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Földünkön megközelítõleg hatezer emlõs állatfaj 
él. Jared Diamond (1997) kitûnõ munkájában 
számos okot említ arra vonatkozóan, hogy 
miért oly csekély a háziasított emlõsfajok száma. 
Nagyon meglepõ, hogy i. e. 2500 óta gyakor-
latilag nem került sor egyetlen olyan emlõsfaj 
háziasítására sem, amely érdemi szerephez 
jutott volna. Diamond mintegy 148 emlõsfajt 
említ, negyvenöt-ötven kilogrammos kifejlett 
testtömegnél nagyobbat, amelyek érdemben 
számba jöhettek volna háziállatjelöltként, 
ezek közül tizennégy fajt háziasítottak, de 
csupán öt faj – az ún. nagy ötös – terjedt el 
széles körben: a ló, a szarvasmarha, a sertés, 
a juh és a kecske. A többi kilenc faj: az egy-
púpú (dromedár) és kétpúpú teve, a láma 
és alpaka, a szamár, a rénszarvas, az ázsiai 
bivaly, a jak, a banteng és a gaur csak a Föld 
egyes területein játszanak érdemi szerepet.

Francis Galton, már 1865-ben, a háziasításra 
alkalmas vadfajok sajátosságait – alapvetõen 
helyesen – az alábbiakban határozta meg: 1. 
szervezetük legyen szilárd, 2. jól viseljék az 
ember közelségét, társaságát, 3. szeressék a 
viszonylagos kényelmet (comfort loving), 4. 
tartásuk hasznot hozó legyen az ember szá-
mára, 5. a jó szaporíthatóság fontos tényezõ, 
6. kezelésük, gondozásuk legyen viszonylag 
egyszerû, könnyû.

A háziasítások idõpontjai jól alátámasztják 
Galton szempontjait, hiszen a korai állatte- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nyésztõ népek hamar háziasították az arra 
alkalmas nagytestû emlõsfajokat. Valameny-
nyit i. e. 8000 és i. e. 2500 között domeszti-
kálták, vagyis az utolsó jégkorszak után 
megjelenõ, letelepedett, földmûvelõ – állatte-
nyésztõ életmódot folytató társadalmak 
kialakulását követõ idõszakban. A nagytestû 
emlõsök háziasításának kora a juhokkal, 
kecskékkel és a disznóval kezdõdött (i. e. 
8000), és a tevékkel végzõdött (i. e. 2500). 
Azóta nem került sor nagyemlõs háziasítá-
sára. Annak ellenére, hogy érdemi kísérletek 
történtek több más faj háziasítására is. 

A XIX. és XX. század folyamán hat nagy-
testû emlõs – tehénantilop, jávorantilop, 
jávorszarvas, pézsmatulok, zebra, amerikai 
bölény – háziasításával kísérleteztek jól 
képzett szakemberek, állattenyésztõk, ge-
netikusok. A jávorantilop – mint jó hús- és 
tejtermelõ legnagyobb testû afrikai antilop 

– háziasítására több helyen is kísérleteket 
tettek, így az ukrajnai Aszkania Nova-i 
állatkertben, illetve kutatóközpontban, 
Angliában, Kenyában, Zimbabwében és Dél-
Afrikában is. Jávorantilop kísérleti farmokat 
állítottak fel Skóciában, Oroszországban, 
Afrikában. A jávorantilop teje nagyon tartós, 
termosztátban 37oC-on tárolva sajtszerûen 
sûrû állagúvá válva még hónapok múlva 
is fogyasztható marad. Az afrikai körülmé-
nyek között gondozásuk semmivel sem volt 
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körülményesebb, mint a szarvasmarháké, 
ugyanazon a legelõn jobban gyarapodtak, 
mint a szarvasmarha, ellenállóbbak voltak a 
betegségekkel szemben. A száraz évszakot 
is könnyebben vészelték át. A jávorantilop 
tehenek kétéves koruktól évente egy borjút 
ellettek, és reggelente egy-másfél liter tejet 
adtak, ha borjaikat éjszakára elválasztották 
tõlük. A különbözõ háziasítási kísérletek 
egyike sem volt azonban eléggé sikeres gaz-
daságilag ahhoz, hogy az az állattenyésztõk 
számára kellõen vonzó legyen.

A gímszarvastenyésztés kialakulása

A szarvasfélék közül a rénszarvast a lappok 
és más északi népcsoportok évezredek óta 
félvad csordákban tartják. Ázsiában, Szibéria 
és Kína egyes részein a gímszarvas egyes 
alfajait, a maral és a pettyes miluszarvast is 
már évszázadok óta tartják fogságban. Ezek 
az állatok azonban évente csak egyszer 
kerülnek emberközelbe, akkor, amikor a 
bikák barkás, még félig kifejlett agancsát 
levágják. A levágott ún. háncsos agancsból, 
a pantból készítették az õsi néphagyomány 
szerint gyógyító, roboráló hatású port vagy 
alkoholos kivonatot. Az így tartott szarvasok 
azonban nem tekinthetõk háziasítottnak.

Európában a gímszarvast (és kisebb mér-
tékben a dámvadat is) régóta tartotta az ember 
vadaskertekben. Nagy valószínûség szerint 
a vadhús az ember húsellátásában jelentõs 
szerepet játszott egészen a XVII. századig, a 
mezõgazdasági tevékenység intenzívebb 
módszereinek elterjedéséig. Jellemzõ, hogy 
például Angliában és Skóciában több mint 
2300 szarvaspark létezése bizonyítható a kö-
zépkorban. E vadasparkok elsõdleges funkci-
ója a vadászatok terítékének biztosítása volt, de 
a melléktermék, a hús elõállítása kétségtelenül 
lényeges elemét képezte az adott idõszak gaz-
daságának (Fletcher, 1998). Igaz ugyan, hogy 
a vadászat a középkori Európában a fõurak, 
magas rangú egyházi méltóságok, fejedelmek, 
királyok és hivatásos vadászok kiváltsága volt, 

a vadorzást mindenhol kegyetlen szigorral 
büntették, a büntetés alól még a nemesek sem 
voltak kivételek. Magyarországon is számos 
bizonyítéka van vadaskertek létesítésének, 
többek között IV. Béla Zólyom megyei 
vadaskertje, Mátyás király Buda melletti, 
nyéki vadaskertje érdemel külön is említést. 
A vadaskertek a vad megóvását is szolgálták, 
télen a vad etetésérõl is gondoskodtak. Egy 
sokkal korábbi példa: II. Géza egyik, 1157-
ben kiadott oklevelében rendelkezett sózók 
létesítésérõl a szarvasok részére. Már a XV. 
században nemcsak a királynak, hanem a 
nagybirtokokkal rendelkezõ fõuraknak, sõt 
tehetõs polgároknak is volt vadaskertjük. A 
XVI–XVII. században is nagy jelentõségûek 
voltak a vadaskertek, mert ezekben lehetett az 
akkori kezdetleges vadászfegyverekkel rövid 
idõ alatt biztonsággal nagyobb mennyiségû 
vadat ejteni. Ünnepi alkalmakra Bécsbe, az 
országgyûlésre a magyar vadaskertek szol-
gáltattak nagymennyiségû vadhúst (Csöre, 
2000). A szarvashús az elõkelõ réteg étlapjáról 
ritkán hiányozhatott (Cey-bert, 2003).

Amint az az elõzõekben röviden össze-
foglaltakból kitûnik, Európában már évszáza-
dok óta érdemben és céltudatosan foglal-
koztak a nagyvad és különösen az elismert 

„vezérállat”, a gímszarvasállomány hosszú 
távú fenntartásával, létfeltételeinek biztosítá-
sával, akár vadasparkokról, akár egyéb va-
dászterületekrõl is van szó.

A gímszarvas háziasítására tett elsõ tervszerû 
kísérletek azonban csupán az 1960-as évek 
végén kezdõdtek, két centrumban egymástól 
majd 20 ezer kilométeres távolságra Skóciá-
ban és Új-Zélandon. Az új-zélandi háziasítási 
kísérlet vált igazán sikertörténetté, és a hazai 
gímszarvas-tenyésztési program is utóbbihoz 
kapcsolódik.

A legelõre alapozott gímszarvastenyésztés 
kialakulása. Az újzélandi példa

Az elsõ gímszarvasokat Új-Zélandra – területe 
269 ezer km2, háromszor akkora, mint ha-
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zánk – 1850-tõl vitték be különbözõ angliai 
és skóciai vadasparkokból, késõbb angol 
eredetû állományt telepítettek át Ausztráliából 
is. A feljegyzések szerint 1851 és 1919 között 
kétszázötven importált szarvast telepítettek át, 
és benépesítették velük az északi és déli sziget 
erdõségeit.

A kiváló létfeltételek, a dús vegetáció és 
természetes ellenség, ragadozó állatfaj nem 
lévén, igen gyorsan szaporodtak. A szarvas-
telepítés célját, a vadászható nagyvadállomány 
létrehozását a tehetõsebb európai telepesek 
számára gyorsan elérték.

Az Új-Zélandi Állami Erdõgazdasági 
Szolgálat 1920-ban már háromszázezres vad 
gímszarvaspopulációról számolt be, továb-
bá a túlnépesedés miatt aggasztó mértékû 
erdõ- és vegetációpusztulásról tájékoztatják 
a kormányzatot. Az okozott kár nagyságát 
a vadásztatási „iparág” bevételeinek több 
mint hússzorosára becsülték. 1930-tól 
kezdve a Belügyminisztérium vált a kívá-
natos szarvaslétszám beállításáért felelõssé, 
állami vadászalkalmazottak végezték az 
állománycsökkentést, késõbb az Erdészeti 
Hivatal is bekapcsolódott Az évente elejtett 
szarvasok száma 1940-1956 között negyven-
kilencvenezer között változott; majdnem 
ugyanakkora állományt lõttek ki évente a 
hazai és vendégvadászok (Yerex, 2001).

A szarvasállomány túlszaporodását a ha-
gyományos vadásztatási módszerekkel még-
sem lehetett megakadályozni. Ugyanakkor 
a lõtt vad húsának exportja mind nagyobb 
üzlet lett, a fõ piac Európa volt, fõleg Német-
ország. A vadászat és a lõtt vad vágóhidakra 
szállításának hatékonyságát speciálisan e cél-
ra átalakított helikopterek alkalmazásával for-
radalmasították 1965-tõl. Az Alpine Helicop-
ters vállalat egymaga évente százharmincezer 
lõtt szarvast exportált 1970-tõl kezdve (Jerex, 
2001). A virágzó vadhúsexportot, továbbá a 
távol-keleti piacok növekvõ barkás agancs 
és pant árualap igényének folyamatos kielé-
gítését mind jobban kezdte veszélyeztetni a 

helikopteres vadászat, mert nagy hatékony-
sága révén gyorsan csökkent a szabadtéri 
szarvasállomány.

Felvetõdött többekben a gímszarvas farm-
szerû tartása, tenyésztése, sõt a nemesítés gon-
dolata is. 1967-tõl törvényesen engedélyezték 
gímszarvasfarmok létesítését. Nagymértékû 
adókedvezményekkel – az adókból teljes 
mértékben levonható volt a szarvasfarmok 
létesítésére fordított minden kiadás – az 
állam is támogatta új farmok építését. Nagy 
tõkebefektetési hullám indult az új ágazat fej-
lesztését segítve a legkülönbözõbb gazdasági 
szereplõk részérõl. Kezdetben a vadbefogás 
kerítõhálós megoldásait alkalmazták, de a 
növekvõ tenyészállat-kereslet hatására kifej-
lesztették a nagy hatékonyságú, helikopteres 
befogási technikákat. A helikopterekrõl 
megfelelõen kialakított kilövõszerkezettel 
hálót lõttek a szarvasokra. Az akrobatikus 
ügyességû pilóták és a helikopteren kívül a 
leszálló talpakon álló „lövészek” a menekülõ 
szarvascsoport fölé három-négy méterre 
repültek, a hálót rálõtték az alattuk rohanó 
szarvasokra. Az egyszerre kettõ-négy hálóba 
fogott szarvast elkábították, és azonnal a 
kijelölt farmokra szállították. Módunk volt 
látni egy-egy ilyen befogást, maradandó, de 
egyúttal hátborzongató élmény is volt. Becs-
lések szerint 1970 és 1985 között Új-Zéland 
vadon élõ szarvasállományának 85 %-át fog-
ták be, és telepítették be velük az új farmokat. 
A helikopteres vadbefogás veszélyességét 
jellemzi, hogy 1970-1986 között kétszáznál 
több helikopterbaleset során számtalan sebe-
sülés mellett negyvenkét pilóta és fedélzeti 
szakember vesztette életét.

Magánbefektetõk jelentõs kutatási alapot 
hoztak létre, és már 1968-ban a Lincoln Egye-
temet bízták meg a gímszarvas farmszerû 
tartásmódjának kidolgozásával. Pár évvel 
késõbb nagyszabású állami kutatási program 
is indult. Már 1973-ban gímszarvastenyésztési 
központot létesítettek az Állattenyésztési 
Kutató Központban (Invermay). A Lincoln 
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Egyetemen dolgozó csoport Ian Coop és az 
invermay-i kutatók Ken Drew vezetésével 
döntõen járultak hozzá a gímszarvastenyész-
tésnek mint új állattenyésztési ágazatnak 
bámulatos gyorsaságú fejlõdéséhez. A gyors 
tõkeáramlásnak, a tartás- és tenyésztéstech-
nológia gyors fejlõdésének, valamint a nagy 
barkásagancs-keresletnek és a tenyészállat-
eladás konjunktúrájának köszönhetõen 
gyorsan nõtt a gímszarvasfarmok száma 
szerte a szigetországban.

A gímszarvasok viszonylag gyorsan alkal-
mazkodtak a legelõre alapozott tartásmód-
hoz. A tartás jövedelmezõségét jól mutatják, 
hogy egységnyi területre vetítve az 1980-as 
évek második felében készített felmérés 
szerint a gímszarvastenyésztés kilenc-tízszer 
jövedelmezõbb volt, mint a juh- vagy hús-
marhatartás, és háromszor jövedelmezõbbnek 
bizonyult a tejtermelésnél is. Az 1980-as évek 
végétõl megindult a farmokon nevelt szarvas-
bikák széleskörû kihelyezése is különbözõ 
vadászterületekre. Ily módon optimalizálni le-
hetett a kellõen nagy vadsûrûséget a vadászati 
szezonban. A kilövésekkel a szabadterületi 
szarvaslétszám újból visszaállt arra a színvo-
nalra, amely már nem okozott érdemi vad-
kárt. A szarvasfarmok és az erdõgazdaságok, 
vadásztársaságok jó együttmûködése jelentõs 
gazdasági haszonnal járt mindkét fél részére.

Oly szerencsés lehettem, hogy 1974-ben 
új-zélandi meghívásra a Mezõgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztérium miniszterhe-
lyettese, Váncsa Jenõ megbízásából Új-
Zélandra – a világnak már akkor is egyik 
legfejlettebb agrárgazdasággal rendelkezõ 
országába – látogathattam, feltérképezni 
a lehetséges együttmûködési területeket a 
mezõgazdaságban. Személyesen találkozhat-
tam Ian Coops professzorral is és Ken Drew-
val is; nagy hatást tettek rám a gímszarvaste-
nyésztéssel kapcsolatos munkák. Már 
akkor szóba került az, hogy Magyarország 
is potenciálisan különösen alkalmas lehetne 
gímszarvas-tenyésztési programok indításá-

ra. A személyes kapcsolatok folyamatossá 
váltak, az új-zélandi–magyar mezõgazdasági 
együttmûködési megállapodások ezt nagyon 
meg is könnyítették.

Az 1980-as évek elején nagyarányú gím-
szarvasnemesítési program indult Új-Zélan-
don a célból, hogy a helyi, zömében kistestû 
gímszarvasállományt a kiemelkedõ növeke-
dési erélyû és agancsfejlõdéssel jellemezhetõ 
magyar szarvassal is javítsák. Új-zélandi meg-
rendelésre megkezdõdött magyar szarvasok 
befogása és karanténozása tenyészállatex-
port céljaira. Ebbe a munkába mi is bekap-
csolódtunk. Kiváló tenyészanyag került 
Új-Zélandra, a legnagyobb tenyészértékû 
magyar bikák, mint például Kapos, Magyar, 
a szigetországban legalább annyira ismertek, 
mint nálunk Kincsem, a legyõzhetetlen angol 
telivér kanca. Sok százezer új-zélandi farm-
szarvas ereiben magyar vér is kering.

Napjainkban Új-Zélandon több mint 
kétmillió gímszarvast tartanak mintegy öt-
ezer farmon, ebbõl 1900 gazdaságban csak 
gímszarvast, a többi ún. vegyes farm, ahol 
gímszarvast, húsmarhát és juhot is tartanak. 
E jelentõs állattenyésztési ágazat kiválóan 
illeszkedik a környezeti feltételekhez, a lege-
lõn történõ tartáshoz. A vadon élõ állomány 
nagyságát 250 ezerre becsülik.

A gímszarvastenyésztés
hazai lehetõségei és tapasztalatai

A Kárpát-medence természeti adottságai ki-
váló élõhelyet biztosítanak legtöbb nagyvad 
fajunknak, köztük a gímszarvasnak. 

Alapvetõen ennek köszönhetõ, hogy ha-
zánk gímszarvasállománya világhírnévre 
tett szert. A Magyarországra történelmileg 
jellemzõ nagybirtokrendszer, majd a nagyüze-
mi gazdálkodás, nagyvadjaink számára 
igen kedvezõ életfeltételeket biztosítottak. 
Ennek köszönhetõen a szarvasállomány 
folyamatosan nõtt, az 1960-as mintegy 
harmincezres létszám az 1980-as évek végére 
megközelítette a 120 ezret (Sugár, 2003).
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Ez az idõszak kivételes helyzetet terem-
tett, mert szabad területen olyan vadsûrûség 
alakult ki, amely szinte a vadaskerti állo-
mánysûrûséggel is felvette volna a ver-
senyt.

Az 1990-es években bekövetkezett priva-
tizáció a tulajdonviszonyok változását 
eredményezte, egyre sürgetõbbé vált a 
mezõgazdasági és az erdei vadkárok mérsék-
lése. Ez természetesen a populáció létszámá-
nak jelentõs csökkentését eredményezte, 
ami érthetõ módon kihatott a vadászati 
lehetõségek romlására is. Ez a tény indította 
el azt a vadaskert„építési lázat”, amely még 
napjainkban is tart: összesen mintegy száz 
vadaskert létesült. 

A vadászatból közel tízmilliárd forint árbe-
vétele származik hazánknak. Felbecsülhe-
tetlen annak értéke is, amelyet a külföldi 
bérvadászok személyes kapcsolataik révén, 
illetve más gazdasági befektetéseikkel jelen-
tenek az országnak. Ezzel szemben azonban 
felmerülnek a szabad területek szarvas-„gaz-
dálkodásával” kapcsolatos gondok:
• erdei és mezõgazdasági károk, melyeknek 

folyamatos növekedése – az EU ár-
színvonalához való felzárkózás miatt 

– prognosztizálható,
• természetvédelmi szempontok erõsebb 

érvényesülése,
• vadászterületek elaprózódásának negatív 

kihatásai,
• a mezõgazdaság intenzívvé, belterjeseb-

bé válásának nagy valószínûsége az arra 
alkalmas szántóterületeken.
Megítélésünk szerint a zárttéri szarvaste-

nyésztés hosszú távon életképes és tovább-
fejlõdõ alternatíva, mert a vadaskertekben:
• kialakítható a szabad területeknél lénye-

gesen nagyobb vadsûrûség,
• eredményesebben szabályozható az ivar-

arány és a korosztály-összetétel,
• figyelemmel kísérhetõ és hatékonyabban 

kezelhetõ, ellenõrizhetõ az állomány 
állategészségügyi szempontból,

• biztonságosabban, rövidebb idõ alatt job-
ban programozhatóan terítékre hozható 
a kívánt vad, nem jelentkezik a szarvasok 
elvándorlásából adódó kiesés (vegetációs 
idõben károsít, de bõgésre elvonul),

• könnyebben megvédhetõ a terület,
• egyszerûbben és szakszerûbben meg-

oldható a takarmányozás.
A vadaskertek fennmaradásának feltétele 

a biztos vendégkör kialakítása, a magas 
szintû szolgáltatások nyújtása és magas érté-
kû, az igényeknek jól megfelelõ minõségû 
és populációszerkezetû szarvasállományok 
megléte. 

Jelenleg kb. háromezer gímszarvast tarta-
nak fõleg vegyes állományú vadaskertben.

Farmszerû szarvastenyésztés

A farmszerû szarvastenyésztésnek a hazai 
mezõgazdaságban nõni fog a szerepe, mert 
ökológiai adottságaink, a magyar gímszarvas 
populációk kitûnõ genetikai tulajdonságai 
a jövõben kialakuló, várhatóan a mainál 
racionálisabb birtokszerkezet, valamint az 
intenzíven és extenzívebben mûvelhetõ 
mezõgazdasági területek (a dombvidéki eró-
ziót megelõzõ, meggátló gyepgazdálkodás) a 
jelenleginél markánsabb szétválása kedvezni 
fog a folyamatnak. A gímszarvas sokolda-
lú hasznosítási lehetõsége, viszonylag jó 
alkalmazkodóképessége és más kedvezõ 
biológiai sajátosságai potenciálisan olyan 
tényezõk, amelyek vitathatatlanul versenyké-
pessé teszik más tradicionálisnak tekinthetõ 
állatfajokkal összehasonlítva.

A farmszerû gímszarvastenyésztésnek a 
mainál lényegesen nagyobb jövõbeni szerepét 
alátámasztó sajátosságok:
A.) A sokoldalú hasznosításban rejlõ lehe-

tõségek:
• a szarvas húsa a legmagasabb igényeket 

is kielégíti az egészséges táplálkozási kri-
tériumokat szem elõtt tartva (alacsony 
zsírtartalom, magas fehérje- és ásványi-
anyag-tartalom),
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• a szarvas húsának kiemelkedõ az élvezeti 
értéke, sokoldalú az elkészíthetõsége,

• az EU-ban kvótákkal nem kell számolni,
• az agancs illetve trófea nagy értéke és sok-

oldalú felhasználhatósága (hullott agancs, 
barkásagancs, illetve trófea),

• a farmon nevelt, ép szarvasbõr minõségi 
bõráruk keresett alapanyaga.

B.) Biológiai, zootechnikai adottságok:
• a magyar gímszarvas növekedési erélye és 

kapacitása kiemelkedõ,
• jó a vágási kihozatal,
• kiváló az agancsfelrakó képessége,
• jól tûri a csoportos tartást, tanulékony,
• jól hasznosítja a legelõterületeket,
• ellenállóképessége nagy, jól alkalmazko-

dott a hazai klimatikus viszonyokhoz,
• hosszú a hasznos élettartama farmokon 

is (15-18 év),
• szaporodásbiológiai adottságai kedvezõek 

(gyors ivarérés, könnyû ellés, jó szaporu-
lati és felnevelési mutatók).

C.) Farmgazdálkodási szempontok:
• a kedvezõtlen adottságú, árunövény-ter-

melésre kevéssé alkalmas területek jól 
hasznosíthatóak,

• a gyepre alapozott szarvastenyésztés 
alacsony környezeti terhelés mellett esz-
tétikailag is különösen szép farmgazdál-
kodási forma,

• a gímszarvas jól társítható más legelõ 
állatfajokkal (például ló, húsmarha, juh), 
javítható a legeltetés hatásfoka, javul a 
legelõ minõsége,

• alacsony az élõmunkaigény, ezért kisebb 
gazdaságok esetén (15-50 ha) kiegészítõ 
tevékenységként is eredményesen 
mûvelhetõ, amire már számos hazai és 
nemzetközi példa is akad,

• a farmon tartott – ún. szemidomesztikált 
– szarvas megõrzi a vad sajátosságait; nagyon 
gyorsan visszavadul, így visszahelye-
zésük vadaskertekbe levadásztatás céljá-
ból nem okoz nehézséget. Viselkedésük 
megegyezik a vadon élõ szarvaséval.

A legnagyobb gímszarvasháziasítási prog-
ram hazánkban a Kaposvári Mezõgazdasági 
Fõiskolán és jogutódjain indult és folyik.

A kaposvári
gímszarvastenyésztési program

A hazai gímszarvas-tenyésztés farmszerû kö-
rülmények között sokat ígérõ lehetõségnek tûnt. 
Az 1970-es évektõl kezdve szoros kapcsolatokat 
tartottunk új-zélandi szakemberekkel, felkészül-
ve a hazai program indítására.

1984-ben indult a Mezõgazdasági és Élel-
mezésügyi Minisztérium (MÉM), késõbb az 
OMFB támogatásával a gímszarvasháziasítási 
és tenyésztési program (meg kell vallanunk, 
az akkori szakközvélemény álláspontjával 
élesen szemben állva). Szerencsére a Somogyi 
Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaság és Gyulaj 
szakemberei, valamint az akkori MÉM több 
vezetõje támogatta a kezdeményezést. 

Gálosfán létesült (50 ha) az elsõ kísérleti 
telep, ahol néhány napos borjak összegyûjté-
sével és mesterséges felnevelésével indult 
a program. A szarvastej analízisén alapuló 
tehéntejpor felhasználásával összeállított 

„mesterséges szarvastejjel” neveltük az elsõ 
néhány tucat borjút. Viselkedésüket, tömeg-
gyarapodásukat, és egészségi állapotukat 
folyamatosan ellenõriztük. A kézbõl nevelt, 
pár napos korban begyûjtött borjak tökéle-
tesen az emberhez szoktak, az embert szinte 
fajtársuknak tekintették.

1989-1990-ben új befogási módszert 
dolgoztunk ki. Kifejlett szarvasokat fogtunk 
felfüggesztett, és távirányítással kioldható 
hálórendszer segítségével. 1993–1994-ben 
ezzel a módszerrel többszáz egyedet fogtunk 
és vásároltunk a Somogyi és a Gemenci 
Erdõgazdaságtól. Ezek a területek hazánk 
legkiválóbb élõhelyei közé tartoznak.

Együttmûködési szerzõdést kötöttünk 
Új-Zéland és egyúttal a világ akkor egyik 
legnagyobb vágó- és tenyészállatforgalmazó 
cégével, a Wrightson Ltd.-vel, biotechnoló-
giai, nemesítési és tenyésztési program vég-
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rehajtására. Az igen nagyszabásúra tervezett 
és nagyon jelentõs külföldi tõkebefektetés-
sel is (mintegy 50 millió USD) járó együtt-
mûködési (joint venture) programot az 
új-zélandi parlament döntése miatt mégsem 
lehetett megkezdenünk, mert egy akkoriban 
született új törvény szerint Új-Zéland nem 
vehet részt olyan programok támogatásában 
külföldön, amely ágazatokban Új-Zéland 
elismerten a világ élvonalát képviseli.

1991-ben Bõszénfán létrehoztuk a máso-
dik gímszarvastelepet mintegy 500 ha-on, 
amelyet zömében vadon befogott állomány-
nyal töltöttünk fel, majd megvásároltuk a 
kiskunfélegyházi gímszarvastelepet (81 ha) is 
abból a célból, hogy alföldi viszonyok között 
is mód nyíljék ezen új állattenyésztési ágazat 
tartós meghonosítására, illesztve az ottani 
ökológiai feltételrendszerhez.

Az elmúlt idõszakban sikerült az értékes 
magyar génbázisokból származó, részben 
borjúkortól mesterségesen nevelt, részben 
szabadon befogott, különbözõ korú állo-
mányból farmszerû tartáshoz alkalmazkodó 
gímszarvasállományt létrehozni, amely 
jelenleg Közép-Európa legnagyobb, egy 
kézben lévõ tenyészállományát képviseli. 
A tárgyidõszakban sikerült kidolgoznunk a 
zárttéri gímszarvastenyésztés fõbb techno-
lógiai elemeit, adaptálva a nemzetközi ta-
pasztalatok széles körét is.
• Így a kerítésépítés hatékony technikáját,
• a takarmányozás, tartás és tenyésztés, 

technológiai rendszerét,
• az állategészségügyi problémák állo-

mányszintû kezelését,
• a gímszarvasok téli befogásának, szállí-

tásának módszerét,
• valamint az állomány egyedi kezelésének, 

származás-ellenõrzésének technológiáját, 
a biztonságos, állatbarát karanténozás 
módszerét.
Napjainkban a teljesítményét és szárma-

zását tekintve is ellenõrzött farmszarvas állo-
mány létszáma mintegy másfélezer. 

Az elmúlt négy-öt évben magántulajdon-
ban lévõ különbözõ nagyságú farmok is léte-
sültek, állományuk nagysága félezer egyed. 
A gímszarvas tenyészállatexport is megkez-
dõdött az utóbbi öt évben (Spanyolország, 
Németország, Lengyelország, Horvátország, 
Szlovénia). A kereslet sokkal nagyobb annál, 
mint amelyet racionálisan ki szabad elégíte-
nünk annak veszélye nélkül, hogy saját állo-
mány-utánpótlásunkat veszélyeztetnénk.

A vázolt idõszakban számos kutatási és 
fejlesztési eredmény született, jelentõs nem-
zetközi érdeklõdést és elismerést is kiváltva. 
Ezek közül néhány fontosabbat kiemelve:

Mesterséges szarvastej elõállítása és alkal-
mazása vadon befogott borjak felnevelésé-
ben, kidolgoztuk és alkalmaztuk a fiatal 
borjak mesterséges felnevelési technológiáját, 
különlegesen szelíd állományok létrehozá-
sára. Felmértük a magyar gímszarvaspopu-
láció fiatalkori növekedési erélyét és barkás 
agancsfelrakó képességét. Kidolgoztuk a 
szõrmintavétel alapján történõ nyomelem 
és ásványianyag-ellátottság ellenõrzését le-
hetõvé tevõ gyors módszert. Eljárást dolgoz-
tunk ki a vadon befogott, a TBC-vel fertõzött 
állományok mentesítésére. Vizsgálatokat 
végeztünk és eljárásokat dolgoztunk ki a 
zárt térben tartott gímszarvasállományok 
stressztûrõ képességének mértékét és 
stresszállapotának megállapítását lehetõvé 
tevõ diagnosztikai módszerekre, amelyek 
egyúttal szelekciós rendszer alapját is ké-
pezik. Számottevõ kísérleti és fejlesztési 
munka történt a mesterséges termékenyítés, 
a szaporodásbiológia és biotechnológiai 
módszerek alkalmazhatóságát illetõen a 
gímszarvastenyésztésben. 1996-ban meg-
született az elsõ embriótranszplantációból 
származó szarvasborjú. Eljárást dolgoztunk 
ki különleges genetikai értéket képviselõ lõtt 
bikák post mortem spermavételi technikáját 
és kezelését illetõen, lehetõvé téve az ilyen 
spermával történõ inszeminálást, eljárást dol-
goztunk ki, amelynek segítségével szarvasok 
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testösszetétele és más élettani sajátosságaik 
élõ állapotban mérhetõek, CT és MRI digitális 
képalkotó rendszerekkel. Kiadtuk a világ 
elsõ gímszarvas CT és MRI anatómiai atla-
szát. A gímszarvastenyésztési programban 
résztvevõ munkatársak széleskörû tapasz-
talatokat szereztek a gímszarvasállományok 
kezelését, a barkásagancs-nyerés technoló-
giáját, a téli és nyári (legelõre alapozott) takar-
mányozást, számos tartásrendszert és módszert 
érintõ kérdésben.

Az eddig elért kutatási, fejlesztési és gya-
korlati eredmények hozzájárultak ahhoz, 
hogy a 4. Szarvasbiológiai Világkongres-
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