális vadmadártenyésztő 
/keltetőgépek/ és nevelő technológiákat importálhassuk. Ez a hasznos 
elképzelés azonban egy miniszterelnök-helyettesi teleplátogatás
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következményeként - a tojás-exporttal együtt- meghiúsult. Említést érdemel, 
mivel ide tartozik, hogy egyik francia vevőnk májusi tojásszállítmányunkat 95 %- 
os termékenységi arannyal igazolta vissza.

Az értékesített tojásmennyiség -a vevők jogos igénye és kikötése alapján- 
főként a májusi és június első dekadjában termelt tojásokból került eladásra. E 
tényre vezethető vissza az, hogy az általunk keltetett tojások termékenységi és 
kelesi aránya alacsonyabb a valóságos átlagértékeknél.

Növedék és felnőtt szürkefogoly értékesítésünk csak minimális volt, amire 
a tojásértékesítés nagysága ad választ.

Kibocsátásra elsősorban a letojatott állományból azok az egyedek, 
amelyek a tojáshozamban nem, vagy kevés tojással vettek részt, továbbá a 
tenyeszidőszakban kisebb sérülést szenvedettek kerültek. Mivel 1970-től a 
tenyésztelep az "Egyetértés " Vt. érdekkörébe került, ezen okból a 
fácántenyésztés vált elsődleges feladattá. A fácánkibocsátással együtt, az e 
célra szánt szürkefoglyok is ugyanarra a kibocsátó helyre kerültek, de azok 
további sorsáról a tenyésztőtelepnek nem voltak és nincsenek információi.

A teljesség érdekében idekívánkozik még az is, hogy az eredetileg csak a 
szürkefogoly zárttéri tenyésztése céljából létesített tenyésztőtelepen más 
vadmadarfajok tenyésztése is történt. Elsősorban a Balkánról származó szirti 
fogoly /Alectoris graeca/ és a Spanyolországból importált vörösfogoly /Alectoris 
rufa/ kísérleti tenyésztése is feladatunkat képezte. A szirti fogoly volt az 
elsődleges "vetélytársa" a hazai fogolynak, mivel könyebb volt tojatni, keltetni és 
nevelni, mint a hazait, de kibocsatóhelyén nem maradt meg. Vagy elkóboroH 
onnan, vagy a ragadozók áldozatává vált. Az 1970. és 1971. években csaknerr 
kétszerannyi szirti fogoly párt alakítottunk ki, mint szürkefogolyból.

Tanulságok, ajánlások

írásomban már említettem, hogy a szürkefogoly igazi vadmadár. Nehezei 
viseli el a zárttéri rabságot, még kevésbé a zajos és háborított környezete 
továbbá a baromfitenyésztésben alkalmazott technológiákat. Személyi ismeret 
kiváló, állandó gondozóját megismeri, de a telepre látogató idegene 
hangoskodása izgatottá teszi és röpködésre készteti. Monogám és talajon lak 
madár\ Valószínű, hogy félénksége /vadsága/ a monogámiából ered; 
növényzettel borított talajt tartja otthonának, ahol is állandó életveszélyben € 
szüntelen éberségben éli életét. Lehetséges, hogy a fácán -a szürkefogolly 
ellentétben- poligámsága és felgallyazási ösztöne folytán, alkalmazkodobb 
zárttéri viszonyokhoz, s ezért közömbösebben is viseli el a behatárolt, zártfc 
életkörülményeket.

Fentebb leírt magatartási /etológiái/ jellemzők és az előző fejezeteké 
kiemelt megnyilvánulások megismerése, hasznos tanulságként szolgált 
tenyésztési munkánkat. Nem hatott kedvezően a szürkefogoly tenyésztésére 
fácánnál társított tartási-tenyésztési forma, sőt még a szirti- és vörösfogolh 
való "társbérlet" sem. Meglátásunk szerint, a sikeres szürkefogoly-tenyésztésri 
-egyik- fontos feltétele a tenyésztelepi homogenitás.

A csendes és háborítatlan telephely kiválasztása és a célnak megfeli 
berendezések előre történő elhelyezése /építése/ a sikeres tenyésztés eg 
garanciája. A tojatási idényben történő építkezések és egyéb mozgások hata 
lemérhetőek a csökkenő tojáshozamok mennyiségénél. Ezt a negatív jelensé' 
akkor is tapasztaltuk, ha néhány "látogató" végigsétált a telepen.

Végül, de nem utolsósorban, ismételten szólni kell a tojatás techn; 
eszközeiről és formáiról. A tojató volierek alkalmasságánál kiemelésre kerüli
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angol típusú volier előnye, amit nem szükséges hosszasan indokolni. Zöld 
növényzettel borított talajon él benne a fogolypár, ami szaporodási 
életfeltételeihez elengedhetetlen igénye. A baromfitenyésztésben használt 
technológiák alkalmazása -legalábbis napjainkig- nem bizonyították a kívánt 
vagy tervezett mennyiségi és minőségi eredményeket. Csak megismételjük a 
gyakorlati tapasztalatokból keletkezett jelmondatot, hogy tojatni a talajon tehet 
leggazdaságosabban.

Mielőtt az utolsó mondat végére pontot tennénk, az e területen végzett 
munka emberi oldaláról is szólni kell. Meg kell említeni és rögzíteni azok nevét, 
akik a tenyésztő telep létesítése és eredményessége érdekében kiemelkedő 
munkát fejtettek ki.

Dr. Bertóti István és Dr. Nagy Emil szakirányítók mérhetetlen fáradozása 
árán jött létre a telep. Hivatástudatuk és szilárd elkötelezettségük volt a 
biztosítéka annak a meglátásnak, hogy Magyarországon is lehet a szürkefoglyot 
zárttéri környezetben szaporítani. Elképzeléseik megvalósultak, 
tevékenységükkel nagymértékben hozzájárultak a magyar vadgazdálkodás 
fejlesztéséhez.

Azokról a szakmunkásokról sem feledkezhetünk el, akik évtizedeken át 
nagy-nagy lelkiismeretességgel és odaadással látták el gondozói munkájukat. 
Ok voltak az eredmények tényleges előállítói és kivitelezői. Rend- és 
tisztaságszeretetüknek tudható be, hogy a tenyésztőtelepen járványos vagy 
fertőzött madárbeteg soha nem volt. A "fogolyszezon" után még évek során sok 
tízezer fácánt is neveltek. A munkacsapat tagjai voltak: Varga Mihályné, 
Dobrovolni János, Pálfai Jánosné, Lelikné Aszódi Mária és Lódi Józsefné.

Ma már nem újdonság hazánkban a zárttéri fogolytenyésztés. Bizonyára 
vannak eredményesebb es gazdaságosabb tenyesztő-, nevelőtelepek is, 
amelyek már modern vadmadárkeltető és nevelő felszerelésekkel üzemelnek.

írásom tárgya egy úttörő munka bemutatása volt. Ugyanakkor ide
kívánkozik az a szakmai visszatekintés, hogy a szürkefogoly mesterséges 
tenyésztésére irányuló célmeghatározást az akkori erdészeti főhatóság /,OEF/ 
rendelte el és egy "patinás" múltú erdőgazdaság /a volt Gödöllői Állami 
Erdőgazdaság/ és annak erdészszakemberei valósították meg a nemes 
feladatot.
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1. sz. táblázat: Különböző származású és korú fogoly tenyószpárok tojástermelési adatai (1965)

Megnevezés

Összes
törzs

száma

Tojásrakó törzsek Tojás
rakás

kezdete

összes
tojásho

zam

Átlagos
tojás
hozamszáma aránya

pár pár % hó, nap db db/tojó

Abádszalókl "szelíd" 20 18 90 IV.14. 534 29.7

Francia "szelíd" 7 6 86 IV.22. 169 28.2

ATE "félvad"’ 4 4 100 V.3. 79 19.8

MAVAD-Sopron "vad,,? 12 4 33 V.10. 41 10.3

Összesen 43 32 - - 823 -

Átlag - - 74 - - 25.7

1 2-3 éves tyúkok ? 1-3 éves tyúkok



2. sz. táblázat: Különböző életkorú fogolytyúkok tojáshozamai

Megnevezés
Egység A fogolytyúkok életkora

1 év 2 év 3 év

Értékelt törzsek száma pár 180 152 48

Tojásrakó törzsek száma pár 165 131 40

aránya % 92 86 83

Tojáshozam db 7,529 4,918 1,364

Átlagos tojáshozam Összes tyúkra db/tyúk 41.7 32.3 28.5

Tojásrakó tyúkra db/tyúk 45.5 37.5 34.1

Tojások keltetési aránya % 80.2 76.8 70.7



3. sz. táblázat: A kiemelkedő tojáshozamú törzsek adatai 1965-1976 között.

Év
A

törzspár
száma

Tojáshozamok A tojás- 
rakásl 

Időszak 
hossza

Napi
kettős
tojás
rakás
esete

Napi
átlagos
tojás
hozam

Április Május Június Július összes

darab nap db/nap

1965 Fr-25 2 16 21 10 49 80 1 0.613

1966 G-85 16 32 27 4 79 85 4 0.929

1967 G-181 12 30 30 20 92 100 5 0.920

1968 G-190 12 30 29 9 80 95 4 0.842

1969 G-160 10 29 28 18 85 97 9 0.876

1970 G-161 11 30 24 - 65 70 4 0.929

1971 G-62 1 28 30 2 61 64 6 0.953

1972 G-28 16 27 28 7 78 95 4 0.821

1973 G-90 10 31 28 - 69 75 1 0.920

1974 G-70 13 30 30 5 78 85 - 0.918

1975 G 202 17 27 25 5 74 93 2 0.796

1976 G-23 3 27 28 - 58 68 1 0.853



4. sz. táblázat: Dekádonkénti, havi és évi összesített tojáshozamok

ÉV Á p r i l i s M á j u s J ú n i u s Évi

összes1-10. 11 -20. 21 -30. összes 1-10. 11-20. 21-31. Összes 1-10. 11-20. 21-30. 1 Összes
1965 - 25 52 77 107 146 192 445 169 75 28 272 794
1966 3 67 309 379 615 810 880 2,305 733 590 513 1,836 4,520
1967 - 44 314 358 769 1,219 1,442 3,430 1,335 1,312 1,163 3,810 7,598
1966 7 95 800 902 1,491 1,924 2,303 5,718 2,147 1,809 1,310 5,266 11,886
1969 5 72 297 374 988 1,483 1,787 4,258 1,756 1,641 1,526 4,923 9,555
1970 - 11 184 195 499 906 1,149 2,554 1,152 1,079 753 2,984 5,733
1971 - 4 79 83 213 426 499 1,138 450 417 362 1,229 2,450
1972 19 285 607 911 973 1,037 1,351 3,361 1,142 1,082 965 3,189 7,461
1973 2 66 242 310 569 689 799 2,057 683 655 625 1,963 4,330
1974 2 96 281 379 694 967 1,100 2,761 1,033 979 796 2,808 5,948
1975 3 47 228 278 479 728 861 2,068 831 709 436 1,976 4,322
1976 - 1 97 98 278 510 516 1,304 580 496 325 1,401 2,803

összes 41 813 3,490 4,344 7,675 10,845 12,879 31,399 12,011 10,844 8,802 31,657 67,400
Arány 0.06% 1.21% 5.18% 6.45% 11.39% 16.09% 19.11% 46.59% 17.82% 16.09% 13.06% 46.97% 100.00%



6. sz. táblázat: A termelt tojások forgalmazása, a kikeltetett foglyok értékesítése és kibocsátása

Év

Termelő törzsek 
száma

Termelt 

tojás 
(IV-VI. hó)

Értéke
síte tt
tojás

Kelte
tett

tojás

Termé
keny
tojás

Kelési
arány

Értéke
síte tt
fogoly

Kibocsá
tott fo

goly
Induló Tojás

rakó

Pár db dt3 % db

1965 44 32 794 780 63.1 49.3

1966 150 140 4,520 2,000 2,460 70.4 527 70 120

1967 186 176 7,598 5,800 1.720 71.1 59.3 134 156

1968 360 309 11,886 8.760 3.100 74.3 60.8 305 463

1969 330 285 9,555 7,400 1,990 69.8 56.3 - 67

1970 168 160 5,733 4,500 1,150 73.5 60.2 222 201

1971 88 72 2.450 500 1,900 74.0 63.0 85 275

1972 193 180 7,461 5.050 2,300 73.6 64.2 80 282

1973 103 97 4,330 1,520 2.780 70.4 63.8 272 172

1974 150 142 5,948 4,200 1.250 76.3 65 1 18 300

1975 120 114 4.322 3.100 1,200 74 3 63.8 25 500

1976 75 72 2.803 - 2.800 70.6 603 40 1.100

Összes 1.957 1.779 67.400 42.830 23.430 1.251 3.636



1. sz. ábra: A tojásrakás kezdetének naptára

9Z
.6V
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2. ábra: A törzsek megoszlása a termelt 
tojás mennyisége alapján

Tojástermelés, db



3. sz. ábra: Két kiemelkedő termelésű fogolytörzs tojásrakása

A (3-181. sz. fogolypár tojáshozamának alakulása 1967-ben
Hónap 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 Tojáa-

2 4 6 a 10 12 14 16 18 20 22 24 26 26 30
Április • • • • • • • • • • • • 12

30

A l3-7(3. sz. fo golypár ÍOjfás/w)zamánaJr aJfakulása 7974!-£>©/1

•
30
20
92

Hónap 1 3 s 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 Tojás-
azám2 4 6 s 10 12 14 16 10 20 22 24 26 26 30

Április • • • • • • • • • • • • • 13
30

Júliua • • • • •
30
5

76



4. sz. ábra: A termékenységi és a kelésl arány alakulása (1965-1976)

lampaZQsi arány 

kelést arany
100

50

0
1. 2. 3 4. 5 6 7. 8 9.

1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 július

á p r i l i s  m á j u s  j ú n i u s


