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„Szökellő szarvas agancsa tartja 

Nagy villájában a holdat magát.” 

(Takáts Gyula) 

 

1. BEVEZETÉS 

A szarvasfélék mintegy 25-30 millió évvel ezelőtt megjelent őse még agyarat 

viselt, és fokozatosan, évmilliók során differenciálódott, kb. húszezer évvel 

ezelőtt alakult ki egyik legfiatalabb képviselője, a mai gímhez hasonló 

koronás szarvas, a Cervus elaphus. 

A szarvasfélék (Cervidae) gazdag családját két csoportra osztják: Óvilági 

(Telemetacarpalia – a 2. és 5. ujjakat tartó lábközépcsontok alsó vége maradt 

meg) és Újvilági szarvasfélékre (Plesiometacarpalia – a lábközépcsontok 

felső vége mutatható ki). Az utóbbiak közé tartozik a gímszarvas (Cervus 

elaphus L.) fajkomplexum, amely őshonos az északi féltekén Eurázsiában és 

Észak-Amerikában egyaránt, és korábban mintegy 20 alfaját különböztették 

meg (BÁLINT ÉS SUGÁR, 1985). Eurázsiában ma is előfordul a Brit-szigetektől 

a Csendes-óceánig, valamint Norvégiától Anatóliáig. Európából származó 

vadon is élő populációi találhatók az Atlasz-hegységben (É-Afrika), 

Argentínában és Chilében, valamint Új-Zélandon. 

Európán belül is számos alfaja él a korábbi rendszertani felosztás szerint, 

amely 11 alfajt különböztetett meg (TRENSE, 1989). Újabban Európán belül 

csak két alfajt, a nyugati (C. e. elaphus) és keleti gímszarvast (C. e. 

montanus) különítenek el. Az eléggé mesterséges földrajzi elhatárolás alapján 

a választóvonal hazánk keleti határánál húzódik (1. ábra), így 

szarvasállományunkat a nyugati alfajhoz sorolják (FATALIN, 2001).  
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1. ábra: A keleti és nyugati gímszarvas elterjedésének választóvonala  

(FATALIN, 2001) 

A Kárpát-medence éghajlati viszonyai kiváló életteret biztosítanak hazánk 

legnagyobb testű csülkös vadjának, a gímszarvasnak (FATALIN, 2001).  

Magyarországi előfordulása főként a Dunántúlra, az Északi-középhegységre 

és újabban a Duna-Tisza közére terjed ki, de a jelek szerint a Tiszántúlon is 

kezd megtelepedni. Így hazánk valamennyi megyéjében előfordul, azonban 

némelyikben csak váltóvadként. 

Az említett területeken 7 szarvas-táj különíthető el (FATALIN, 2001): 1. Dél-

Dunántúl, 2. Nyugat-Dunántúl, 3. Közép-Dunántúl, 4. Észak-Dunántúl, 5. 

Északi-középhegység, 6. Zempléni-hegység, 7. Duna-Tisza köze. 
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A magyarországi gímszarvas minősége a nemzetközi trófeabírálati táblázatok 

alapján a világ élvonalába tartozik (BARNA, 2005). A korábbi állomány, a 

teríték és a trófea-jellemzők alakulásáról BOD (1994) közölt részletes 

adatokat. A XX. század első felében Kaszó térségében és a Zselicségben 

került terítékre a legtöbb érmes trófea. A 60-as évekkel kezdődően azután 

egyre több terület vált „világhírűvé”, így pl. Lábod, Gyótapuszta és több zalai 

vadászterület. A jelenlegi hazai gímszarvas-trófea ranglistán az 1. Tolna 

megyéből, a 2-4. Somogy megyéből származik. A 2. viselőjét 1981-ben 

Pusztakovácsiban, a 3.-ét 2001-ben Lábodon, a 4.-ét 2002-ben a Zselicségben 

ejtették el. 

A fentebb említett területek eltérő adottságúak, így ebből arra 

következtethetünk, hogy eléggé széles spektrumú élőhelyek kedvezőek a 

gímszarvas számára. Az erdei táplálék mellett igénye szerint általában bárhol 

megtalálja a mezőgazdasági terményeket (kukorica, gabona, napraforgó). Az 

élőhely direkt minősítése a szarvas szempontjából antropomorf módon nem 

egyszerű, sokkal egyszerűbb viszont az állatok fejlettségének, tápláltsági 

állapotának (kondíciójának) az objektív vizsgálatával. Évtizedek óta 

használják ezt a gímszarvasnál is (RINEY, 1955; MITCHELL ÉS MTSAI, 1976). 

Az elejtett szarvasok vizsgálata során emellett lehetőség nyílik egyes 

paraziták keresésére, megszámlálására és az esetleges kóros elváltozások 

megfigyelésére, illetőleg mintagyűjtésre a laboratóriumi vizsgálatokhoz. 

Mindez kiegészíti az általános egészségi/tápláltsági állapotról kialakított 

képet. Az élőhely szerves élő tényezői közé tartoznak a paraziták is. A 

hazánkban élő szarvasfélékben – őz, gímszarvas, dámvad – előforduló 

paraziták (1. táblázat) fajszáma száz körül mozog. Ezek az egysejtűektől az 

ízeltlábúakig 5 fő taxonba tartoznak, ami jelzi a változatos fejlődési- és 

életmódot, környezeti igényt (SUGÁR ÉS MTSAI, 2006). 
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1. táblázat: A hazai szarvasfélék parazitái, valamint a közti- és 
véglegesgazdák listája (SUGÁR ÉS MTSAI, 2006) 

Parazita taxon fajszám (végleges) gazda köztigazda/vektor 
Eimeria spp. ~10-15 őz, gím, dám - 

Sarcocystis spp. 3-6 kutya, róka őz, gím, dám 

P
ro

to
zo

a 

Babesia sp. 1 őz, gím, dám 
Kullancsok 
(Ixodidae) 

Májmételyek 
(Dicrocoelium dendriticum, 

Fascioloides magna, Fasciola 

hepatica) 

3-4 őz, gím, dám Csigák (Mollusca) 

T
re

m
at

od
a 

Paramphistomum spp. 2-3 őz, gím, dám Csigák (Mollusca) 

Moniezia spp. 2 őz, gím, dám 
Féregatkák 
(Oribatidae) 

C
es

to
da

 

Böglyök (Taeniidae) 3-4 kutya, róka őz, gím, dám 

Trichostrongylidae ~25-40 őz, gím, dám - 
Dictyocaulidae 1-3 (?) őz, gím, dám - 

Protostrongylidae 3 őz, gím, dám Csigák (Mollusca) 

N
em

at
od

a 

Filariidae 3-4 őz, gím, dám Ízeltlábúak 
(Arthropoda) 

Hypoderma spp. 2 őz, gím, dám - 
Oestridae 3 őz, gím, dám - 

In
se

ct
a 

szúnyogok, legyek, 
kullancsok 

15-20 őz, gím, dám - 

A paraziták legtöbbje természetes körülmények között általában ritkán okoz 

megbetegedést, mivel a gazdaszervezet és egyes élősködők között a 

kölcsönös fejlődés (koevolúció) és alkalmazkodás (koadaptáció) révén, sok 

százezer év alatt egy egyensúlyi állapot alakult ki (RÓZSA, 2005).  

A szarvasfélék parazitáinak kórtani jelentőségét illetően megoszlanak a 

vélemények. Ezek többségénél uralkodik a „kórokozó” minősítésű előítélet, 

ami a háziállatokkal kapcsolatos általános állatorvosi szemléletből ered. 

Emellett nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy intenzív 

tartási körülmények között nyilvánvalóan más a helyzet, mint a szabad 

természetben. Kerti tartás során elsősorban a tüdőférgeknek tulajdonítanak 

jelentőséget. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. A hazai gímszarvasokban előforduló belső élősködők 

rövid áttekintése 

Egysejtűek 

A kokcidium-fertőzöttséget okozó egysejtű Eimeria-fajok általában a 

bélcsatornában élősködnek és csak intenzív tartási körülmények között 

okozhatnak klinikai tünetekkel együtt járó bélkokcidiózist. A szarkocisztisz-

fertőzöttséget okozó szarkosporidiumok valamennyi hazai vadon élő kérődző 

fajban előfordulnak. A kérődzők köztigazdaként szerepelnek a fertőzési 

folyamatban, amely rendszerint tünetmentes. A szarvasfélék 

vörösvértestjeiben élősködik a kullancsok által terjesztett Babesia capreoli 

nevű egysejtű, amely igen ritkán okoz megbetegedést. Jellegzetes tünete lehet 

a vérfestékvizelés (SUGÁR ÉS SZTOJKOV, 2000). 

Mételyek 

A lándzsásmétely (Dicrocoelium dendriticum) leggyakrabban a muflonban és 

a házijuhban fordul elő, így a szarvasfélékben is sokfelé megtalálható. A 

bendőmétely-fertőzöttséget a különböző Paramphistomum-fajok okozzák. 

Köztigazdái a vízben élő tányércsigák. Így a métely csak vizes (mocsaras, 

ártéri) területen élő szarvasokban fordul elő, nincs kórtani jelentősége. A 

mételyek közül a nagy amerikai májmétely (Fascioloides magna) gazdasági 

kártétele a legjelentősebb. A köztigazdái iszapcsigák (Galba truncatula és 

rokon fajok), akárcsak az endémiás területeken gyakori közönséges 

májmételynek (Fasciola hepatica) (SUGÁR ÉS SZTOJKOV, 2000). 
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Galandférgek 

A hazai vadon élő kérődzők, leginkább szopós, 3-6 hónapos állatok 

vékonybelében a Moniezia-fajok fordulhatnak elő. Jelenlétük rendszerint 

tünetmentes, az immunitás kialakulásával a férgek kiürülnek a 

gazdaszervezetből. A ragadozó emlősökben élősködő néhány galandféreg faj 

köztigazdái vadon élő kérődzők is lehetnek. Az ezekben előforduló 

galandféreg lárvák (borsóka, hólyagféreg) klinikai tüneteket nem okoznak, a 

fertőzöttség csak húsvizsgálat során kerül megállapításra (SUGÁR ÉS 

SZTOJKOV, 2000). 

Fonálférgek 

Számos fonálféreg faj fordulhat elő a gímszarvasok gyomor-bélcsatornájának 

különböző részében. A Trichostrongylidae-fajok az oltóban és a 

vékonybélben, a Capillaria-fajok a vékonybélben találhatók. Más fonálféreg 

fajok a vakbélben élősködnek. A szabad hasüregben gyakran jelen van a 

Setaria cervi (Rudolphi, 1819). Elhalt példányai előfordulhatnak a máj burkai 

alatt. Fonálférgek előfordulhatnak a légutakban (Dictyocaulus spp) és a tüdő 

parenchimájában (Varestrongylus sagittatus [MUELLER 1890], 

Elaphostrongylus cervi [CAMERON, 1931]lárvái). A vázizomzatban, 

különösen a lapocka és a mellkas tájékának gyakori parazitája az E. cervi. 

Ugyancsak gyakoriak a bőr alatti kötőszövetben előforduló filáriák 

(Onchocerca és Wehrdickmansia-fajok; SUGÁR ÉS SZTOJKOV, 2000). 

A vizsgálataim tárgyát képező Elaphostrongylus cervi, az ún. kötőszöveti 

féreg, egy skót gímszarvas (Cervus elaphus) mellkasizomzatában talált 

féregpéldányok alapján vált ismertté. Rendszertani besorolását a 2. táblázat 

szemlélteti. 
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2. táblázat: Az Elaphostrongylus cervi rendszertani besorolása  

(KASSAI, 2003) 

Törzs Nematoda 

Osztály Secernentea 

Rend Strongylida 

Főcsalád Metastrongyloidea 

Család Protostrongylidae 

Nemzetség Elaphostrongylus 

Faj Elaphostrongylus cervi Cameron 1931 

2.2. Az Elaphostrongylus cervi-vel kapcsolatos ismeretek 

A gímszarvas koponyaüregében az Elaphostrongylus cervi fonálféreg 

jelenlétét a 70-es évekkel kezdődően több közlemény ismerteti. Első leírása 

óta (CAMERON, 1931, Skócia) több közlemény is bemutatja az előfordulását 

vadon élő és farmon tartott szarvasokban Európában, Ázsiában, 

Ausztráliában, Amerikában is (3. táblázat). 

Az E. cervi 3,2-6,7 cm hosszú, cérnavékony, barnássárga színű fonálféreg. A 

nőstények 4,5-6,7 cm, a hímek 3,2-4,7 cm hosszúságúak. 

Az E. cervi nőstények petéiket a hajszálerekbe, nyirokerekbe rakják, amik az 

összeszedődő vénás vérrel eljutnak a szívbe, majd a tüdőbe, ahol kikelnek a 

lárvák és részben saját mozgásuk révén feljutnak a garatüregbe. Ezután 

lenyelődve az emésztőcsatornán végighaladva távoznak a gazdaszervezetből 

(2. ábra). 
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3. táblázat: Az E. cervi előfordulása világszerte 

GAZDA ORSZÁG SZERZŐ 

gímszarvas Ausztria KUTZER ÉS PROSL (1975) 

gímszarvas Csehország 
DYKOVA (1969), 

BARUS ÉS BLAZEK (1973) 

gímszarvas Egyesült Királyság 

ENGLISH ÉS MTSAI, 1985; 

ANDERSON, 2000; 

LANKESTER, 2001 

gímszarvas Hollandia 
BAUDET ÉS VERVEY (1951), 

BORG ÉS MTSAI (1953) 

gím-, dámszarvas, 
őz 

Magyarország 
SUGÁR ÉS KÁVAI (1977) 

SUGÁR (1978a) 

gímszarvas Németország REHBEIN ÉS MTSAI (2002) 

gímszarvas Olaszország MORANDI ÉS MTSAI (2006) 

gímszarvas Spanyolország 
VALCÁRCEL ÉS GARCIA 

ROMERO (2002) 

gímszarvas, 
(maral) 

Kazahsztán 
PRYADKO ÉS MTSAI (1963) 

rénszarvas Oroszország 
KOSTYAEVA ÉS KOSTYAEV 

(1969) 

gímszarvas Ausztrália PRESIDENTE (1986) 

gímszarvas Kanada GAJADHAR ÉS MTSAI (1994) 

gímszarvas Új-Zéland 
MASON ÉS MTSAI (1976), 

MASON ÉS MACALLUM (1976) 
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2. ábra: A féreg fejlődésmenete. (1) L1 alak; (2a) lárvákat fogyasztó 

ganajtúró, (2b) L1-L3 a csigában, (3) végleges gazda 

(SUGÁR ÉS MTSAI, 2006) 

A hullatékkal kiürülő 1. stádiumú lárvákat a téli időszakban találták meg a 

gímszarvasborjak hullatékában, amelyek összetéveszthetők a gócos 

tüdőféregfajok lárváival (ENGLISH ÉS MTSAI, 1985; KUTZER ÉS PROSL, 1975). 

A talajra került lárvák a nyári félévben szárazföldi csigákban 

(köztigazdákban) fejlődnek fertőzőképes 3. stádiumú lárvákká (KASSAI, 

2003). A harmadik stádiumú (L3) – fertőzőképes – lárvákat a növényi 

részeken tartózkodó csigákkal veszi fel a gímszarvas (KUTZER ÉS PROSL, 

1975). A lárvák vándorlása a gazdában eltér a tüdőférgek vándorlási 

útvonalától; az E. cervi lárvák az idegek mentén a központi idegrendszerbe, 

így a gerinccsatornába, majd a koponyaüregbe jutnak. A feltételezések 

szerint itt állnak párba, majd a gerincvelői idegek mentén visszavándorolva a 
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vázizomzatba, az izmok közötti kötőszöveti hártyákon telepednek meg 

(HANDELAND ÉS MTSAI, 2000b). A gócos tüdőférgek (Protostrongylidae) 

családjába tartozó féreg (ANDERSON, 1978) kifejlett példányai főként a 

mellkasi, lapocka- és hátizmokat, ritkábban az egyéb vázizmokat borító 

pólyákon, illetve a központi idegrendszerben (továbbiakban CNS), az agy- és 

gerincvelőburkok között fordulnak elő (RONEUS ÉS NORDKVIST, 1962; 

KUTZER ÉS PROSL, 1975; SUGÁR ÉS KÁVAI, 1977). A rénszarvasban (Rangifer 

tarandus) gyakori Elaphostrongylus rangiferi féreggel kapcsolatos 

vizsgálatokban kiderült, hogy a CNS-ben kifejlődő adult férgek az idegek 

mentén vándorolnak a vázizmok pólyáihoz (HEMMINGSEN ÉS MTSAI, 1993). 

Idegrendszeri tüneteket azonban csak ritkán lehet észlelni (BORG, 1953; 

PROSL ÉS KUTZER, 1980). 

Az E. cervi fiatal példányainak a szubdurális résben való vándorlását 

szarvasborjak mesterséges fertőzésével bizonyították norvég kutatók (STUVE 

ÉS SKORPING, 1987). 

Ez a prepatens periódus (KASSAI, 2003) természetes gazdában, vagyis 

gímszarvasban rendszerint 3-6 hónap (WATSON, 1983), kísérleti 

fertőzésekben akár 206 nap is lehet (GAJADHAR ÉS MTSAI, 1994; HANDELAND 

ÉS MTSAI, 2000b).  

A férgek kártételéről röviden az alábbiakat kell megemlíteni. A központi 

idegrendszerbe jutott lárvák/fiatal férgek mechanikai (és feltehetően kémiai) 

izgató hatására az agy-, illetve a gerincvelő vagy ezek burkainak gyulladása 

alakulhat ki, amely általában csak az alkalmi gazdában (pl. juh vagy kecske) 

fordul elő: esetenként sajátos mozgási, illetve testtartási rendellenességekben, 

idegrendszeri tünetekben nyilvánul meg, pl. tántorgó járás, keresztgyengeség, 

hátulsó végtagok bénulása (SCANDRETT ÉS GAJADHAR, 2002; SIRONI ÉS 
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MTSAI, 2006). Ilyen klinikai tünetek előfordulásáról a vizsgált 

szarvasállományokban mások sem számoltak be. 

A kifejlett férgek főként a lapocka és a mellkasizmok között, ritkábban más 

testtájakon (hosszú hátizmok, haskorc, esetleg bőr alatti kötőszövet) a 

kötőszövetes hártyákon (pólyákon) lehet megtalálni (CAMERON, 1931), 

klinikai tüneteket nem okoznak. Körülöttük gyakran sárga kocsonyás 

beszűrődés és olykor vérzés figyelhető meg. Erős fertőzöttség esetén ez olyan 

mérvű lehet, hogy ezeket a részeket emberi fogyasztásra alkalmatlannak kell 

minősíteni a húsvizsgálat során (SUGÁR, 1978b). 

SUGÁR ÉS KÁVAI (1977) vizsgálatai során a gímszarvasok 65%-ának a 

vázizmok közti kötőszövetében, 36%-ának a koponyaüregében is jelen voltak 

a férgek. 

Rendes, gyakori gazdája a gímszarvas, ritkábban azonban őzben (Capreolus 

capreolus), dámban (Cervus (Dama) dama) (SUGÁR, 1978a, BALICKA-

RAMISZ ÉS MTSAI, 2005), sőt jávorszarvasban (Alces alces) is előfordul 

(STUVE ÉS SKORPING, 1987). 

Az E. cervi fertőzöttséget kiskérődzőkben (juh, kecske) többen is leírták 

(HANDELAND ÉS MTSAI, 2000a; SCANDRETT ÉS GAJADHAR, 2002; SIRONI ÉS 

MTSAI, 2006; TSCHUOR ÉS MTSAI, 2006). Az általuk végzett kísérletek 

eredményei arra mutattak rá, hogy a kiskérődzők csak alkalmi gazdái a 

féregnek. 

DEMIASZKIEWICZ (1989) tengerimalacok mesterséges fertőzésével 

bizonyította a féreg központi idegrendszerben való előfordulását, míg 

OLSSON ÉS MTSAI (1998) szintén tengerimalacokon végzett kísérletekkel 

igazolták a férgek idegek mentén történő vándorlását. Juhban, kecskében, 

illetőleg a kísérleti úton fertőzött tengerimalacokban idegrendszeri tüneteket, 
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akár elhullást is okozhat az E. cervi féreg jelenléte (DEMIASZKIEWICZ, 1989; 

HANDELAND ÉS MTSAI, 2000a; OLSSON ÉS MTSAI, 1998). 

Az E. cervi mellett több olyan fajról tesz a nemzetközi szakirodalom említést, 

amely a gímszarvas központi idegrendszerében fordul elő. Kisebb 

gyakorisággal egy másik fonálféreg, a Setaria cervi is előfordulhat a 

koponyaüregben ugyancsak klinikai tünetek nélkül. Kifejlett példányai a 

hasüregben, a májon, a hasfalat borító hashártya alatt (SUGÁR, 1978a) 

találhatóak. A féreg jelenlétét szarvasmarhában, juhban és kecskében is 

(ANSARI, 1964) leírták. 

Érdemes megemlíteni, hogy Észak-Amerikában a Parelaphostrongylus tenuis 

nevű fonálféreg helyenként nagy gyakorisággal fordul elő a fehérfarkú 

szarvas (Odocoileus virginianus) koponyaüregében. Rendes gazdájában 

klinikai tünetek csak kivételesen észlelhetők, alkalmi gazdákban (pl. 

jávorszarvas, vapiti) azonban gyakran, sőt rendszerint az állat pusztulását 

okozza (UPSHALL ÉS MTSAI, 1987). 

A központi idegrendszerben vándorló egyes rokon férgek vándorlásával, 

megtelepedésével kapcsolatos adatokat az 4. táblázat szemlélteti. 
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4. táblázat: Központi idegrendszerben élő, vándorló fonálférgek és 

koadaptív gazdáik (nem említve az E. cervi-t) 

Nem, faj Tartózkodás Vándorlás 
Koadaptív 

gazda 
Atipikus 

gazda 

Elaphostrongylus 
E. rangiferi 

izompólyák 
izomzat 

lazarostos 
kötőszövet 

idegpályák 
subduralis 

rések 
rénszarvas 

juh- és 
kecskefélék 

E. alces 

izompólyák 
izomzat 

lazarostos 
kötőszövet 

idegpályák 
subduralis 

rések 
jávorszarvas 

juh- és 
kecskefélék 

(kísérleti fert) 

Parelaphostrongylus 
P. tenuis 

subduralis 
rés, 

sinusok, 
Vérerek 

idegpályák 
subduralis 

rések 

fehérfarkú 
szarvas 

jávorszarvas, 
vapiti, juh- és 
kecskefélék, 

láma 

P. andersoni 

izompólyák 
izomzat 

lazarostos 
kötőszövet 

izomzat 

fehérfarkú 
szarvas 

(öszvérszarvas, 
feketefarkú 

szarvas) 

rénszarvas 
(esetleg más 
szarvasfélék) 

P. odocoilei 

izompólyák 
izomzat 

lazarostos 
kötőszövet 

izomzat 
feketefarkú 

szarvas, 
öszvérszarvas 

jávorszarvas, 
juh- és 

kecskefélék 
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3. CÉLKITŰZÉS 

Kutatásaim során az Elaphostrongylus cervi fonálféreg faj előfordulását és 

jelentőségét vizsgáltam különböző élőhelyi viszonyok között előforduló 

gímszarvas-populációkban. Az alábbi kérdésekre kerestem a választ: 

 

1. Milyen gyakorisággal fordul elő a féreg a gímszarvas központi 

idegrendszerében az egyes dunántúli szarvaspopulációkban? 

2. Vajon a gerinccsatornában előfordulhat-e E. cervi példány? 

3. Az állatok fertőzöttségének gyakorisága/intenzitása és az életkoruk, 

valamint a vizsgálati időpontok között van-e összefüggés? 

4. Az állat tápláltsági állapotát befolyásolja-e a fertőzöttség? 

 

A célkitűzéseimben megfogalmazott kérdésekre a választ nagy mintaszámon 

végzett vizsgálatok alapján kerestem, szemben az eddigi irodalmi 

közlésekkel. 
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 

4.1. A vizsgálati területek bemutatása 

4.1.1. Somogyi nagyvadas vadgazdálkodási körzet (IV/2.) 

A Somogy megyében 5.939 km2 területen fekvő IV/2. vadgazdálkodási 

körzet (3. ábra) meghatározó vadfaja a gímszarvas. Az állomány kiváló 

minőségének megőrzése elsődleges gazdálkodási szempont. A kevésbé 

kiemelkedő minőségű őzállomány nagysága viszonylag nagy. A vaddisznó-

állomány szintén nagy, helyenként igen erős a hasznosítása, létszámának 

megfelelő szinten tartása kulcsfontosságú. A körzetben található dám-

állomány szerepe helyileg szintén jelentős. Ezen kívül a 70-es évek végétől, 

az újratelepítés következtében a muflon is jelen van szórványosan. Az 

apróvad szerepe a körzet egyes kevéssé erdős részein valamivel nagyobb 

(SEFAG ZRT ÜZEMTERVE, 1997). 

 

3. ábra: Vadgazdálkodási körzetek Magyarországon 
(FÁCZÁNYI, 1999) 
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A dombvidék erősen tagolt, sok vízmosással, ÉD irányú, szűk fővölgyekkel. 

Átlagos tengerszint feletti magassága 130-300 m között változik. A jellemző 

talajtípusok – váztalajok, üledék és hordaléktalajok, barna erdőtalajok, barna 

földek és csonka erdőtalajok – kiváló alapul szolgálnak a területen előforduló 

változatos, sokszínű, fás- és lágyszárú növényzetnek. Az átlagos évi 

középhőmérséklet 10,5 °C. A terület éghajlata átmeneti jellegű, érződik mind 

a mediterrán, mind az óceáni klímahatás is. A csapadék éves mennyisége 

meghaladja a 700 mm-t, két maximummal, június és október hónapban. Az 

átlagos enyhe telek nem okoznak komoly problémát a vadon élő állatok 

számára tervszerű vadgazdálkodás mellett (SEFAG ZRT ÜZEMTERVE, 1997). 

A dombvidék ivóvíz ellátottsága ideális, miután jelentős mennyiségű forrás 

fordul elő a területen, amelyek aszályos időszakban is elegendő mennyiségű 

és jó minőségű vizet biztosítanak a vadon élő állatok számára. Csapadékos 

időszakban sok, a fővölgyek által levezetett ideiglenes vízfolyás, valamint 

néhány tó és patak is található a területen (SEFAG ZRT ÜZEMTERVE, 1997). 

A SEFAG Zrt Kaposvári és Zselici Erdészete 17.900 ha összterülettel  a 

Zselicség (33. számú) erdőgazdasági táj besorolásba tartozik. A terület 49%-

os erdősültségű, emellett 44,5%-on folytatnak mezőgazdálkodási 

tevékenységet (VARGA, 2006). Fontosabb erdőtársulásai közül a bükkösök 

(Vicio oroboidi - Fagetum), a gyertyános kocsánytalan tölgyesek (Querco 

petraeae - Carpinetum praeillyricum), az ezüsthársas cseres tölgyesek (Tilio 

argenteae - Quercetum-cerris), a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco - 

Ulmetum), valamint a pangóvizes éger-kőrisligetek (Alneto - Fraxinetum 

pannonicae) emelhetők ki. A társulásalkotó fafajok a tölgy, cser, bükk, 

gyertyán, hárs, erdei fenyő, akác, éger (MAROSI ÉS SOMOGYI, 1990).  
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4.1.2. Zselic-Mecseki vadgazdálkodási körzet (IV/3.) 

A Dél-Nyugat-Dunántúli nagyvadas vadgazdálkodási táj K-i körzete 165.500 

ha, erdősültsége 33,8%-os. A jellegzetesen nagyvadas körzet jellemzően 

mutatja mind a dombvidék (Zselic), mind a középhegység (Mecsek) 

tulajdonságait. A gímszarvas jelentősége e területen is kiemelkedő. A 

dámszarvas állománya kicsi, de átlag feletti trófeákat produkál. Az 

őzállomány jellemzően hegyvidéki típusú, az állomány nagysága és terítéke 

alacsony. A vaddisznó-állomány populáció-mérete folyamatosan emelkedik, 

a vaddisznóskertek miatt nő a jelentősége, a trófea-minőség átlagos vagy 

gyenge (MECSEKI ERDÉSZETI ZRT ÜZEMTERVE, 1997). 

A Mecsekerdő Zrt területe a Zselicség tájba tartozik, jellegzetes pannonkori 

eredetű dunántúli dombvidék. Felszínét NYK-i és ÉD-i irányú mély völgyek 

tagolják. Átlagos tengerszint feletti magassága 250 m. A leggyakrabban 

előforduló talajtípus az agyagbemosódásos barna erdőtalaj. Kisebb 

gyakorisággal még földes váztalaj, lejtőhordaléktalaj, barnaföld és régi 

erdőtalaj is előfordul. Ennek köszönhetően növénytakarója igen változatos, 

bükkös, gyertyános-tölgyes, hársas, cseres erdőállományokkal tarkított. Az 

átlagos évi középhőmérséklet 10,4 °C, az évi átlagos csapadék mennyisége 

686 mm, napsütéses órák száma 1.850. A terület mérsékelten meleg 

éghajlatú, szubmediterrán hatásokkal, enyhe, csapadékos téllel. A csapadék 

eloszlását a nyári maximum jellemzi, mely felhőszakadásszerű heves 

záporokban jelentkezik. A terület állandó- és időszakos vízfolyásokban 

gazdag, a nyári aszályos időszakban azonban szükség van a mesterséges 

dagonyákra, vaditatókra (MECSEKI ERDÉSZETI ZRT ÜZEMTERVE, 1997). 
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4.1.3. Zala-dél-vasi nagyvadas vadgazdálkodási körzet (IV/1.) 

A terület meghatározó vadfaja a gímszarvas, amely országos viszonylatban is 

kiemelkedő minőségű. A körzetben a vaddisznó állománya igen nagy. A 

domborzati viszonyok és a sűrű nagyvadállomány miatt, az apróvadfajok 

jelentősége elenyésző. A vadgazdálkodási körzet összesen 4.864 km2, és két 

megyét érint: a Vas megyei területek az összes terület 25%-át, míg a Zala 

megyei területek a 75%-át teszik ki (ZALAERDŐ ZRT. ÜZEMTERVE, 1997). 

A körzetben nagyrészt agyagbemosódásos barna erdőtalaj található, csekély 

részben pszeudoglejes barna erdőtalaj, barnaföld, rozsdabarna erdőtalaj, réti 

talaj, lejtőhordalék erdőtalaj. Meghatározó erdőtársulását a zalai bükkösök és 

a gyertyános-kocsánytalan tölgyesek képviselik. A patakvölgyekben keskeny 

sávban éger ligeterdők fordulnak elő. A Zalaerdő Zrt Bánokszentgyörgyi 

Erdészetének területén szubmediterrán és óceáni klíma is érezteti hatását, 

előbbi az enyhe teleket, míg utóbbi a csapadékosabb nyári időszakot 

eredményezi. Az átlagos évi középhőmérséklet 9,5 °C, az átlagos évi 

csapadék 800 mm, az évi napsütéses órák száma 1.800. A dombvidék 92%-a 

független a többlet vízhatástól (ZALAERDŐ ZRT. ÜZEMTERVE, 1997). 

4.1.4. Kaposvári Egyetem Vadgazdálkodási Tájközpont, 

Bőszénfa 

Bőszénfán, a Zselicség szívében találjuk Közép-Európa legnagyobb zárttéri 

szarvastelepét. A Kapos völgyétől egészen a Mecsek lábáig elterülő Zselicség 

Somogy megye egyik legszebb területe, nagy kiterjedésű, összefüggő 

erdőségekkel. A Dunántúl e délkeleti része a mediterrán, illír, pannon, és 

gyakran az alpesi flóra növényeinek határzónája (E-1). 

A Kaposvári Egyetemen az 1980-as évek közepén kezdtek el foglalkozni a 

gyepre alapozott farmrendszerű gímszarvastartással. Kezdetben újszülött 



 

22 

borjakat fogtak be azon területekről, amelyek a legjobb minőségű egyedeket 

adták növekedési erély és agancsméret tekintetében, és mesterséges 

szarvastejen kezdték el nevelni őket. Erre az állományra épült a teljesen 

háziasított, farmrendszerűen tartott szarvaspopuláció. A későbbiekben 

speciális hálórendszerrel több, mint 300 szarvast fogtak be, szintén kiváló 

genetikai hátterű egyedeket adó területekről (HORN ÉS MTSAI, 2006). A 

jelenlegi bőszénfai állomány közel ezer szarvast számlál. 

Az egyetem kezelésében lévő 1.300 ha földterületen létesült a 600 ha-os 

vadaskert, amely a Zselicre jellemző természeti adottságokkal rendelkezik. Itt 

jellemzően gyenge termőképességű talajok fordulnak elő – 1% körüli 

humusztartalom, 4,5-5,5 pH, közepesen kötött, kötött barna erdőtalajok. A 

táblák heterogének, így egy-egy művelési ágon belül eltérő minőségi 

osztályok találhatók. A farmon kevés a szabályos, sík, gazdaságosan 

művelhető terület, az erősen tagolt felszín miatt. Az erdősültség 40% körül 

van. Az erdők mozaikosan helyezkednek el, változatos felszínűek, állandó 

vízfolyásokkal, dagonyákkal tarkítottak, kiváló élőhelyet biztosítanak 

vadászható nagyvadaink számára. A vadaskert a gazdaság egy tömbben lévő 

részén került kialakításra, melynek területe 600 hektár, ehhez 13.500 m külső 

kerítéshossz tartozik (BŐSZÉNFA-SIMONFA VADÁSZATI KÖZÖSSÉGÉNEK 

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERVE, 1997). 

4.2. A mintagyűjtés és vizsgálati módszerek 

A 2005-2009 időszakban (4 vadászati idényben) az ország 3 megyéjéből 

(Baranya, Somogy, Zala) gyűjtöttem gímszarvas-mintákat. Emellett még 

esetenként Bőszénfán, Tolna (Gemenc) és Veszprém megyében (Kab-hegy, 

Mátyás Király Vadaskert), illetve a Kis-Balaton térségében (Zala megye) is 

lehetőségem volt mintagyűjtésre (5. táblázat). 
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Az E. cervi férgek előfordulását hét dunántúli szarvaspopulációban 

vizsgáltam (4. ábra): 

1. Vörösalma (Somogy megye) 

2. Nagymáté (Baranya megye) 

3. Bánokszentgyörgy (Zala megye) 

4. Gemenc (Tolna megye) 

5. Bőszénfa (vadaskert; Somogy megye) 

6. Kis-Balaton térsége (Zala megye) 

7. Kab-hegy, Mátyás Király Vadaskert (Veszprém megye) 

 

4. ábra: Vizsgálati területek (E-2) 
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5. táblázat: A vizsgálatok megoszlása megyénként, idényenként, az  

E. cervi előfordulási helye szerint 

Vizsgálatok száma (n) 
Vizsgálati 

helyek Idény Koponyaüreg Gerinc Vázizomzat Hullaték 

2005/06 26  

2006/07 103  

2007/08 50 12 
1. Somogy 

2008/09 60 9 

94 

2006/07 19   
2. Baranya 

2007/08 19 1  

2006/07 26   
3. Zala 

2007/08 21 3  

4. Tolna 2005/06 31  

17 

 

5. Bőszénfa 

2006/07 

2007/08 

2008/09 

  15 340 

6. Kis-

Balaton 

térsége 

2007/08 4    

2005/06 2    7. Kab-

hegy+ 

Mátyás 

Király 

Vadaskert 

2008/09 9    

Összesen 370 25 32 434 
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4.2.1. A koponyaüreg vizsgálata 

A vadászaton elejtett állatok fejét a vadtárolóknál vizsgáltam meg. A fejet 

bárd segítségével a hosszanti (sagittalis) síkban felnyitottam, majd kiemeltem 

az agyvelőt. Az agy (beleértve a nagyagyféltekék, a kisagy, az agyalap, 

nyúltvelő) felszínét és a koponyaüreget 1,8-szeres nagyítású binokuláris 

szemüveggel vizsgáltam át a férgeket és az esetleges kóros elváltozásokat 

keresve. A talált férgeket kigyűjtöttem és 70%-os etilalkoholt tartalmazó 

Eppendorf csövekben tároltam. 

A koponyaüregben tartózkodó férgek gyakran okoznak makro- és/vagy 

mikroszkóposan észlelhető kóros elváltozásokat. Ezért az elváltozott 

részekből (kemény agyburok, agyvelő) mintát vettem. Az előzetesen, 8%-os 

pufferolt formaldehid-oldatban rögzített mintákat a budapesti Mezőgazdasági 

Szakigazgatási Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságán 

paraffinba ágyazták, majd ultravékony metszeteket készítettek. A metszeteket 

tárgylemezre húzták, hematoxilin-eozin eljárással megfestették, majd azokat 

mikroszkóppal vizsgáltuk.  

A négy vadászati idényt felölelő időszakban összesen 370 gímszarvas 

koponyaüregét vizsgáltam Baranya, Somogy és Zala megyében, illetve a 

2005/06 idény januárjában Tolna megyében és esetenként a Déli-Bakonyban 

is, keresve a férgeket és az esetleges kóros elváltozásokat. A minták 

vizsgálati területenkénti, idényenkénti, korcsoportonkénti megoszlását a 6. 

táblázat szemlélteti. 

A négy éves vizsgálati időszak alatt a teljes mintában n=238 (64,3%) volt a 

borjak, n=44 (11,9%) az ünők és n=88 (23,8%) a tehenek aránya. Ez 

természetesen eltér a teríték koreloszlásától, hiszen célom volt minél több 

borjat vizsgálni a férgek előfordulási gyakoriságának megbízható 

értékeléséhez.  
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6. táblázat: Szabad területen elejtett gímszarvas koponyaüreg-vizsgálatok korcsoportonként, megyénként, ill. havi 

bontásban 2005-2009 között 

Hónap 
 

OKT NOV DEC JAN FEB MÁR MÁJ JÚN JÚL ∑ 
Megye Idény 

B* Ü* T* B Ü T B Ü T B Ü T B Ü T B Ü T B Ü T B Ü T B Ü T B Ü T 

Tolna 2005/06          17 5 9                17 5 9 

2006/07          11 2 1 3  2             14 2 3 
Baranya 

2007/08 6 1 2 4  1    5                  15 1 3 

2005/06          1 2 11 11 1              12 3 11 

2006/07    19 8 21 16 3 9 2 4 7 3 1 1   2 7         47 16 40 

2007/08 3  4 2 2 3 2  1 6 2  4      14 1  4   1 1  36 6 8 
Somogy 

2008/09 2   8  4 27 2  6   7 2 2             50 4 6 

2006/07       2 1 6    17               19 1 6 
Zala 

2007/08          13 1  6            1   20 1 0 

2005/06                         2   2 0 0 

2007/08                         *3+1   4 0 0 *Egyéb 

2008/09 1 2        1 3 2                2 5 2 

Mindösszesen 12 3 6 33 10 29 47 6 16 62 19 30 51 4 5   2 21 1  4   8 1  238 44 88 

*B = borjú; *Ü = ünő; *T = tehén 

*Egyéb = Mátyás Király Vadaskert, Kis-Balaton térsége, Keszthely térsége; 

*3+1 = 3 júliusi és 1 augusztusi borjú 
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4.2.2. A gerinccsatorna vizsgálata 

Két téli időszakban összesen 25 gerinc (részlet: nyaki, háti és ágyéki szakasz) 

vizsgálatára nyílt lehetőség, ebből 19 volt értékelhető. 

A vadfeldolgozóban elvégzett lehúsolás után segítő közreműködésével a 

gerinccsatornát kétoldalt a csigolyaívnél vésővel felnyitottam (5. ábra), majd 

a gerincvelőt 1-2 csigolyányi szakaszokban kiemeltem. A feltárt 

gerinccsatorna- és gerincvelőrészeket nagyítóval néztem át, majd fiziológiás 

konyhasóoldatba helyeztem. A talált férgek helyzetét digitális felvételeken 

rögzítettem, majd a férgeket 70%-os etilalkohol-oldatba tettem a későbbi 

vizsgálatokhoz. Néhány férget a szomszédos gerincvelő részlettel együtt 8%-os 

pufferolt formaldehid-oldatban konzerváltam szövettani vizsgálatra.  

 

 

 

 

 

5. ábra: Gerinccsatorna feltárása 
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4.2.3. A zsigerelt test vizsgálata 

Az Öreglaki és a bőszénfai Vadfeldolgozóban, a vadhúsfeldolgozás során 32 

zsigerelt testet vizsgáltam át E. cervi jelenlétére. 

A borjak esetében nincsenek még a vázizomzatban megtelepedett férgek, 

legalábbis nem valószínű, így a férgek vándorlásának ismeretében csak a 

koponyaüreget és a gerincvelőt vizsgáltam, a zsigerelt testet nem. 

A vizsgálatok során a predilekciós helyeket (lapocka, mellkasizmok pólyái) 

értékeltem, fényképeztem, a talált férgeket további vizsgálatokhoz 

kigyűjtöttem, valamint a tartózkodási helyükről mintát gyűjtöttem, 8%-os 

pufferolt formaldehid oldatban rögzítve további szövettani vizsgálatokhoz. A 

férgek morfológiai jellemzőit vizsgáltam KUTZER ÉS PROSL (1975) leírásai 

alapján. 

A koponyaüregben, a gerinccsatornában és a vázizomzatban talált 

fonálférgeket a kigyűjtésüket követően 70%-os etilalkoholt tartalmazó 

Eppendorf csövekben tároltam, majd laboratóriumi körülmények között 

Olympos sztereomikroszkóppal vizsgáltam. Meghatároztam ivarukat, illetve 

milliméteres pontossággal megmértem a hosszúságukat.  

4.2.4. A hullaték vizsgálata 

A vadászati idények során összesen 434 hullatékmintán végeztem 

lárvaizolálást. Ebből 340 minta származott farmon tartott, 94 minta pedig 

szabad területi szarvasokból. A kerti borjak esetében 93 egyednél (március: 

n=27, április: n=33, május: n=33) a legelőről gyűjtöttem a hullatékot. 

Júniustól szeptemberig, ill. novemberben vizsgált 51 szopós borjú/ünő 

esetében szintén a legelőről származtak a hullatékminták. Októberben 21 ünő 

esetében a kezelésekkor gyűjtöttem a végbélből a mintákat. 
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A kerti bikák esetében a hullaték mintákat a legelőről gyűjtöttem, mivel 

augusztus végén, bőgés előtt kerülnek kézbe, ekkor kezelik őket. A mintákat 

február, május, június, október és november hónapban gyűjtöttem. 

A kerti tehenek esetében 14 augusztusi tehén vizsgálatát leszámítva a 

legelőről gyűjtöttem a mintákat. Augusztusban a kezeléskor volt lehetőség a 

végbélből történő mintavételre.  

A vadon élő szarvasokat a közeli Zselicségben ejtették el, a mintákat post 

mortem gyűjtöttem a hullatóból (végbélből). 

A hűtve tárolt mintákat a laboratóriumban Baermann-féle ülepítéses 

módszerrel (6. ábra) (NEMESÉRI ÉS HOLLÓ, 1972), fénymikroszkóp 

segítségével vizsgáltam. 

 

6. ábra: Lárvaülepítés Baermann-módszerrel 

A gímszarvasok teljes átfogó vizsgálata nem volt megoldható a szokásos 

vadászati gyakorlat miatt. A hullatót csak külön kérésre vagy még úgy sem 

hozták be a területről, ahol zsigereltek. A külön behozott belsőségek pedig 

már nem azonosíthatók a zsigerelt testtel.  
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A koponyaüreg és a hullaték párhuzamos vizsgálatát 18 borjúnál, 2 ünőnél és 

2 tehénnél, míg a koponyaüreg és a gerinccsatorna együttes vizsgálatát 8 

borjúnál végeztem el. 

4.2.5. A testméretek, a tápláltsági állapot és az életkor 

vizsgálata 

A tápláltsági állapot megítélése rendszerint szubjektív módon történik. Az élő 

állat tápláltsági állapotának egzakt megítélése lehetetlen a szabad területen 

élő nagyvad esetében. Az objektív minősítést csak lőtt vagy elhullott 

állatoknál tudjuk elvégezni. A legkönnyebben a vesezsír mennyisége és a bőr 

alatti zsírréteg vastagsága alapján állapíthatjuk meg a nagyvad tápláltsági 

állapotát. 

Testnagyság és tápláltsági állapot mérések: 

- állkapocs-hossz: az első metszőfog (I1) fogmedrének elülső szélétől az 

állkapocs ágának hátulsó széléig vonalzóval, mm-es pontossággal; 

- elülső lábközépcsont: (metacarpus) maximális hossz, mm-es 

pontossággal; 

- vesezsír-index 1 (VZsI1): a teljes vese körüli zsírpárna (a vese hátulsó 

végénél a vese hossztengelyére merőlegesen elvágva) tömege osztva a 

vese tömegével. 

- vesezsír-index 2 (VZsI2): a teljes vesekörüli és onnan a medencebejáratig 

húzódó zsírszövet osztva a vese tömegével. 

A 2005-2009 közötti négy vadászati idény alkalmával csak szabad területen 

elejtett tarvadak (borjú, ünő, tehén) fejlettségének és tápláltsági állapotának 

vizsgálatára volt lehetőségem: 

• Baranya megyében a 2006/07, 2007/08 idényekben 38 gímszarvas 

álllkapocs- és metacarpus-hosszának,  
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• Tolna megyében a 2005/06 idényben 31 gímszarvas állkapocs- és 

metacarpus-hosszának, 

• Somogy megyében a 2005/06, 2006/07, 2008/09 idényekben 239 

gímszarvas állkapocs- és metacarpus-hosszának, tápláltsági 

állapotának (vesezsír-index), 

• Zala megyében a 2006/07, 2007/08 idényekben 47 gímszarvas 

állkapocs- és metacarpus-hosszának, ebből 44 gímszarvas tápláltsági 

állapotának (vesezsír-index) 

vizsgálatát végeztem el.  

Zártkerti gímszarvasokat (n=15) a bőszénfai Vadgazdálkodási Tájközpontban 

egy alkalommal, 2007. május végén egy tuberkulin tesztet követő 

diagnosztikai vágás kapcsán vizsgálhattam. A bikák 2 (n=12), 3 (n=2), ill. 4 

(n=1) évesek voltak. 

A vadászatok alkalmával elejtett szarvasok korának meghatározása, becslése 

a fogazat állapota (fogzás, fogváltás, fogkopás) alapján történt 

szemrevételezéses módszerrel (KŐHALMY, 1999). 

A fogak korbecslési alkalmassága összefügg a megjelenésük idejével, a 

váltásukkal, a kopásukkal (HABERMEHL, 1985). Egyévesnél idősebb bikák 

vizsgálatára nem volt lehetőség a trófea kikészítési gyakorlat miatt, ezért a 

tarvadakat 3 csoportba soroltam: borjak (mindkét ivar), ünők (1,5-2 évesek), 

tehenek (2 éves kortól). A testméretek felvételekor 5 korcsoportot 

különítettem el, amelyek jobban tükrözik a tápláltsági állapot és fejlettségbeli 

eltéréseket. 
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4.2.6. A féreghordozás statisztikai kiértékelésénél alkalmazott 

módszerek 

A statisztikai vizsgálatok elvégzésekor paraméteres és nem paraméteres 

próbákat alkalmazhatunk. Az előbbinek a feltétele a minták normál eloszlása 

(HANCZ, 2004). Ez azonban nem igaz a parazitákra. A ’70-es évek óta már 

ismert, hogy a gazdaegyeden/gazdaegyedben a paraziták eloszlása aggregált 

(CROFTON, 1971), vagyis sok gazdán alig van vagy nincs is élősködő, míg 

kevés gazdán viszont nagyon sok van. Az aggregáltság eloszlását jelentősen 

befolyásolhatja, hogy a gazdapopulációban vannak egyedek, amelyek 

fogékonyabbak a paraziták iránt, míg mások az átlagosnál ellenállóbbak. 

Másrészt a gazdaszervezetbe a lárvák nem egyesével, hanem csoportosan is 

bejuthatnak (LOTZ ÉS MTSAI, 1995). A gazdaegyedben egyes parazitáknak 

akár több szaporodási ciklusa is végbemehet, ami szintén növeli az 

aggregáltságot (RÓZSA, 2005).  

A leginkább használt paraméteres próbák (ANOVA, Student-féle t-próba, 

Duncan-féle próba stb.) feltétele, hogy az adatok közelítsék a normál 

eloszlást. Mivel ez nem teljesül paraziták esetén, így az ún. nem paraméteres 

próbákat kezdték el alkalmazni, mint pl. a Mann-Whitney U-próbát, a 

Kruskal-Wallis próbát, Kolmogorov-Smirnov Z tesztet, Wilcoxon-próbát. 

Ezek a számítások bármely eloszlás esetén kielégítően működnek, így 

eloszlásfüggetlen próbáknak is nevezik őket. Nagyság szerint rangsorolt 

adatokkal (rangokkal) számolnak, ezeket használják fel a további számítások 

során (RÓZSA, 2005). 

A vizsgálatok során a parazitológiában használt alapvető statisztikai 

mutatókat (prevalencia, intenzitás, abundancia) használtam a fertőzöttség 

mértékének kifejezésére (MARGOLIS ÉS MTSAI, 1982; PAPP, 1987; KASSAI, 

2003; RÓZSA, 2005): 
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Prevalencia: a vizsgált gazdafaj fertőzött egyedeinek száma osztva az összes 

vizsgált gazdaegyed számával, százalékos értékben kifejezve vagy skálán 0-

1-ig terjedően. 

Átlagos intenzitás: a vizsgált gazdaegyedekben talált összes parazita száma 

osztva a fertőzött gazdaegyedek számával, vagyis így megkapjuk az adott 

parazitafaj egy fertőzött gazdára eső átlagos egyedszámát. 

Abundancia (relatív sűrűség): a vizsgált gazdaegyedekben talált összes 

parazita osztva a fertőzött és nem fertőzött gazdaegyedek számával vagy 

pedig az átlagos intenzitás és a prevalencia szorzataként is kiszámolható. 

A tudományos kutatásokban a 95%-os (p≤0,05) vagy nagyobb 

szignifikanciaszintű állításokat tekintjük megbízhatónak (RÓZSA, 2005). 

Szükségünk lehet statisztikai hipotézisek tesztelésére is, amennyiben 

különböző populációból származó minták mérőszámait szeretnénk 

összehasonlítani. Például a fertőzött és nem fertőzött egyedek arányát Chi-

négyzet próbával vagy Fisher-féle egzakt próbával hasonlíthatjuk össze. Ez 

utóbbit kis mintaszám esetén is bátran alkalmazhatjuk, hisz pontos eredményt 

ad (HANCZ, 2004; RÓZSA, 2005). 

Emellett paraméteres eljárásokat is alkalmazhatunk, amennyiben elvégezzük 

a nyers adatok transzformációját. Az abundancia és/vagy az intenzitás értékei 

a logaritmustranszformációt követően már jól közelítik a normális eloszlást, 

emlékeztetnek egy haranggörbére. Így a korábban említett paraméteres 

tesztek már elvégezhetőek. Ha az adatok átlagát visszatranszformáljuk az 

eredeti számtani skálára, akkor megkapjuk az abundancia, illetve az 

intenzitás geometriai átlagát. Ez a metodika jól használható, kivéve, ha a 

paraziták eloszlása túlságosan is aggregált. Akkor ugyanis ez az átalakítási 

módszer sem vezet eredményre (RÓZSA, 2005). 
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Általában az intenzitást használjuk a fertőzöttség jellemzésére, mivel ez már 

nem számol a nem fertőzött egyedekkel. Az intenzitás lehet átlagos és 

medián. Mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya. Az átlag ellen 

szól, hogy a kiugró értékek (a mintába került különösen fertőzött egyedek) 

jelentősen befolyásolják az eredményt. A medián használatakor azonban 

szükséges a prevalencia és az abundancia megadása, viszont nem érzékeny a 

kiugró értékekre, akárcsak a geometriai átlag (FULFORD, 1994; RÓZSA ÉS 

MTSAI, 2000). 

Két minta átlagos intenzitásának az összevetésére bootstraptesztet 

alkalmazhatunk, amely megmutatja, hogy szignifikánsan eltérő-e a paraziták 

száma a két minta fertőzött szegmenseiben. A medián intenzitások 

összehasonlítására Mood-féle mediántesztet használhatunk (RÓZSA, 2005). 

Fentebb már említettem, hogy a normál eloszlást követő értékek egy 

szimmetrikus haranggörbével, az ún. Gauss-görbével írhatók le, ahol a 

leggyakoribb értékek az átlag körül csoportosulnak. Aggregált eloszlás esetén 

azonban a görbe balra tolódik, asszimetrikussá válik, tehát a leggyakoribb 

értékek az átlagtól balra helyezkednek el (negatív binomiális eloszlás). 

Miután az aggregáltság a paraziták szempontjából egy nagyon fontos 

biológiai tulajdonság, ezért célszerű számszerűsíteni. Ennek egyik módja az 

abundancia varianciájának és átlagának hányadosa, értéke mindig nagyobb, 

mint 1. A másik módja a binomiális eloszlás k kitevőjének alkalmazása. De a 

leginkább használt módszer a POULIN (1993) által bevezetett 

diszkrepanciaindex (D), melynek értéke 0-1 közötti (RÓZSA, 2005). 

Az intenzitási értékek parazitaegyedenkénti átlagolásával a zsúfoltság átlagos 

szintjét tudjuk kiszámítani. 

A lárvaadatokat a standard parazitológiai statisztikai módszerekkel 

(prevalencia = gyakoriság %, intenzitás és abundancia = egyedszám) 
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értékeltem. A mintahalmazokat az életkörülmények (farm vagy szabad 

terület), korcsoport és ivar, valamint a gyűjtési időpont (hónap) szerint 

értékeltem. 

A vizsgálataim során az adatlapokra (1. Melléklet) felvett adatokat a 

Microsoft Excel programban rögzítettem, rendszereztem, kiszámoltam az 

állkapocs- és a lábközépcsont (metacarpus) hosszának átlagát és szórását. A 

férgek mikroszkópos vizsgálata során kapott adatokból kiszámítottam a 

populáció és korcsoport szerinti féreghordozási értékeket: a prevalenciát (%), 

az átlagos intenzitást és az átlagos abundanciát. Az eredményeket a férgek 

megtelepedési helyének megfelelő fejezetekben értékelem. 

A statisztikai számítások elvégzéséhez a Quantitative parasitology 3.0 

(RÓZSA ÉS MTSAI, 2000) és SPSS 11.5 programcsomagot használtam. 

Az egyes vadászati idények, ill. a különböző megyék összehasonlításával a 

területek, ill. évek közötti szignifikáns eltéréseket kerestem (p≤0,05) a 

Quantitative Parasitology 3.0 programcsomag segítségével. Két vagy több 

minta prevalenciájának összehasonlítására a Chi2 próbát és a Fisher-féle 

egzakt próbát alkalmaztam. A borjak tápláltsági állapota és parazitás 

fertőzöttsége közötti kapcsolatot Pearson-féle korreláció számítással 

ellenőríztem. 
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

A négy vadászati idényben gyűjtött gímszarvas-minták feldolgozásával az 

alábbi eredményekhez jutottam. 

5.1 A koponyaüreg vizsgálatok eredményei 

A vizsgált borjak 42,9%-ának a koponyaüregében találtam E. cervi férget. A 

fertőzöttség mértékét az egyes idények, vizsgálati területek és korcsoportok 

szerint a 7., 8., 9., 10. táblázatokban ismertetem. 

Az első vizsgálati idényben csak borjakban találtam férget (7. táblázat). 

Borjaknál Tolna megyében találtam egy egyedben két E. cervi példányt, míg 

a többi esetben csak egy-egy féreg fordult elő a koponyaüregben. Több 

esetben is találtam elváltozásokat a kemény agyburok (dura mater) belső 

felületén, olyankor is, amikor férget nem találtam. Ezen szabad szemmel is 

látható elváltozások alapján következtethetünk a féreg/férgek korábbi 

jelenlétére.  

7. táblázat: Az E. cervi előfordulása a 2005/06 vadászidényben elejtett 

gímszarvasok koponyaüregében 

 n 
Fertőzött 
egyedek 
száma 

Prevalencia 
(%) 

∑ talált 
féreg  

Átlagos 
intenzitás 

Átlagos 
abundancia 

Somogy 
Borjú 12 4 33,33 4 1 0,33 
Ünő 3 0     
Tehén 11 0     
Tolna  
Borjú 17 3 17,64 4 1,33 0,24 
Ünő 5 0     
Tehén 9 0     

A 2006/07 vadászidényben (8. táblázat) jelentősen nagyobb mintaszámmal 

dolgozhattam, mint az előző idényben. Baranyában a vizsgált 2 ünő és 3 
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tehén negatív volt, míg Zalában a 6 tehénből egyben találtam egy E. cervi 

példányt, látható kóros elváltozások nélkül. Somogyban egy 3,5 éves 

tehénben egy, míg kettő, szintén 3,5 éves tehénben két-két férget találtam. A 

Zselicben elejtett tehenek közül háromnál találtam a dura materen 

gyöngyszerű felrakódásként megfigyelhető idült gyulladást, amely utalt a 

férgek korábbi jelenlétére, illetve egy esetben az agyvelőn észleltem 

elváltozást, anélkül, hogy férget láttam volna.  

A 16 somogyi ünőből egy egyed koponyaüregében találtam két E. cervi 

példányt, kóros elváltozásokat viszont nem láttam. Ezzel szemben két zselici 

ünőben férget ugyan nem találtam, de a megvastagodások szemmel jól 

láthatóak voltak a dura materen.  

8. táblázat: Az E. cervi előfordulása a 2006/07 vadászidényben elejtett 

gímszarvasok koponyaüregében  

 n 
Fertőzött 
egyedek 
száma 

Prevalencia 
(%) 

∑ talált 
féreg 

Átlagos 
intenzitás 

Átlagos 
abundancia 

Zala 
Borjú 19 6 31,57 11 1,83 0,58 
Ünő 1 0     
Tehén 6 1 16,67 1 1 0,17 
Somogy  
Borjú 47 28 59,57 85 3,04 1,81 
Ünő 16 1 6,25 2 2 0,13 
Tehén 40 3 7,50 5 1,67 0,13 
Baranya       
Borjú 14 8 57,14 15 1,87 1,07 
Ünő 2 0     
Tehén 3 0     

A somogyi és baranyai borjakban a prevalencia 59,6% és 57,1%, ami jelentős 

eltérés az előző évben tapasztaltakhoz. A legmagasabb féregszám 9 volt, 

amelyet egy novemberben elejtett borjúban találtam. Ilyen magas intenzitás 

esetén arra gondolhatnánk, hogy a tápláltsági állapotban és klinikai 
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tünetekben is megnyilvánul a fertőzöttség. Klinikai tünetekről azonban nincs 

tudomásunk, és a borjú korához képest jól fejlett volt.  

Két esetben találtam 8 E. cervi példányt egy-egy borjú koponyaüregében 

decemberben. A legtöbb esetben csupán egy férget találtam. Egy somogyi 

borjúban 2006. decemberében egy E. cervi mellett egy S. cervi (7. ábra) 

példányt is találtam. Egy novemberi tehén koponyaüregében egy S. cervi 

példányt találtam. 

 

7. ábra: S. cervi féreg a dura materen 

Több esetben is észleltem látható elváltozásokat a koponyaüregben borjaknál, 

jóllehet ekkor férget egyáltalán nem találtam. Öt zselici borjú esetében 

kiterjedt gyulladások és gyöngyszerű megvastagodások (8. ábra), illetve 

sárga beszűrődések utaltak a férgek korábbi jelenlétére, ill. egy alkalommal a 

kisagy nyúltagy alatti részén, valamint a baloldali nagyagyfélteke lágy 

agyburkán dorsolateralisan találtam gyulladást (9. ábra), férget viszont nem. 

Baranyai borjaknál egy alkalommal a kisagy tájékán, két esetben a 

baloldalon, illetve két egyednél a jobboldalon és ezzel egyidejűleg a baloldali 

nagyagyfélteke elülső részén fordult elő elváltozás. Egy-két kivételtől 

eltekintve a férgek jelenlétével egyidejűleg az agyburkon és/vagy az 
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agyvelőn is felfedezhetőek voltak elváltozások, sárga savós-fibrines 

beivódások, gyöngyszerű megvastagodások, olykor vérzések is.  

 

8. ábra: Gyöngyszerű megvastagodások borjú kemény agyburkának 
belső felületén 

 

9. ábra: Gyulladás a pia mater felületén (nagyagy) 

A vizsgálatok során a koponyaüreg feltárásakor a férgek az agyvelő-, illetve a 

kemény agyburok felszínének különböző részein húzódtak meg, így egy 
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esetben például a féreg testének egy része a lágyagyburkon átfúródva, az alatt 

helyezkedett el, míg más esetben a jobboldali ammonszarvról a híd felé nyúlt 

át. De előfordult a látóideg kereszteződésénél, az agytörzsnél, a 

homloklebenyek között is E. cervi és S. cervi példány is. Ez utóbbi esetben a 

nagyagyféltekék feletti dura materen elváltozás is tapasztalható volt. Egy 

baranyai borjúban 3 E. cervi férget találtam egyidejűleg a jobb oldalon a 

koponyaalapon, a nyúltvelőből kilépő idegtörzsnél, ill. a jobboldali 

nagyagyfélteke ammonszarván. 

A 2007/08 vizsgálati idény eredményeit a 9. táblázatban összesítettem.  

A zalai borjakban az előző évihez képest 10%-kal csökkent az E. cervi 

prevalenciája a majdnem egyező mintaszám ellenére. Januárban 3 

alkalommal találtam egy-egy férget a dura materen, ebből egyik esetben egy 

E. cervi mellett egy S. cervi féreg is előfordult a koponyaüregben. Februárban 

mindössze egy borjúban találtam E. cervi férget. 

A borjak vizsgálatakor ezúttal a legmagasabb féregszám 12 E. cervi volt, 

ekkor egy S. cervi példányt is találtam a koponyaüregben. Egy októberben 

elejtett baranyai borjúban szintén egy S. cervi példány fordult elő, amelyet 

nagy területre kiterjedő, az agyburok megvastagodását okozó idült gyulladás 

kísért. Ugyan ezen a napon elejtett másik baranyai borjú koponyaüregében 9 

E. cervi és 3 S. cervi férget találtam egyidejűleg. 

Baranya megyében januárban elejtett borjaknál több esetben találtam nagy 

kiterjedésű elváltozást a dura materen, olykor mindkét oldalon is. Az 

elváltozások több esetben is a koponyaüreg teljes baloldalára, és a jobboldal 

egy részére is kiterjedtek – megvastagodások, pontszerű vérzések formájában – , férget 

azonban nem találtam.  
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9. táblázat: Az E. cervi előfordulása a 2007/08 vadászidényben elejtett 

gímszarvasok koponyaüregében 

Megye 
Korcsoport n 

Fertőzött 
egyedek 
száma 

Prevalencia 
(%) 

∑ talált 
féreg 

Átlagos 
intenzitás 

Átlagos 
abundancia 

Zala 
Borjú 20 4 20 4 1 0,2 
Ünő 1 0     
Tehén 0      
Somogy  
Borjú 36 11 30,55 29 2,64 0,81 
Ünő 6 2 33,33 2 1 0,33 
Tehén 8 0     
Baranya       
Borjú 15 6 40 27 4,50 1,80 
Ünő 1 0     
Tehén 3 0     

Egy februárban elejtett somogyi borjúban 7 E. cervi mellett egy S. cervi is 

előfordult a koponyaüregben. Májusban 14 lábodi borjút sikerült 

megvizsgálni, azonban férget ekkor már nem találtam, csak a kemény 

agyburkon szemmel látható megvastagodások, az agyvelő gyöngyszerű 

megvastagodása, szövetszaporulat utalt a férgek korábbi jelenlétére (10. 

ábra). 

Somogyból mindössze 8 tehénmintához jutottam, egy esetben sem találtam 

férget. A vizsgált 6 ünőből viszont kettőben is előfordult egy-egy E. cervi 

példány és további két esetben találtam a dura materen körülírt 

megvastagodásokat, amikor féreg nem volt jelen. 

Baranyában a vizsgált ünő és 3 tehén egyaránt negatív volt. 
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10. ábra: Szemölcsszerű növedékek, megvastagodások sora gímszarvas 

lágyagyburkán az agyféltekék találkozásánál 

A 2008/09 vadászidényben csak Somogy megyében volt lehetőségem 

gímszarvasok vizsgálatára (10. táblázat). A két, decemberben elejtett lábodi 

ünőben sem férget, sem kóros elváltozásokat nem találtam. A vizsgált 6 tehén 

közül egy február közepén elejtett 2,5 éves egyedben találtam egy E. cervi 

példányt. A Zselicben elejtett borjak 60%-a volt fertőzött, ami nagyon magas 

arány. Majd minden esetben, amikor férget nem találtam a koponyaüregben, 

vastag, gyakran kocsonyás felrakódások jelezték a dura mater egyes részein 

– olykor mindkét oldalon is – a férgek korábbi jelenlétét. 
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10. táblázat: Az E. cervi előfordulása a 2008/09 vadászidényben elejtett 

gímszarvasok koponyaüregében  

Megye 
Korcsoport n 

Fertőzött 
egyedek 
száma 

Prevalencia 
(%) 

∑ talált 
féreg 

Átlagos 
intenzitás 

Átlagos 
abundancia 

Somogy  
Borjú 50 30 60 63 2,10 1,26 
Ünő 4 0     
Tehén 6 1 16,67 1 1 0,17 

A legmagasabb féregszám 8 volt a koponyaüregben. A férgeket az agy 

felszínén, a bal nagyagyfélteke frontális felszínén, a dura materen (11. ábra), 

a látóideg kereszteződésénél, az agyalapon (12. ábra), a szaglóhagymánál, 

közvetlenül az idegeknél találtam. Egy alkalommal két féreg a nagyagyvelő 

jobb oldalán, elöl, dorsalisan, egymás közelében helyezkedett el, míg mások 

a híd, ill. a bal nagyagyfélteke alapján az ammonszarv előtt, ill. a lágy 

agyburok (pia mater) alatt bújtak meg. 

 

11. ábra: E. cervi férgek és felrakódások a dura materen 
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Somogy megyében decemberben két borjúnál (egy Lábodról és egy 

Vörösalmáról) találtam két-két E. cervi férget, amelyek mellett egy-egy S. 

cervi is előfordult. 

 

12. ábra: E. cervi féreg a koponyaalapon 

5.1.1. Az E. cervi fertőzöttség havonkénti alakulása 

korcsoportok (borjú, ünő, tehén) szerint 

A borjakban előforduló E. cervi férgek havonkénti prevalenciáját az egyes 

vadászidényekben a 14., 15., 16., 17. ábrák szemléltetik.  

Ahhoz, hogy a férgek havonkénti gyakoriságának változását jobban be 

tudjam mutatni, a 4 év azonos hónapjainak eredményét összevontam. A teljes 

borjú korcsoportra vonatkoztatott fertőzöttséget a 13. ábrán ismertetem. 

Az egyes hónapok prevalencia értékei jól mutatják a férgek koponyaüregbeli 

előfordulásának szezonális alakulását, ami decemberben tetőzik, majd 

fokozatosan csökken. Ebben az időszakban vándorolnak a mellkasi-, lapocka- 

és hátizmokat borító pólyákhoz. 
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13. ábra: Az E. cervi havonkénti prevalenciája borjakban összevontan 

2005-2009 között  

A 2005/06 vadászidényben Tolna és Somogy megyéből gyűjtöttem borjú-

mintákat (14. ábra). Az E. cervi prevalenciája a vizsgált idényben 22,5%, 

míg az átlagos intenzitás 1,14. Hónapokra vetítve ez a gyakoriság januárban 

16,7%, 1,33 átlagos intenzitás mellett, míg februárban 36,4%, az átlagos 

intenzitás 1. A januárban tapasztalt féreg-gyakoriság tehát februárban a 

duplájára nőtt. Ennek magyarázata alighanem az eltérő mintaszámban rejlik. 

A Bakonyban egy júliusi vadászat alkalmával két fiatal bikát (1 év<) 

vizsgálhattam meg a Mátyás Király Vadaskertben, azonban férget, elváltozást 

ekkor sem találtam. 
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14. ábra: Az E. cervi prevalenciája borjakban a 2005/06 vadászidényben  
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15. ábra: Az E. cervi prevalenciája borjakban a 2006/07 vadászidényben  
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16. ábra: Az E. cervi prevalenciája borjakban a 2007/08 vadászidényben  
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17. ábra: Az E. cervi prevalenciája borjakban a 2008/09 vadászidényben  

A 2006/07 vadászidényben 80 gímborjú vizsgálatára nyílt lehetőség (15. 

ábra). A teljes mintára vetítve az E. cervi prevalenciája magas, 51,25% volt, 

átlagos intenzitás 2,46. A november, december, január hónapokban a közel 

azonos mintaszámok nagyon magas prevalenciát mutattak: novemberben 

57,9%, decemberben 66,7%, míg a januárban tapasztalt 61,5% jelentősen 

meghaladta az előző évi, magasabb mintaszámnál (n=18) jelentkező 16,7%-

os gyakoriságot. A februári fertőzöttség mértéke az előző évi (36,4%) 



 

48 

vizsgálatokhoz hasonló volt (30,4%). Májusban a Szántódon elejtett hét 1 

éves borjúból négyben találtam egy-egy E. cervi példányt (prevalencia 

57,1%). 

A 2007/08 vadászidényben az előző évhez hasonló mintaszámmal 

dolgozhattam (16. ábra). A 75 vizsgált borjú havonkénti megoszlása azonban 

már jelentősen különbözik a 2006/07 idénytől: novemberben és decemberben 

mindössze 8 egyedet sikerült megvizsgálni az előző évi 37 borjúhoz képest. 

Az októberben boncolt 9 állatból hétben találtam E. cervi férget, 77,8%-os 

prevalenciával. A legmagasabb féregszám 12 volt egy baranyai borjúban, a 

férgek jelenlétét szabad szemmel is jól látható, nagy kiterjedésű felrakódások 

kísérték a dura materen. Októberben két esetben az E. cervi férgek (n=9, ill. 

n=12) mellett 1 és 3 S. cervi példányt is találtam.  

A májusi vizsgálat az előző évihez képest kétszeres mintaszám ellenére 

negatív eredményű volt. A Lábodról származó borjak egyikében sem találtam 

E. cervi férget. Ugyan ilyen eredményű volt a júniusi 4, ill. a júliusi 2 (13-14 

hónapos) borjú vizsgálata. 

A Kis-Balaton térségében három borjú (14-15 hónapos korúak) vizsgálatára 

nyílt lehetőségem júliusban. Kettőben találtam egy-egy E. cervi példányt, 

egyik esetben a dura materen, a másiknál a kisagy felületén. Egy augusztus 

végén elejtett borjúban (15-16 hónapos) szintén egy E. cervi példányt 

találtam a dura materen. 

A 2008/09 vadászidényben többnyire Somogy megyéből volt lehetőségem 

borjak vizsgálatára. Ennek során összesen 50 borjú koponyaüregét tártam fel 

október-február között (17. ábra). A január-februárban tapasztalt magas 

(66,7%, ill. 71,4%) E. cervi prevalencia a korábbi évekhez hasonló nagy 

mintaszám esetén feltételezhetően alacsonyabb értéket mutat, mivel ebben az 
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időszakban a férgek többsége már az idegek mentén a vázizmok pólyáihoz 

vándorol.  

Egy Keszthely térségében 2008 októberében elejtett borjúban férget, 

elváltozást nem találtam. 

A Mátyás Király Vadaskertben 2009. januárjában elejtett 4 borjú közül 

egynek a koponyaüregét tudtam megvizsgálni, koponyaalapján egy E. cervi 

példányt találtam.  

Ünők vizsgálatának eredményei 

A 2005-2009 közötti időszakban 44 ünő koponyaüregének vizsgálati 

eredményei a várakozásnak megfelelően alakultak: mindkét korcsoportban 

jóval alacsonyabb gyakoriságot tapasztaltam a borjakhoz képest.  

A 2005/06 idényben mindössze 3 somogyi és 5 tolnai ünő koponyaüregét 

tártam fel, valamennyi negatív volt.  

A 2006/07 idényben 21 ünőt vizsgáltam, és csupán egy decemberben elejtett 

állatban találtam 2 E. cervi példányt (prevalencia: 4,76%). Novemberben 8, 

januárban 6, februárban 1 egyedet vizsgáltam, de sem férget, sem elváltozást 

nem találtam a koponyaüregben. 

A 2007/08 vadászati idényben mindössze 8 ünő koponyaüregének 

vizsgálatára volt lehetőségem: októberben 1, novemberben 2, januárban 3, 

májusban 1, júliusban szintén 1 egyed. Csupán két januári mintában találtam 

egy-egy E. cervi férget. Két somogyi ünőnél a dura materen idült gyulladás 

miatti megvastagodások jelezték a férgek korábbi jelenlétét a 

koponyaüregben. 

A Keszthely térségében októberben elejtett két ünő egyikében sem fordult elő 

féreg. 



 

50 

A 2008/09 idényben mindössze két Lábodon és három Mátyás Király 

Vadaskertben elejtett ünőt vizsgáltam. Látható kóros elváltozást vagy férget 

nem találtam. 

Tehenek vizsgálatának eredményei 

A 2005-2009 közötti időszakban összesen 88 tehenet vizsgáltam. 

A 2005/06 vadászati idényben vizsgált 20 tehén közül egyikben sem találtam 

férget vagy elváltozást.  

A 2006/07 vizsgálati időszakban 49 tehénből háromban találtam 2-2, ill. egy 

E. cervi példányt. Így a teljes idényre vonatkoztatott prevalencia 6,12%, az 

átlagos intenzitás 1,7. Mindhárom tehén 3,5 éves volt. Néhány esetben 

találtam a dura materen elváltozásokat 6, ill. 8 éves teheneknél, egy 

alkalommal az agyvelő felszínén is, féreg jelenléte nélkül. 

A 2007/08 vadászati idényben 11 tehén koponyaüregét tártam fel negatív 

eredménnyel. Semmi nem utalt a férgek korábbi jelenlétére, kivéve egy 

Somogyban elejtett 5 éves novemberi tehenet, amelynél a koponyaüregben a 

dura mater megvastagodásával járó idült gyulladást találtam. 

A 2008/09 vizsgálati időszakban 6 somogyi tehén koponyaüregét tártam fel. 

Egy 2,5 éves egyedben találtam a dura materen egy E. cervi példányt, így a 

vizsgálati időszakra vonatkoztatott prevalencia 16,7%. 2009 januárjában a 

Mátyás Király Vadaskertben elejtett 12 és 15 éves tehén koponyaüregének 

feltárásakor sem férget, sem elváltozásokat nem találtam. 

A gímszarvasok koponyájának felnyitása után, a dura mater belső felületén 

talált férgek kigyűjtése problémamentes volt, kivéve azokat az eseteket, 

amikor valamelyik ideg mellett helyezkedtek el. Az óvatos kezelés ellenére is 

gyakran részben megrepedt vagy elszakadt a kutikula. Emiatt a bél- és ivari 

traktus kitüremkedett, a kutikula összerándult, így a testhossz már nem volt 
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reálisan mérhető. Így a kigyűjtött férgek 37%-ánál a teljes hosszt nem tudtam 

megállapítani. A gerinccsatorna feltárásakor talált S. cervi férgek mindegyike 

ép volt, mivel testük (kutikulájuk) jóval erősebb és rugalmasabb az 

Elaphostrongylusokénál, így ezeket sérülésmentesen tudtam eltávolítani. 

A koponyaüregben talált E. cervi férgek (18. ábra) testhossza 2,6-6,7 cm 

között változott. A hímek 2,6-5,6 cm, míg a nőstények 4,1-6,7 cm hosszúak 

voltak.  

A talált E. cervi férgek egy része valamivel kisebb volt, mint a kötőszöveti 

pólyákban találtaké ERIKSEN ÉS MTSAI (1989) vizsgálataihoz hasonlóan. 

A koponyaüregben tapasztalt elváltozások 

A kemény agyburkon gyakran tapasztaltam elváltozásokat a féreg 

szomszédságában (19. ábra), olykor a távolabbi részeken is, sőt sok esetben 

olyankor is, amikor férget egyáltalán nem találtam. Néhány esetben a férgek 

jelenlétét látható kóros elváltozások nem kísérték, a dura mater felülete 

tiszta, ép volt.  

 
18. ábra: E. cervi féreg sztereomikroszkópos felvétele 
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A szabad szemmel észlelhető elváltozások legtöbb esetben a kemény 

agyburok belső felületére korlátozódtak – olykor csak pontszerű vérzések 

formájában (20. ábra). Gyakran volt látható viszont sárga idült fibrines 

gyulladás miatt kialakult megvastagodás és/vagy színtelen, áttetsző, 

gyöngyszerű kiemelkedés (21. ábra). 

 

19. ábra: E. cervi féreg a dura materen (1), és gyöngyszerű felrakódások (2) 

 

20. ábra: Pontszerű vérzések és gyöngyszerű megvastagodások a kemény 
agyburkon 
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21. ábra: E. cervi férgek (1) a dura materen gyöngyszerű kiemelkedések (2) 

szomszédságában 

Néhány esetben egy-egy féreg testének egy része a kemény- és lágyagyburok 

közötti (subduralis) üregben, másik része, vége pedig a lágyburkon átfúródva 

az agyszövetben helyezkedett el, látható kóros elváltozás nélkül.  

Esetenként a parazitatestek metszetét egyenként vagy helyenként sorokba 

rendeződve, gyöngyfűzérszerűen a metszet síkjában (nyilvánvalóan egy-egy 

féreg tekervényes helyzetéből eredően) a subduralis résben, vagy a pókhálós 

burokban (leptomeninxben), ritkán a határos idegszövetben lehetett felfedezni 

(22-24. ábra).  

Az agyvelő vagy a kemény burok felszínén talált kóros elváltozások 

szövettani vizsgálata során a féregpéldányok környezetében frisskeletű 

vérzések vagy újkeletű vérzésre utaló, lebomlott haemosiderint is tartalmazó 

területek, körülírt elhalás, lymphocytás és histiocytás érfalgyulladás, gliasejt 
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felhalmozódás és helyenként a sejtes immunreakció jeleként lymphoid gócok 

voltak megfigyelhetőek. 

A szövettani vizsgálatok során a dura mater felszínén, ritkábban résszerűen 

annak belsejében is limfo-hisztiocitás beszűrődést lehetett találni (24. ábra). 

A dura mater gócos lymphocitás gyulladása olykor enyhefokú, gócos, több 

esetben viszont kifejezett, diffúz jellegű volt, amikor lymphoid gócok is 

nagyobb számban voltak megfigyelhetőek. HANDELAND ÉS MTSAI (2000b) 

azonban mesterségesen fertőzött gímszarvas borjakban egyéb kóros 

szövettani elváltozásokat, így encephalomyelitist, illetve a meningitisen kívül 

radiculitist, ganglionitist és perineuritist is tapasztaltak. 

 

 

22. ábra: Féreg-keresztmetszet a dura mater felszínén  
(Hematoxilin-eozin eljárás, 200×-os nagyítás) 
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23. ábra: Féreg-keresztmetszetek a subduralis résben 
(Hematoxilin-eozin eljárás, 200×-os nagyítás) 

 

24. ábra: Féreg-keresztmetszetek (1) gyulladásos környezetben (2) a 
kemény agyburok felszínén 

(Hematoxilin-eozin eljárás, 100×-os nagyítás) 
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A koponyaüreg, a gerinccsatorna és a hullaték párhuzamos vizsgálatának 

eredményei 

A koponyaüreg, a gerinccsatorna és a hullaték párhuzamos vizsgálatakor 

tapasztalt E. cervi előfordulási adatokat a 11. táblázatba foglaltam. 

11. táblázat: A koponyaüreg, a gerinccsatorna és a hullaték vizsgálata 
során észlelt Elaphostrongylus cervi (Ec), ill. Setaria cervi (Sc) 

előfordulási adatai 

Dátum Kor Koponyaüreg Gerinccsatorna Hullaték 

2008. jan. 0,5 év 1 Ec* - 40 Ec. 
2008. jan. 0,5 év 4 Ec - 650 Ec 
2008. jan. 0,5 év 1 Ec - 230 Ec 
2008. jan. 0,5 év 4 Ec - 0 
2008. jan. 1,5 év 1 Ec - 15 Ec 
2008. feb. 0,5 év 0, de elváltozás - 0 
2008. feb. 0,5 év 6 Ec - 0 
2008. feb. 0,5 év 7 Ec - 115 Ec 
2008. feb. 0,5 év 0 - 120 Ec 
2008. okt. 0,5 év 0 - 0 
2008. okt 0,5 év 0 - 0 
2008. nov. 0,5 év 0, de elváltozás - 0 
2008. nov. 0,5 év 4 Ec - 0 
2008. dec. 0,5 év 1 Ec - 0 
2008. dec. 0,5 év 0 1 Sc - 
2009. jan. 0,5 év 0 - 0 
2009. jan. 0,5 év 0 - 0 
2009. jan. 0,5 év - - 0 
2009. jan. 0,5 év 1 Ec - 0 
2009. jan. 0,5 év 6 Ec 0 - 
2009. jan. 0,5 év 0 0 - 
2009. jan. 0,5 év 4 Ec 0 - 
2009. jan. 0,5 év 0 0 - 
2009. jan. 1,5 év 0 - 6 Ec 
2009. jan. 1,5 év 0 - 6 Ec 
2009. jan. 1,5 év - - 3 Ec 
2009. feb. 0,5 év 0 - 200 Ec 
2009. feb. 0,5 év 8 Ec - 0 
2009. feb. 0,5 év 0, de elváltozás 0 - 
2009. feb. 0,5 év 2 Ec 0 - 
2009. feb. 0,5 év 2 Ec 1 Ec - 
2009. feb. 2,5 év 1 Ec - 0 
2009. feb. 10 év 0 - 0 
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5.1.2. Az E. cervi koponyaüregi előfordulási adatainak 

statisztikai értékelése 

Az előzőekben bemutatott táblázatok és diagramok adatai egyértelműen 

igazolják a paraziták aggregált eloszlását a gazdaegyedekben. Az intenzitási 

értékeket borjakban vizsgálati idényenként tüntettem fel az E. cervi-re 

vonatkoztatva a 25., 26., 27., 28. ábrán. 

Az oszlopdiagramok jól tükrözik az E. cervi férgek erősen aggregált 

eloszlását a borjakban az egyes években. Leginkább a 2007/08 vizsgálati 

idény volt erősen aggregált, amit jól igazol a magas diszkrepancia index 

(D=0,837) is. A 2005/06-os év még erősen aggregált eloszlást mutat 

(D=0,758), majd ezt követően már alacsonyabb index igazolja a férgek 

„egyenletesebb” előfordulását a 2006/07 (D=0,692) és 2008/09 (D=0,653) 

években. 
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25. ábra: E. cervi aggregáltságának alakulása borjakban a 2005/06 

vadászidényben 
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26. ábra: E. cervi aggregáltságának alakulása borjakban a 2006/07 

vadászidényben 
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27. ábra: E. cervi aggregáltságának alakulása borjakban a 2007/08 

vadászidényben 
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28. ábra: E. cervi aggregáltságának alakulása borjakban a 2008/09 

vadászidényben 

5.1.3. Az E. cervi adatok összesítő statisztikai értékelése 

A 4 idény vizsgálati eredményeit a 12. táblázatban összesítettem. Az 

adatokból markánsan kiemelkedik a borjú korcsoport, amely a leginkább 

fogékony a fertőzés iránt. A 238 vizsgált borjúból 102-nek a 

koponyaüregében (42,9%) fordult elő E. cervi, látható kóros elváltozásokkal 

vagy anélkül, 1 és 12 közötti féregszámmal. DEMIASZKIEWICZ (1987b) 

csupán 1, ERIKSEN ÉS MTSAI (1989) 2 férget, KUTZER ÉS PROSL (1975) 

viszont 18 E. cervi példányt talált egy-egy borjúban. Ennél is több, 30 féreg 

volt azonban egy gemenci borjúban 1979 februárjában (SUGÁR NEM PUBL.). 

A gazda-parazita eloszlás aggregáltságát jól tükrözi a magas diszkrepancia 

index: ez borjaknál D=0,749, ünőknél D=0,922, teheneknél D=0,951 volt.  

A fertőzött borjakban (n=102) összesen 242 E. cervi példányt találtam. 

VALCÁRCEL ÉS GARCIA ROMERO (2002) 19 gímszarvas (13 borjú, 6 ünő) 

koponyaüregét vizsgálta 2000 február eleje és március vége között Közép-

Spanyolországban. Az állatok 31,6%-ánál találtak férget, összesen 23 
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példányt, 3,8 átlagos intenzitással. Közép-Spanyolországban 2000 január 

eleje és december vége közötti időszakban VALCÁRCEL ÉS MTSAI (2004) 86 

vizsgált gímszarvasból mindössze hatnak (4 borjú, 2 ünő) a központi 

idegrendszerében találtak E. cervi férget 6,9% prevalenciával és 3,8 átlagos 

intenzitással. 

12. táblázat: A vizsgált gímszarvasok E. cervi féreghordozási adatainak 

összesített statisztikai értékelése 2005-2009 között 

∑ vizsgált egyed 370 

Korcsoport Borjú Ünő Tehén 

Vizsgált egyed 238 44 88 

Féreghordozó(k) száma 102 3 4 

Prevalencia (%) 42,9 6,8 4,5 

Átlagos intenzitás 2,26 1,33 1,5 

Medián intenzitás 1 1 1,5 

Diszkrepancia index 0,749 0,922 0,951 

Zsúfoltság 4,38 1,5 1,67 

∑ féregszám 242 4 6 

Min-max. féregszám 1-12 1-2 1-2 

Érdemes megemlíteni, hogy a vizsgálatok során 14 S. cervi példányt is 

találtam 10 borjúban és 1 tehénben, 4,2% és 1,1% prevalenciával.  

Az egyes vizsgálati területek, évek közötti eltérések statisztikai igazolására 

két próbát alkalmaztam. A Chi2 próba érzékenyebb a mintaszámra, így 

vizsgálataim jó részében a Fisher-féle próba pontosabb eredményt adott, 

mivel ez utóbbi teszt alacsonyabb mintaszám esetén is biztonsággal 

alkalmazható. 
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Az E. cervi vizsgálatakor szignifikáns eltérést mindössze egy esetben 

kaptam: a Somogy megyei borjaknál az E. cervi idényenkénti prevalencia 

értékei statisztikailag igazolhatóan különböztek egymástól (p=0,015). 

A többi esetben az egyes idények, ill. területek közötti eltérés statisztikailag 

nem volt igazolható.  

A 2006/07 vizsgálati évben a kapott eredmények jól közelítették a p=0,05 

értéket. A Chi2 próba p=0,111, míg a Fisher-féle egzakt próba p=0,127, így 

magasabb mintaszám esetén feltételezhető a szignifikáns eltérés. 

Az átlagos intenzitások összevetésére két mintás Bootstrap-tesztet 

használtam. Az eredmények egyszer sem igazolták egy-egy év, ill. egy-egy 

vizsgált megye közötti szignifikáns eltérést. Baranyából a 2006/07 és 

2007/08 vizsgálati évekből származó minták átlagos intenzitásának 

összevetésekor p=0,178, amely érték jól közelíti a szignifikáns eltérés 

határértékét (13. táblázat). 
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13. táblázat: Különböző vadászati idények, ill. megyék E. cervi 

fertőzöttségi adatainak (prevalencia, átlagos intenzitás) statisztikai 

értékelése borjakban (p≤0,05) 

prevalencia 
átlagos 

intenzitás Vadászati 

idény 
Megye 

Chi2 

próba  

Fisher-féle 

próba  

Bootstrap- 

teszt 

2005/06 

2006/07 

2007/08 

2008/09 

0,004 0,004 - 

2005/06 
Somogy 

Tolna 
0,331 0,403 0,4945 

2006/07 

Baranya 

Somogy 

Zala 

0,111 0,127 - 

2007/08 

Baranya 

Somogy 

Zala 

0,432 0,43 - 

2007/08 
Baranya 

Somogy 
0,514 0,532 0,382 

2005/06 

2006/07 

2007/08 

2008/09 

Somogy 0,015 0,015 - 

2006/07 

2007/08 
Baranya 0,356 0,466 0,178 

2006/07 

2007/08 
Zala 0,408 0,48 0,201 
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5.2. A gerinccsatorna vizsgálatok eredményei 

Két téli időszakban összesen 25 gerinc(részlet) nyaki, háti és ágyéki 

szakaszának vizsgálatára nyílt lehetőség. 

Az első alkalommal 2007. november végén négy zselici borjú hátágyéki 

szakaszának a vizsgálata során (a nyaki részek hiányoztak) férget nem 

találtam. 

A 2007. december közepén vizsgált három sasréti borjú vizsgálata során a 

következőket észleltem:  

• első vizsgált gerinc: a második nyakcsigolya (axis) felnyitásakor két 

fiatal S. cervi példányt, a harmadik csigolyánál a baloldali 

mozgatógyökér (radix ventralis) szomszédságában epidurálisan, a 

jobboldali gyökérnél subdurálisan egy-egy, a negyedik csigolyánál 

pedig mindkét oldali gyökérnél subdurálisan egy-egy E. cervi példány 

(összesen 4 E. cervi és 2 S. cervi) fordult elő. Ettől hátrafelé férget 

nem találtam. 

• második vizsgált gerinc: a második csigolyánál subdurálisan 3, a 

harmadik csigolyánál a jobboldali gyökérnél subdurálisan két E. cervi 

együtt és egy külön, a negyedik csigolyánál a gerincvelő fissura 

mediana mentén subduralisan kettő, a két gyökérnél pedig 

epiduralisan egy-egy, majd az ötödik csigolyánál a jobboldali 

gyökérnél subduralisan egy E. cervi példány fordult elő (összesen 11 

E. cervi), ettől lefelé viszont nem találtam férget. 

• harmadik vizsgált gerinc: a nyaki szakasz nem volt reálisan 

értékelhető az első és második csigolyát ért lövés okozta roncsolás és 

a 3-5. csigolyában lévő szakasz véres beszűrődése miatt. A hátágyéki 

szakaszban ez esetben sem találtam férget. 
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A talált E. cervi példányok mindegyike olyan „tekervényes” helyzetben volt, 

hogy haladásuk irányára nem lehetett következtetni (29. ábra). A kemény 

burok felnyitásával általában épségben ki lehetett a férgeket gyűjteni (30. 

ábra). 

 

29 .ábra: E. cervi féreg a gerinccsatorna nyaki szakaszán 

 

30. ábra: E. cervi a dura mater belső felületén 
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A 2007/08 vadászati idény során Baranya megyéből egy januárban lőtt borjú 

gerinccsatornájának a boncolására volt lehetőségem, azonban férget nem 

találtam sem itt, sem a koponyaüregben, ahol pedig mindkét oldalon vastag 

felrakódások jelezték a férgek korábbi jelenlétét. Ezután három, január 

közepén elejtett zalai borjú teljes gerincét kaptam meg vizsgálataimhoz és a 

következőket tapasztaltam: 

• első vizsgált gerinc: a nyaki szakaszon a 2. csigolyánál a kemény 

burok felületén kb. lencsényi csomót (idült gyulladást) észleltem, és 

egyúttal két E. cervi példányt, míg a 6. csigolyánál egy E. cervi 

példányt találtam subdurálisan (31. ábra) (összesen 3 E. cervi). A háti 

és ágyéki szakaszon sem férget, sem a jelenlétükre utaló 

elváltozásokat nem láttam. A borjú koponyaüregében férget nem 

találtam. 

• második vizsgált gerinc: a gerinccsatorna egyik szakaszában sem 

találtam férget, azonban a dura mater belső felületén a nyaki 

szakaszon egy, míg a háti szakaszon 3 szemölcsszerű csomót találtam 

a kemény burkon. A borjú koponyaüregében egy E. cervi és egy S. 

cervi fordult elő. 

• harmadik vizsgált gerinc: a gerinccsatorna egyik szakaszában sem 

találtam E. cervi férget, azonban az atlaszban lévő szakaszban a dura 

mater belső felületén ventrolaterálisan mindkét oldalon sárga 

elszíneződés volt látható. A háti szakasz közepén egy S. cervi 

példányt találtam. Ez esetben is a dura belső felszínén (subdurálisan) 

lencsényi csomók fordultak elő a nyaki és a háti szakaszon egyaránt. 
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31. ábra: Subdurálisan elhelyezkedő E. cervi féreg (1) a dura mater (2) 

felnyitása/feltárása után a gerincvelő nyaki szakaszán (3) 

Február elején 5 Lábodon elejtett borjú teljes gerincét kaptam meg 

boncolásra. Három egyednél egyik szakaszon sem találtam férget, sem a 

korábbi jelenlétükre utaló elváltozásokat. A 4. borjú 1. nyakcsigolyájánál 

ventrálisan két E. cervi példány helyezkedett el subdurálisan, a hátrébb lévő 

szakaszokban férget nem találtam. Az 5. borjúnál a nyakat ért lövés 

következtében roncsolás és vérzés akadályozta a vizsgált gerincszakasz reális 

értékelését. A dura mater belső felületén néhány lencsényi gyulladásos góc 

volt látható. A háti szakaszon egy S. cervi férget találtam, az ágyéki 

szakaszban féreg nem fordult elő. (Így a négy vizsgálatra alkalmas borjú 

gerinccsatornák közül egyiknek a nyaki szakaszában találtam egy E. cervi 

példányt.) Ezeknél a borjaknál a koponyaüreg feltárására nem volt 

lehetőségem. 
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A 2008/09 vadászati idényben 9 borjút vizsgáltam, főleg Somogy megyéből a 

következő eredményekkel: 

• első vizsgált gerinc: a nyaki részben 2 S. cervi (hosszuk 2,5 cm, ill. 5 

cm) subdurálisan; 

• második vizsgált gerinc: a nyaki szakaszon 3 E. cervi, egy S. cervi, a 

háti szakaszon egy S. cervi subdurálisan; 

• harmadik vizsgált gerinc: a Kab-hegyen 2008 decemberében elejtett 

borjú háti szakaszán egy S. cervi fordult elő subdurálisan; 

• negyedik vizsgált gerinc (2009 február Szulok): a gerinccsatornában 

nem találtam férget, azonban a nagyagy jobboldali elülső részén 

dorsalisan két E. cervi féreg volt látható; 

• ötödik vizsgált gerinc (Szulok): a nyaki szakaszban egy E. cervi 

darabkát találtam, ami feltehetően a gerinccsatorna feltárásakor 

sérülhetett. Egyidejűleg az agy felszínén, illetve a nyúltagy baloldali 

ventrális duráján egy-egy E. cervi példányt találtam; 

• hatodik vizsgált gerinc: a gerinccsatornában férget nem találtam, az 

agyvelő felületén azonban 6 E. cervi féreg helyezkedett el, szemmel 

látható kóros elváltozások kíséretében; 

• hetedik vizsgált gerinc: sem a gerinccsatornában, sem a 

koponyaüregben nem fordult elő féreg; 

• nyolcadik vizsgált gerinc: a gerinccsatornában egy férget sem 

találtam, azonban a koponyaüregben 3 E. cervi egy-egy idegnél, egy 

E. cervi pedig a jobboldali nagyagy duráján helyezkedett el; 

• kilencedik vizsgált gerinc: sem a gerinccsatornában, sem a 

koponyaüregben nem fordult elő féreg. 

Az előbbiekből kitűnik, hogy a vizsgált borjú-gerincek (n=25) közül 19 volt 

értékelhető, ezekben az E. cervi prevalenciája 31,6%, átlagos intenzitása 3,89 
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(1-11), a S. cervi esetében szintén 31,6% és 1,43 (1-2). Három borjú 

gerinccsatornájában (15,8%) mindkét féregfaj jelen volt, míg ez a 

koponyaüregben csak 1,9%-os arány volt. Különösen figyelemreméltóak a 

magas intenzitás értékek és a S. cervi gyakori jelenléte, a koponyaüregbeli 

előfordulási adatok tükrében. Ez arra utal, hogy a hosszú gerinccsatornában 

nagyobb arányban található vándorló féreg, mint a koponyaüregben. 

A gerinccsatornában előforduló E. cervi férgek 3,1-5,8 cm hosszúságúak 

voltak. 

Ismerve az E. cervi férgek vándorlási útvonalát a gazdaegyedben, az általam 

végzett gerinccsatorna vizsgálatok igazolták a norvég kutatók által leírt 

jelenséget (STUVE ÉS SKORPING, 1987), miszerint az idegek, majd a 

gerincvelő mentén vándorolnak a koponyaüregbe, majd onnan visszafelé a 

vázizmok pólyáihoz. 

5.3. A zsigerelt testek vizsgálatának eredményei 

A vadfeldolgozóban a zsigerelt, lebőrözött testek bontása közben az izomzat 

vizsgálatára csak nagyon rövid idő jutott. Emellett a lövés okozta roncsolás, 

bevérzés is nehezítette a munkát. Összesen 32 testet tudtam átvizsgálni. 

Az Öreglaki Vadfeldolgozóban 2008-ban elvégzett vizsgálatok során, a 

zsigerelt testek bontásakor legtöbbször a lapocka alatt találtam E. cervi 

férget. Egy szarvasnál a 6-7. bordánál a gerincoszlop közelében, a lapocka és 

a mellkasoldali izmok alatt, máskor az alkarnál (3 szarvas), a combon (2 

szarvas), az ágyék tájékon (1 szarvas), összesen tehát 7 állatban találtam 

adult E. cervi férgeket. Alaposabb vizsgálattal minden bizonnyal jóval 

magasabb prevalenciát tapasztalhattam volna. 

A Vadgazdálkodási Tájközpont (Bőszénfa) Vadfeldolgozó Üzemében végzett 

zsigerelt testek vizsgálata is hasonló eredményű volt, mint az Öreglaki 
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Vadfeldolgozó Üzemben végzett megfigyeléseké. Így a 2007. májusában 15 

gímbika tuberkulin diagnosztikai vágását követően mindössze négy állatnál 

találtam a lapocka alatt, ill. a szegy tájékán férgeket (32., 33., 34. ábra). A 

mellkas oldalán a borda tájékon egy esetben sem fordult elő E. cervi. Meg 

kell jegyezni azonban, hogy a bőszénfai szarvasokat évente egyszer, esetleg 

kétszer kezelik (borjakat többször) olyan parazitaellenes szerrel (Dectomax, 

Vermitan), amely a kötőszövetben élő/vándorló E. cervi férgeket is 

elpusztítja. Csupán a központi idegrendszerben tartózkodó példányok élik túl 

a kezelést, mivel a szer nem jut át a vér-likvor gáton (KASSAI, 2003). 

A vadfeldolgozóban a szarvasok bontásakor a vázizomzatban talált E. cervi 

férgek 68%-a elszakadt, sérült a kigyűjtés közben. Az ép férgek hosszúsága 

3,2-6,4 cm, 62%-uk hím- (3,2-4,9 cm) és 38%-uk nőstény (4,2-6,4 cm) volt. 

Az elszakadt férgek ivarát csak ritkán lehetett megállapítani, mivel 

legtöbbször a farki vég hiányzott, olykor csak testük egy középső szakaszát 

sikerült kigyűjteni, de legtöbb esetben nőstények voltak. Az általam mért 

értékek hasonlóak más kutatók eredményeihez, így VALCÁRCEL ÉS ROMERO 

(2002) Spanyolországban hímeknél 2,9-4,1 cm, míg nőstényeknél 3,3-5,8 cm 

hosszúságot állapított meg. DEMIASZKIEWICZ (1987a) 32 szarvas 

vizsgálatakor 1-20 intenzitással talált férgeket a kötőszöveti pólyákon. A 

kigyűjtött férgek hossza 3,0-4,7 cm (hím) és 4,5-6,7 cm (nőstény) volt, amely 

szintén nagyon közel áll a saját eredményeimhez. 

DEMIASZKIEWICZ (1985) 224 vizsgált bikából 32-ben (prevalencia 14,3%) 

tapasztalta E. cervi jelenlétét a zsigerelt testen a nyaki, lapocka, bordaközi és 

mellkasizmok pólyái alatt. 

A szabad szemmel is észrevehető férgek szomszédságában viszonylag ritkán 

található elváltozás, rendszerint sárga, kocsonyás beszűrődés és olykor 

pontszerű-lencsényi vérzés formájában (nyilvánvalóan ebből alakul ki a sárga 
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vagy sárgásbarna beszűrődés a vér lebomlása után). Ezek az elváltozások 

rendszerint nem feltűnőek, ill. könnyen, jelentős veszteség nélkül 

eltávolíthatók a vágóhídi feldolgozás során, így élelmiszerhigiéniai 

jelentőségük elhanyagolható.  

SUGÁR (1978a) és HOLLANDS (1985) eredményei szerint a vizsgált szarvasok 

36-67%-ának a koponyaüregében is jelen voltak az E. cervi férgek. A 

korábban említett mintagyűjtési nehézségek miatt saját eredményekkel nem 

tudom megerősíteni ezt az állítást, de feltételezéseim szerint a tavasz-nyári 

időszakban elhúzódó csigafogyasztás (lárvafelvétel) miatt egyidejűleg 

tartózkodhatnak férgek a szarvasok koponyaüregében és a vázizomzatban, 

legalábbis a borjaknál. 

SUGÁR ÉS KÁVAI (1977) korábbi vizsgálatai szerint a hazai gímszarvasok 60-

65%-ánál a kifejlett férgek főként a lapocka és a mellkasizmok között, a 

kötőszövetes hártyákon (pólyákon) fordulnak elő. 

 
32. ábra: E. cervi férgek a vázizmok pólyáin I. 
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33. ábra: E. cervi férgek a vázizmok pólyáin II. 

 
34. ábra: E. cervi férgek a lapocka tájékon 
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5.4. A hullaték vizsgálatok eredményei 

A statisztikailag kiértékelt E. cervi első stádiumú lárvaizolálási adatokat 

táblázatokba foglaltam, amelyeket a 2-6. melléklet ismertet. A szabad 

területen a borjakban már januártól kezdődően magasak a prevalencia-

értékek (január 64,3%, február 61,1%, március 80%) változó első stádiumú 

lárvaszám (min. 2, max. 800 lárva/g minta, továbbiakban LPG) mellett (2. 

melléklet). Tehenekben közepes (február 33,3%), ill. magas prevalencia-

értékeket (január 72,7%, április 50%, június 83,3%) látunk nagyon változó 

(min. 1, max. 1800 LPG) lárvaszámokkal (3. melléklet). 

A farmon élő szarvasborjak adataiból jól látható, hogy féléves korig 

lárvaürítés még nem fordul elő (4. melléklet). A tavaszi hónapokban viszont 

már aránylag magas a prevalencia (33,3-45,5%) és a lárvaszám is jelentős 

(min. 1, max. 780 LPG). Bikák (5. melléklet) esetében széles a paletta, a 0%-

os prevalenciától a mérsékelt fertőzöttségen át (18,8%) a 100%-os 

előfordulásig voltak jelen lárvák a hullatékban. A magas értékek (október 

77,8%, november 100%, március 100%) az őszi-téli hónapokban fokozódó 

lárvaürítést igazolják. A tehenek és ünők esetében (6. melléklet) november 

(76,9% és 63,9%) és március (90,5%) közötti magas értékek egybevágnak 

VICENTE ÉS MTSAI (2005) és MASON ÉS MACALLUM (1976) korábbi 

vizsgálataival. Teheneknél a minimális lárvaszám 1, míg a maximálisan 

előforduló 850 LPG. A táblázatokból kitűnik, hogy a lárvaszám átlagértékek 

(intenzitás) változóak, egy-egy kiugróan magas érték torzíthatja az átlagos 

intenzitást.  

A lárvaürítés szezonális alakulásának szemléltetése érdekében a prevalencia-

értékeket a 37. ábrán tüntettem fel. 

Az E. cervi féreg esetében nem meglepő a magas arányú lárvaürítés. Ennek 

éves dinamikáját KUTZER ÉS PROSL (1975) vizsgálta részletesen: a féreg első 
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stádiumú lárvái különösen a tél végi időszakban mutathatók ki igen gyakran a 

gímszarvasok hullatékából.  

Farmon és vadon élő szarvasokon végeztek összehasonlító vizsgálatokat 

ENGLISH ÉS MTSAI (1985): vadon élő szarvasokban (n=24) magas, 83,3%-os 

prevalenciát tapasztaltak; ugyanakkor farm szarvasokban (n=87) csupán 

40,2%-osat. Az utóbbiaknál a három farm közül az egyiknél – ahol egy éven 

belül nem történt féreghajtás – az eredmény 100%-os volt. CISEK ÉS MTSAI 

(2003) Észak-nyugat Lengyelországban 1999 január és 2000 márciusa között 

vadon élő gímszarvasok (n=43) hullatékát vizsgálták Baermann-módszerrel, 

és magas, 88,37%-os prevalenciát tapasztaltak. Ennél magasabb értékeket 

(91% és 100%) csak DEMIASZKIEWICZ ÉS MTSAI (1987b, 1999) tapasztaltak a 

Białowieska erdőségben. 
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35. ábra: Szabad területi (sz.t.) és farm szarvasok hullatékában előforduló E. cervi első stádiumú lárvák 

prevalenciája havonként, korcsoportonként 
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Saját vizsgálataimban borjaknál a tél végi-tavaszi időszakban a vadon élő 

borjak fertőzöttségi aránya, hasonlóan ENGLISH ÉS MTSAI (1985) 

eredményeihez, magasabb volt a kerti borjakénál. Felnőtt állatoknál, néhány 

hónaptól eltekintve mindkét környezetben magas fertőzöttségi arányt 

tapasztaltunk a teheneknél, valamint a kerti bikáknál. Az állatok Vermitan, 

ill. Dectomax gyógyszeres kezelése természetesen befolyásolhatta a 

lárvaürítést. 

MORANDI ÉS MTSAI (2006) 68 vadon élő szarvast vizsgáltak és 28 egyed 

esetében (20 tehén, 4 ünő, 4 borjú) találtak E. cervi L1 lárvát. A prevalencia 

tehenekben 71%, ünőkben 14% és borjakban 14% volt. 

VICENTE ÉS GORTAZAR (2000) 173 gímszarvas (79 tehén, 88 bika) hullatékát 

vizsgálta. Az E. cervi lárvák jelenléte magas, 66,57% (tehén 86,07%, bika 

53,34%) volt. 

SUGÁR (1994) korábbi vizsgálataiban 91,4%-os prevalenciát tapasztalt 

vadaskerti szarvasoknál. 

A legfrissebb vizsgálatot (PANAYOTOVA-PENCHEVA ÉS ALEXANDROV, 2008) 

csupán azért kell megemlíteni, mert részletes adatokat közöl az E. cervi első 

lárváinak méretviszonyairól. 

5.5. A testméretek, a tápláltsági állapot és az életkor 

vizsgálatok eredményei 

A tápláltsági állapot- és a testméretek értékeinek átlagai a következőképpen 

alakultak kerti szarvasoknál (n=15): 

• Vesezsír-index 1:  1,1 (±0,04) 

• Vesezsír-index 2:  1,2 (±0,1) 

• Állkapocshossz:  30,2 (±1,3) 

• Metacarpus-hossz:  26,6 (±0,9) 
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A vizsgált vadaskerti bikák közül egy 2 éves egyednél tapasztaltam 

senyvességet. Testtömege (62,4 kg) jóval kisebb volt a kortársainál – 77,8 kg 

(±11,7) –, vesezsír-indexei (VZsI1: 1,04, VZsI2: 1,06) is alacsonyabb 

értékeket adtak.  

A kapott lábközépcsont-értékeket a 15-18. táblázatokba foglaltam. Az 

adatokból kitűnik, hogy a lábközépcsont hosszanti növekedése már 1½ éves 

kor körül lassul. Az állkapocshossz azonban csak idős korban tetőzik, amit a 

36. ábra is jól szemléltet. 

Az eltérő környezeti tényezők hatásaként különböző országok populációi 

között jelentős eltérések tapasztalhatók az állkapocs-hosszának tekintetében 

(14. táblázat). 

A testnagyság összehasonlító értékelésére szolgáló lábközépcsont- és 

állkapocs-hossz egyaránt az életkorral növekszik (15., 16., 17., 18. táblázat).  

Adataim alapján a lábközépcsont növekedése ötéves kor, az állkapocs 

növekedése pedig 10 éves kor körül fejeződik be, amint az kitűnik SUGÁR ÉS 

PÁLL (1985) vizsgálataiból is.  

 

36. ábra: Borjú (0,5 év), ünő (1,5 év), két tehén (3,5 év, ill. 6 év) állkapcsa  
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14. táblázat: Gímszarvas bika és tarvad állkapocshossz (cm) különböző 

populációkban (SUGÁR ÉS PÁLL, 1985) 

Korcsoport (év) 

(hím-, nőivar) Vizsgált terület 

0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5-10 

Glen Feshie (Skócia) 17,2 16,9 20,4 20,1 21,6 21,5 23,3 22,1 24,0 22,6 24,7 23,2 

Grizedale (Anglia) 18,5 17,8 22,5 21,9 24,1 23,4 24,7 23,9 26,5 24,3 27,4 24,8 

Lengyelország 29,4 23,9 29,4 23,9 31,0 28,4 31,0 28,4 31,0 28,4 31,3 29,1 

Zselicség 23,0 22,2 28,1 27,0 31,5 28,7 31,7 29,2 33,0 29,2 33,2 29,7 

Börzsöny 21,3 20,9 ? 23,8 28,6 25,9 30,3 27,2 30,3 27,2 31,4 27,4 

15. táblázat: A tápláltsági állapot, az állkapocs- és a lábközépcsont-hossz 

átlagának (szórásának) alakulása Baranya megyében a 2006/07 és 

2007/08 idényekben 

Korcsoport n 
Állkapocs 

(cm) 

Metacarpus 

(cm) 

0,5-1 év 29 23,4 (±1,4) 23,7 (±1,2) 

1,5-2 év 3 27,7 (±1,4) 25,4 (±0,7) 

2,5-5 év 5 30,4 (±1,2) 25,8 (±1,2) 

>10 év 1 30,6* 25,1* 

(A 15-18. táblázatokban *-gal jelölt értékek egy-egy egyed pontos mért adatai, így szórás 
belőlük nem számítható.) 

16. táblázat: A tápláltsági állapot, az állkapocs- és a lábközépcsont-hossz 

átlagának (szórásának) alakulása Somogy megyében a 2005/06, 2006/07, 

2007/08, 2008/09 idényekben 

Korcsoport n 
Vesezsír-

index 1 

Vesezsír-

index 2 

Állkapocs 

(cm) 

Metacarpus 

(cm) 

0,5-1 év 145 1,6 (±0,3) 2,0 (±0,6) 23,7 (±1,3) 23,8 (±0,9) 

1,5-2 év 29 1,6 (±0,3) 2,2 (±0,6) 27,8 (±0,9) 25,1 (±0,7) 

2,5-5 év 37 1,9 (±0,6) 2,6 (±0,9) 30,4 (±1,1) 25,4 (±0,8) 

5,5-10 év 19 1,8 (±0,7) 2,3 (±1,2) 30,7 (±1,8) 25,2 (±0,6) 

>10 év 9 1,6 (±0,4) 2,6 (±1,0) 31,7 (±0,3) 25,3 (±0,5) 
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17. táblázat: A tápláltsági állapot, az állkapocs- és a lábközépcsont-hossz 

átlagának (szórásának) alakulása Tolna megyében a 2005/06 idényben 

Korcsoport n 
Állkapocs 

(cm) 

Metacarpus 

(cm) 

0,5-1 év 17 23,8 (±1,1) 23,2 (±0,9) 

1,5-2 év 5 27,9 (±1,03) 25,1 (±0,9) 

2,5-5 év 5 30,6 (±0,9) 25,4 (±0,2) 

5,5-10 év 2 31,1 (±1,1) 25,1 (±1,1) 

>10 év 2 30,8 (±0,4) 24,7 (±0,8) 

18. táblázat: A tápláltsági állapot, az állkapocs- és a lábközépcsont-hossz 

átlagának (szórásának) alakulása Zala megyében a 2006/07 és 2007/08 

idényekben 

Korcsoport n 
Vesezsír-

index 1 

Vesezsír-

index 2 

Állkapocs 

(cm) 

Metacarpus 

(cm) 

0,5-1 év 39 1,9 (±0,1) 2,7 (±0,3) 24 (±1,4) 23,7 (±1,1) 

1,5-2 év 2 2,31* 3,92* 26,1 (±1,3) 24,8 (±0,5) 

2,5-5 év 4 2,0 (±0,4) 3,4 (±0,4) 30,7 (±0,4) 25,5 (±0,4) 

>10 év 2 - - 30,7 (±0,9) 25,4 (±0,9) 

A szarvasok tápláltsági állapotának megállapításához nem minden évben volt 

lehetőségem az összes területről mintagyűjtésre a terelő vadászatok során 

adódó nehézségek miatt. Az adatok statisztikai értékelése alapján (15., 16., 

17., 18. táblázat) a fiatal tehenek tápláltsági állapota a legjobb, ennél 

valamivel gyengébb a középkorú teheneké. Legalacsonyabb értékű a borjak 

tápláltsági állapota mindkét VZsI alapján. Zala megyében (18. táblázat) az 

ünők, míg Somogyban (16. táblázat) a fiatal tehenek tápláltsági állapota volt 

a legjobb. 

A korábban említett, májusban a vadfeldolgozóban vizsgált gím bikák 

vesezsír indexei jóval alacsonyabbak (VZsI1: 1,1 és VZsI2: 1,2), mint a téli 



 

79 

időszakban szabad területen elejtett teheneké (VZsI1: 1,8-2,03, VZsI2: 2,2-

3,4). Ennek magyarázata a tartalékok felhalmozása, depózsír képzése a vesék 

körül, felkészülés a téli, táplálékban szegényebb hónapokra (37. ábra). 

 

37. ábra: Októberben elejtett gímszarvas faggyúval körülvett veséje 

Fotó: Simon T. 

A vesezsír-index számítások eredményei alapján tehát a borjak, emellett 

Somogyban az ünők tápláltsági állapota gyengébb, mint a teheneké. 

Korábban ugyanezt tapasztalta SUGÁR ÉS HORN (1986) is. Ennek hátterében 

nyilvánvalóan az állhat, hogy az első- és másodéves állatok az intenzív 

növekedés/fejlődés miatt kevesebb zsírt tudnak elraktározni.  

A borjak tápláltsági állapotának és parazitás fertőzöttségének vizsgálata 

A borjak tápláltsági állapota, fejlődése és parazitás fertőzöttsége közötti 

kapcsolat szorosságának megállapításához korreláció számítást végeztem 

Pearson szerint. A koponyaüregben talált E. cervi férgek száma és a vesezsír-

index 1, vesezsír-index 2, állkapocs-hossz és metacarpus-hossz változók 

közötti kapcsolatot vizsgáltam. A borjak testtömegének és parazitás 
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fertőzöttségének a kapcsolata a kisszámú testtömeg adat miatt nem 

számolható. Az eredményeket a 11. táblázatban foglaltam össze. 

19. táblázat: Az E. cervi féreg és a tápláltsági állapot, testméretek 

kapcsolatának statisztikai értékelése 

Változók R P 

E. cervi VZsI 1 0,194 0,052 

E. cervi VZsI 2 0,033 0,743 

E. cervi Állkapocs-hossz -0,324 <0,001 

E. cervi Metacarpus-hossz -0,319 0,001 

Annak ismeretében, hogy a korrelációs együttható (R) -1 és +1 közötti értéket 

vehet fel, a 0 érték pedig a kapcsolat teljes hiányát jelenti, így a kapott 

eredmények alapján a vesezsír-index 1, illetve a vesezsír-index 2 és az E. 

cervi fertőzöttség között nincs szignifikáns lineáris korreláció. 

Az E. cervi fertőzöttség és az állkapocs-hossz, ill. a metacarpus-hossz 

kapcsolatának vizsgálatakor szignifikáns, gyenge negatív korrelációt kaptam. 

A tápláltsági állapot és az E. cervi lárvaszám közötti összefüggést vizsgálták 

spanyol szarvaspopulációban nagy mintaszámon VICENTE ÉS MTSAI (2007) és 

csupán a kifejlett bikák gyengébb kondíciója volt összefüggésben a magasabb 

lárvaszámmal. Eredményeink is igazolni látszanak ezt, legalábbis szezonális 

tekintetben: a jó kondíciójú (döhér) bikáknál nem találtunk lárvát, míg az 

őszi-téli időszakban közepes vagy magas prevalenciát és lárvaszámot 

tapasztaltunk, bár a kondíció objektív vizsgálatára nem minden esetben volt 

lehetőség. 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

A 2005-2009 között gyűjtött reprezentatív gímszarvas mintahalmaz vizsgálata 

alapján elmondható, hogy a gímszarvasborjak koponyaüregében (n=238) a 

vizsgált fonálféreg faj rendszeresen (42,9%-os prevalencia), egyes területeken, 

ill. egyes idényekben pedig igen gyakran fordult elő. A 1,5-2 éves ünőknél 

(6,8%-os prevalencia) és a teheneknél (>2 éves, 4,5%-os prevalencia) 

tapasztalt alacsony gyakoriság markánsan jelzi a kor előrehaladtával kialakuló 

védekezés hatékonyságát, megakadályozva a fiatal E. cervi példányok 

vándorlását, amit norvégiai rénszarvasokon GAUDERNACK ÉS MTSAI (1984), ill. 

spanyolországi gímszarvasokon VICENTE ÉS MTSAI (2007) által végzett 

vizsgálatok igazoltak. 

A férgek koponyaüregbeli tartózkodásának a téli időszakra való 

koncentrálódása a féreg biológiai ciklusából eredően a végleges gazdán 

kívüli környezeti viszonyokhoz, a köztigazda csigák aktivitásához, 

előfordulásához kapcsolódik. A féreg koponyaüregbeli előfordulásának ez az 

október-februári időszakra való tömörülése egybevág KUTZER ÉS PROSL 

(1975) tapasztalataival. Ennek magyarázata nagy valószínűséggel az a 

HEMMINGSEN ÉS MTSAI (1993) által megfigyelt törvényszerűség, miszerint a 

féreg fiatal példányai a központi idegrendszerben (CNS) fejlődnek adult 

férgekké, s ezt követően az idegek mentén a törzs vázizmaihoz vándorolnak 

és ott a pólyákon telepszenek meg. A CNS-ben való szinte kizárólagos őszi-

téli előfordulás nyilvánvalóan a csigák rendszeres véletlenszerű, nem 

szándékos elfogyasztása útján a nyári fertőződésekkel van összefüggésben. 

Meg kell említeni azonban, hogy néhány esetben a késő tavaszi – nyári 

időszakban is találtam férget a 12-15 hónapos állatok koponyaüregében.  

Az E. cervi féregnek a gímszarvas CNS-ében való vándorlását norvég 

kutatók bizonyították (HANDELAND ÉS MTSAI, 2000) kísérleti fertőzésekkel. A 
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gerinccsatornára/gerincvelőre is kiterjedő vizsgálatot azonban eddig 

tudomásom szerint mások még nem végeztek. A természetes úton fertőződött 

borjakon végzett saját vizsgálataim igazolták ezt a törvényszerűséget, bár 

csak a nyaki szakaszban találtam E. cervi férgeket (prevalencia: 31,6%, n=19 

borjú). Ennek oka a vándorlásuk természetében keresendő: a koponyaüregből 

visszafelé haladó férgek zöme valószínűleg a gerinc nyaki szakaszánál az 

erős karfonatnál (plexus brachialis) lép ki a gerinccsatornából és vándorol 

megtelepedési helyére (a mellkasi-, lapocka- és hátizmok).  

A férgek vándorlása a gazdaszervezetben legtöbb esetben nem marad nyom 

nélkül. Gyakran találtam elváltozásokat borjaknál a koponyaüregben a dura 

mater belső felületén és esetenként az agyvelőn is. Sok esetben akkor is, 

amikor férget egyáltalán nem láttam. Ez arra utal, hogy az adult példányok 

nem maradnak/telepszenek meg a koponyaüregben. Teheneknél gyakran 

észleltem szemölcs jellegű megvastagodásokat, kinövéseket a lágy agyburok 

(pia mater) felületén. A gerincvelő belső dura mater felszínén szintén voltak 

hasonló képletek.  

Érdemes megemlíteni azt is, hogy a gímszarvasok koponyaüregében a 

gyakori E. cervi féreg mellett egy másik fonálféreg, a S. cervi is előfordulhat. 

E féregfajnak az E. cervi-hez hasonló szezonalitása csak feltételezhető, mivel 

általában ritkán fordul elő a koponyaüregben (prevalencia: 1,9%), 

ugyanakkor a téli időszakban vizsgált borjú-gerinccsatornákban a féreg 

prevalenciája jóval magasabb, mégpedig megegyező az E. cervi-vel (31,6%) 

e tartózkodási helyen.  

A borjaknál tapasztalt gyakori koponyaüregbeli fertőzöttség, valamint a 

makro- és mikroszkópos elváltozások dacára az általam vizsgált 

populációkban idegrendszeri/mozgásszervi rendellenességekről nincs 

tudomásom. Ilyet mások is csak kivételesen tapasztaltak gímszarvasban 



 

83 

(BORG, 1953; KUTZER ÉS PROSL, 1975), szemben az alkalmi gazdákkal, mint 

pl. a juh és a kecske (SCANDRETT ÉS GAJADHAR, 2002; SIRONI ÉS MTSAI, 

2006). A klinikai tünetmentesség és a korral járó védettség (immunitás) 

kialakulása arra utal, hogy a gímszarvas gazdaszervezet és az E. cervi között 

megszokott, kiegyensúlyozott gazda-parazita kapcsolat áll fenn. Mindezek 

alapján egyetértek PROSL ÉS KUTZER (1980), HOLLANDS (1985), valamint 

HANDELAND ÉS MTSAI (2000) véleményével, miszerint az E. cervi 

patogenitása alacsony a gímszarvas, mint végleges gazda számára. 

A vizsgált állati testekben a megtelepedett kifejlett férgek által okozott 

elváltozások (sárga beszűrődés, pontszerű vérzés) élelmiszerhigiéniai 

jelentősége elhanyagolhatónak tűnik.  

Az izomzatban megtelepedett férgek elleni gyógyszeres kezelés (Bőszénfa) 

hatékonynak bizonyult, a hullaték-mintákban az L1 lárvák száma erőteljesen 

csökkent. A szerek hatástartósságának elteltével (1-6 hét [KASSAI, 2003]) 

azonban a lárvaürítés intenzívebbé vált, főleg a tél végi időszakban. A vadon 

élő borjakból származó mintákban a lárvák intenzitása magasabb volt, mint a 

kerti borjakéban. A csaknem havonta vizsgált kerti (farm) borjak 

hullatékában féléves korig szinte elő sem fordult lárvaürítés. Ennek valószínű 

magyarázata az, hogy a májusban születő borjak csak július végével 

kezdődően fogyasztanak növényi táplálékot nagyobb mennyiségben, a férgek 

petetermeléséhez pedig további mintegy 3-6 hónap szükséges (HANDELAND 

ÉS MTSAI, 2000). Az E. cervi lárvaürítés gyakorisága és intenzitása az év 

folyamán jelentősen ingadozott a másfél évesnél idősebb vadon élő és kerti 

szarvasoknál egyaránt, de nem tapasztaltam olyan kiugró értékeket a téli 

időszakban, mint KUTZER ÉS PROSL (1975). 

Szabad területen hazánkban a szarvasokat ritkán kezelik féregellenes 

készítményekkel (pl. ivermectines nyalósó). Ennek fő oka lehet az ezzel járó 
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magas költség. Egyébiránt a szerek hatástartóssága akár 6 hét is lehet, és 

mivel szabad területen az állatok mozgáskörzete jelentős kiterjedésű, a 

vadhús emberi fogyasztásra való alkalmassága meglehetősen kérdéses. A 

gyógyszeres kezelés alkalmazásának további hátránya, hogy károsan hat a 

legelői biocönózisra (trágyalegyek, ganajtúrók [RIDSDILL-SMITH, 1988; 

FINCHER, 1992; KRÜGER ÉS SCHOLTZ, 1995]). Így a gyógyszerek használata 

megfontolandó, az E. cervi féregfertőzöttség tekintetében pedig felesleges az 

előbbiek alapján. 

A vizsgálatok eredményeinek értékelése alapján gyakorlati javaslatokat lehet 

adni a vadgazdálkodásnak, különösképpen a szarvas intenzív tartásával 

foglalkozó vadaskerteknek, szarvastenyésztőknek a hatékony megelőzés, 

gyógykezelés tekintetében. Az eredményes védekezés javíthatja a minőségi 

vadhúselőállítás, vadfeldolgozás hatékonyságát, gazdaságosságát is. 

A témakörben végzendő további vizsgálatokat illetően meg kell említeni a 

potenciális köztigazdák (csigák) lárvahordozási gyakoriságának és az azt 

befolyásoló ökológiai tényezőknek a vizsgálatát. 
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1.  Megállapítható, hogy az Elaphostrongylus cervi elterjedése általános a 

vizsgált területek szarvaspopulációiban, ami továbbá indirekt bizonyítéka 

a szarvasok rendszeres, nyilván véletlenszerű csigafogyasztásának. 

2. Az E. cervi fiatal egyedeire jellemző a koponya és a gerinccsatorna 

szubdurális réseiben való vándorlás, amit a borjakban tapasztalt magas 

prevalencia és a féregmentes egyedekben is gyakori durafelszíni makro- 

és mikroszkópos elváltozások bizonyítanak. 

3.  Az E. cervi példányok központi idegrendszerben való előfordulásának a 

szezonális és a gazda életkorfüggő alakulása jelzi a fiatal borjak 

rendszeres fertőződésének az időszakát (nyári hónapok). Az izomzatban 

megtelepedő férgek általában a borjak féléves kora után válnak ivaréretté 

a lárvaizolálási vizsgálatok alapján. 

4.  Az egyévesnél idősebb szarvasokban tapasztalt alacsony prevalencia 

egyfelől utal arra, hogy a férgek nem telepszenek meg a központi 

idegrendszerben, másfelől indirekt bizonyítéka a vándorló fiatal E. cervi 

példányok elleni hatékony aktív immunitás kialakulásának. 

5.  A borjak E. cervi fertőzöttsége a tápláltsági állapotot nem befolyásolta. 

6.  A gerinccsatorna vizsgálatok alapján a Setaria cervi fonálféreg is gyakran 

vándorol a gímszarvas központi idegrendszerében, ugyancsak klinikai 

tünetek kialakulása nélkül az E. cervi fertőzöttséghez hasonlóan. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

A gímszarvas (Cervus elaphus L.) kiemelkedő minősége és elterjedtsége 

révén hazai viszonylatban a legfontosabb vadfaj, újabban pedig a vadaskerti 

szerepe is megnövekedett. Így igen fontos kérdés az állományok egészségi 

állapotának, fontosabb betegségeinek, parazitáinak a vizsgálata. 

Parazitái közül az egyedfejlődése során a központi idegrendszerben való 

vándorlása miatt különlegesnek számít az Elaphostrongylus cervi (CAMERON, 

1931) fonálféreg. A féregfaj ezen biológiai sajátosságának a vizsgálatát, a 

központi idegrendszerben való jelenlétének gyakoriságát, intenzitását, 

szezonális és gazda-életkorfüggő alakulását választottam fő célkitűzésül 

munkám során. 

A felmerült kérdések megválaszolására több dunántúli szarvasállományban 

végeztem minta- és adatgyűjtést, így főként Somogy, Baranya, Tolna és Zala 

megyében. Elsősorban az E. cervi koponyaüregben való előfordulási 

viszonyait kívántam felmérni, amihez összesen 370, vadászaton elejtett 

gímszarvas fejét tudtam begyűjteni. Ezen kívül a gerinccsatornában való 

vándorlás detektálásához 19 állat gerinc(részlet)ének a vizsgálatára nyílt 

lehetőség. A központi idegrendszer vizsgálata során tapasztalt kóros 

elváltozásokból mintákat vettem szövettani vizsgálathoz. Kiegészítő adatokat 

is gyűjtöttem a testnagyságról (állkapocs- és elülső lábközépcsont-hossz) és a 

tápláltsági állapotról (vesezsír-index). Az állatok korát a fogazat állapota 

alapján becsültem. 

A kifejlett férgeknek a vázizomzatban való előfordulását, elhelyezkedését 32 

zsigerelt testben vizsgáltam a vadhús-feldolgozás során. 

A szabad területen elejtett állatok végbélszakaszából vett (n=94), ill. a 

bőszénfai vadaskertben a legelőn talált hullatékok (n=340) Baermann-féle 
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ülepítéses módszerrel történő vizsgálatával adatokat gyűjtöttem az E. cervi 

lárvaürítésének (petetermelésének) szezonális alakulásáról.  

Az adatok statisztikai értékelését a Quantitative Parasitology 3.0 és SPSS 

11.5 program segítségével végeztem, 5%-os szignifikancia szint mellett. 

Ezenkívül indokolt esetekben a Chi2 és a Fisher próbát, bootstrap tesztet, 

illetőleg Pearson-szerinti korreláció számítást alkalmaztam az összefüggések 

értékelésére. 

Az E. cervi a vizsgált szarvasok (n=370) koponyaüregének a 29%-ában 

fordult elő, 2,21 átlagos intenzitással. Borjakban (n=238) az E. cervi 

prevalenciája 42,9%, átlagos intenzitása pedig 2,26, míg ünőkben (n=44) 

6,8% és 1,33, tehenekben (n=88) pedig 4,5% és 1,5. Említésre érdemes, hogy 

borjakban a prevalencia az egyes mintacsoportokban, ill. vizsgálati 

periódusokban a téli félévben is nagyon változó volt 16,7 és 100% közötti 

értékekkel. Egy-egy borjúban az E. cervi féregszám 1 és 12 között alakult. A 

férgek eloszlása erősen aggregált volt. A diszkrepancia index borjaknál 

0,749, ünőknél 0,922, teheneknél 0,951. Borjaknál az értékek az egyes téli 

időszakokban 0,653 és 0,837 között változtak.  

A vizsgált borjú-gerincek (n=25) közül 19 volt értékelhető, ezekben az E. 

cervi prevalenciája 31,6%, átlagos intenzitása 3,89 (1-11), a Setaria cervi 

esetében 31,6% és 1,43 (1-2). Három borjú gerinccsatornájában (15,8%) 

mindkét féregfaj jelen volt, míg ez a koponyaüregben csak 1,9%-os volt. 

Különösen figyelemreméltóak a magas intenzitás értékek és az S. cervi 

gyakori jelenléte, a koponyaüregbeli előfordulási adatok tükrében. Ez arra 

utal, hogy a hosszú gerinccsatornában nagyobb arányban található vándorló 

féreg, mint a koponyaüregben. 

A feldolgozás közben vizsgált szarvastestek (n=32) közül 11-ben találtam 

(34,4 %) E. cervi adult példányt. 
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A koponyaüregben talált E. cervi hímek 2,6-5,6 cm, míg a nőstények 4,1-6,7 

cm hosszúak voltak. A gerinccsatornában előforduló E. cervi férgek 3,1-5,8 

cm hosszúságúak voltak. A vázizomzatban talált E. cervi férgek hosszúsága 

3,2-6,4 cm, 62%-a hím- (3,2-4,9 cm) és 38%-a nőstény (4,2-6,4 cm) volt. 

A szabad szemmel észlelhető elváltozások legtöbb esetben a kemény 

agyburok belső felületére korlátozódtak – olykor csak pontszerű vérzések 

formájában. Gyakran volt látható viszont sárga, idült fibrines gyulladás 

maradványaként megfigyelhető megvastagodás és/vagy színtelen, áttetsző, 

gyöngyszerű kiemelkedés. Teheneknél (kb. 2 éves kortól) a lágy agyburok 

felszínén a két agyfélteke találkozásánál szemölcsszerű növedékek jelenlétét 

lehetett gyakran megfigyelni. 

A szövettani vizsgálatok során a dura mater felszínén limfo-hisztiocitás 

beszűrődést lehetett találni. Ez olykor enyhefokú, gócos, több esetben viszont 

diffúz jellegű volt, utóbbi esetben lymphoid gócok is nagyobb számban 

voltak megfigyelhetőek. Esetenként a parazitatestek metszetét egyenként 

vagy sorokba rendeződve, gyöngyfűzérszerűen a subduralis résben, ritkán a 

határos idegszövetben lehetett felfedezni. A féregpéldányok környezetében 

frisskeletű vérzések, körülírt elhalás, lymphohistiocytás érfalgyulladás, 

gliasejt felhalmozódás és helyenként a sejtes immunreakció jeleként 

lymphoid folliculus-képződés volt megfigyelhető. 

A lárvaizolálási vizsgálatok alapján a borjaknál az E. cervi lárvák féléves 

korban, így legkorábban novemberben jelennek meg a hullatékban. Szabadon 

élő ünőknél és teheneknél januárban volt tapasztalható magas prevalencia 

(72,7%) és átlagos intenzitás (83,8). Kerti ünőknél és teheneknél erősen 

ingadozott a prevalencia (36,8-90,5%) és az átlagos intenzitás (54,7-251,6) 

egyaránt, hasonlóan a bikákhoz (18,8%-100%, ill. 4-144,7). 
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9. SUMMARY 

Red deer (Cervus elaphus L.) is the most important game animal in Hungary 

due to the outstanding quality and distribution, furthermore its role in game 

parks has recently grown. Therefore, to collect information on the health 

status, important diseases and parasites of the stocks is of basic importance. 

Among parasites Elaphostrongylus cervi (CAMERON, 1931) are unique, since 

they migrate in the central nervous system (CNS) of the host during the 

postembrional development. To examine these biological features of the 

worms, as well as their seasonal, and host-age related characteristics were the 

main goals of this work. 

To answer these questions a detailed sample and data collection was started 

in the Pannonian red deer population(s) especially in Somogy, Baranya, 

Tolna and Zala counties. The main subject was to detect the occurrence 

conditions of E. cervi in the cranial cavity examining the heads of 370 shot 

red deer. To check the worm migration, the vertebral column of 20 deer were 

opened. Visible alterations in the CNS were photodocumented, then 

histologically sampled. Additional data were collected, e.g. length of 

mandibula and metacarpus, kidney fat index etc. The host age was estimated 

by dentition and teeth wear.  

The occurrence and position of the adult worms were examined in 32 deer 

carcasses during the venison processing. 

Seasonality of E. cervi larva (L1) excretion (egg production) was followed in 

feaces samples of shot feral deer (n=94), as well as in the fenced stock 

(Bőszénfa) from faecal pellets (n=340), by means of the Baermann 

sedimentation technique. 

For statistical analysis the Quantitative Parasitology 3.0 and SPSS 11.5 

programme was used at 5% significance level (p≤0.05). In special cases Chi2 
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and Fischer tests, bootstrap test, Pearson correlation analysis were applied 

for the detection of possible interrelationship among data. 

E. cervi was found in the cranial cavity (n=370) with a 29% prevalence and 

1.18 mean intensity, respectively. These values were 42.9% and 2.26 in 

calves (n=238), 6.8% and 1.33 in yearling hinds (n=44) and 4.5% and 1.5 in 

adult hinds (n=88), respectively. The large-scale variations (16.7-100%) of 

prevalence in some samples during the winter season are worth to mention. 

The worm burden of calves ranged between 1 and 12. The distributions of 

worms were strongly aggregated in the host samples. The discrepancy index 

was 0.749 in calves, 0.922 in yearlings, and 0.951 in adult deer. These values 

were varying between 0.653 and 0.837 in the different winter seasons in 

calves. 

In the examined calf vertebral columns E. cervi occurred with 31.6% 

prevalence and 3.89 (1-11) intensity and S. cervi with 31.6% and 1.43 (1-2), 

respectively. In 3 calf vertebrate canal (15.8%) both nematodes were present 

simultaneously, however it was rare (1.9%) in the cranial cavity. The higher 

intensity values of both species and the high prevalence of S. cervi needs 

attention, as compared to the values found in the cranial cavity. Presumably 

the worms occur in a higher number when migrating in the long vertebral 

canal than in the cranial cavity. 

Adult E. cervi specimens were found in 11 carcasses among the inspected 

total 32 during the venison processing. 

Length of E. cervi worms found in the cranial cavity varied between 2.6-5.6 

cm in males and 4.1-6.7 cm in females. In the vertebral canal E. cervi 

specimens were 3.1-5.8 cm in length. E. cervi worms in the sceletal 

musculature  were 3.2-6.4 cm long, males with 3.2-4.9 cm (62%) and females 

with 4.2-6.4 cm (38%). 
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Alterations grossly were restricted usually to the inner surface of the dura 

mater. These were sometimes petechias, but more often yellow fibrinous 

tickenings and/or colorless, translucent pear-like protrusions. In hinds (older 

than 2 years) wart-like growths could be often seen on the surface of the soft 

meninx (pia mater) at the joining lines of the brain hemispheres. 

By histology on the surface of the dura mater lympho-histiocytic infiltration 

can be found. This was moderate focal, seldom however diffused more often. 

In the later cases plenty of lymphoid follicles were observed. In some cases 

worm cross sections were visible either as singles or in lines, as string of 

pearls, in the subdural space, or rarely int he neighbouring brain tissue. 

Around the worms fresh or earlier petechias, focal necrosis (malacia), gliacell 

proliferation (gliosis) and lymphohistiocytic granulomas occurred. The latters 

are indicating the cellular immunity. 

On the basis of the faecal larva isolation examinations E. cervi larvae were 

detectable first time in November, at about six month of age in calves. In free 

living yearling and adult hind faecal samples high prevalence (72.7%) and 

mean intensity (83.8) occurred in January. In fenced yearling and adult hind 

samples both prevalence (36.8-90.5) and mean intensity (54.7-251.6) values 

varied considerably, as well as in stags (18.8-100% prev. and 4-144.7 mean 

intensity). 
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10. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Hosszú volt az út, míg sok évvel ezelőtt a gondolatokból elhatározás, felvételi, 

kutatás, végül dolgozat született. Egy dolgozat, ami nem kevés munkával valósult 

meg. Ehhez persze nem csak kitartás és szorgalom kellett, hanem nyugodt családi 

háttér, barátok, és jó munkahelyi légkör is. Sokan járultak hozzá e „mű” 

megvalósulásához: ki kisebb, ki nagyobb mértékben. Mindegyikőjüknek egyformák 

az érdemei. Mégis a legnagyobb köszönettel Édesanyámnak, Simon Máriának 

tartozom, aki elfogadta, hogy ezt a „férfias” szakmát választottam és mindvégig 

támogatott, bíztatott és bölcsességével átsegítette az ő forrófejű lányát az 

akadályokon. 

Szeretném köszönetemet kifejezni témavezetőmnek, Dr. Sugár Lászlónak a 

vizsgálataim, tanulmányaim során és a disszertációm elkészítésében nyújtott 

nélkülözhetetlen segítségéért, útmutatásaiért, hasznos szakmai és „atyai” tanácsaiért. 

Köszönöm, hogy mindig kiállt mellettem, és türelemmel viselte a sokszor nem 
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Bánokszentgyörgyi Erdészet vezetőjének, Kovács Zoltánnak, a BFNP Kis-Balaton 
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Külön köszönöm a türelmét és a sok segítségét kollegáimnak, Dr. Áprily 
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Köszönöm mindenkinek! 

„Szép idő volt, jó idő volt, kár, hogy elmúlt, jaj de kár!” 

 
Szkíta csodaszarvas ábrázolás (Magyar Nemzeti Múzeum) 
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5. KOVÁCS SZ. – SUGÁR L.: Három tüdőféregfaj lárváinak előfordulása 

gímszarvasok hullatékában. Gyepgazdálkodási közlemények, 2010 

(megjelenésre elfogadva). 
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Teljes terjedelemben megjelent idegen nyelvű közlemény 

1.  SUGÁR, L. – KOVÁCS, SZ.: Host age, sex related and seasonal 

dynamics of Elaphostrongylus cervi larvae in fenced and free living 

red deer. Acta Agraria Kaposváriensis, 2010 (megjelenésre 

elfogadva). 

 

Konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű összefoglalók 

1. SUGÁR L. – KOVÁCS SZ.: Elaphostrongylus cervi és Setaria cervi 

előfordulása gímszarvasok koponyaüregében a 2006. november-

decemberi időszakban. MTA Akadémiai beszámolók, Parazitológia, 

halkórtan, 2007. 33: 14. 

2. SUGÁR L. – KOVÁCS SZ. – GLÁVITS R.: Vándorló fonálférgek 

jelenléte és elhelyezkedése gímszarvasok gerinccsatornájában. MTA 

Akadémiai beszámolók, Parazitológia, halkórtan, 2007. 34: 20. 

3. KOVÁCS SZ. – SUGÁR L. – GLÁVITS R.: Fonálférgek 

(Elaphostrongylus cervi és Setaria cervi) gyakori jelenléte 

gímszarvasok koponyaüregében. MTA Akadémiai beszámolók, 

Parazitológia, halkórtan, 2007. 34: 18. 

4. SUGÁR L. – KOVÁCS SZ. – GLÁVITS R.: Nagy gyakoriságú 

Elaphostrongylus cervi jelenlét dél-dunántúli gímszarvasok 

koponyaüregében. Kotlán Sándor tudományos emlékülés, 2007. 

november 20., Budapest. 

5. SUGÁR L. – KOVÁCS SZ. – GLÁVITS R.: Fonálférgek gyakori jelenléte 

gímszarvasok koponyaüregében. Erdészeti Tudományos Konferencia, 

Sopron, 2007. dec. 11. 
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Proceedingsben megjelent absztrakt 

1. SUGÁR, L. – KOVÁCS, SZ. – KOVÁCS, A.: Subdural occurrence of 

Elaphostrongylus cervi and Setaria cervi in red deer of West 

Hungary. In: Advances in Deer Biology, Proc. of the 6th International 

Deer Biology Congress, Prague, 7-11 August 2006. (Bartos, L. – 

Dusek, A. – Kotrba, R. – Bartosová-Víchocá, J. ed.): 73. p. 

2. SUGÁR, L. – KOVÁCS, SZ. – VARGA, GY. – BARNA, R.: Body size, 

condition and health status in a red deer population of Somogy 

county, Hungary. International Union of Game Biologists XXVIII 

Congress, 13-18. Aug. 2007. Uppsala, Sweden, 337. p. 

3. SUGÁR, L. – KOVÁCS, SZ.: High prevalence of Elaphostrongylus 

cervi in red deer in SW-Hungary. International Union of Game 

Biologists XXVIII Congress, 13-18. Aug. 2007. Uppsala, Sweden, 

338. p. 

4. SUGÁR, L. – KOVÁCS, SZ. – ÁCS, Z.: Certain parasites and other 

invertebrates on the deer pasture: a unique biocenosis. 1st 

International Genus Cervus Conference, Italy, Fiera di Primiero, Sep. 

14-17. 2007. 

 

Előadás: 

1. KOVÁCS SZ.: Az Elaphostrongylus cervi és a Setaria cervi 

szubdurális előfordulása dunántúli gímszarvasokban, XLVIII. 

Georgikon Napok, Keszthely, 2006. szeptember 21-22. 

2. KOVÁCS SZ. – Sugár L. – Glávits R.: Fonálférgek (Elaphostrongylus 

cervi és Setaria cervi) gyakori jelenléte gímszarvasok 

koponyaüregében. MTA Akadémiai beszámolók, Parazitológia, 

halkórtan, 2007. 34: 18. 
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3. KOVÁCS SZ. – Sugár L.: Dunántúli gímszarvasok ideg- és 

izomrendszerében előforduló fonálféregfajok vizsgálata. XIV. Ifjúsági 

Tudományos Fórum, 2008. április 3., Keszthely, CD kiadvány, ISBN 

978-963-9369-24-9. 

4. MAJOROS G. – SUGÁR L. – KOVÁCS SZ.: Csiga-köztigazdás 

fonálférgekkel való fertőződés lehetőségei a szarvaslegelőn. „II. Vad- 

és Legelőgazdálkodás időszerű kérdései" nemzetközi tudományos 

tanácskozás, 2009. június 12., Bőszénfa. 

5. SUGÁR L. – KOVÁCS SZ.: Kerti és vadon élő gímszarvasok 

Elaphostrongylus cervi lárvaürítésének életkor-, ivar- és szezonfüggő 

dinamikájának statisztikai értékelése. VIII. Alkalmazott Informatika 

Konferencia, 2010. január 22., Kaposvári Egyetem..
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13. A DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉN KÍVÜLI PUBLIKÁCIÓK 

 

Tudományos közlemények 

 

Teljes terjedelemben megjelent magyar nyelvű közlemény: 

1. SUGÁR L. – KOVÁCS SZ. – KOVÁCS A. – KŐRÖS A. – VARGA GY.: 

Orr-garatbagócs lárvák előfordulása életkor és évszak szerint egy 

bakonyi szarvasállományban. Vadbiológia: 2004. 11. 24-29. 

2. KOVÁCS SZ. – NAGY J. – FÁBIÁN T.: A vadaskerti gazdálkodás 

jelentősége a turisztika tükrében. XLIX. Georgikon Napok, Keszthely, 

2007. szeptember 20-21., CD kiadvány, ISBN 978-963-9639-22-5. 

3. FÁBIÁN T. – KOVÁCS SZ. – HOFFMANN R. – DÉR F.: Gyepterületek 

földértékelése a bőszénfai területek terméseredményének és 

táplálóanyag-tartalmának alapján. XLIX. Georgikon Napok, 

Keszthely, 2007. szeptember 20-21., CD kiadvány, ISBN 978-963-

9639-22-5. 

4. FÁBIÁN T. – KOVÁCS SZ. – HOFFMANN R. – DÉR F.: Zselici 

gyepterületek terméseredményének és táplálóanyag-tartalmának 

összehasonlító vizsgálata 2006-2007-ben. „Multifunkcionális 

mezőgazdaság” c. nemzetközi tudományos konferencia, 2008. április 

24. Hódmezővásárhely, CD kiadvány: ISSN 1788-5345. 

 

Konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű összefoglalók 

1. KOVÁCS SZ. – VARGA GY. – BARNA R. – SUGÁR L.: Gímszarvasok 

kondíció vizsgálata a 2006. október-2007 február közötti időszakban 

a SEFAG Zrt szabad területein. VI. Alkalmazott Informatika 

Konferencia, Kaposvári Egyetem, 2007. május 25. 9.p. 
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Proceedingsben megjelent absztrakt 

1. SUGÁR, L. – KOVÁCS, SZ. – KOVÁCS, A. – VARGA, GY.: Occurrence 

of nasopharyngeal bot flies larvae in a Hungarian red deer population. 

XXVIIth Congress of the International Union of Game Biologist. 

Hannover, 28. August to 3. September 2005. 180. p. 

2. SUGÁR, L. – KOVÁCS, SZ. – KOVÁCS, A.: Nasopharyngeal bot fly, 

Oestridae larvae in red deer in Hungary. In: Advances in Deer 

Biology, Proc. of the 6th International Deer Biology Congress, 

Prague, 7-11 August 2006.(Bartos, L. – Dusek, A. – Kotrba, R. – 

Bartosová-Víchocá, J. ed.):77. p. 

 

Előadás 

1. KOVÁCS SZ. – VARGA GY. – BARNA R. – SUGÁR L.: Gímszarvasok 

kondíció vizsgálata a 2006. október-2007 február közötti időszakban 

a SEFAG Zrt szabad területein. VI. Alkalmazott Informatika 

Konferencia, Kaposvári Egyetem, 2007. május 25. 

2. KOVÁCS SZ. – NAGY J. – FÁBIÁN T.: A vadaskerti gazdálkodás 

jelentősége a turisztika tükrében. XLIX. Georgikon Napok, Keszthely, 

2007. szeptember 20-21. 
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14. SZAKMAI ÉLETRAJZ 

1977. december 15-én születtem Pécsett. Általános és középiskolai 

tanulmányaimat itt folytattam. A Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály 

Gyakorló Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskolában 1996-ban tettem 

érettségi vizsgát. Felsőfokú tanulmányaimat 2000-ben kezdtem a Veszprémi 

(jelenleg Pannon) Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán, majd 

2005-ben okleveles agrármérnök diplomát szereztem állattenyésztés és 

termékfeldolgozás szakirányon. Már első évfolyamos koromban 

bekapcsolódtam az Állattani Tanszéken folyó parazitológiai kutatásokba. 

Ennek eredményeként 2002-ben és 2004-ben Intézményi Tudományos 

Diákköri Konferencián II., ill. III. helyezést, 2003-ban Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián III. helyezést értem el, 2004-ben az 

Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián különdíjban 

részesültem, 2004-ben a nemzetközi Vajdasági Magyar Tudományos 

Diákköri Konferencián szintén különdíjat kaptam. 2005-ben a XXVII. 

OTDK-n VI., illetve 2006-ban a X. OFKD-n IV. helyezést értem el. 2003-

ban államilag elismert sikeres vadászvizsgát, 2004-ben pedig sikeres 

fegyvervizsgát tettem. 2003-ban német középfokú ’A’ típusú, míg 2004-ben 

német középfokú ’B’ típusú nyelvvizsgát tettem. 2002-ben tanulmányi 

eredményem alapján kari kiemelt ösztöndíjban részesültem. 2003-ban és 

2004-ben a Georgikon Alapítvány ösztöndíját nyertem el. 2005-ben „Studens 

Pro Studentibus” kitüntetéssel végeztem. 

2005-ben kezdtem nappali tagozatos tanulmányaimat a Kaposvári Egyetem 

Állattudományi Kar Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskolájában, 

ösztöndíjas képzésben. 2006-ban elnyertem a Kaposvári Egyetem 

Tudásközpontjának ösztöndíját, amelynek keretein belül a zselicségi 

gímszarvasok kondícióvizsgálatát végeztem el. 
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A 2005/06 tanévtől bekapcsolódtam a „Vadgazdálkodás” fakultáció elméleti 

és gyakorlati oktatásába. 2008. szeptemberétől a Baromfi- és 

Társállattenyésztési Tanszéken dolgozom tanszéki mérnökként. Feladataim 

közé tartozik a „Vadgazdálkodás” fakultáció egyes témaköreinek oktatása, 

gyakorlatokban való részvétel nappali és levelező tagozaton, a „Gazdasági 

állatok etológiája” tantárgy egyes fejezeteinek oktatása több évfolyamon, 

„Vadgazdálkodási alapismeretek” tantárgy egyes fejezeteinek oktatása. 

Három agrármérnök hallgató diplomamunkájának voltam társkonzulense, 

jelenleg szintén 3 diplomadolgozatos hallgató társkonzulensi feladatait látom 

el. 

Abszolutóriumot 2008 májusában szereztem, majd ezen év októberében 

eredményes szigorlatot tettem cum laude (90%) minősítéssel. 2008 

novemberében alapfokú angol ’B1’ típusú nyelvvizsgát tettem. 

A Magyar Parazitológusok Társaságának 2010 februárjától vagyok tagja. 
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15. MELLÉKLETEK 
 

1. sz. melléklet: Mintafelvételi adatlap 
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2. sz. melléklet: Lárvaizolálás szabad területen elejtett borjak hullatékából 
 

 Január Február Március 

Mintaszám 14 18 5 

Prevalencia (%) 64,3 61,1 80 
Átl. intenzitás 25,2 147,6 82,8 
Abundancia 16,2 90,2 66,2 
Min. lárvaszám 2 2 2 

Max. lárvaszám 70 800 280 

 
 

3. sz. melléklet: Lárvaizolálás szabad területen elejtett ünők és tehenek 
hullatékából 

 
 Január Február Április Június 

Mintaszám 22 15 14 6 
Prevalencia (%) 72,7 33,3 50 83,3 
Átl. intenzitás 83,8 5,2 372,1 9,6 
Abundancia 61 1,7 186,1 8 
Min. lárvaszám 1 1 35 1 
Max. lárvaszám 690 14 1800 25 

 
 

4. sz. melléklet: Lárvaizolálás farmon tartott borjak hullatékából 
 

 Március Április Május Június 
Mintaszám 27 33 33 12 

Prevalencia (%) 33,3 45,5 36,36 0 

Átl. intenzitás 292 112,5 80  

Abundancia 97,3 51,2 29,09  

Min. lárvaszám 43 1 4  

Max. lárvaszám 780 650 210  

 
 Augusztus Szeptember Október November 

Mintaszám 18 9 21 12 

Prevalencia (%) 0 0 0 0 

Átl. intenzitás     

Abundancia     
Min. lárvaszám     
Max. lárvaszám     
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5. sz. melléklet: Lárvaizolálás farmon tartott bikák hullatékából 
 

 Február Március Június Október November 

Mintaszám 16 7 8 9 7 

Prevalencia (%) 18,8 100 0 77,8 100 

Átl. intenzitás 4 144,7  31,3 30,7 

Abundancia 0,8 144,7  24,3 30,7 
Min. lárvaszám 1 8  1 1 

Max. lárvaszám 7 520  70 72 

 
 

6. sz. melléklet: Lárvaizolálás farmon tartott tehenek és ünők hullatékából 
 

 Február Március Május Augusztus November 
Mintaszám 6 21 38 14 49 
Prevalencia (%) 66,7 90,5 36,8 71,4 67,3 
Átl. intenzitás 144,8 251,6 82,6 54,7 83,8 
Abundancia 96,5 227,6 30,4 39,1 56,5 
Min. lárvaszám 1 1 4 1 1 
Max. lárvaszám 520 850 620 280 570 

 


