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Napjainkban egyre fokozódik az élel-
miszeripari alapanyagok és termékek
biztonságával kapcsolatos vevôi, piaci
elvárás, a dokumentáltan ellenôrzött
körülmények közötti élelmiszer-elôállí-
tás, -feldolgozás. 

Ezek az igények ma már érintik azo-
kat a klasszikusan biztonságosnak tar-
tott élelmiszereket is, mint a vadhúsok
és az azokból készült termékek. A hús
szempontjából hasznosítható vadfajok
„szabad”, természetes életterülete
ugyanis kiterjed a mezôgazdasági mû-
velésbe vont területekre, valamint az
emberi települések vonzáskörzetére is,
így különbözô ellenôrizhetetlen táplá-
lékot, hulladékot, sôt vegyszereket is
fogyaszthatnak. Mindemellett nem ki-
elégítô az állat-egészségügyi intézkedé-
sek nyomonkövethetôsége.

Fentiek alapján könnyen belátható,
hogy az élelmiszerbiztonsággal,- minô-
séggel kapcsolatos elôírások garantál-
tan, megnyugtatóan nem teljesíthetôek,
illetve a dokumentáltság hiányában
nem tájékoztathatók a vevôk.

Ezt a problémát teljeskörûen meg-
oldja a vadak zártkertes, „iparszerû” tar-
tása, hiszen az ismert genetikai hátterû
állatok, az ellenôrzött, nyomon követ-
hetô tartástechnológia és állat-egész-
ségügyi beavatkozás garanciát nyúj-
tanak a fogyasztók számára.

Jelen munkánkban a hazánkban ho-
nos, hús szempontjából hasznosítható
vadfajok közül a gímszarvas (Cervus
elaphus elaphus) „iparszerû” tartásával
foglalkozunk, áttekintve az új-zélandi
és a magyar gyakorlatot.

Az új-zélandi gímszarvas
tartásának jellemzôi

Új-Zélandra a gímszarvast 1851 és 1919
között telepítették be. Ebben az idôben
több, mint 250 angol gímszarvast im-
portáltak az ország területére. Német és
dán vérvonalú szarvasállomány is beke-
rült, melyek egyéni jellegzetességekkel
és különlegesebb agancsformákkal ren-
delkeztek.

A gímszarvas az 1940-es évektôl
kezdve elterjedt az északi és a déli szi-
geten is. Ma megtalálható mind a nyu-
gati, mind – kisebb mértékben – a kele-
ti alfaj.

Új-Zélandon a gímszarvas tenyészté-
se és tartása rövid múltra tekint vissza. 

1969 elôtt illegális volt gímszarvast
farmon tartani, mert kártékony állatnak
tekintették, és kiirtásukat tûzték ki cé-
lul. Ebben az idôben helikopterrôl lôt-
ték ôket, de a vadhúspiac megélénkülé-
sével rájöttek, hogy értékesebbek an-
nál, mintsem hogy kipusztítsák ôket.
1969-ben megalakult a Deer Farming
Regulation. Ennek a szervezetnek volt a
feladata mindent ellenôrizni a farmo-
kon. 

1975-re kialakult a barkás agancs üz-
letág. A farmok száma és a befogások
mennyisége rohamosan növekedett.

1982-ben megkezdôdtek a nagyüze-
mi vágások és bevezették a vágás elôtti
és utáni minôségi vizsgálatokat.

1985-re megalakult a Game Industry
Board, melynek feladata többek között
a gímszarvasokból készült különbözô
termékek eladásának ellenôrzése.

1986-ra körülbelül 3000 gímszarvas-
tartó farm volt Új-Zélandon.

A 1990-es évektôl kezdve a gímszar-
vas-tenyésztés folyamatosan növekvô
ágazat, és ez a tendencia az elôrejelzé-
sek szerint a jövôben is folytatódni fog.

Új-Zéland földrajzi adottságaiból kö-
vetkezik, hogy gímszarvas-populációja
zárt, tehát más, ellenôrizetlen állomá-
nyokkal való keveredése nem lehetsé-
ges. 

A gímszarvas-tartók pontosan isme-
rik állatállományuk genetikai hátterét,
és nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy
vérfrissítés céljából kizárólag ellenôr-
zött állatokat importáljanak. 

A farmokon a gímszarvasok egész-
ségügyi vizsgálatát 6-8 hetente végzik.
Állatorvos havonta egyszer ellenôrzi a
farmokat. Vérvétel évente kétszer törté-
nik, tbc-szûrés céljából. Új-Zélandon a
biztonságos szarvashús-elôállítást nagy-
ban megkönnyíti, hogy az állatoknak rit-
ka és kevés a természetes kórokozója.

A szarvasok minden részét eladják és
felhasználják. A farmok többsége elsô-
sorban élôállat-eladással foglalkozik,
melyeket speciális szarvas-vágóhida-
kon vágnak le.

A magyar gímszarvas 
tartásának jellemzôi

Ma Magyarországon a gímszarvas nyugat-
európai alfajának (Cervus elaphus ela-
phus) egy különleges változata honos. 

Az elmúlt évszázadokban több eset-
ben telepítettek gímszarvast a mai Ma-
gyarország területére. Ezzel próbálták ja-
vítani a Kárpát-medence ún. keleti típu-
sú gímszarvasának minôségét. A vérke-
veredések és a kedvezô természeti
adottságok miatt egy évszázad alatt ki-
alakult a magyar gímszarvas, amely
mind a keleti, mind a nyugati típus elô-
nyös adottságait hordozza. Ez megmu-
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tatkozik a nagyobb agancsméretben, és
az agancs sokágúságában. Az így kiala-
kult magyarországi gímszarvas testsúly
és agancssúly tekintetében mintegy húsz
százalékkal meghaladja a többi típust.

Manapság a magyarországi zárttéri
nagyvadtartás nagymértékû fellendülé-
sének lehetünk tanúi. A folyamat kez-
dete az 1970-es évekre tehetô. Az 1990-
es évektôl évente 3-4 kertet létesítenek
Magyarországon. A Millenniumi vadá-
szati almanach jelenleg 78-at tart szá-
mon. A gímszarvas intenzív, illetve
félintenzív tartása az 1980-as évek kö-
zepén kezdôdött meg. 

A jelenlegi gyakorlatban már elkez-
dôdtek az elsô próbálkozások, hogy
egyes magyarországi kertekben az állo-
mányt többé-kevésbé ellenôrzött körül-
mények között neveljék fel (szérûsker-
tek, vadaskertek). Ezekben sem ismer-
jük azonban teljes biztonsággal a felne-
velt állomány egészségügyi állapotát
mivel a zártkertekbe való bekerülés a
legtöbb esetben befogás útján történik.
A gímszarvasok kertbe kerülésekor van
ugyan állat-egészségügyi vizsgálat,
mégsem zárható ki teljes mértékben a
lappangó betegségek, genetikai hibák
kockázata, hiszen az állat felmenôirôl
nincsenek adataink. 

Hazánkban a gímszarvasokat fôként
barkásagancs-elôállítás, továbbá erdô-
gazdaságokban, és vadaskertekben tör-
ténô kilövés céljából tartják, mivel ez
biztosítja a legnagyobb bevételt. Ná-
lunk nincsenek speciális gímszarvas-vá-
góhidak, mint Új-Zélandon.

Következtetés
Vizsgálataink során megállapítottuk,
hogy a gímszarvasok tenyésztése, zárt-
kertes tartástechnológiája képes kielé-
gíteni az élelmiszerbiztonság, -minôség
garanciális elemeivel kapcsolatos vevôi
elvárásokat, mivel:

– ismert az állomány genetikai háttere;
– kizárt ismeretlen eredetû takar-

mány, ivóvíz felvétele;
– teljeskörûen biztosított az állat-egész-

ségügyi beavatkozások ellenôrizhetô-
sége, nyomonkövethetôsége.

Megállapítható, hogy a két vizsgált
rendszer közül az Új-Zélandon mûköd-
tetett maradéktalanul kielégíti ezen el-
várásokat.

A magyarországi gímszarvastartással
kapcsolatban azonban megállapíthat-
juk, hogy a gyakorlati végrehajtás még
nem képes teljeskörûen, megnyugtató-
an megfelelni a fent említett fogyasztói
elvárásoknak. Véleményünk szerint
szükség lenne egy olyan standardizált,

komplex rendszer kialakítására, amely
maradéktalanul megfelel a hazai és a
nemzetközi elôírásoknak. Ennek érde-
kében:

– meg kell teremteni a tenyésztés el-
lenôrzött genetikai hátterét, mivel az
egyedek szabad területekrôl való befo-
gása, zártkertbe való elhelyezése min-
den vizsgálat ellenére veszélyeket rejt
magában. Ez a hibalehetôség megszû-
nik, amennyiben a zárt vadaskertek kö-
zül azokba, amelyekben ellenôrzött kö-
rülmények között történik a vadhús
elôállítása, ellenôrzött genetikai hátte-
rû, dokumentált egyedek kerülnek;

– ki kell alakítani egy egységes, a tar-
tási területre, a tartástechnológiára és az
állat-egészségügyi beavatkozásokra vo-
natkozó komplex rendszert. Ennek ki-
dolgozásához célszerû felhasználni az
új-zélandi tapasztalatokat. Tekintettel
arra, hogy az új-zélandi és a magyaror-
szági gímszarvastípus különbözô, és a
környezettel szembeni igénye eltérô, az
ottani eredményeket csak adaptálás
után lehet hasznosítani;

– meg kell teremteni a független,
akkreditált, dokumentált ellenôrzés fel-
tételrendszerét, mert csak ez nyújt kellô
garanciákat a vásárlók számára, csak ez
teremti meg a vevôi elônyök kommuni-
kálhatóságát.

Összegzés
Az ellenôrzött körülmények között elô-
állított gímszarvashús és az élelmiszer-
biztonságra,- minôségre vonatkozó ve-

vôi igények kapcsolatát vizsgálva az
alábbi megállapításokat tesszük:

– A zártkertes gímszarvastartás képes
kielégíteni a fent említett vevôi igényeket.

– Az új-zélandi rendszer ezen vásárlói
elvárásoknak teljes mértékben megfelel.

– A jelenlegi magyarországi gyakor-
lat továbbfejlesztését javasoljuk a gene-
tikai háttér ellenôrzési rendszerének, a
tartási területre, a tartástechnológiára és
az állat-egészségügyi beavatkozásokra
vonatkozó komplex rendszernek kidol-
gozása, valamint ezek dokumentált el-
lenôrzésének megteremtése révén.
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Könyvajánlat
Bán István: Szalonkavarázs

Az olvasó a könyvben a tavaszi zson-
gás hangulatát, az ébredô természet
szépségét, a szalonkavonulás hazai jel-
legzetességét, a megfigyelések tapaszta-
latát, a vadászat örömét-bánatát és sza-
bályait, azaz összességében a szalonka-
varázs mámorító érzését találja meg.

Érdeklôdni vagy megrendelni a (1)
225-0748 telefonszámon lehet.

Bán István: Szarvasbôgés
E könyv minden sorával arról ta-

núskodik, hogy szerzôjének természe-
tes közege a természet. Szavai, gondo-
latai hitelesek és elfogadhatóak az ol-
vasó számára, hiszen saját tapasztala-
tait, az átélt élményeket dolgozza fel,
úgy, mintha vele együtt érezne-moz-
dulna a könyvével ismerkedô ember.
Szívvel-lélekkel szereti az erdôt, a va-

dat, alaposan ismeri a növényeket, az
állatokat.

A történetek az inkább megfigyelô
erdész-vadászt mutatják be hangsúlyo-
sabban, de sikeres vadászkalandjaival is
megismerkedhetünk.

A valóság talaján álló, tanulságos,
változatos történetek élvezetes lendüle-
tük mellett rengeteg hasznos tanácsot
tartalmaznak.

Ajánljuk e kötetet a vadászoknak, er-
dészeknek, a természet figyelésével
foglalkozó olvasóknak egyaránt.

Érdeklôdni vagy megrendelni a (1)
350-6454 telefonszámon lehet.

Bán István: Remote Sensing in Nature
A könyv angol nyelven a távészlelés

módszereit, a légi- és ûrészlelés eljárá-
sait, a gyakorlati alkalmazás lehetôsége-
it és a hazai alkalmazások eredményeit
tartalmazza.

Érdeklôdni vagy megrendelni a (1)
240-6432 telefonszámon lehet.


