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Ajánlás

A bivaly egyik legősibb háziállatunk. Amellett, hogy a Kárpát-me-
dencében főleg az avar korban terjedt el, előfordulásának nyomai 
vannak sokkal korábbi időkből is. Osztrák régészek a Fertő észak-
nyugati partján, a Lajta-hegység tövében fekvő Donnerskirchenben 
(Fertőfehéregyháza), a korai neolitikumban, mintegy 6000 éve 
létesült falu maradványai között megtalálták az európai vadszamár 
és a bivaly leleteit is. A bivaly homlokcsontjának és szarvcsapjának 
kopottsága arra enged következtetni, hogy ezt a fajt már abban 
az időben igavonó háziállatként hasznosították (Herdits 2013).

Évezredekig használta az ember ezt a szívós, nagy erejű állatot 
súlyos terhek vontatására. Nem véletlenül festette Feszty Árpád 
és munkacsoportja a „Magyarok bejövetele” c. körképre is, mint 
ősanyánk legsúlyosabban megrakott teherhordó állatát.

Kiváló igavonó – s emellett tápláló tejet adó – képessége meg-
tartotta állatunkat a XX. sz. első feléig, míg a gépek végleg ki nem 
szorították. A pusztulásnak indult hazai bivalyállomány az ezred-
forduló előtti évtizedekre már csak két kisebb gulyára korlátozódott. 
Az egyik Kápolna-pusztán, a Kis-Balaton mellékén élt – valószínűleg 
az egykori észak-somogyi uradalmak állományainak maradványa-
ként – a másik, kisparaszti gazdaságokból összegyűjtve a Hortobá-
gyi Nemzeti Parkban.

A múlt század 90-es éveiben a hazai nemzeti parkok jelentős 
gyepterületekhez jutottak. Megkezdődött az elgyomosodott legelők 
helyreállítása, ami legkönnyebben őshonos állatainkkal, a magyar 
szürke szarvasmarhával, a bivallyal és a racka juhval volt megvaló-
sítható. A nemzeti parkok legelő állatállományokat, tulajdonképpen 
bivalygulyákat hoztak létre.
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Annak érdekében, hogy ez utóbbi állatfaj tenyésztése országo-
san elindulhasson – a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők 
Egyesületének mintájára – a Természetvédelmi Hivatal, az FVM, 
a nemzeti parkok és a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőr-
ző Kht. szakemberei 1999-ben létrehozták a Magyar Bivalytenyész-
tők Egyesületét, amely kezdetben 10 taggal működött. Célunk volt 
a hazai bivalyállomány megőrzése, létszámának növelése, a nagy-
testű igavonó és a tejelő típusok kiválogatása, továbbtenyésztése.

Az Egyesületnek ma 72 tagja van és 60 tenyészet fölött tartja 
fönn ellenőrző, tenyésztést segítő tevékenységét. Örömteli tény, 
hogy az állami intézmények állományai mellett kialakultak jelentős 
önkormányzati és magántenyészetek is. A korábban már megha-
tározott tenyésztési célok mellett megjelent a központi tenyész-
bika-nevelő telepek létrehozásának igénye is, s ezek a közeljövő-
ben az ország három helyén fognak megvalósulni. A tenyésztést 
az Egyesület Tenyésztési Bizottsága felügyeli, amelynek tagjai szin-
te napi kapcsolatot tartanak az egyes tenyészetek tulajdonosaival.

Elkezdődött a bivalyhúsból készített élelmiszerek, jellegzetes 
termékek előállítása. E tej- és húskészítmények kiváló minősé-
gükkel népszerűsítik részben a bivalytartást, részben pedig azt 
a természetvédelmi tevékenységet, amit a bivaly a legelésével, 
az elgyomosodott, invazív növényekkel fertőzött, füves élőhelyek 
rehabilitálása érdekében végez.

Ahhoz viszont, hogy e kettős hasznot hozó munkát legelő biva-
lyainkkal elvégeztethessük, ismernünk kell magát az állatot, a fajtát 
is. E célt szolgálja Dunka Béla tiszteletbeli tagunk, a Hortobágyi 
Nemzeti Park nyugalmazott igazgatóhelyettese, őshonos állataink 
neves szakértője által összeállított ismertető, amit most a Tisz-
telt Olvasó a kezében tart. Remélem, hogy e fontos tudnivalók, 
ismeretek terjesztésével hozzájárulunk a hazai bivalytenyésztés 
fejlesztéséhez.

Sarród 2013. május 28. Dr. Kárpáti László elnök 
 Magyar Bivalytenyésztők Egyesülete 
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1.  A házibivaly  
(magyar bivaly, Bos bubalus hungaricus)

1.1. A házibivaly eredete, származása
A ma is élő bivalyokat két nagy csoportra osztják, úgymint afrikai 
és ázsiaiakra. Ezeket egyéb jeleiktől eltekintve főleg szarvalakulá-
suk különbözteti meg. Afrikában két faj él, a vörös bivaly (Buffelus 
pumilus) és a kafferbivaly (Buffelus caffer). 

Az ázsiai bivalyok között egy ősi és három fejlettebb fajú bivalyt 
különböztetnek meg. Az ősi faj az „anoa” (Bos depressicornis), 
vagy ősbivaly. A három fejlettebb faj az indiai bivaly (Bubalus arni 
Blyth), a kerabau (Kerabau Nehring) és a mindoró-bivaly (Buffelus 
mindorensis Heude). Ezen három fejlettebb fajt magában foglaló biva-
lyok közül a házibivaly őse, az indiai vadbivaly, vagy arni bivaly, mely 
minket leginkább érdekel. Az arni bivaly jelenleg is nagy számban él 
vadon Kelet-India mocsaraiban. Az arni bivaly nagytestű állat, mely-
nek marmagassága eléri vagy meg is haladhatja a 180 cm-t, élősúlya 
akár 1500 kg is lehet. Hatalmas szarvakat visel, jellegzetes színe sötét 
hamuszürke, majdnem fekete, nemcsak színében, de külső formái-
ban is nagyon hasonló a házibivalyhoz (Brehm cca. 1930).

1.2. A bivaly háziasítása és elterjedése
A bivaly háziasítása Indiában és Mezopotámiában történt, időszá-
mításunk előtt 4000 évvel. Innen jutott el Afrikába, Spanyolország-
ba, majd Görögországon keresztül Európába. Hazánk területére 
a bivalyt az avarok hozták be időszámításunk után 560-ban.

A házibivalynak a világon igen sok változata ismert. 
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Ami mai elterjedését illeti, az állomány zöme Ázsia déli részén 
honos, ezen kívül nagyobb számban található Dél-Európában, 
Észak-Afrikában és Dél-Amerikában. Számuk Indiában (Pakisztánt is 
ideszámítva) meghaladja az 50 milliót, Kínában 13 millió, Indonézi-
ában 2 millió, Fülöp-szigeteken 2 millió, Egyiptomban és Burmában 
is 1 millió körül van. Jelentős az állomány Japánban, az európai 
országok közül Bulgáriában, Görögországban, Albániában, Olaszor-
szágban és Romániában. Elterjedésében fontos tényező a melegebb 
éghajlatú vidékek mocsaras területe. Egyiptomban a Nílus deltavidé-
kén és Olaszország mocsaraiban is kitűnően érzi magát.

Bivalytehén (fotó: Dunka Béla)

A világ bivalyállományának 98%-át a forró égöv alatt, a trópu-
sokon és szubtrópusokon tenyésztik, és a rizstermelő vidékek 
legfontosabb igásállata (Nagy és Pap 1957).

A történelmi Magyarországon is jól ismert háziállat volt a bi-
valy. Erdélyben tejtermelése, igázhatósága és hústermelése miatt 
tenyésztették. Mezőhegyes és a dunántúli nagybirtokok bivalyte-
nyésztésének az igaerőnkénti hasznosítás volt a fő célja. Magyaror-
szágon a hosszú évszázadok során kialakult egy jellegzetes változat, 
melyet ma magyar bivalyként ismerünk. Magyar bivalyon tehát 
Magyarország egykori bivalypopulációját értjük, amelynek ma már 
csak töredékéről beszélhetünk.
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1.3. A fajta leírása
A fej keskeny és hosszú, a homlok domború. Az arci rész különö-
sen megnyúlt. A szarvak oldalt, hátra- és lefelé, majd sarlószerűen 
felfelé irányulnak, harántmetszetük a tőben három- vagy négyszög-
letes, felülete haránt rovátkolt. A bikák szarva vastag, de aránylag 
rövid, az ökröké hosszú és vékony, míg a teheneké középhosszú. 
A fülek nagyok, pamacs szőreik sörteszerűek. A szemek sötétek, 
de gyakori a csókaszem is. A tekintet bizalmatlan. A tarkó erős, 
a nyak hosszú, a járomél széles, a nyakoldalak erősen izmoltak és 
ráncolt bőrrel vannak fedve. A járomélen hiányzik a zsírvánkos, 
és a torokélen a lebernyeg. A mar magas, éles és hosszú, a hát és 
ágyék széles. A far szögletes, igen éles, rövid és csapott. A farok 
tőben lapos és mélyen tűzött. A mellkas mély, dongás, de aránylag 
rövid. A szügy széles, zsírszövettel párnázott. A herék kicsinyek, 
a tőgy kevésbé fejlett. A has kissé felhúzódott. A lábak általában 
rövidek, izmosak, az ízületek terjedelmesek, a csüd rövid, a körmök 
szilárdak. Gyakori elől a térdben szűk állás, hátul a gacsosság. A bőr 
fekete, feketebarna, feketés szürke. Ritkán világossárga (albinoid), 
még ritkábban a fehér (albínó) szín is előfordul. A bőre vastagabb 
és szívósabb a szarvasmarháénál. A szőrköntös szálai általában vas-
tagok, hosszúak, sörteszerűek. A szőrzet ritka, elől sűrűbb, majd 
mind ritkább, míg hátul, különösen a faron kopasz a bőr. Az újszü-
lött dúsan szőrözött, a borjú szőrzete fényes fekete, a növendéké 
vörösbarna árnyalattal. Nem ritka a homlokon a fehér csillag és 
fehér farokbojt. A szarvak és körmök színe fekete, szürkésfekete. 
A bivaly 4-5 éves korára fejlődik ki teljesen, átlagos életkora 20–25 
év. Az újszülött legtöbbször 30–32 kg-os, egyéves korára 250–300 
kg-ot ér el. A kifejlett tehenek tömege 400–800 kg között változik, 
leggyakoribbak az 500–550 kg körüliek. A bikák 600–700 kg töme-
gűek, az ökrök 600–800, átlag 600 kg-ot nyomnak.

A bivaly általában engedelmes, jóindulatú, azonban félénkebb 
és ingerlékenyebb, mint a szarvasmarha. Veszedelem vagy üldözés 
esetén félénken menekül, csak akkor támad, ha a szoptatós anya 
néhány napos borját véli veszedelemben.
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Küllemi vizsgálat során jónak minősítjük a bivaly mozgását, ha 
a lépés térölelő, a lábhordozás elég magas ahhoz, hogy ne botla-
dozzék, a láb lehelyezése biztos, határozott és elég szapora. Járás 
közben a láb oldalt sem befelé, sem kifelé ne végezzen kilengést, 
az állat nem dülöngél. A bivaly rossz szokásai között említik első-
sorban „pocsolyaszeretetét”. Ami addig nem volna baj, ha azt nem 
munka közben, netalán megrakott szekérrel tenné. Erdélyi bivalyos 
gazdák elmondása szerint a nyári nagy melegben nem egyszer 
előfordult, hogy szénával megrakott szekérrel a Szamosba, Oltba 
vagy Küküllőbe mentek be és ott elhevertek a gazda bosszúságára.

Előfordul csökönyösség a tejelő tehenek között is. Ragaszkodnak 
egyazon személyhez, vagy a fejés megszokott időpontjához.

A bivaly méretei egyes kutatók szerint

A méret megnevezése
Vajda M. Máriássi B. Schandl J. (1955)

átlag (cm) tól-ig (cm) bika

Marmagasság 129,3 135,8 121–147 140–150

Hátközép magasság 123,8 131,5 – –

Farbúb magasság 129,5 133,1 – –

Faroktő magasság 118,8 127,4 – –

Törzshosszúság 142,3 144,6 139–169 –

Mellkas szélesség (dongásság) 49,5 45,4 – –

Mellkas mélység 75,6 74,6 69–83 –

Övméret 199,2 198,1 190–220 –

farhosszúság 47,2 50,8 – –

Farszélesség 57,7 49,9 – –

Szárkörméret 21,9 21,4 21–23 –

Fejhosszúság 47,1 52,7 – –

Fejszélesség 23,7 25,3 – –

(Vajda M. méretei: 99 db tehén, Máriássi B. 378 tehén átlagos méreteit adja meg)
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1.4. A magyar házibivaly létszáma
Részletes adatok sajnos nem állnak rendelkezésre, főleg az 1920 és 
1945 közötti időszak hiányos. 

Gaál (1966) „A magyar állattenyésztés múltja” c. könyvében 
közöl adatokat az I. világháború előtti időszakból:

Év Létszám, db

1870 72 968

1884 119 654

1895 132 318

1911 155 192

Megjegyzi: „A bivalyállomány tehát egyenletesen emelkedett, 
és így ezekben az időkben szó sem volt arról, hogy ez az állatfaj 
hazánkban korszerűtlen lenne.”

Növendék bika (fotó: Kalotás Zsolt)
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Ugyancsak az I. világháború előtti időszakból 1906-ban közöl adatokat, 
korcsoportokra bontva a bivalyállományt:

Bivaly 1884 1904

bika 1 627 2 088

tehén 53 771 88 921

növendék 53 478 47 737

ökör 10 769 18 428

Összesen: 119 645 157 174

Erdély és Szatmár együtt 1911-ben 121 000 állatot számlált. A tör-
ténelmi Magyarországon 1911-ben számlált 155 192 bivalyállomány 
1928-ra 7 072 egyedre esett vissza.

Az 1947. évi állatállomány összeírásában pedig mindössze 4 270 
egyed szerepel. 

Következzék néhány adat a „Magyarország állattenyésztése” c. 
könyvből (Wellmann 1926).

A mezőhegyesi m. kir. ménesbirtok bivalytenyészete:
Bivalyállomány: 1 tenyészbika, 20 tehén és ezek szaporulata. A lét-
számot 50 egyedre kívánják emelni. A tehenek átlagos súlya 561 kg. 

Tenyészcél: bivalyökrök előállítása, tenyészállat-nevelés és tej-
termelés.

Nemes János pusztatomaji „erdélyi” bivalytenyészete:
Bivalyállomány: 2 bika, 16 tehén és 18 növendék.
Tenyészcél: erős, nagytestű igásállatok nevelése. A feles számú 
tenyészüszők, bikák és nagytestű ökrök értékesítésre kerülnek.

Somssich Miklós somogysárdi bivalytenyészete:
Igen régi tenyészet, több mint 100 évvel 1926 előtt alapították.
Bivalyállomány: 2 törzsbika, 50 tehén és ezek szaporulata.
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Tenyészcél: tenyészállatok értékesítése, fiatal bikák és számfeletti 
tehenek értékesítése. Az állatok értékesítésével pótolni kívánják 
az erdélyi kieséseket. 

Évenként részt vesznek a budapesti országos tenyészállat-vásá-
ron, ahol több díjat is nyernek.

Jankovics-Bésán Endre öreglaki bivalytenyészete:
A bivalyállomány alapanyagát évekkel korábban Fogaras környé-
kéről szerezték be. 

Bivalyállomány: 3 bika, 65 tehén és 130 különböző korú és nemű 
növendék bivaly.

Tenyészcél: a gazdaság igaerő szükségletének biztosítása, ezen 
túl tenyészállatok nevelése és értékesítése.

Az állományt nem fejik, cél a jó fejlődésű növendékek előállítása. 
A tehenek súlya 500–600 kg. 

Az üszőket 4 éves korban veszik tenyésztésbe. 
A tehenek és növendékek a balatoni Nagyberek rossz, sásos 

részein legelnek. 
Télen kukoricaszár, takarmányszalma és sásos széna a takar-

mányuk.

1.5. A magyar bivaly tenyésztése
A bivalytenyésztésben is fontos feladat a tenyészállatok kiválasztá-
sa. Fontos, hogy olyan tehénállományt állítsunk tenyésztésbe, mely 
mind fajtajelleg, mind fejlettség szempontjából szaporodóképes, 
egészséges egyedekből áll. Ez fokozott mértékben áll a kiválasztott 
apaállatra. Amennyiben teljesen új tehenészetet kívánunk beállíta-
ni, lehetőleg ismert (ellenőrzött) állományból vásároljunk üszőket, 
és ezek révén fejlesszük tovább az állományt. 
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Tehenek borjaikkal (fotó: Kalotás Zsolt)

A bivalyborjak közül a bikák 1,5 az üszők 1,5-2 éves korban 
ivarérettek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy már ebben a korban 
tenyésztésbe vehetők. Helyes, ha az üszők tenyésztésbe vételére 
csak 4 éves korukban kerül sor. A bikák 2 éves koruktól – kézből 
való pároztatás esetén – kíméletesen már tenyésztésbe vehetők.

Miután ma már a régi kisüzemi bivalytartással Magyarországon 
nem találkozunk, gulyatartás esetén az üszők 4, a bikák pedig 3 
éves korukban vehetők tenyésztésbe. A bivalytehenek életkora 
20–25 év, ennek alapján a teheneket 16–18 éves korukig érdemes 
tenyésztésben tartani, míg a bikákat 5-6 éves korukig, a rokonte-
nyésztés elkerülése végett. 

Amennyiben jámbor, szelíd marad ebben a korban, akkor más 
tenyészetben 10-11 éves koráig használható.

A bivalytehén 311–315 napig vemhes. Az egészséges szervezetű 
bivalytehén ellés után 25–28 nap után ivarzik először. De igen sok 
tehén az ellés után csak 8–18 hét után termékenyül, ami egyedi 
tulajdonság vagy a szűkös takarmányozás eredménye. Egy bivaly-
bikára 30–40 tehenet lehet számítani. A bivalytehén könnyen, állva 
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ellik. Igen ritka az elvetélés és az ikerellés (0,5%). A bivalyborjú 
érzékeny a hideg iránt, ezért a meghűléstől óvni kell. Jó megoldás, 
ha a bikát úgy helyezzük ki a gulyába, hogy az ellések késő ta-
vasztól kora őszig lebonyolódjanak. Ha téli ellésre kényszerülünk, 
akkor istállója meleg, huzatmentes és bőségesen almozott legyen. 
Gulyatartásban – mivel a teheneket nem fejik – a szopósborjú addig 
szopik, míg az anyja el nem „rúgja”. Így a borjú 6–8 hónapos koráig 
marad anyja alatt. Amennyiben a bivalyborjak jó fejlődése a cél, 
akkor jól kell takarmányozni. A 6–12 hónapos növendékek télen 
1 kg vegyes gazdasági darát, 4 kg szénát és 10 kg répát kapjanak. 
A 13–36 hónapos növendékek esetében a gazdasági abrak elhagy-
ható, de szálastakarmánnyal pótolni kell. Takarmányuk: szénából 
4 kg, répából 20 kg, takarmányszalmából 6 kg. A jól táplált féléves 
borjúk súlya 100–150 kg, az éveseké 250–300 kg.

1.6. A magyar bivaly takarmányozása, tej- 
és erőtermelése

A bivaly igénytelen, a takarmányozással szemben nem igényes. 
Természetesen ez így általános megítélés, ami a várt termeléstől 
és használattól függ. Egy 800–900 liter tejet termelő tehén napi 
takarmánya 8 kg széna, 1 kg abrak, 20 kg répa, nyáron legelő- és 
zöldtakarmány. A takarmányféleségek iránt nem igényes, szívesen 
legeli a savanyúfüves legelőt, elfogyasztja télen a kukoricaszárat, 
a gyengébb minőségű szénát, takarmányszalmát, de a takarmány 
mennyiségi igényét ki kell elégíteni.

Az európai bivalytej összetétele (%):

Szárazanyag Zsír Fehérje Tejcukor Hamu

17-18 8 4,8 4-5 0,8

A zsírtartalom a laktáció folyamán a tej csökkenésének megfe-
lelően nő.

a_hazibivaly_CS6_2015.indd   17 2015.05.05.   12:35:56



18

Erdélyben fejt bivalytehenek száma 1904-ben (Gaál 1966):

Kisbirtok Középbirtok Nagybirtok

Tehenek száma 72 72 68

Termelt tej mennyisége, l/tehén 673 680 694

Az 1941-42. évi tejellenőrzési adatok szerint az „Észak-erdélyi 
Állattenyésztő Egyesületek Szövetsége” területén ellenőrzött bi-
valytehenek tejének átlagos zsírszázaléka 8,1% volt, az ellenőrzött 
tehenek között volt olyan egyed, melynek tejzsír-százaléka elérte 
a 16,2 százalékot. A tejelési időszak kistenyésztők esetében 7-8 
hónapra tehető. 24 ellenőrzött tehén átlagos tejelési időszaka 10,5 
hónap volt, az átlagos tejtermelés 1367 liter. 

A 24 ellenőrzött tehén közül mindössze egy egyed adott keve-
sebbet 1000 liternél. Az 1367 liter tejet 315 tejelési nappal elosztva 
a napi átlagos hozam 4,3 liter. Az 1000 liter alatt termelő tehenek 
átlagos tejtermelését törzskönyvi ellenőrzés alapján 732 literre te-
szik, 8,1%-os tejzsírtartalommal.

Itató- és dagonyázó hely (fotó: Dunka Béla)

A bivaly húsának tulajdonságai kissé eltérnek a szarvasmarháé-
tól. A bivalyhús ugyanis sötét-vörösbarna színű (metszlapja a leve-
gőn kékes színárnyalatot vesz fel), durva rostú, kevésbé porhanyós, 
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de táplálóbb, több fehérjét, foszforvegyületet és vasat tartalmaz, 
mint a marhahús. A fiatalabbak húsa finomabb, a vágóhídra kerülő 
4–6 hetes borjúk húsa azonos minőségű a szarvasmarha borjúéval.

A bivalyökör igavonó ereje 50%-kal meghaladja a szarvasmarhá-
ét, de lassúbb mozgású, ez csak a meleg napszakokra vonatkozik! 

A bivalyról általában azt tartják, hogy lusta, járása lassú, von-
tatott. Bivalyökrök mozgását megfigyelve ez nem igazolódott be. 

Az összehasonlításban 6 lófogat, 4 magyarszürke ökörfogat és 
2 bivalyfogat vett részt a nyári melegben. Hajnali 4 órai indítás 
során a 14 km-es utat egyenlő időben tették meg. A déli órákban 
lebonyolított visszaúton a lovak végeztek az első helyen, majd 
a magyarszürke ökrök, ezek mögött 20 perccel lemaradva érkeztek 
be a bivalyfogatok. Mindaddig, míg nem volt meleg, a bivalyök-
rök közel olyan ütemben mozogtak, mint a magyarszürke ökrök. 
A melegben azonban lemaradtak, sokszor teljesen kezelhetetlenné 
váltak.

Korábban hazánkban több gazdaság tartott 1-2 pár igásbivalyt, de 
nem talajművelésre vagy szállításra, hanem nagyobb terhek rövid 
távú vontatására (gőzgépek, cséplőgépek, vasúti kocsi, takarmá-
nyozó szekér). 

A növendék bikákat ökörelőállítás céljából 2–2,5 éves korukban 
ivartalanítják. A tinókat 4. évükben tanítják be, és 15–20 éves korig 
jármozzák.

1.7. Fajtafentartás, génmegőrzés
Az első részben részletes tájékoztatást kaptunk a magyar bivalyról 
a kezdetektől a 2. világháborúig, a származástól a fajtatanon át 
a hasznosításig. Magyarország itthon maradt állatállományát a há-
ború kíméletlenül feldúlta, két évet kellett várni, míg az első állat-
számlálásra sor került. A Magyar Földművelésügyi Minisztérium 
Mezőgazdasági Hírszolgálata (XII-2 ügyosztály) 1947-ben részletes 
adatokat közölt a magyarországi bivalyállományról is. 
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E szerint:
Dunántúl 525 bivaly, ebből 2 év feletti 455

Alföld 3312 bivaly, ebből 2 év feletti 2709

Északi országrész 433 bivaly, ebből 2 év feletti 291

Összesen 4270 bivaly, ebből 2 év feletti 3455

Sajnos ez a jelentős számú állomány az 1950-es években felmor-
zsolódott, és csak a Balatonnagybereki Állami Gazdaságnak sikerült 
egy kisebb számú bivalygulyát megmenteni. A történet ott kezdő-
dik, hogy az Öreglaki Uradalom balatonnagybereki bivalygulyája 
a háború során szétszéledt, melyet a kisemberek befogtak, pótolván 
ezzel az igaerő hiányát. Azonban a megalakult gazdaság igyekezett 
a szétszéledt bivalyokat összeszedni, és a balatonnagybereki Imre 
majorban elhelyezni.

Tehén borjával (fotó: Kalotás Zsolt)
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A rideg körülmények között élő gulyával nem volt mit kezdeni, 
így szétosztották az állatokat a közben létrejött zalai állami gazda-
ságok között. 1953-ban Bécsey Lajos, a Kápolnapusztai Állami Gaz-
daság üzemegység vezetőjének kezdeményezésére a gazdasághoz 
tartozó Sávolyon helyezték el az időközben megfogyott bivalyokat. 
Az 1950-es évek végén a mezőgazdasági művelésre alkalmatlan, de 
bivalytartásra kitűnő, az egykori Kis-Balaton közepén lévő zsombé-
kos szigetekkel szabdalt területre, Zimánypusztára kerültek. Ekkor 
alig 50 egyedet számlált a gulya. Ebben az időben 15–20 tehenet 
még rendszeresen fejtek is, 4-5 pár tinót belső gazdasági munkára 
használtak. Az 1970-es évek elején ismét szóba került a gulya fel-
számolása, részben a haszon elmaradása, részben pedig a rokonte-
nyésztés miatt. A gazdaság a csorda fennmaradásához Anghy Csaba 
(a Budapesti Állatkert nyugalmazott igazgatója) segítségét kérte, aki 
lelkesen szót emelt a gulya érdekében. A gulya így fennmaradt, és 
rövidesen tisztavérű magyar bivalybikákat vásároltak Erdélyben. 
Ekkor született döntés a jobb helyre való költöztetés ügyében, így 
került a bivalyállomány Kápolnapusztára 1976-ban. A 30 hektárnyi 
zsombékos, mocsaras, bokros, legeltetésre is alkalmas terület vég-
leges szálláshelyük lett.

A másik bivalygulya alapításának éve 1975. A gulya alapítását 
Salamon Ferenc, a Hortobágyi Nemzeti Park (HNP) igazgatója 
kezdeményezte. A magántenyésztőknél még fellelhető egyedeket 
vásároltak. Az induló állomány 5 tehén volt, melyhez a Debreceni 
Állatkert bikáját kapták meg használatra. A következő évben az ál-
lomány 12 egyedre szaporodott, további felvásárlásra már nem volt 
lehetőség. A felvásárolt jószágok Derecske, Hajdúszovát, Bihar-
nagybajom, Nagyar, Tivadar és Cserkeszőlő községekből kerültek 
a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz (HNP). A gulyát a Kishortobágyi 
Csárda mellett, a Darassa-pusztán felépült istállóban helyezték el. 

A tenyészbika kérdés mindvégig sarkalatos pontja volt a tenyész-
tésnek. Végül az Országos Takarmányozási és Állattenyésztési Fe-
lügyelőség (OTÁF) úgy döntött, hogy Bulgáriából kell tenyészbikát 
behozni. Az OTÁF dolgozója, Koppány Gábor apaállat-gazdálko-
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dási előadója ment ki Bulgáriába, és két bikát vásárolt. Az egyiket 
a Kápolnapusztai Bivalyrezervátumnak, a másikat a hortobágyi 
bivalygulyának szánta. A HNP szerencsés volt a bulgáriai bikával, 
mert rossz volt a termékenyítőképessége, az első évben egyetlen 
borja született, mely vágóra került. A bika fajtajellege nem felelt 
meg az elvárásoknak, így gyorsan kiselejtezték. Nem volt ilyen 
szerencsés a Kápolnapusztai Bivalyrezervátum, mert az odakerült 
bika szép számú utódot hagyott maga után, mely később éreztette 
hatását.

A sok gonddal és bajjal kezelt állományt (bivaly, magyar szürke, 
racka juh) a Környezet- és Területfejlesztési Minisztérium utasításá-
ra 1995-ben át kellett adni a Hortobágyi Génmegőrző és Természet-
védelmi Közhasznú Társaságnak. Ekkor átadásra került 58 tehén, 
1 tenyészbika és 26 növendék. Ezt követően a Kht. a Nádashodály 
nevű telephelyén alakította ki a bivaly tehéngulya állását a szem-
közti 400 hektáros Hármasi legelővel.

1966-ban Bodó Imre és Borics Imre kiutazott Erdélybe, és Kalo-
taszentkirályon vásárolt két magyar bivalybikát Kismihály János 
nevű gazdától. A megvásárolt bikát Kalota névre keresztelték, és 
1998 és 2005 között fedezett Hortobágyon. A Hortobágyi Génmeg-
őrző és Természetvédelmi Kht. jó gazdája lett a bivalyállománynak, 
aminek ékes bizonyítéka, hogy 2012-re 148 tehénre szaporodott fel 
az állomány.

Jelenleg 8 nagy létszámú bivalygulya üzemel Magyarországon, 
nemzeti parkok, magángazdaság, közalapítvány, illetve non-profit 
kft. tenyésztésében. Az alábbi táblázat a 2014. évi adataikat tartal-
mazza.
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Tenyésztő
Tehén
(db)

Üsző
(db)

Növendék
(db)

Összesen
(tehén+ 

növendék)
(db)

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 270 146 490 760

Szomor Dezső 152 118 342 494

Fertő-Hanság Nemzeti Park Ig. 129 160 256 385

Balatonfelvidéki Nemzeti Park Ig. 234 51 167 401

Hortobágyi Természetvédelmi
és Génmegőrző Nonprofit Kft.

113 35 123 236

Hortobágyi Nemzeti Park Ig. 86 66 101 187

Körös-Maros Nemzeti Park Ig. 73 44 120 193

Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 55 45 75 130

Összesen (db) 1112 665 1674 2786

Ezen túl az országban jelentős számú kisgazdaság, alapítvány, 
állatkert és idegenforgalmi egység tart bivalyokat. A Magyar Bi-
valytenyésztők Egyesülete 2014. évi nyilvántartása a tagokról és az 
állatlétszámokról az alábbi táblázat szerint tájékoztat. 

Tag neve
Tehén
(db)

Üsző
(db)

Növendék
(db)

Összesen
(tehén+ 

növendék)
(db)

Aranyponty Halászati Zrt. 32 28 79 111

Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 234 51 167 401

Baracskay Lajos 0 0 2 2

Borda István 1 1 2 3

Buru László 26 33 89 115

Dr. Vajnáné Madarassy Anikó 1 0 0 1

Egyed István 3 2 6 9

Első Magyar Borház Kft. 37 24 45 82

Essen Gyermekétkeztetési Alapítvány 2 1 1 3

Fehérakla Ökofarm Kft. 5 6 11 16

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 129 160 256 385

Földvári László 25 28 35 60
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Tag neve
Tehén
(db)

Üsző
(db)

Növendék
(db)

Összesen
(tehén+ 

növendék)
(db)

Fülöp Zsolt 0 4 4 4

Garai Zsolt 12 17 49 61

Gerencevölgyi Ökológiai Park Alapítvány 14 12 21 35

Hajdúnánás Város Önkormányzata 0 21 21 21

Hanza Bt. 1 3 4 5

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 86 66 101 187

Hortobágyi Nonprofit Kft. 113 35 123 236

Hubai és Társa Kft. 2 10 10 12

Kaposvári Egyetem 6 5 20 26

Kelemen Zoltán 0 15 15 15

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 270 146 490 760

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 73 44 120 193

Kovács Szabolcs 28 17 56 84

Kunszabó Mg. Szolg és Ker. Kft 6 7 13 19

Laczkó Mátyásné 2 0 2 4

Lázár János 10 5 6 16

Lehoczky Mátyás 23 12 34 57

Lévai és Társa Kft. 2 0 6 8

Marticsek József 7 5 11 18

Merész Gábor 26 17 26 52

Mezei József Istvánné 0 15 16 16

Mórahalom Önkormányzata 41 50 120 161

Nagy Tamás 6 1 6 12

Nagy Tibor 3 2 2 5

Palota Borház Kft. 1 13 14 15

Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 55 45 75 130

Rózsa Péterné 61 27 56 117

Rózsa Sándor 3 1 7 10

Sárközy Károly 33 35 63 96

Steigerwald Tamás 7 4 5 12

Szabó József 4 1 7 11
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Tag neve
Tehén
(db)

Üsző
(db)

Növendék
(db)

Összesen
(tehén+ 

növendék)
(db)

Szabó László 38 20 31 69

Szirom-Dekor Kft. 13 10 17 30

Szommer Antal 2 2 6 8

Szomor Dezső 152 118 342 494

Szűcs Sándor 10 10 30 40

Takács György 11 7 15 26

Tiszatáj Közalapítvány 18 12 14 32

United-Impex Kft. 7 3 9 16

Ványiné Bóna Gabriella 0 67 68 68

Varga Károly 6 4 10 16

Zajcsek Szabolcs 15 6 22 37

Összesen 1662 1228 2760 4422

1.7.1. A magyar bivaly belső és külső tulajdonságainak 
megőrzése

Az első részben leírtak után ez a fejezet arra keresi a választ, hogy 
a mai napig eljutott magyar bivalynak hogyan lehetne a genetikai 
alapját megőrizni.

1. A tenyésztő szempontjából a legegyszerűbb megoldás lenne 
minden tenyészet részére legalább egy magyar bivalybikát 
importálni. Erre pillanatnyilag csak Erdély földje adhatna lehe-
tőséget. Természetesen ez ma már nem egyszerű. A gépesítés 
nagyarányú fejlődése Romániában is egyre inkább kiszorítja 
a bivalyokkal végzett fogatos munkát. Ezért a bivalyállomány 
megőrzése és nemesítése céljából a tejtermelés növelését látja 
célszerűnek. Ehhez a már kidolgozott program keretében Bul-
gáriából és Olaszországból ivadékvizsgált tejelő típusú bikák 
spermájának behozatalával kívánja a nemesítést megvalósí-
tani. Amennyiben ennek mértéke országos jellegű, akkor ez 
megnehezítheti a magyar jellegű bikák importját.
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2. A bivalytenyésztő gazdaságok adatai alapján jelenleg 26 bika 
van tenyésztésben. Itt az első feladat ezeknek a tenyészbikák-
nak a küllemi- és ivadékvizsgálati bírálat szigorú elvégzése. 
Ezen bírálat elvégzése után ellenőrizni kell származásukat (ha 
van származási igazolásuk) a rokonsági fokok megállapítása 
végett. A tenyészetek közötti vásárlások, esetleg cserék eseté-
ben ennek lehetősége fennállhat. Mindezek után a bikákból 
történő vérvétellel, DNS segítségével meg lehet állapítani 
a genetikai távolságot. A DNS vizsgálatok eredményével a te-
nyészbikákat vonalakba kell sorolni. A DNS vizsgálatokat ki 
kell egészíteni tenyészetenként legalább 10-10 tehénre vonat-
kozóan a rokonsági fokok megismerése végett.

3. Akár az 1-es, akár a 2-es pontban foglaltak kerülnek megvaló-
sításra, a DNS vizsgálatokat szükséges elvégezni, és összevetve 
a korábbi bírálatokkal és ivadékvizsgálatok eredményeivel, ki 
kell jelölni a bikanevelő teheneket.

Mindez sok és igen kemény munkát, valamint pénzeszközöket is 
igényel, ezért pályázatokat kell készíteni és indítani a célok elérése 
érdekében.

Esti hazatérés (fotó: Dunka Béla)

a_hazibivaly_CS6_2015.indd   26 2015.05.05.   12:35:57



27

1.8. Irodalom
Brehm, A. E. (cca 1930): Az állatok világa, III. kötet. Emlősök. Gu-

tenberg Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 112-128.
Gaál L. (1966): A magyar állattenyésztés múltja. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 413.
Herdits, H. (2013):  A Fertő régészeti emlékei, in Kárpáti L.–Fally J. 

(szerk): Fertő – Hanság – Neusiedler-See Nemzeti Park, 271. p.
Nagy M.-Pap I. (1957): Bivalytenyésztés. Mezőgazdasági és Erdé-

szeti Állami Könyvkiadó, Bukarest, 24-28.
Schandl J. (1955): Szarvasmarhatenyésztés. Függelék, A bivaly 

tenyésztése. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

1.9. Publikációk
Bodó I.-Dunka B. (1987): A magyar szürke szarvasmarha és a 

házibivaly. HNP kiadvány, Alföldi Nyomda, Debrecen
Bodó I.-Dunka B.-Karle G. (1989): A magyar rackajuh génjének 

örökléstani vizsgálata mindkét színváltozatnál. Kutatási jelentés, 
Debrecen

Bodó I.-Dunka B.-Karle G. (1991): A racka prémtermelése. Őshonos 
és honosult háziállatfajtáink genetikai sajátosságai I. Kutatási 
jelentések, Budapest

Bodó I.-Dunka B.-Karle G.-Szekeres G. (1986): The fur production 
of the Racka breed. IV. International Karakul Symposium, Bu-
dapest 101-107 p.

Dunka B. (2010): A magyarországi állami ménesek és méntelepek me-
nekítése a 2. világháború alatt. Lovas-élet, Lavinia Pelso Kft, Győr

Dunka B. (1973): Lótenyésztés – a mezőgazda és tenyésztő szemé-
vel. Lovassport – Lótenyésztés 4. sz. Budapest

Dunka B. (1975): A kopasznyakú tyúk. Baromfitenyésztés, 2. sz. 
Budapest

Dunka B. (1978): A magyar racka juh. Kistenyésztők Lapja, 4. sz. 
Budapest

a_hazibivaly_CS6_2015.indd   27 2015.05.05.   12:35:57



28

Dunka B. (1982): A magyar vagy hortobágyi rackajuh. (Géntar-
talékok jelentősége és szerepe az állatfajok fenntartásában.) 
Nemzetközi Symposium. Debrecen. 

Dunka B. (1984): A magyar racka. HNP, Alföldi Nyomda. Debrecen. 
Dunka B. (1986): A magyar rackajuh leírása, gyapjú-, tej és húster-

melése. Őshonos és honosult háziállatfajtáink genetikai sajátos-
ságai I. Kutatási jelentések, Kaposvár

Dunka B. (2000): A magyar (hortobágyi) rackajuh és a gyimesi 
racka. In: Eleven örökség, régi magyar háziállatok. Agroinform 
Kiadó és Nyomda Kft., Budapest

Dunka B. (2001): A magyar rackajuh tartásának általános techno-
lógiája. Környezetvédelmi Minisztérium kiadványa, Budapest. 

Dunka B. (2009): A hortobágyi Nóniusz törzsménes története 1945-
től 2008-ig. Szerzői kiadás. Kinizsi Nyomda, Debrecen

Dunka B. (2012): Őshonos juhfajták elterjedése a Kárpát-medencé-
ben. In: Válogatott közlemények Bodó Imre 80. születésnapjára. 
Passzer Nyomda Kft, Budapest

Dunka B.-Jávor A. (1988): A magyar rackajuh mindkét színváltoza-
tának fenntartása vonaltenyésztéssel, a vonalak összehasonlító 
értékelése. Kutatási jelentés, Debrecen

Jávor A.-Dunka B. (1991): A racka két színváltozatának fenntartása 
vonaltenyésztéssel. Őshonos és honosult háziállatfajtáink gene-
tikai sajátosságai II. Kutatási jelentések, Budapest

Jávor A.-Kukovics S.-Dunka B. (2006): Régi magyar juhfajták. 
Hungarikumok sorozat. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 124.pp.

Veress L.-Aradi Cs.-Dunka B. (2000) A Hortobágy hasznosítása. 
Magyar Tudományos Akadémia folyóirata, 12. sz., Budapest

Veress L.-Dunka B. (1995): A magyar pásztorkodás történeti átte-
kintése. Kézirat

Veress L.-Dunka B. (1999): Fejezetek a magyar állattenyésztés tör-
ténetéből. Mezőgazda Kiadó, Budapest

a_hazibivaly_CS6_2015.indd   28 2015.05.05.   12:35:57



29

2.  A magyar házibivaly 
tenyésztési programja 
(Érvényes: 2014 április 10-től)

2.1. Ellátási terület és tenyésztési cél

2.1.1. Tevékenységi kör kiterjedése
A Magyar Bivalytenyésztők Egyesülete (továbbiakban: MBE) tevé-
kenysége, szakmai felügyelete és nyilvántartási rendszere a tenyész-
tőszervezeti és fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005 (VII. 27.) 
FVM rendelet alapján a magyar házibivaly valamennyi tenyészetére, 
függetlenül attól, hogy a tulajdonosok tagjai-e a fajta fenntartásáért 
felelős tenyésztő egyesületnek. A tenyésztési program a védett ős-
honos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló 93/2008. 
(VII. 24.) FVM rendelettel (továbbiakban: 93/2008. (VII. 24.) FVM 
rendelet) összhangban, annak megfelelve készült.

2.1.2. Tenyésztési cél
Elsődleges cél a magyar házibivaly a fajtatiszta fenntartása, megfe-
lelő számú egyed genotípusának megőrzése, genetikai diverzitása 
csökkenésének megállítása, és fenntartása. A szelekcióban érvé-
nyesülni kell a magyar házibivaly ellenálló képességének, hosszú 
hasznos élettartamának (20-25 év). További cél, hogy a magyar 
házibivaly a védett természeti területek megőrzésében, valamint 
szükséges rekonstrukciójában, szerepet játsszon. 
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2.2. A fajta ismertetése

2.2.1. Küllemi leírás

Összbenyomás
A magyar házibivaly megjelenésében szilárd szervezetet, tömeges, jól 
izmolt, hengeres, széles törzset, nagy erőt sugároz. Mozgása lomha. 
Szigorúan kell bírálni a szervezeti szilárdsággal és a mozgással össze-
függő hibákat. Fontos a térölelő lépés, lényeges az erős ízület, acélos 
inak. A finom szervezettől a durváig minden konstitúciós típus elő-
fordulhat, a hasznosítási irány függvényében. Megjelenés tekintetében 
cél az arányosság, vagyis az egyes testrészek, testtájak összhangja.

Bőr, szőrzet, szín
A bőr szívós, erős, a szarvasmarháénál vastagabb, szőrrel ritkábban 
fedett. A szőrzet főleg a test elülső részén található, itt sűrűbb és 
hosszabb szálú. A test hátsó része, a far, a konc szőrrel ritkábban 
fedett, mely a kor előrehaladtával egyre ritkábbá válik. A bivaly a 
téli hosszú szőröket tavasz kezdetén levedli. A bőr színe fekete, 
a palaszürke árnyalat is elfogadott. A borjak mindig teljes szőrfe-
dettséggel jönnek a világra, leggyakrabban fényes, fekete szőrrel. 
Ez későbbiekben, 1-2 éves korban barnás felszőrt is tartalmazhat. 

Elvétve előfordul a sárga vagy a fehér szín (leucizmus), amikor 
a szemek világos sárgásbarnák vagy világoskékek (csókaszem), de 
előfordulhat teljesen pigment nélküli, piros szemű egyed is (albí-
nó). A fedett fehér szőrzet előfordulása nem kívánatos, továbbte-
nyésztésre nem használható.

A bivaly testfelületén előfordulhatnak jegyek, mint például a 
homlokon a fehér csillag, a fehér farokbojt vagy a köröm szélén 
a keselység. Ezen színhibák nőivarú állatokon elfogadhatóak, de 
nem kívánatosak.

A szaruképletek általában feketék, vagy palaszürkék, de nagy-
fokú pigment hiánynál előfordul a sárga, viaszolt szarv és köröm. 
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Ezek az egyedek gyengébb ellenállóképességet mutatnak a környe-
zet behatásaival szemben. Tenyésztésben tartásuk nem kívánatos.

Küllem 
A fej magasan tűzött. Jellemző rá a keskeny és hosszú orri rész. A 
homlok domború, kívánatos a homlok és az orr folyamatossága. A 
szemek sötét árnyalatúak, a tekintet élénk, előfordulhat az úgyne-
vezett csókaszem, ami színhibának tekintendő. A fülek nagyok, alig 
szőrözöttek, vékony bőrrel fedettek.

A szarvak bordázottak, oldalt hátra nyúlóak, a szarv végek 
különböző irányúak. Harántmetszetük tőben négy, - a vége felé 
elvékonyodó, gyakran háromszögletű formát mutat. Ivar szerint 
eltérő a szarvalakulás. A bika szarva vastag, a keresztmetszetéhez 
viszonyítva rövidebb, a tehén szarva középhosszú, az ökrök és a 
tinók szarvalakulása a bika és a tehén között van. 

A nyak alacsonyan illesztett, hosszú, gazdagon izmolt, leber-
nyegtől mentes. A járomél erős, széles, egyenes.

A mar jól izmolt, magas, éles és hosszú. 
A hát és az ágyék széles, jól izmolt, a far széles, enyhén csapott. 

A farok mélyen tűzött, tőben vastag, a farokrépa megközelítően a 
csánkig ér.

A mellkas mély, dongás, a szügy széles, erőteljes, zsírszövettel 
ellátott, melynek nagysága kondíció függvénye.

A lapocka dőlt, a váll jól izmolt, igavonó állat révén erőteljes. A 
laza lapocka súlyosan kifogásolható. 

A lábak rövidek, jól izmoltak, az ízületek szikárak, erősek. A 
körmök szilárdak, kemények. Az elülső lábaknál születés után gya-
kori a borjúállás, később kialakulhat a franciásság. Hátulsó lábakon 
előforduló hiba lehet a gacsosság és a székállás. A súlyos hátsóláb 
hibás bikát tenyésztésbe állítani nem szabad, mivel ez a lábalakulás 
a fedezésnél problémát okozhat.
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Méretek és súlyadatok

Méretek
Méretek Tehén (cm) Marmagasság %-ban

Marmagasság (szalaggal) 135-155 100

Övméret 190-220 140-160

Mellkas mélység 69-83 49-58

Törzshosszúság 139-169 108-115

Csípőszélesség 53-70 42-45

Szárkörméret 23-29 19-20

Súlyadatok
Korosztályok Súly (kg)

Újszülött borjú súlya 18-30

Egyéves korban 250-300

Két-, hároméves korban 450-500

Kifejlett tehén súlya 500-700

Kifejlett bika súlya 650-1200

2.2.2. Fajtaazonosság vizsgálata, igazolás rendje
A fajtaazonosságot a magyar házibivaly esetében az MBE a 2.1. 
pontban írt küllemi jegyek megfelelésének vizsgálatával állapítja 
meg, egyedi bírálat során. A fajtaazonosság igazolására az MBE 
származási igazolást ad ki.

2.2.3. A nukleusz és fajtafenntartó egyed meghatározása
Nukleusz és fajtafenntartó egyed, melynek utódai az ország állomá-
nyának fenntartásában és genetikai diverzitásának megőrzésében 
meghatározóak. 

Nukleusz minősítést kap az az egyed, amely ritka alléleket hor-
doz, vagy különleges küllemi jegyeket mutat. Ezen kívül elvárás, 
hogy az egyed évente rendszeresen borjút neveljen, és külleme 
minimálisan a 82 bírálati pontot elérje. A nukleusz minősítés két 
egymást követő évi ellés kimaradásánál fajtafenntartóvá válhat.
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Fajtafenntartónak a genetikailag nem különleges, de a fajtát jól 
reprezentáló tenyészállat nevezhető.

Az állatok minősítését a Tenyésztési Bizottság végzi, az egyed 
küllemi bírálata, saját teljesítménye, valamint a genetikai értéke 
alapján.

2.2.4. Tenyészállat-forgalmazás, -export és -import 
szabályai

A vevő igénye alapján tenyészállat csak az MBE által kiállított szár-
mazási igazolással kerül forgalomba, melyet az eladó igényel meg. 
A származási igazolás kiadása fel van függesztve a vérvizsgálat 
nemzeti akkreditálásáig.

Exportra az MBE Elnöksége és a Tenyésztési Bizottsága, vala-
mint a tenyésztési hatóság együttes írásos engedélye alapján lehet 
értékesíteni.

Importból származó állatot a Tenyésztési Bizottság és az elnök-
ség együttes jóváhagyását követően lehet tenyésztésbe állítani. A 
Tenyésztési Bizottság jóváhagyásának feltétele az archivált vérmin-
ta, amely alapján az egyed és annak utódai a későbbiekben nyomon 
követhetőek. 

2.3. Tenyésztési módszer

2.3.1. Tenyésztői feladatok, kötelezettségek
A tenyészetekben, a hatóságilag előírtakon felül, a következő fel-
adatok betartása kötelező:

 – párosítási tervet kell készíteni, melyet a Tenyésztési Bizottság 
jóváhagy, és annak egy példányát az MBE számára el kell jut-
tatni. Az MBE a felügyeleti szerv kérésére a párosítási tervet 
bemutatja.

 – a tenyésztési naplót naprakészen kell vezetni, és annak máso-
latát a meghatározott határidőre be kell küldeni az MBE-nek.

 – a tenyészüsző és a tenyészbika jelöltek vérmintáját archiválás-
ra a közgyűlés által elfogadott laboratóriumba be kell küldeni.
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 – az egyedi mérlegelés választáskor kötelező, tenyészbika jelölt 
esetén 36 hónapos korban is,

 – a tenyésztési nyilvántartás naprakész vezetése kötelező, ami a 
tenyésztési napló alapbizonylata,

 – a tenyésztő által tenyésztésre felajánlott bikákat a Tenyésztési 
Bizottság megszemléli és annak javaslata alapján az a bikane-
velő telepre kerül.

 – a tenyészet felszámolása vagy több mint 50%-os állománycsök-
kentési szándék esetén az MBE-t előzetesen tájékoztatni köte-
lező, annak érdekében, hogy a fajta fenntartása szempontjából 
a legkedvezőbb értékesítés történjen, és az állomány értékes 
egyedei megfelelő új tulajdonos kezére jussanak.

 – a választást követően a hímivarú állatok nem tarthatók a nő-
ivarú gulyákban, csak herélést követően, a továbbtenyésztésre 
kijelölt egyedeket a bikanevelő telepre kell szállítani.

2.3.2. In situ tartás feltételei
A nukleusz és fajtafenntartó állomány tartása csak in situ tartási 
körülmények között lehetséges. In situ tartás: az éves legeltetési 
időszak (április 24.- szeptember 29.) alatti legelőn tartást jelent. A 
téli időszakban fedett tartás mellett is biztosítani kell a szabad moz-
gást. Nyári időszakban a bivaly etológiai igényeinek megfelelően 
dagonyázásra alkalmas vizes területet kell biztosítani.

Ex situ tartás fejős állománynál engedhető meg.

2.3.3. Tenyésztésbevétel ideje
A bivaly későn érő faj. Ezt a tenyésztésbevétel során vesszük figye-
lembe. Mivel teljes fejlettségét 4-5 éves korban éri el, a növendék 
üszőket 36 hónapos kor körül lehet tenyésztésbe állítani. Ez a te-
nyésztési szemlélet és a megfelelő tartás biztosítja a hosszú, 20-25 
éves hasznos élettartamot. Az üszők felnevelése megfelelő környe-
zetben, bika nélküli gulyában, legeltetésre alapozottan történjék.

A bikák tenyésztésbevétele 36 hónapos kor körül történik. Az 
utánpótlásra szánt tenyészbika növendékeket a felnevelés során 

a_hazibivaly_CS6_2015.indd   34 2015.05.05.   12:35:57



35

minősíteni szükséges. Az utánpótlás bikákat bikanevelő telepen 
kell felnevelni. 

2.3.4. Tenyészvonalak, családok, párosítási terv, szelekció 
rendje

Tenyészvonalak: Azonos fenotípusú bikák egy vonalba kerülnek. A 
rokontenyésztés elkerülése érdekében legalább 7 vonal kialakítása 
szükséges, melyet 7 kezdőbetű jelez.

Családok: A családok alapja a törzskönyvben szereplő, alapító 
tehén. A családot az azonos névvel ellátott nőivarú egyedek alkotják. 
A családtenyésztés folytatása magasfokú tenyésztési igényt jelent.

Párosítási terv: A párosítási tervre a tenyésztő tesz javaslatot, 
amit a Tenyésztési Bizottság hagy jóvá. Igény esetén a Tenyésztési 
Bizottság a tenyésztő számára segítséget nyújt. A terv elkészítésénél 
a rokontenyésztés kizárását maximálisan figyelembe kell venni. A 
párosítási tervet a fedeztetési ciklus megkezdését megelőző egy 
hónapban kell elkészíteni és másolatban az MBE-hez eljuttatni. A 
TER jelentés alapja a párosítási terv.

A párosítási terv tartalmazza:
 – a párosítandó tehenek és üszők nyilvántartási számát,
 – az állományra beosztott bika központi lajstromszámát, nevét.

Szelekció elve és rendje: A szelekció a tenyészállat kiválogatás 
leglényegesebb módszere. A szelekció az állat tenyésztésben tartá-
sának ideje alatt folyamatosan történik. Ki kell szelektálni:

 – a fajtaidegen,
 – az életkorához és ivarához tartozó paramétereknek nem felel meg
 – a szaporodásbiológiai problémákkal rendelkező (pl: meddő-

ség, sorozatos vetélés, holt ellés, stb.),
 – a rendellenes szarvalakulású,
 – a tartástechnológiai, és tartásmód követelményinek meg nem 

felelő egyedeket (pl.: agresszív, sánta, vak, stb.)
 – erős pigment hiányú egyedeket (albínó, jelentős fehér farokbojt)
 – tenyésztésre javasolt hímivar esetén semmilyen színhiba nem 

megengedett egyedeket.
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A szelekciót a Tenyésztési Bizottság végzi, aminek végrehajtása 
a tenyésztő kötelessége.

A bikanevelő tehenek kiválasztása a Tenyésztési Bizottság fel-
adata.

2.3.5. A pároztatás végrehajtásának módszerei, apaállat 
használat szabályai

A bivalytehén vemhességi ideje átlagosan 11 hónap, 310–330 nap 
közötti időre tehető. A bikaborjak általában 8-10 nappal később szü-
letnek, mint az üszők. A borjak átlagosan 7–10 hónapos korig szop-
nak. A pároztatási idényt a tenyésztő dönti el úgy, hogy a borjak a 
tél előtt megerősödhessenek, valamint a tehenek felkészülhessenek 
a folyatásra és a következő termelési ciklusra. 

Egy gulyára egy fedeztetési időszak alatt egy bika használható. 
Amennyiben egy gulyát több bika fedez (váltvafedeztetés), a fedez-
tetési idő között minimum egy hónapnak el kell telnie. Egy bika alá 
kb. 50 db nőivarú egyedet ajánlott beosztani. 

2.3.6. Tenyészbika nevelő telep kinevezésének rendje
Bikanevelő telep a megfelelő állategészségügyi státusz biztosítása 
mellett, olyan telep lehet, amelyek tartási körülménye és szakmai 
háttere alkalmas a tenyészbika nevelő telepek működési szabály-
zatának betartására. Bikanevelő telep létrehozását a Közgyűlés 
határozattal engedélyezi. A Tenyészbika nevelő telep jogcím hatá-
rozatlan időre szól. 

Az MBE három tenyészbika telepet határozott meg a Közgyűlés 
jóváhagyásával:

 – Hortobágyi Bikanevelő telep – Hortobágyi Nonprofit Kft., 
Hortobágy

 – Kiskunsági Bikanevelő telep – Szomor Dezső, Apaj
 – Fertő Hansági Bikanevelő telep – Fertő Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság, Sarród.
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2.3.7. Tenyészbika nevelő telepek működési szabálya
A tenyésztés céljára nevelt növendékbikák első beállítását és ezzel 
a bikanevelő telep működését az Elnökség, valamint a Tenyésztő 
Bizottság hagyja jóvá. A Tenyésztési Bizottságnak az évjárati nö-
vendékeket vagy május 1-ig vagy november 1-ig ki kell jelölni. A 
szemlén a Tenyésztési Bizottság mellett a tenyésztő, valamint a 
NÉBIH Állattenyésztési Igazgatósága (továbbiakban: tenyésztési 
hatóság) képviselője vehet részt.

A tenyészbika nevelő telep üzemeltetője – a szükséges állatorvosi 
rendelkezések figyelembevételével – más tenyészetből származó 
bikák befogadását (maximum 20 db/év) nem tagadhatja meg.

Az 10 hónapos kort meg nem haladó, előminősített állatnak a 
bikanevelő telepre minden év május 1-ig vagy november 1 ig be 
kell érkeznie.

A bikákat félévente április 30-ig, és október 30-ig mérlegelni 
kell. A mérlegelési jegyzőkönyvet a mérlegelést követően 8 napon 
belül az MBE számára el kell juttatni. A mérlegelést a Tenyésztési 
Bizottság ellenőrzi.

Legalább 10 azonos évjáratú bikát kell egy csoportban felnevelni.
A nevelés a teljes nyári időszakban kizárólag legelőn történik, a 

legelő területhez dagonyázásra alkalmas vizes területnek rendel-
kezésre kell állnia.

A felnevelés 36 hónapos korig tart, hogy kellően fejlett állatok 
bírálata történhessen meg.

A téli takarmány felhasználást nyilván kell tartani.

2.3.8. Tenyészbika minősítése
A tenyészbika nevelő telepen felnevelt, előminősített állatok évente 
egy alkalommal, szeptember hónapban bírálatra kerülnek. A bírá-
latot a Tenyésztési Bizottság végzi, a bírálaton részt vehet a bikane-
velő telep üzemeltetője, valamint a növendékbikák tenyésztői, akik 
véleményét a Tenyésztő Bizottság figyelembe veheti. A bírálat akkor 
hiteles, ha legalább 3 Tenyésztő Bizottsági tag jelen van.
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A felnevelt és minősített tenyészbikák a tenyésztési hatóságtól 
központi lajstromszámot kapnak, ekkor történik a tenyészbika 
elnevezése is, a név kezdőbetűje meg kell, hogy egyezzen a bika 
vonalának betűjelével.

2.3.9. Génbankban megőrzendő szaporítóanyag és genetikai 
minta meghatározása

A magyar házibivaly esetében a mesterséges termékenyítés alkal-
mazása egyelőre nem támogatott, ezért a tenyészbikáktól szaporí-
tóanyag vételére és tárolására szabályozást nem kell megállapítani.

Genetikai mintavétel származás-ellenőrzés céljából a tenyésztési 
program előírásai szerint az alábbi esetekben szükséges:

 – tenyésztésre szánt nőivarú növendékek
 – tenyésztésre szánt növendék bikák
 – import állomány hazai tenyésztésbe vétele előtt

Az MBE elsődleges célja a természetszerű tenyésztési módszerek 
használata, ezért a fagyasztott spermával történő inszeminálás és 
az embrió fagyasztás, valamint beültetés jelenleg nem kivitelezhető 
tenyésztési technológiai elem.

2.3.10. Génkészlet felderítésének eljárása és hasznosítása
Az ország bivalyállományának feltérképezése kevesebb, mint egy 
évtizedes múltra tekint vissza, illetve a származás-ellenőrzés eddigi 
klasszikus (vérsavós) módja bivalynál nem működik. Az ország bi-
valyállományának genetikai felderítése folyamatban van. A vérmin-
ták archiválása DNS származás-ellenőrzés későbbi megállapítása 
érdekében történik.

2.4. A teljesítményvizsgálat
A tenyészállatok teljesítményének mérése:
Tenyésztő által végzett kötelező mérések: (tenyésztési naplóban 
rögzítendő)

 – a borjak egyedi mérlegelése választáskor,
 – üszők tenyésztésbevételt megelőző mérlegelése.
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MBE által végzett kötelező mérések:
 – választáskori súlyok 205 napra való korrigálása,
 – tehenek életteljesítménye (reprodukciós teljesítmény).

Bikanevelő telep által végzett kötelező mérések:
 – a növendék tenyészbika jelöltek félévenkénti mérlegelése, vala-

mint 36 hónapos korban, de legkésőbb tenyésztésbe állításkor.

2.5. Küllemi bírálat
A küllemi bírálat feltételei:
Tekintettel arra, hogy 2005. évig Magyarországon bivaly törzsköny-
vezés nem volt a származási adatokat sok helyen nem tartották 
nyilván. 2005-től 2008-ig minden Magyarországon levő, harmadik 
életévét betöltött, azonosító számmal rendelkező, a törzskönyvi 
nyilvántartás követelményeinek megfelelő bivalyt (VI. pont), füg-
getlenül attól, hogy igazolt származása lenne, törzskönyvi nyilván-
tartásba vett az MBE.

A leíró küllemi bírálatot a Tenyésztési Bizottság végzi. A leíró 
bírálat alapján a nőivarú egyedeket I-III. osztályba, a hímivarúakat 
I-II. osztályba kell sorolni. 

2.6. Törzskönyvezési szabályzat
Minden MBE tag állatállománya főtörzskönyvbe kerül. A törzs-
könyvi nyilvántartás alapja a tagok által, a tenyésztési naplóban, 
biztosított adatok rögzítése, értékelése, rendszerezése.

A nyilvántartás alapján a tehenek az alábbi besorolást kapják:
I. osztályú az a tehén, amelynek küllemi pontszáma 91 pont 

felett van.
II. osztályú az a tehén, amelynek küllemi pontszáma 76–90 

pont között van.
III. osztályú az a tehén, amelynek küllemi pontszáma 61–75 

pont között van.
Osztály alatti az a tehén, amelynek küllemi pontszáma 61-nél 

kevesebb.
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Amennyiben a tehénnek a párosítási tervet betartott, feljegyzett 
hágatású, hitelt érdemlően bizonyítható élő anyja, illetve apja van, 
ezek egyidejű törzskönyvi nyilvántartásba vételével feltüntethetők 
a származási lapon.

A bikák törzskönyvi nyilvántartásba vétele. Bírálatra kerül az a 
hároméves kort betöltött bika, amely 3.3. pontnak megfelel. A bikák 
osztályba sorolásra az alábbi pontszámok alapján történik:

 – I. osztályú az a bika, amelynek küllemi pontszáma 91 pont felett 
van. 

 – II. osztályú az a bika, amelynek küllemi pontszáma 82-90 pont 
között van.

A tartó kérésére a 82 bírálati pontot el nem ért egyedet a Tenyész-
tési Bizottság a következő évi bírálat alkalmával újra bírálhatja. A 
bírálatot követően, a központi lajstromszám kiadására a kérelmet 
az MBE adja be az illetékes hatósághoz.

2.7. A magyar házibivaly nyilvántartás rendje

2.7.1. Tenyésztési adatok gyűjtése, vezetése 
A tenyésztési adatok gyűjtése a következő nyomtatványokon tör-
ténik:

 – tenyésztési napló 
 – párosítási terv 

Az alapadatokkal ellátott tenyésztési naplót az MBE biztosítja, 
vezetése a tenyésztő feladata.

A tenyésztési év december 1-től következő év november 30-ig 
tart. Az adatokat a tenyésztő köteles naprakészen vezetni és a te-
nyésztési napló másolatát – két alkalommal– minden év március 31. 
és december 10. napjáig el kell küldeni az MBE-nek. A decemberi 
változások a következő évi tenyésztési naplóba kerülnek.

Az adatok feldolgozható minőségéért és az időben történő beér-
kezéséért a tenyésztő a felelős.
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2.7.2. Országos állattenyésztési adatbankba történő 
adatküldés módja és rendje

A magyar házibivaly egyedi és törzskönyvi adatainak nyilvántartása 
a MBE adatfeldolgozó rendszerében történik. A számítógépes nyil-
vántartáshoz a Tenyésztési Naplóban megjelölt adatokat a tenyész-
tőnek a megadott határidőre kell eljuttatni az MBE számára.

Az országos állattenyésztési adatbankba történő adatbeküldés 
módja és rendje: a tenyésztő teljesíti a szarvasmarha ENAR és TER 
adatszolgáltatás előírásainak megfelelően.

2.7.3. Vágóállat fajtához tartozása igazolásának rendje
Az MBE a tenyésztő kérésére fajtaazonossági igazolást ad ki a 

vágásra kerülés előtt a saját nyilvántartási adatai alapján, megha-
tározott formában. A fajtaazonossági igazolás hiteles törzskönyvi 
okiratnak minősül. Ennek hiányában a vágóállat nem tekinthető 
magyar házibivalynak.

2.8. Azonosítás, egyedi megjelölés

2.8.1. Megjelölés típusai
A bivalyok megjelölésére a hatályos jogszabályok alapján az MBE 
az ENAR füljelzőt használ. Ezen kívül a tenyésztő kérésére az 
állomány további megjelölése lehetséges: bélyegzés, tetoválás, 
chippelés. Magyarország területén levő bivalyok azonosításához 
szükséges ENAR-on felüli megjelölést a tenyésztő végezheti, annak 
ellenőrzési számhoz való megfelelőségét a Tenyésztési Bizottság 
ellenőrzi.

2.8.2. A megjelölés módja
A bélyegzést a far baloldalán kell elvégezni. Ez vagy az ENAR 4 
számjegyű használati száma, vagy futó sorszám szerint egyedi bé-
lyegzés. Ez utóbbi esetben nyilvántartást kell vezetni a bélyegzett 
sorszám ENAR megfeleltetéséről, mely törzskönyvi sorszámnak is 
tekinthető. Tetoválás esetén csak az ENAR 4 számjegyű használati 
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száma használható, melyet az állat mindkét fülébe kell tetoválni. Az 
MBE a bélyegzést, a tetoválást és a chipelést a jelölési jegyzőkönyv 
esetén fogadja el.

Záradék: jelen Tenyésztési Program a  2014 április 10-i  közgyűlés  
7. napirendi pontjának 9. számú közgyűlési határozatával került 
elfogadásra.

Kelt: Csopak, 2014. április 10.
 Dr. Kárpáti László
 elnök
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Kápolnapusztai Bivalyrezervátum

A 30 hektáros területen mintegy 150 bivaly él. A  telep a hazánkban ősho-
nosnak számító bivaly fennmaradásában, génállományának megőrzésében 
fontos szerepet játszik, s egyben a faj bemutatásának népszerű központja.

A Kis-Balaton élővilágát bemutató interaktív kiállítással, bivalytörténeti 
bemutatóval, állatsimogatóval, valamint lovas kocsizási lehetőséggel várjuk 
a kedves érdeklődőket.

Morzsa kutya, a Bivalyrezervátum barátságos házőrzője, mint egy kedves 
„idegenvezető”, szívesen vezeti körbe a vendégeket a bemutatóhelyen. A rezer-
vátumban 1,5 km hosszú sétautat alakítottunk ki játékos elemekkel, pihenő-
helyekkel és kilátópontokkal, ahonnan távcsővel kémlelheti a látogató a tájat.

A fogadóépületben lehetőség nyílik kiadványok, ajándéktárgyak és a nép-
szerű szürkemarha- és bivalyszalámi megvásárlására is.

Elérhetőség:
Kápolnapuszta, GPS: 46.580862, 17.200438 
Telefon:  +36-70-774-8559 

+36-30-855-9864
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