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Abstract

Mödlinger, P., Chobot, J., Mödlinger, É. & Péczely, P. (2000): Progress

report on artificial breeding of Great Bustard (Oris tarda L. 1758) on the

Bustard Farm of the University of Agriculture, Gödöll. Aquila 105-106, p. 77-

91.

Authors have been studying the artificial breeding of Great Bustard (Otis t. tarda)

since 1992. Mixed sex groups, held between 1992-1995. did not produce fertile eggs.

A technique for artificial insemination (including that of collecting of semen) was

developed for the species. Ovulation was detected only if a displaying male was in

the proximity of the female. Egg number was double, in extreme cases six times the

size of natural clutches. As an extreme case, one female laid as much as 19 eggs. The

last fertile egg was 35 days following insemination. The majority of the eggs had a

low shape index (length/width) causing high mortality of embryos just before

hatching. The six females laid 36 eggs of which 13 were fertile (36.1%) and 2 of the

fertile eggs hatched (15.3%).
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Bevezetés

Napjainkban a túzoknak mintegy 1100-1300 példányból áll hazai populációja, mely

nagyságában mintegy harmada az 1980-as évek állományának. Ez az állománycsökkenési

tendencia a környez országokat még fokozottabban jellemzi (Litzbarski, 1996). Mivel az

Ibériai-félsziget 10 ezret is jóval meghaladó állományának nincs kapcsolata más európai

állományokkal (Trucios & Alamansa, 1990), és valószínleg ez mondható el az ukrán, és

fleg az orosz populációkról is, ezekrl a területekrl nem számolhatunk áttelépülésbl

származó utánpótlással.
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Az elmúlt két évtized erfeszítései ellenére bekövetkez állománycsökkenés arra

figyelmeztet, hogy az eddig is sokrét túzokvédelmi tevékenység eszköztárát tovább kell

bvíteni, más eljárásokat is felsorakoztatva. A magyar populáció csökkenése elérte azt a

szintet, amely utat enged a genetikai eróziónak.

Úgy tnik, hogy a túzokvédelmi intézkedések két iránya lehet célravezet:

a természetes populációk megrzése az ökoszisztéma komplex védelméhez

kapcsoltan.

- a faj zárttéri tenyésztésének megoldása, felhasználva az állattenyésztés és a

szaporodásbiológia legkorszerbb módszereit és eredményeit.

Kísérleti telepünkön ez utóbbi irányt megcélozva értünk el kezdeti eredményeket,

melyek arra mutatnak, hogy a túzok „farmtenyésztésének" nincs elvi akadálya.

Irodalmi áttekintés

A túzok szaporításának több kísérletét ismeri az irodalom, melyek madárparkokban,

állatkertekben és természetvédelmi állomásokon történtek, s csupán sporadikus egyedi

eredményeket hoztak.

Valamennyien megegyeznek abban, hogy a tenyészanyagnak szánt túzokállományt

megkísérelték a természeteshez minél közelebb álló elhelyezéssel, tartással és

takarmányozással ellátni. Az els termékeny tojásokról a Scampston Aviaries-bl

számoltak be (Sí. Quintin, 1904). Noha terméketlen tojásokat több túzoktartó és bemutató

helyen is nyertek, az els sikeres szaporításra csak 1962-ben került sor (Gewalt, 1964;

1966) az akkori Nyugat-Ber lini Állatkertben. Itt 1962-ben 3, 1963-ban 5, 1964-ben 2 csibét

sikerült felnevelni. Gewalt sikerét 1972-ben követte Grummté a Kelet-Berlini Állatkertben

(Grummt, 1977). Itt a négy kikelt csibébl kettt tudtak felnevelni. Az angliai Porton

Down-ban 1971-ben kelt egyetlen 4 napig él csibe. A Portugáliából importált

madárszülöket elzetesen tesztoszteronnal kezelték (Collar & Goriup, 1980), noha a túzok

hormon háztartása, biociklusa ismeretlen volt. Ilyen irányú vizsgálatok csak az utóbbi

években kezddtek el (Péczely & Mödlinger, 1996).

Figyelemre méltó eredményeket értek el a buckowi (Brandenburg) Természetvédelmi

Állomás kutatói: 1987-92 között évente 2-4 tyúk rendszeresen tojást rakott és a 15

kikeltbl 12 csibét emberi beavatkozás nélkül maguk a tyúkok neveltek fel (Litzbarski &
Litzbarski, 1993).

Több túzokfaj esetében számoltak be fogságban történt szaporításról. Ezek közül -

elssorban az alkalmazott igen hatékony módszer miatt - kiemelkedik a galléros túzok

(Chlamydotis undulata) tenyésztésénél alkalmazott eljárás (Biquand et ai, 1992).

A Taifban dolgozó francia team egy általuk kifejlesztett ondóvételi és inszeminációs

technika segítségével ért el meglep eredményeket. Az ondót egy tojófantommal kopuláló

kakas ejakulációjakor nyerték, majd inszem inalták a tyúkokba. Míg a natív módon

kopuláló galléros túzokoknál a tojások termékenysége jó esetben is csak 27%-os volt, addig

az inszem ináció alkalmazásával a Ch. u. undulata esetében 65%-os, a Ch. u. macqueenii
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vonatkozásában pedig 74%-os termékenységet értek el 47,7%-os, illetve 51,5%-os

keltethetség mellett {Saint Jaime et al. 1994).

Anyag és módszer

Tényészanyag

Tenyészállományunk egy része a Dévaványai Túzokrezervátum állomásának

tészekmentésbl származó, de nem repatriálható egyedeibl került ki:

érkezett
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Tartástechnológia

Elzmények

Az els két évben (1992/93) a heteroszexuálisán tartott tenyészállomány ösztönös

szexuális magatartására alapoztunk, de ez nem hozott eredményt. A dürg, ivarérett

kakassal nem tördtek a tyúkok és viszont, a két év során lerakott tojások mindegyike

terméketlen volt. Ennek okát abban láttuk, hogy az ember által felnevelt madarak az

imprinting eredményeként az emberhez kötdtek, s fajtársaikat nem tekintették szexuális

partnernek.

A taifi tartási módszer adaptációja (a madarak egyedileg szeparált elhelyezése) sem

volt sikeres, mert a már korábban termel tyúkok sem tojtak.

Mindebbl arra következtettünk, hogy az ovulációhoz szükség van arra az optikai

ingerre, amelyet a testközelben dürg kakas látványa biztosít. Ha a madarak csak egy jól

átlátszó hálóajtóval is vannak elválasztva, a stimuláló hatás már nem érvényesül. 1997-ben

ezért a tyúkokat egy-egy kakassal együtt helyeztük a tenyészboxokba.

Elhelyezés

A tenyészidszakon kívül (július-február) a túzokok elhelyezése egy 4000 m" nagyságú

tároló/telel röpdében történt. A reprodukciós idszakban (március-június) a madarak

egyedileg, ill. párosával szeparáltan, tenyészboxokban voltak elhelyezve.

A tároló röpdét 2 m magas nádpallóval borított, alul a talajba 30 cm mélyen leásott

drótkerítés vette körül, felül beugrás-gátlóval. A röpde talaját kb. 60%-ban természetes

vegetáció borította, a repcevetés adta a 40%-ot. Télen, különösen a havazások megindulása

után a röpde szélvédett sarkában egy kb. 15 m~-nyi területen vastag szalmaterítést

alakítottunk ki. Egy box 5 x 6 m alapterület, magassága 2 m. Egy méter magasságig

átlátszatlan nádpalló alkotja, a fels 1 m 5 x 5 cm-es lyukbségü öntött manyag háló. A
szomszédos boxok a nádpallók kiemelésével egybenyithatok. Összesen 16 box áll

rendelkezésünkre. Az aljzat homokfeltöltés, melynek mintegy felét lucernatelepítés fedi, a

többi természetes gyomtársulás. Az ondóvételre használt kakasok egyedi boxban vannak, a

tyúkok a melléjük helyezett kakassal egy boxkettst foglalnak el. A túzokok röpdék és

boxok közötti mozgatására három kezelfolyosó szolgál, melyekben a madarak megfogás

nélkül, lábon terelhetk a kívánt helyekre. Az esetleges befogást a nagy röpdében két

befogó volier teszi egyszervé.

Az egész túzoktelep egy középtájon elhelyezett megfigyel toronyból a madarak

zavarása nélkül szemmel tartható, egyes boxok az állomásépületbl is jól megfigyelhetk.

Takarmányozás

A túzokok alaptakarmányát 'NAGISZ Broiler pulyka tojótáp' alkotja, melyhez a

reprodukciós idszakban 1/3 térfogatnyi 'Masuri Zoo Foods Crane (E)'-t keverünk. Az
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etetés ad libitum történik. Az önetetöbe adagolt alaptakarmányt és a repcét sszel frissen

vágott zöldlucernával, télen darabolt káposztával, almával, alkalmasint cseresznye- vagy

meggybefttel egészítjük ki. A tenyészboxokban a vegetáció fejlettségétl függen kapják a

túzokok a zöldtakarmány kiegésztítést. Áprilistól él rovartáplálékot is biztosítunk, napi

10-15 db saját tenyésztés afrikai kétfoltos tücsök (Grillus bimaculatus) formájában. A
tücsköket, labor- és házi egeret, marhaszivet etetés eltt Promotor "43" {Laboratories

Calier, S.A., Barcelona) és Csontmix (Hód-Mezgazda Rt., Hódmezvásárhely) 1:1 arányú

keverékével preparáltuk. A morzsázóit kivitel NAGISZ broiler pulyka indítótápot

megnedvesítve átdaráltuk, mintegy pelletáltuk. A kenyeret szlovák gyártású pre-starter

pulykatáppal galacsinszerüvé összegyúrva etettük. A lábdeformációk megelzésére a nandu

felnevelésénél már bevált módszert alkalmaztuk (Mödlinger, 1983). Friss ivóvíz mindenütt

és mindenkor a madarak rendelkezésére állt.

Mesterséges termékenyítés

Módszerünkhöz a taifí National Wildlife Research Centerben alkalmazott eljárást

tanulmányoztuk elzleg, majd a Biquand et al. (1992) által a galléros túzok

szaporításánál leírt módszert túzokra adaptáltuk.

Ondóvétel

A módszerben a citáltaktól eltéren lényeges változtatások vannak, amelyek a kb. 1,5

kg súlyú galléros túzok és a 8-12 kg-os túzokkakas testfelépítésben különbségeibl adódnak

(Mödlinger & Péczely, 1996).

Az ondóvételi technika a kakasok fíókakori emberhez való kötdésén alapul, az erre

alkalmas madarak 2-3 hetes tréning után hajlandóak a felkínált fantomtárggyal kopulálni,

és kopulációjuk közben az ondó a kloakához érintett tálkában felfogható.

A tréning legfontosabb eleme a túzokkakas teljes megszelídítése, testközelhez való

szoktatása. Ez azzal kezddik, hogy a leend ondógyüjt személy egyszeren beül a madár

boxában a földre, naponta kétszer fél-fél órás idtartamra, hogy a madár megszokja a

huzamosabb idej jelenlétét és közelségét. Ha néhány nap elteltével már nyugodtan

viselkedik (eszik, iszik, tollászkodik bentlétünk alatt), meg lehet kezdeni kézhez

szoktatását, lisztkukac (Tenebrio molitor) etetésével. Ezt kevés kivétellel minden túzok

szívesen fogyasztja és nem telik gyorsan el vele.

Elször az ember közvetlenül a madár elé dobálja lárvákat, lehetleg nem széles

mozdulatokkal, míg az el nem kezdi felszedni és elfogyasztani ket. Egyes kakasok több

napig is ellenállnak a csábításnak, de türelmesnek kell lenni. Ha a kakas már tétovázás

nélkül szedegeti fel a lárvákat, rövidíteni kell a dobási távolságot, mind közelebb és

közelebb magunkhoz. így végül eljutunk odáig, hogy a madár már a kezünkbl is elveszi a

kukacot, és hajlandó a közvetlenül magunk elé, vagy a lábunk közé ejtett darabokat is

felvenni.

Ekkorra a kakas már teljesen fesztelenül viselkedik közelünkben, st kezd szemtelenné,
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majd agresszívvé válni. Kikapja az ember kezébl a kukacos dobozt, ili. ha eldugjuk azt.

csipkedni kezdi az ember kezét, karját, lábát. Ha óvatosan mozgatni kezdjük lábfejünket, a

csipkedés, cipfüzö-rángatás felersödik, erteljesebbé válik és a kakas topogni, taposni

kezd a lábával. Ez már a kopuláció eljátéka. (Ekkor már célszer nem a földön, hanem

egy alacsony zsámolyon ülve dolgozni a madárral, hogy arcunk valamelyest kikerüljön a

csr hatótávolságából, illetve már nem tornacipt viselni, hanem gumicsizmát egy rákökött

tzvel, vagy vékony brszíjjal, melynek 5-6 cm hosszú szabadon rángatható vége van.)

Ebben a stádiumban vesszük el a tyúkfantomot. Ez egy falapra ragasztott,

müanyaghab-test túzoktyúk br, tapétaragasztóval igen ersen leragasztott szárnyakkal és

tollazatttal. A fantom nyaka, feje csuklósan mozgatható. Célunk annak elérése, hogy a

kakas csizmavagdosása áttevdjön a fantom nyakára. Ezt úgy érjük el, hogy a lábfejünket a

fantom nyaka alá helyezve mozgatjuk. A madár 100-300 (!) odavágás után elhelyezkedik a

fantom hátán és a csüdjeivel doppergésszerün taposva, kopulál vele. E közben helyezzük

alá az ondófelfogó tálkát. Erre a célra egy víztaszító tulajdonságú manyag dobozfedelet (a

Nesquik kakaóporos doboz peremes fedele) használtunk, melyet használat eltt fiziológiás

sóoldattal öblítettünk le.

Mivel az ejakuláció igen hamar bekövetkezik, és a madár egy hosszú spriccelés

formájában adja le az ondót, ahogy a kakas a fantomon elhelyezkedik, már alá is kell

helyezni a gyjtedényt - mindezt finoman, érzéssel, nehogy a kakas közben megriadjon és

abbahagyja az aktust. Elég egy-két kellemetlen élmény, és a kakas napokon át nem lesz

használható.

Nem minden kézbl nevelt kakas vehet rá a fantommal való kopulációra. Kísérleteink

során hat kakas közül négynél sikerült ezt elérni. (A galléros túzok kakasoknak csak kb.

20-25%-a hajlandó erre - P. Paillai, szóbeli közi.) Mindemellett van olyan kakasunk,

amely a fantommal nem hajlandó kopulálni, viszont a gumicsizmával annál szívesebben,

st, egy tíz éves madarunk a tyúkfantomon kívül egy összecsukott háromlábú

vadászszékkel és (horribile dictu!) egy toilettpumpával kopulálva rendszeresen ejakulált.

A fent leírt tréningre csak az els esztendben, ill. „kezd" kakas esetében van szükség,

mivel a következ szezonban, többnyire már az eldürgés idszakában hajlamosak a

fantom elfogadására.

Ondóvételre hét naponként került sor, a gyjtött ondót fél órán belül felhasználtuk.

A felfogott ondót egy 0,2 ml fiziológiás sóoldatot már tartalmazó szippantóba szívtuk

fel, melyet az ondó gyors minsítése, hígítása követett.

Az ondó minsítése

Az ondót begyjtése után azonnal laboratóriumba szállítottuk koncentráció- és

motilitásvizsgálatra.

A vizsgálathoz az ondót 0,2 ml fiziológiás sóoldatba gyjtjük (1. hígítás), és ezt a

laboratóriumban tízszeresére hígítjuk (2. hígítás). A spermatozoák számának kalkulációja

Thoma's kamrában történ számlálással zajlik. A spermatozoák számának becsléséhez

legkevesebb öt nagy négyzet ellenrizend és az átlag használandó. Az 1 ml ondóban lév

spermatozoák koncentrációjának kiszámításához a következ formulát használjuk:
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Spermiumkoncentráció = n x 250x 1000 x H, x /f>

ahol n a négyzetenkénti spermiumszám, H] az els hígítás az alábbiak szerint:

Hí = {ondó saját térfogata + 0,2 ml hígító) I az ondó saját térfogata

H2 pedig a második, tízszeres hígítás.

A tyúkba inszeminálandó spermatozoa szám a következ formulával kalkulálható:

spermiumszám = spermiumkoncentráció x a befecskendezend 1. hígítás térfogata

A motilitás skálája:

1= nincs mozgás

2= kevesebb mint 50% mutat aktivitást

3= több mint 50% mobil, de pályájuk körkörös, vagy lokális

4= több mint 80% mobil, és egyedi mozgásuk közben áthaladnak több számolt négyzeten

A kellen hígított (ehhez kizárólag éllettani sóoldatot használtunk) ondót a pulyka

inszemációjánál használatos automata adagoló fecskendbe szívjuk fel, majd

fecskendezzük be, tyúkonként cserélt, sterilizált fecskendcsövet használva.

Inszemináció

Míg galléros túzok inszeminációjánál egy kloaka-tágítót használnak, a túzoknál a tyúk

méretei miatt erre nincs szükség. A kloaka és vagina nyílása eszköz nélkül, kézzel könnyen

kibuktatható.

A megfogott tyúkot a sólymászatban is használatos, de a tyúk fejére méretezett

brsapkával lesapkázzuk, mely lényegesen csökkenti a stressz szituációt. A segít személy

a madarat fejjel maga felé fordítva és szárnyait átfogva helyezi az inszem inaló asztal

szélére úgy, hogy közben megemelve tartja a tyúk farkát. A megfelel testhelyzetben a tyúk

lábai túlnyúlnak az asztal szélén, hogy az ne találhasson támaszt egy esetleges

elrugaszkodáshoz.

Amennyiben a kloka környéke ürülékkel szennyezett, azt fiziológiás oldattal, vattával

kíméletesen megtisztítjuk. Hasonlóan járunk el akkor is, ha manipulációk közben a

kloakából ürüléket masszálunk ki.

A befecskendezést végz személy felülrl bal keze hüvelyk és mutató újjá közé csípi a

kloakát, és hátra felé irányuló igen kíméletes masszírozó mozdulatokkal a kloakát

kifordítja, mire elbukik a rószaszínes pigmentációjú, középen függleges osztott

vaginabemenet. Ezt a helyzetet egy enyhe szorítással lehet rögzíteni. Ekkor vezetjük be a

jobb kézben tartott fecskend üvegcsövét kb. 2 cm mélyre, és befecskendezzük az anyagot.

Ésszer a cs kihúzása után néhány másodpercre összeszorítva tartani a vaginát,

megelzend a visszafolyást, visszanyomást.

Az inszem inációra heti gyakorisággal került sor, tyúkonként 0,2 ml hígított ondó
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felhasználásával.

A fentiek kapcsán kikerülhetetlen az a feltevés, hogy a tyúkok mellé helyezett kakasok

nem csak stimulátorként mködtek, hanem aktívan is részt vettek a termékenyítésben.

Ennek ellentmondanak több éves. elbb említett megfigyeléseink éppúgy, mint az 1997.

év tapasztalatai. A Zemianska Olca-i telepen 3 éven keresztül már párosával történt a

túzokok elhelyezése, de a kiemelked tojáshozam mellett egy sem volt termékeny.

Mesterséges keltetés ésfwkanevelés

A tojások keltetését 'Schumacher' Vomo 1 típusú keltetgépekben végeztük, az 1.

táblázatban összefoglaltak szerint. A fiókák nevelésénél alkalmazott módszereket a 2.

táblázatban foglaltuk össze.

Keltetési nap

Day ofincubation
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Életkor (nap)
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A túzokspermiumfénymikroszkópos szerkezete

A friss ejakulátumból vett mintából kenetet készítve azt eosin-nigrosinnal. ill.

haematoxilin-eosinnal festettük meg. A preparátumokon a spermium fö részei jól

elkülönültek, mérhetk s jellemezhetk voltak.

A túzokspermium igen vékony, megnyúlt képlet, átlagos hossza mintegy 7.3 um, hasonló

az Anseriformes és Galliformes fajok spermiumaihoz. A fej csúcsán jól elkülönül a

sapkaszer acrosoma, mely alatt subacrosomalis „nyél'
1

figyelhet meg. A mag 1,8 (ím,

pálcika alakú, ersen festd képlet. A nyaki rész igen rövid, csak esetenként látható, az

alatta lév farok középdarabjából kissé sötétebb festdésével különül el. A farok 5-6 um
hosszúságú, fonál jelleg.

Tojástermelés

A hat túzoktyúk tojástermélését a 3. és 4. táblázat szemlélteti. Az utolsó inszemináció

és az utolsó, még termékeny tojás lerakása között eltelt legnagyobb intervallumnak 35 nap

adódott.

Tyúk sz.
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Mesterséges keltetést eredmények, keltethetség

A 13 termékeny tojásból 2 fióka kelt ki (5. táblázat), azaz a kelési százalék 15,3%. A
keltetés utáni biológiai ellenrzés tapasztalatait az 6. és 7. táblázat szemlélteti.

Tapasztalataink értékelését, ill. az irodalmi adatokkal való összehasonlítását

megnehezeti az a körülmény, hogy esetünkben nem kotlott, hanem teljesen friss tojások

manipulálásáról van szó. Gewalt (1966) és Grummt (1977) kivételével a szerzk

fészekmentésbl származó tojásokkal dolgoztak, melyek kotlottsági fokát is csak

hozzávetleg ismerték. Emiatt a pulyka-, ill. a baromfikeltetéskor felmerül problémák

között kerestünk analógiákat szovjet minta alapján is (Sukhanova & Mischenko, 1992) az

alábbiak szerint.

Úgy tnik, hogy a frissen megtojt tojások mielbbi keltetése, ahogy Gewalt is azonnal

kotló alá helyezte ezeket, gépi keltetés esetében nem szerencsés. A nagyszámú (54,5%)

korai embrióelhalást, valamint a rendelles légkamra-elhelyezkedést (mediálisan, vagy a

tojás hegyes végében) javarészben a pihentetés, tárolás és az elkeltetés hiányának tudjuk

be (Kiss, 1977; Bogenfürst, 1994). Természetesen ez utóbbi jelenséget a tojáshéj

szabálytalan porozitása is elidézheti, de ennek megállapítása még további vizsgálatokat

igényel.

Az embriók elhalásának 36,4%-ban a rendellenes testhelyzet, a szabálytalan fekvés volt

az oka. Ebben minden bizonnyal jelents szerepet játszott a tojásainkat jellemz alacsony

tojásindex : 1,27-1,34. Csupán egy esett az átlagos tartományba 1,48-as értékével.

Sorsz.
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testhelyzete változtatásakor a gravitáció után tudna orientálódni. Ha ez még egy

rendellenes légkamra kialakulással is párosul, az eredmény végzetes.

Sorsz.

No.
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Mesterséges ftókanevelés

Az els évben kikelt két csibe felnevelése során nyert tapasztalatok csupán tájékoztató

jellegnek foghatók fel a csekély egyedszám miatt. A csibék tömegfejldését az 1. ábra

demonstrálja, egybevetve Fodor (1964), Gewalt c£ Gewalt (1966\ Litzbarski et al. (1983)

adataival.
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1. ábra - Fig. 1. Fiókafejlödési diagramm: a vízszintes tengely az életkort jelenti napokban kifejezve, a függleges

tengely a testtömeget jelenti grammokban. Forrás: Fodor (1968), Gewalt & Gewalt (1966), Lìtzbarsky et al. (1983).

illetve saját itt közzétett mérések (Mödtinppr)

Összefoglalás

A szerzk 1992-óta foglalkoznak a túzok (Otis tarda L.) zárttéri szaporításával.

Kidolgozták a mesterséges termékenyítés technikáját (ondóvétel és inszemináció) a

túzokon. Zárttéri körülmények között a tyúkok tojáshozama legkevesebb megduplázódott,

ill. extrém esetben meghatszorozódott. Az inszemináció után az utolsó termékeny tojást a

35. napon kapták. A keltetésnél keltetéstechnikai gondok jelentkeztek, melyek rontották az

eredményességet. A hat túzok tyúk 36 tojást rakott le, közülük 13 volt termékeny (36,1 1%),

melyekbl 2 csibe kelt ki (15,38%).
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