
MAGYAR
PARLAGI BAROMFI NYOMÁBAN
TE~YÉSZTŐIt~K T A~ULMÁ~YÚT JA ERDÉLYBE~

Az FVM Állattenyésztési Alap pályázati támogatásának
köszönhetően az MGE 2003. május hónapban több tenyésztő-
je számára erdélyi tanulmányutat szervezett. Az utazás leg-
fontosabb célja az volt, hogy kapcsolatot teremtsünk az erdé-
lyi - különösen a székelyföldi - baromfitenyésztő egyesületek-
kel annak érdekében, hogy információt gyűjtsünk az Erdélyben
még föllelhető magyar parlagi baromfífélékről és azok típusairól.

Több szervezettel tárgyaltunk a helyi

baromfi-génmegőrzés kialakításának

lehetőségeiről, melynek első lépése-

ként együttműködési megállapodá-

sokat készítünk elő egyesületeink

között. Az alábbi szervezetekkel vet-

tük föl a kapcsolatot:

Erdélyi Magyar Gazdák Egyesü-
lete (RMGE), Kolozsvár
Képviselő: Sebestyén Csaba, az egye-

sület elnöke (Kolozsvár, Székelyud-
varhely)

Az RMGE a mezőgazdaság valamennyi

ágazatára kiterjedően képviseli az
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erdélyi magyar gazdákat, tevékeny-

ségük felöleli az erdélyi szakmai ok-

tatást, a szaktanácsadási és szövetke-

zeti rendszer, a faluturizmus és a

mintagazdaságok fejlesztését, szak-

mai kiállítások, konferenciák és gaz-

da-gazda találkozók szervezését. Az

RMGE tanulmányutunk szervezésé-

ben és a további kapcsolatok kialakí-

tásában is nagy segítségünkre volt.

Előzetesen megállapodtunk arról,
hogy hosszú távú együttműködési

programot dolgozunk ki a magyar

parlagi baromfifélék részletes felmé-

résére és a helyi génmegőrzési felté-
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telek kialakítására, melynek finan-

szírozásához közösen keressük a pá-
lyázati lehetőségeket.

"Háromszék" Kisállat- és Fajba-
romfi Egyesület,Sepsiszentgyörgy
Képviselők: Rettegi Sándor, az egyesület

elnöke és Kurtuly Sándor, az egyesület

titkára (Sepsiszentgyörgy)
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A sepsiszentgyörgyi székhelyű egye-
sület 27 bejegyzett taggal működik.
Tevékenységük a különféle díszba-
romfi-tenyésztés mellett a galamb-
és nyúltenyésztésre is kiterjed. Az
egyesület segítségével eljutottunk
több tenyésztőhöz Sepsiszentgyör-
gyön és Brassóban. Közülük Tinrea,
Ovidiu Virgil (Brassó) a helyi fajta-
ként nyilvántartott erdélyi bukó ga-
lamb legnagyobb tenyészetévei ren-
delkezik Erdélyben (különböző szín-
változatok, fésűs és dupla kontyos
változatok), ezen kívültöbb díszba-
romfi- és egyéb galambfajta te-
nyésztője. Niculescu Nicolae (Bras-
só) az erdélyi kopasznyakú tyúk fe-
hér, fekete és kendermagos színvál-
tozatát tenyészti. Az állatokat Besz-
terce környékén, Pitestiben, Kolozs-
váron és Berca faluban szerezte be,
kakasokatkiállításonis vásárolt.

"Küküllő" Kisállattenyésztő Egye-
sület, Székelyudvarhely
Képviselők: Molnár Lajos, az egye-
sület elnöke, Gothart Ferenc tenyész-
tő, Péter András tenyésztő (Székely-
udvarhely)

Molnár Lajosaz erdélyi kopasznyakú
tyúk fehér és sárga változatát te-
nyészti, az eredeti tyúkokatSzentlé-
lek faluban gyűjtötte. Ezen kívülnew
hampshire és törpe fogolyszínű
olasz tyúkokattart. Péter András egy
fekete erdélyi kopasznyakú tyúkállo-
mánnyal rendelkezik, az állatokat
részben környékbeli falvakban gyűj-
tötte, kakastSegesváron ill. egy kiál-
lításon vásárolt. Nagyon komoly ga-
lambtenyészettel is rendelkezik, me-
lyekközül kierneljükaz erdélyi dupla
kontyos bukó és a keleti pergő faj-
tákat. Gothart Ferenc többféle ga-
lambfajta mellett rhode island tyúkot
tenyészt, de tyúkudvarában parlagi
típusú kendermagos tyúkis található.

I Romániai Magyar
Gazdák Egyesülete
helyi tagozata (Ma-
rosvásárhely)
Képviselő: Máthé Lász-

ló, az egyesület alel-
nöke
A szervezet eredeti-
leg 1844-ben alakult
Erdélyi Gazdák Egy-
lete néven, jelenleg
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az RMGE 15 tagszervezete közül a
legerősebb, 26 bejegyzett taggal.
Tevékenysége keretében igen erős
az oktatás, mely a gazda- és gaz-
dasszonyképzésre, továbbá az élel-
miszer-termelés különböző kérdés-
köreireis kiterjed.A tagok közül Koz-
ma Ödön marosvásárhelyi mérnök
mindig tartott erdélyi kopasznyakú
tyúkot, ő ezt az állatot "csurdénya-
kúnak"nevezi. Elbeszélése szerint a
mezőségi kisebb falvakbanmég igen
elterjedta magyarbaromfifélékparlagi
változata. Moór János korábban a
nagyüzemi állattenyésztésben dolgo-
zott, véleménye szerint az intenzív állat~
tenyésztés egész Erdélybenmegszűnt.
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Úti megfigyelések, egyéb
információk a régi magyar
baromfifélékről

Az utazás során tapasztaltak és a
helyi lakosok elbeszélése alapján a
magyar baromfifélék erdélyi előfor-
dulásárói az alábbi ismereteket sze-
reztük.

Tyúk
A falvakban általában vegyes parlagi
tyúkállományoktalálhatók, de gyak-
ranföllelhetők a magyarés az erdélyi
kopasznyakútyúktípusai (kenderma-
gos, fogolyszínű, fekete és sárga,
színtípusok, kopasznyakú és búbos
változatok). A naposcsibéket általá-
ban helyben keltetikkotlóssal,a helyi
állományokat így szaporítják. A szé-
kelyföldi és a mezőségi falvakba ide-
gen fajtájúállatokma még nem nagy-
on jutnakel. (A magyar határhoz kö-
zeli vidékeken és a városokban már
sokkal gyakrabban előfordul, hogy
import csibék kerülnekforgalomba.)
A falvakban található parlagi tyúkál-
lományok típusai alkalmasak helyi
fajtákés génbanki állományokkialakí-
tására.A kopasznyakú tyúkróI Koron-
don az a vélemény, hogy nagyon jó
tojó, Gyergyócsomata/ván viszont
az, hogy kakasai "rosszak".A Gyime-
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sekben általában vegyes állományok

találhatók, néhány szép kenderma-
gos, fogolyszínű, kopasznyakú vagy

búbos tyúk gyakran előfordul. Ga/ac-

ta/va környékén elterjedt a fekete,

kendermagos és sötétbarna tyúk.

Pulyka
A pulyka aránylag ritka,az út során a
bronz- és a fehér pulyka közti átme-
neti színváltozatot láttuk. Mások el-
beszélése szerint is ez a típus fordul

elő általában Erdélyben. Tekintettel
arra,hogya bronz szín a bronzpuly-
kával végzett keresztezésben általá-
ban domináns, nem valószínű, hogy
ilyen keresztezésekről van szó, ezért
elképzelhető, hogy egy helyi parlagi

"bronzos színű" pulykafajta kialakít-
ható lenne az összegyűjthető egye-
dekből.

Víziszárnyasok
Kacsáva/és /ibáva/ utunksorán ritkán
találkoztunk. Információk szerint
Székelyudvarhelytől mintegy 30 km-
re lévő Recsenyéd nevű faluban sok
parlagi kacsa van, Kápo/náson pedig
általában a tarka (vadas színű) ma-
gyar kacsa fordul elő. Kiskend és
Nagykend községekben a magyar ka-
csa és a fodrostollú magyar lúd szín-
változatait látták.Besztercétől 20 km-
re, Dipsa nevű faluban láttunkszép
parlagi simatollú lúdállományokat, a
fehér színű, vékony, hosszúkás-hen-
geres testű állatok egyes magyar táj-
fajtákraemlékeztettek.
Utunkon gyöngyfyúkot nem láttunk,
tenyésztése a meglátogatott vidéke-
ken nem jellemző.

BARTA ILDIKÓ, KISNÉ, DO THI DONG XUAN,

SZALAY ISlYÁN
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