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1. BEVEZETÉS 
 

Az állattenyésztésben világszerte elvárás, hogy a gazdaságos és 

biztonságos termelés az állat- és környezetvédelmi szempontokat is 

figyelembe véve valósuljon meg. Mindemellett az elmúlt években a 

fogyasztók igénye is megváltozott, és egyre többen keresik a természeteshez 

közeli körülmények között tartott állatoktól származó termékeket az üzletek 

polcain. Ezek a változások újabb feladatok elé állították a kutatókat, akiknek 

a figyelme egyre inkább a természetszerűbb, állatkímélő tartástechnológiák 

kidolgozása felé irányult. 

Napjainkban az állatjólét szempontjából legtöbbször felvetett probléma az 

állatok túl sűrű telepítése, valamint a társas és mozgási viselkedés 

korlátozása. A nyúltenyésztésben – egyes vélemények szerint – a csoportos 

elhelyezés, a mélyalmos tartás és a kis telepítési sűrűség felel meg leginkább 

az állatjóléti elvárásoknak (VERGA, 2000). Ilyen körülmények között azonban 

számolnunk kell azzal, hogy a nyulak később érik el a vágósúlyt (DAL BOSCO 

és mtsai, 2002; KUSTOS és mtsai, 2003/b), megnő a kokcidiózis veszélye 

(KUSTOS és mtsai, 2003/b) és nő az agresszív viselkedésből adódó sérülések 

aránya (PRINCZ és mtsai, 2006/d). 

A megfelelő tartástechnológia kidolgozása érdekében ezért több 

kísérletben is vizsgálták a különböző alternatív rendszereknek a házinyulak 

termelésére gyakorolt hatását. Így a kiscsoportos hizlalással szemben a 

nagyobb csoportban történő nevelés (MORISSE és MAURICE, 1997; ROMMERS 

és MEIJERHOF, 1998; MATICS és mtsai, 2002; KUSTOS és mtsai, 2003/a; 

TROCINO és mtsai, 2004;), a kényelmesebb padozat kialakítása (DAL BOSCO 

és mtsai, 2002; METZGER és mtsai, 2003; KUSTOS és mtsai, 2003/a, 2003/b; 

TROCINO és mtsai, 2004; MATICS és mtsai, 2007), valamint a környezet 
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ingergazdagabbá tétele (LIDFORS, 1997; HANSEN és BERTHELSEN, 2000; 

MAERTENS és mtsai, 2004; VERGA és mtsai, 2004; PRINCZ és mtsai, 2007/a) 

mind-mind aktuális kutatási téma. 

Ezek a kutatások az objektív, kísérleteken alapuló eredmények közlésével 

nagymértékben hozzájárulhatnak az EU állattartási ajánlásainak 

kidolgozásához. Jelenleg ugyanis az Európai Uniónak nincs a házinyulak 

tartására vonatkozó egységes szabályozása, csupán egyes országokban 

vannak ajánlások (LUZI és mtsai, 2006; HOY, 2008). 

A fent említett vizsgálatok azonban eddig jobbára csak a nyulak termelési 

– esetleg vágási, húsminőségi – eredményeinek vizsgálatára irányultak, és 

csak néhány esetben foglalkoztak az állatok viselkedésének, jólétének 

tanulmányozásával (MORISSE és MAURICE, 1997; DAL BOSCO és mtsai, 2002; 

TROCINO és mtsai, 2004; VERGA és mtsai, 2004). Jelen disszertáció célja, 

hogy a hízónyúl előállítás állatjóléti és fogyasztói igényeit figyelembe vevő 

néhány alternatív tartásmódot komplexen vizsgálja, a nyulak viselkedésének, 

hizlalási és vágási teljesítményének, valamint húsminőségének együttes 

elemzésével. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

2.1. A nyulak viselkedésének általános jellemzése 
A házinyúl őse, az üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus), a nyúlszerű 

rágcsálók rendjébe tartozó emlős, amely képes alkalmazkodni a nagyon 

eltérő típusú élőhelyekhez is. Ennek következtében az üregi nyúl 

kozmopolita, ma szinte az egész világon elterjedt. Bár a házinyúl testméretei, 

testarányai és termelési tulajdonságai jelentősen eltérnek az üregi nyúlétól, 

viselkedése alig változott a domesztikáció és a tenyésztés során. Csupán az 

egyes viselkedési formák előfordulási gyakorisága, intenzitása és időtartama 

mutat némi változást. 

 

Az üregi és a házinyulat a tájékozódásban elsősorban a kitűnő szaglása 

segíti, de hallása és látása is kiváló.  

A különböző szagjelek – az áll alatti, az ágyéktájéki és az anális mirigyek 

váladékai, valamint a vizelettel ürülő feromonok – a tájékozódáshoz fontos 

információkat nyújtanak. Az áll alatti mirigyek váladéka a territórium és a 

csoporttársak megjelölésére is szolgál. 

 

A kereső-kutató viselkedés elsősorban szimatolásban és ásásban nyilvánul 

meg, de gyakran rágással is párosul. A nyulaknak ez a fajta viselkedése 

nagyon fejlett, ami különösen akkor nyilvánul meg, ha az állat új, ismeretlen 

környezetbe kerül vagy megszokott környezetének egyes elemeit 

megváltoztatjuk.  

Exploráció hiányában is kialakulhatnak azonban abnormális/sztereotíp 

viselkedési formák, de ezek előfordulási gyakorisága nagymértékben 

csökkenthető az állatok környezetének ingergazdagabbá tételével. 
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A nyulak idejük jelentős részét (15-25%) tisztálkodással töltik. Ez egy 

igen jól fejlett, ún. allometrikus magatartásforma, ami azt jelenti, hogy a 

viselkedés egy állatnál történő megjelenése a csoporttársakban is hasonló 

viselkedést vált ki. A túlzott testápoló viselkedés azonban már abnormálisnak 

számít. 

A nyulak komfortérzetének kialakításában azonban a tisztálkodáson kívül 

olyan viselkedésformák is szerepet játszanak, mint például a nyújtózkodás, az 

ásítás, vagy a tüsszentés (KRAFT, 1979). 

 

A nyúl, mint növényevő faj a természetben sok időt és energiát fordít a 

táplálékkeresésre. Mesterséges környezetben – főleg ad libitum és 

kizárólagos táp etetés esetén – azonban erre a viselkedésre nincs se 

lehetősége, se szüksége (JENSEN, 2002). Ebből adódóan gyakori az unalom és 

ezáltal az abnormális viselkedési formák kialakulása. 

Sok más állatfaj mellett a nyúlra is jellemző, hogy laza csoportban, 

egymással kapcsolatban, de kellő távolságot tartva szeret táplálkozni. A napi 

evési (35-40) és ivási alkalmak száma (30-35) nem változik a hizlalási idő 

alatt, viszont nő az egy alkalommal, illetve az egy perc alatt elfogyasztott 

takarmány és víz mennyisége. 

 

Régen megfigyelték, hogy a nyulak sötétben aktívabbak, a takarmány- és 

az ivóvízfogyasztásuk is több ilyenkor, mint világosban (PRUD’HON és mtsai, 

1975; REYNE és mtsai, 1978/a).  

Ennek ellenére a teljes hizlalási időszak alatt sötétben tartott nyulaktól 

nem várható lényegesen magasabb takarmányfelvétel, mert a fogyasztási 

csúcsokban és a pihenő időszakban ugyanolyan periodicitás figyelhető meg, 

mint szokásos megvilágításnál (REYNE és mtsai, 1979; JILGE, 1987). 
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REYNE és mtsai (1978/b) kísérlete szerint, ha a 10 órás sötét időszakot 16 

órára növelték, akkor a napi átlagos 176 g-os takarmányfogyasztás 183-186 

g-ra nőtt.  

A 24 órás takarmányfelvétel megfigyelés bizonyította, hogy a sötét 

időszak meghosszabbodása miatt a napközi nyugalmi fázis után a nyulak 

tápfogyasztása hamarabb megemelkedett és néhány órával korábban érte el a 

csúcsot, mint a világítás megváltoztatása előtti időszakban. 

 

Az evési idő korlátozása a házinyúl esetében nem természetellenes. Az 

üregi nyúl ugyanis napnyugta után aktív, nappal az üregében tartózkodik. 

Ekkor nem eszik, csak cékotrófot fogyaszt. Ad libitum takarmányozás esetén 

a takarmányfelvétel és az ivóvízfogyasztás több mint 60%-a az éjszakai 

órákra esik. 

 

A nyulakra jellemző táplálkozási viselkedés a cékotróf elfogyasztása, ami 

3 hetes kortól kezd termelődni és ürülése napi ritmust követ. A cékotrófot a 

rácspadozaton nevelt nyulak is problémamentesen fel tudják venni, mivel 

közvetlenül a végbélből „szippantják ki”. 

 

A nyulak éjszaka aktív állatok, a nappalt pihenéssel töltik. A pihenés az 

állat idejének kb. 50-70%-át teszi ki. Ilyenkor – összebújás formájában – az 

állatok között szoros testkontaktus jön létre, ami főleg a választást követően 

nagy jelentőségű (MATICS és mtsai, 2003).  

A pihenéssel töltött idő hosszát jelentősen befolyásolja – az életkor és a 

napszak mellett – a csoportnagyság, a ketrecméret, a telepítési sűrűség és a 

padozat típusa is (DAL BOSCO és mtsai, 2002, TROCINO és mtsai, 2004). 
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A pihenés egyik formája az alvás, ami lehet éber és nyugodt. Általában a 

pihenés közel 30%-át az alvás teszi ki, ami történhet fekvő és ülő 

testhelyzetben egyaránt. 

 

Félelem és veszély esetén gyakori a hátsó lábbal való dobbantás. Ezt a 

magatartást általában az azonnali menekülés követi. Az ijedt állat korábbi 

tevékenységét beszünteti, hátsó lábaira ülve felegyenesedik és éberen figyel. 

Közvetlen veszély esetén megdermed. A támadás és védekezés leggyakoribb 

magatartásformái a harapás és a karmolás. 

 

Az agresszió normális viselkedésforma, mely a rangsorrend kialakítását 

segíti elő. Megfelelő nagyságú férőhely hiányában azonban, a rangsorban 

alacsonyabban helyet foglaló egyed nem képes elmenekülni, így a nyulak 

közötti agresszív interakció tartósan fennmaradhat.  

Agresszióra leggyakrabban az azonos nemű kifejlett állatok között – 

elsősorban a bakoknál kerül sor – az anyákért és a területért folytatott 

küzdelem részeként. A házinyulak között sokkal ritkábban és kevésbé heves 

formában fordul elő.  

Agresszív viselkedés azonban nem csak a bakoknál, hanem a csoportban 

tartott tenyésznövendék anyák között is megfigyelhető, különösen a 

domináns egyedeknél.  

Az agresszió és a sérülések aránya átlagosan 18-55% közötti, nagyobb 

csoportban azonban akár a 64%-ot is elérheti.  

Az agresszió mértéke a környezet gazdagításával – rágófa, szalma 

behelyezésével – jelentősen csökkenthető. 
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Építő tevékenysége során az állat a lakóhelyéül szolgáló közegben, (a nyúl 

a talajban) üreget váj magának. Az üregi nyulak a maguk által készített, a 

talaj adottságaitól függően rövidebb vagy hosszabb, kevesebb (minimum 

egy) vagy több bejárattal rendelkező, szűk üregeikben élnek (LOCKEY, 1961; 

WILLIAMS és mtsai, 1995). Ezekhez átlagosan 2,4-3,4 m hosszú, saját 

bejárattal rendelkező alagutak csatlakoznak (KOLB, 1985).  

Az üreg elsősorban, mint menedék (búvóhely) szolgál, de az alom 

nevelésében is központi szerepet tölt be (GUNN-DORE, 1997).  

Az is előfordulhat, hogy a domináns anya – az alárendelt anyákhoz 

hasonlóan – egy saját maga által ásott, független üregben kénytelen fiait 

felnevelni (MYKYTOWYCZ, 1958; GIBB, 1993).  

Azokon a területeken viszont, ahol a talaj szerkezete nem teszi lehetővé 

üreg ásását – pl. Új-Zéland egyes részein – a nyulak a felszínen, arra 

alkalmas búvóhelyeken élnek (GIBB, 1993). 

 

A territórium feladata általában kettős: részben a táplálékkészlet 

megszerzésének, részben pedig a szaporodás zavartalan körülményeinek a 

biztosítása.  

Természetes körülmények között a nyulak az olyan területeket részesítik 

előnyben, amelyek talaja lehetővé teszi az üreg(rendszer) kialakítását, 

amelyek növényzettel gazdagon borítottak és így menedékül szolgálnak a 

ragadozók elől (TROCINO ÉS XICCATO, 2006). 

 

Egy adott terület birtoklására való hajlam az állatvilágban meglehetősen 

gyakori jelenség. Egy faj együtt élő egyedei faji sajátosságaiktól és a 

létfeltételeiktől (elsősorban a táplálékkészlettől) függően kisebb-nagyobb 

kiterjedésű területen (territórium) élnek.  
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A terület nagysága bizonyos mértékig fajspecifikus és befolyásolja az 

állomány sűrűsége, ivararánya, életkora és a rendelkezésre álló táplálék 

mennyisége (FULLAGAR, 1981; WILLIAMS és mtsai, 1995).  

A kiválasztott területet az állat sajátos viselkedéssel jelöli meg, aminek 

leggyakoribb módja a terület és határainak fajspecifikus szaganyagokkal – az 

áll alatti és az anális mirigyek váladékával – történő megjelölése 

(MYKYTOWYCZ, 1966; VASTRADE, 1984).  

A terület védelme többféle viselkedésmódban nyilvánulhat meg, mint 

például az üldözés, a fenyegetés és a harc. 

 

A fajfenntartáshoz kapcsolódó viselkedés a disszertáció tárgyát képező 

hízónyulakra nem jellemző tulajdonság, ezért ennek részletes ismertetésétől 

eltekintek. 

 

A házinyúl őse, az üregi nyúl, kolóniában él, területhasználata igen 

gazdag, egyes helyeket előnyben részesít, szívesebben tartózkodik ott. 

Minden olyan alkalommal, amikor két vagy több nyúl kapcsolatba lép 

egymással, szociális viselkedésről beszélünk. 

 

A nyulak társas viselkedése elsősorban a családi kötelékekben jut 

kifejezésre. Stabil, ún. anyaági családi csoportban élnek, amely 2-9 anyából 

és 1-3 bakból, valamint az ő ivadékaikból és néhány további alárendelt 

baknyúlból áll. Ebben a formában ugyanis eredményesebb a védekezés a 

ragadozók ellen, ugyanakkor hátránya a nagyobb fertőzésveszély. 
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A nyulak is, mint más családi kötelékben élő állatok, a csoporton belül 

egymás között bizonyos, a fajra jellemző egyedi távolságot tartanak. Ez a 

távolság a nyulak esetében aktív időszakban három, egy irányba való 

ugráshoz elegendő távolság, ami kb. 1,5-2 m.  

Pihenéskor jellemzően összebújnak, egymást kölcsönösen tisztogatják, 

ugyanakkor evéskor távolságot tartanak. Ha a nyulak túl sűrűn élnek együtt, 

akkor csökken az egyedek közötti szokásos távolság és ez káros stresszhatást 

fejthet ki, ami agresszív viselkedést eredményezhet. 

 

Ha a domináns nyúl hirtelen mozdulattal fordul egy alacsonyabb rangú 

társa felé, akkor fenyegetésről beszélünk. Ilyenkor az egész teste előrenyúlik, 

könnyedén felemelkedik a végtagokon, a fülei felállnak (MYKYTOWYCZ ÉS 

DUDZINSKÍ, 1972). Ez az ún. fenyegető póz.  

Az alárendelt egyed ebben az esetben alávetettségi pózt vesz fel. 

Összekuporodik, fejét válla közé húzza és mozdulatlan marad. 

 

A társas együttélés másik jellegzetes viselkedésbeli sajátossága a 

rangsorrend, ami a nyulaknál többnyire az üldöző és támadó viselkedés során 

alakul ki.  

A kolóniában két, egymástól független, lineáris szerkezetű dominanciasor 

figyelhető meg; egy a hímek egy pedig a nőstények között. A domináns állat 

szociális és szaporodási magatartása a többiekénél mindig fejlettebb. 

A kapcsolatteremtéshez és a kapcsolatok ápolásához kötődő viselkedési 

formák a szimatolás, egymás kölcsönös mosdatása, illetve az együtt pihenés. 

 

Normális viselkedésnek tekinthető minden olyan öröklött és tanult 

viselkedés, ami egy bizonyos környezetben az állat egészségét, szaporodását  
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és túlélését segíti (JENSEN, 2002). Minden állat viselkedésének vannak 

azonban olyan formái, amelyek nem fajspecifikusak és kívül esnek azon a 

körön, amely az adott faj tagjainál természetes körülmények között 

rendszerint megfigyelhető. Ezeket nevezzük abnormális viselkedési 

formáknak (JENSEN, 2002). 

A sztereotípia az abnormális viselkedés egy formája. Az állandóan, 

változatlan formában ismétlődő, a természetestől eltérő viselkedési formák 

sorolhatók ide (MORTON és mtsai, 1993; JENSEN, 2002), melyeknek nincs 

nyilvánvaló céljuk vagy funkciójuk (1. táblázat).  

Egy részük természetes viselkedési formákból alakul ki, míg mások 

létrejötte „csupán” válasz a mesterséges környezet korlátozásaira. 

Kialakulásuk oka legtöbbször a félelem, a frusztráció vagy az unalom 

(MORTON és mtsai, 1993; JENSEN, 2002; BAUMANS, 2005). 
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1. táblázat 
A házinyúl leggyakrabban előforduló abnormális (sztereotíp) viselkedésformái 

Abnormális (sztereotíp) viselkedés Szerző 

Ketrec (rács) rágása, harapdálása, nyalogatása 
Gunn és Morton (1995) 

Lidfors (1997) 

Kaparás és ásás a ketrec sarkában Morton és mtsai (1993) 

Az itató és az etető rágása, kaparása, harapdálása, túlzott 
nyalogatása („játék” az itatóval) 

Morton és mtsai (1993) 
Gunn és Morton (1995) 

Lidfors (1997) 

Hosszú ideig tartó körbe-körbe futkosás, előre-hátra ugrálás 
Morton és mtsai (1993) 

Lidfors (1997) 

Túlzott tisztálkodás, a szőrzet túlzó nyalogatása, rágása 
(szőrevés) 

Morton és mtsai (1993) 
Gunn és Morton (1995) 

Lidfors (1997) 

A fej mozgatása le-föl, illetve jobbra-balra (bólogatás, fej rázás) 
Morton és mtsai (1993) 
Gunn és Morton (1995)  

 

A sztereotípiák és a jólét közötti kapcsolat bizonyított, de az abnormális 

viselkedés megléte nem feltétlenül jelenti azt, hogy az állat jóléte 

pillanatnyilag nem megfelelő. 

 

 

2.2. A növendéknyulak viselkedését és termelését befolyásoló 

fontosabb tényezők 
2.2.1. A padozat hatása 

Az intenzív nyúltenyésztés számos oldala összefügg a welfare kérdésével, 

mint például a takarmányozási mód, a fajták alkalmazhatósága, vagy az 

elhelyezési és tartási körülmények (VERGA, 2000). MORISSE és mtsai (1999) 

szerint, ha a nyulak a rács, illetve a mélyalmos padozat között szabadon 

választhattak, akkor 7 hetes korban 84%-uk, 10 hetes korban pedig 77%-uk 

inkább a rácspadozaton tartózkodott. Ezt megerősítették OROVA és mtsai 
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(2005) eredményei is, akik szerint a 16-18 ºC-on tartott nyulak – ha 

lehetőségük nyílik rá – akkor az általánosan használt drótrács padozatot 

részesítik előnyben a mélyalommal szemben. Eredményeik szerint a nyulak 

padozatválasztása független volt az életkortól és a telepítési sűrűségtől is. 

A padozat nemcsak az állatok közérzete, hanem a termelés szempontjából 

is fontos. DAL BOSCO és mtsai (2002) például azt tapasztalták, hogy a 

mélyalmos fülkékben nevelt nyulaknál kisebb a takarmányfogyasztás és a 

súlygyarapodás, rosszabb a takarmányértékesítés és magasabb az elhullás, 

mint a rácspadozatú fülkékben vagy a hagyományos hizlalóketrecekben 

nevelt állatoknál (2. táblázat). 
 

2. táblázat 
 Rács padozatú ketrecben és különböző padozatú fülkékben nevelt nyulak néhány 

termelési tulajdonságának alakulása 
(DAL BOSCO és mtsai, 2002) 

Termelési tulajdonságok Rácsos ketrec 
(16,6 nyúl/m2) 

Rácspadozatú fülke 
(10,2 nyúl/m2) 

Mélyalmos fülke 
(10,2 nyúl/m2) 

Választási súly, g 785 781 779 
Hizlalási végsúly, g 2785b 2517ab 2428a 
Súlygyarapodás, g/nap 40,1b 34,7ab 33,0a 
Takarmányfogyasztás, g/nap 132b 127b 115a 
Takarmányértékesítés, g/g 3,3a 3,6b 3,5b 
Elhullás, % 3,5a 9,8b 13,2c 

Soronként az eltérő betűk szignifikáns különbséget jelölnek (P<0,05) 
 

KUSTOS és mtsai (2003/b) megállapították, hogy az alomanyagra helyezést 

követően romlik a nyulak termelése, visszaesik a súlygyarapodásuk, de az 

azonos vágósúly eléréséhez szükséges időtartamot ez csak 2-4 nappal növeli 

meg. Feltételezésük szerint a nyulak fogyasztanak a nagyon kis tápértékű 

alomanyagból, amit korábban MORISSE és mtsai (1999) is megfigyeltek. Az 

eddigi tapasztalatok szerint főleg a friss, még nem szennyeződött 

alomanyagot fogyasztják a nyulak előszeretettel, ami miatt egyrészt csökken 
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a tápfogyasztásuk, másrészt viszont nő az emésztőszervi megbetegedések 

(kokcidiózis) fellépésének az esélye. 

KUSTOS és mtsai (2003/a) eredményeihez hasonlóan METZGER és mtsai 

(2003) is azt tapasztalták, hogy természetesebb tartási körülmények között 

(mélyalmon, nagy csoportban történő neveléskor) rosszabb a nyulak 

súlygyarapodása és ezáltal kisebb a hizlalási végsúlya, mint a hagyományos 

hizlalóketrecben nevelt társaiké (2318 vs. 2437g; P<0,01). Szerzők szerint, 

természetszerűbb tartás esetén – a hizlalási idő növekedése miatt – számítani 

kell a felnevelési költségek növekedésére, amit csak magasabb felvásárlási 

árral lehet ellensúlyozni. 

MATICS és mtsai (2003) munkájuk során, a nyulak szabad helyválasztása 

mellett négy padozattípust – telepadló, műanyag rácspadozat, műanyag 

lécpadozat és drótrács padozat – hasonlítottak össze. Eredményeik azt 

mutatták, hogy a csoportosan nevelt, 3-5 hetes nyulak egyértelműen (80%-

ban) a műanyag rácsot részesítették előnyben, a telepadlót viszont elkerülték 

(1. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ábra 

A nyulak padozatválasztásának aránya (24 nyúl/ketrecblokk) 
(MATICS és mtsai, 2003) 

 



 17 

 
Öthetes kor után viszont fokozatos kiegyenlítődést tapasztaltak, aminek 

valószínűleg az lehetett az oka, hogy a nyulak, ahogy nőttek, nagyobb lett a 

helyigényük, ezért egyre inkább kénytelenek voltak a többi padozatot is 

elfogadni. A telepadlót viszont még ebben az esetben sem választották. 

Ennek az lehet a magyarázata, hogy a telepadló már az első hetek után 

elszennyeződött és a folyamatos takarítás ellenére, vizelettől nedves, 

kedvezőtlen tartózkodási felületté vált. A felkínált padozattípusok közül a 

kísérlet teljes ideje alatt a műanyag rács volt a legkedveltebb. 

Hasonló irányú volt PRINCZ és mtsai (2006/b) kísérlete is, melyben a 

nyulak műanyag rács és fémrács padozat közötti szabad helyválasztását 

vizsgálták 12 és 16 nyúl/m2-es telepítési sűrűség mellett. Eredményeik szerint 

a nyulak mindkét telepítési sűrűség esetén egyértelműen a műanyag rács 

padozatot részesítették előnyben. A kísérlet első hetében a nyulak döntő 

többsége (16 nyúl/m2: 77,1%, 12 nyúl/m2: 85,8%) a műanyag rácsot 

választotta. A következő hetekben a műanyag rácson lévő nyulak aránya 

mindkét telepítési sűrűségnél (egészen a hizlalás végéig) fokozatosan 

csökkent, de a két csoport közötti különbség mindvégig szignifikáns maradt. 

A kísérlet utolsó hetében 16 nyúl/m2-es telepítési sűrűségnél 10,4%, 12 

nyúl/m2-es telepítési sűrűségnél pedig 37,4% különbség volt a két padozaton 

lévő nyulak aránya között. Ezek az eredmények azt bizonyítják, hogy a 

nyulak a nagyobb telepítési sűrűséget (kg nyúl/m2) elkerülve, a kevésbé 

kedvelt padozatot is elfogadják. 

OROVA és mtsai (2005) eredményei szerint viszont 16 nyúl/m2-es 

telepítési sűrűségnél a nyulak 86%-a választotta a drótrácsot, vagyis a 

drótrácson négyzetméterenként 27,5, míg a mélyalmon csak 4,5 nyúl 

tartózkodott. Ezek szerint a nyulak annak ellenére előnyben részesítették a 
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drótrács padozatot, hogy ott a kívánatos 16 nyúl/m2-nél 72%-kal több állat 

volt összezsúfolódva. 

Rács-, illetve lécpadozatú fülkékben nevelt nyulak vágási tulajdonságait 

összehasonlítva TROCINO és mtsai (2004) nem tudtak szignifikáns 

padozathatást kimutatni sem a hűtött karkasz, sem a zsírtartalom, sem a 

hús/csont arány vonatkozásában. 

 

2.2.2. A telepítési sűrűség hatása 

Az alternatív tartási körülmények a viselkedési formák szélesebb 

skálájának megjelenését teszik lehetővé, így jobban megfelelnek az állatok 

természetes igényeinek (DRESCHER, 1992; FERRANTE és mtsai, 1992; 

MORISSE és mtsai, 1999). 

A nagyobb csoportban és fülkében nevelt növendéknyulak viselkedését 

vizsgálva DAL BOSCO és mtsai (2002), valamint PRINCZ és mtsai (2008) is 

megállapították, hogy ezek az állatok szignifikánsan kevesebb időt töltenek 

pihenéssel és többet mozgással, mint a hagyományos hizlalóketrecben nevelt 

társaik. 

POSTOLEC és mtsai (2003) szerint, amíg a fülkében tartott nyulak a 

megfigyelt időtartam 51%-át töltötték futással és ugrálással (mozgással), 

addig ez az arány a ketrecben tartott nyulaknál csak 30% volt. A mozgásra 

fordított idő a szerzők többsége szerint a ketrec méreteivel, azaz a 

rendelkezésre álló hely nagyságával van összefüggésben (DRESCHER, 1992; 

XICCATO és mtsai, 1999; MARTRENCHAR és mtsai, 2001). 

MIRABITO és mtsai (1999) szintén a kisebb csoportban (2 nyúl/csoport) 

tartott nyulaknál figyeltek meg gyakoribb pihenést, de csak a hizlalási 

periódus utolsó időszakában. Ezzel szemben MARTRENCHAR és mtsai (2001) 
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kísérletében a ketrecben nevelt nyulak 9 hetes korban kevesebb időt töltöttek 

pihenéssel. 

Az evési és ivási viselkedést vizsgálva DAL BOSCO és mtsai (2002) 

megállapították, hogy a ketrecben tartott nyulak több időt töltenek 

takarmány- és vízfogyasztással. Vizsgálatuk eredménye azonban 

fenntartásokkal kezelendő, mivel szerzők csak a világos periódusban (reggel 

és délután) figyelték meg a nyulak viselkedését. 

A kisebb csoportlétszámból adódóan MIRABITO és mtsai (1999), valamint 

DAL BOSCO és mtsai (2002) is a szociális viselkedés előfordulásának kisebb 

arányát regisztrálták a ketrecben nevelt nyulaknál. Ezzel szemben 

MARTRENCHAR és mtsai (2001) kisebb csoportban, ezen viselkedési forma 

gyakoribb előfordulását tapasztalták. 

MORISSE és MAURICE (1996) 16 nyúl/m2-nél nagyobb telepítési sűrűség 

esetén azt tapasztalták, hogy lecsökkent a társas érintkezés, valamint a hely-, 

illetve helyzetváltoztató tevékenység előfordulási gyakorisága. Eredményeik 

alapján a szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a 40 kg/m2-es 

telepítési sűrűség tűnik az elfogadható küszöbértéknek az állatok jólétét 

illetően. 

Hasonló eredményre jutott MAERTENS és DE GROOTE (1984) is, akik 

szerint az 1 m2-re telepíthető állatok száma függ a hizlalási végsúlytól. Ezek 

alapján 15-16 nyúl/m2-t ajánlanak 2,5 kg-os testsúlyig, azaz 77 napos korig 

történő hizlaláskor. AUBRET és DUPERRAY (1992) ezzel szemben 2,3 kg-os 

testsúlyig tartó neveléskor a 20 nyúl/m2-es telepítési sűrűséget találták a 

legjobbnak. 

MATICS és mtsai (2002) munkájuk során a nyulak szabad helyválasztása 

mellett keresték a legkedvezőbb telepítési sűrűséget, vagyis a ketrecenkénti 

nyulak számát. Megfigyelték, hogy a 21 naposan választott nyulak egymást 
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melegítve összebújtak. Ilyenkor annyira jellemző még a kisnyulak tömörülési 

szándéka, hogy az 1 m2-re jutó egyedek száma akár 50 fölött is lehet. Öt és 

fél hetes kor után azonban egyre jobban szétszéledtek a ketrecek között, így a 

hizlalás befejező szakaszában a ketrecválasztás már kiegyenlített volt.  Ekkor 

már nem volt megfigyelhető lényeges különbség az egyes ketrecekben az 1 

m2-re eső nyulak száma között. 

KUSTOS és mtsai (2003/b) eredményei szerint az egy ketrecbe, vagy egy 

m2-re telepített nyulak száma jelentősen befolyásolja a nyulak növekedését. 

Ennek testsúlyra gyakorolt negatív hatása 16 nyúl/m2-es telepítési sűrűség 

esetén már 8 hetes kortól érezhető, míg 9-12 nyúl/m2-es telepítésnél csak a 11 

hetes végsúlyban lehetett kimutatni. Ezek szerint tehát minél nagyobb a 

telepítési sűrűség, annál fiatalabb korban jelentkezik ennek negatív hatása. 

LEBAS és mtsai (1986) vizsgálata szerint hizlalóketrecben (kis csoportos 

hizlalásnál) csak 16 nyúl/m2 felett jelentkezik a nagy telepítési sűrűség 

negatív hatása, ezért meglepő, hogy KUSTOS és mtsai (2003/b) kísérletében 

ez a negatív hatás már lényegesen kisebb telepítési sűrűségnél és fiatalabb 

korban is megfigyelhető volt. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy az 

utóbbi vizsgálatban a ketrecekbe választás után, különböző időpontokban, 

alomanyagot tettek, tehát csoporttól függően a nyulak 5, 7 vagy 9 hetes kortól 

mélyalmon nevelődtek. Éppen ezért úgy tűnik, hogy az ideális telepítési 

sűrűség összefügg a padozattal is. 

PRINCZ és mtsai (2006/a) 12 és 16 nyúl/m2-es telepítési sűrűség mellett azt 

találták, hogy a telepítési sűrűség nem befolyásolja jelentősen az 5-11. élethét 

közötti súlygyarapodást, így a növendékek 11 hetes kori testsúlyát. 

Eredményeik szerint a takarmányfogyasztás és a takarmányértékesítés szintén 

független volt a telepítési sűrűségtől. Más kutatókkal (HAMILTON és 

LUKEFAHR, 1993; XICCATO és mtsai, 1999; EIBEN és mtsai, 2001) 
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egybehangzóan megállapították, hogy 16 nyúl/m2-nél kisebb telepítési 

sűrűségnek nincs semmilyen pozitív hatása a növendéknyulak termelésére. 

XICCATO és mtsai (1999) úgy találták, hogy azok az állatok, amelyek 

egyedül vannak egy ketrecben, gyorsabban nőnek, mint azok, akik hárman 

vannak. Ezzel szemben, semmilyen hatását nem találták a telepítési 

sűrűségnek, amikor összehasonlították a 12 illetve 16 nyúl/m2-es telepítési 

sűrűség mellett nevelt állatok termelését. 

 

2.2.3. A csoportban történő nevelés hatása 

Az animal welfare szempontjából gyakran felmerülő probléma, hogy a 

hízóketrecekben korlátozott a nyulak társas- és mozgási viselkedése. Ezek 

alapján meglepőnek tűnik LEHMANN (1987) eredménye, aki szerint a 

ketrecben nevelt nyulaknak nagyobb a mozgási aktivitása, mint a csoportban 

tartott társaiké.  

BIGLER és OESTER (1996), PRINCZ és mtsai (2005/b), valamint PRINCZ és 

mtsai (2006/a) eredményei ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a 

csoportnagyság növelésével párhuzamosan nő a különböző súlyosságú 

fülsérülések aránya. A fülsérülések döntően a hizlalási időszak vége felé 

jelentkeznek (ROMMERS és MEIJERHOF, 1998; PRINCZ és mtsai, 2006/c), ami 

az idősebb korban egyre gyakrabban jelentkező agresszióval magyarázható. 

A kutatók szerint az agresszió fellépése a nyulak ivarérettségével hozható 

összefüggésbe (BIGLER és OESTER, 1996). Nagyobb csoportokban azonban 

nem az agresszív egyedek száma nő meg, hanem nagyobb lesz az egy 

agresszív nyúl által okozott kártétel, mivel több társát tudja megsebesíteni. A 

nagyobb csoportlétszám tehát nagyobb kockázatot jelent a sérülések 

előfordulására, ami ellentétes az állatok jólétével. 
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KUSTOS és mtsai (2003/a) mélyalmon, azonos telepítési sűrűség mellett 

vizsgálták a csoportnagyság (8, 16, 32 vagy 64 nyúl/fülke) hatását a 

növendéknyulak termelési tulajdonságaira. Eredményeik szerint 10 nyúl/m2-

es telepítési sűrűség mellett a csoportnagyság alig befolyásolta a nyulak 

növekedését és takarmányfogyasztását. A mélyalmon, nagy csoportban, 

gyógyszer nélküli takarmányt fogyasztó nyulakhoz képest azonban az 

intenzíven nevelt csoport (3 nyúl/ketrec, gyógyszeres táp) egyedei 5-7, 7-9 és 

9-11 hetes kor között sorrendben 37, 15 és 24%-kal jobban gyarapodtak. 

ROMMERS és MEIJERHOF (1998) azonos telepítési sűrűség (17 nyúl/m2) 

mellett, különböző csoportnagyságban (6-54 egyed) hizlalva nyulakat, nem 

találtak szignifikáns különbségeket az eltérő létszámú csoportok termelési 

mutatói között. 

MAERTENS és VAN HERCK (2000) a fülkében nevelt nyulaknál kisebb 

takarmányfogyasztást (fülke vs. ketrec: 124,9 vs. 134,5 g/nap), kisebb 

súlygyarapodást (fülke vs. ketrec: 40,2 vs. 43,5 g/nap) és alacsonyabb 

vágósúlyt (fülke vs. ketrec: 2409 vs. 2558 g) regisztráltak a ketrecekben 

nevelt állatokhoz képest. 

VAN DER HORST és mtsai (1999) 10%-nál is nagyobb súlycsökkenésről 

számoltak be a fülkében nevelt nyulaknál. 

Egy másik kísérletben KUSTOS és mtsai (2003/a) azonos telepítési sűrűség 

mellett vizsgálták a csoportnagyság hatását a mélyalmon nevelt 

növendéknyulak termelési tulajdonságaira és vágóértékére. Azt tapasztalták, 

hogy a rácspadozathoz képest bizonyos hátrányt, nagyobb kockázatot jelent a 

mélyalmon, nagy csoportban történő nyúlhizlalás. Eredményeik szerint 

nemcsak a súlygyarapodásban, hanem a vágási tulajdonságok tekintetében is 

jobbnak bizonyultak a rácspadozaton nevelt nyulak. Ennek egyik oka 

feltehetően az lehetett, hogy több szerző szerint is a nagyobb súlyú nyulaknak 
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jobbak a vágási tulajdonságaik (SZENDRŐ és mtsai, 1998; DALLE ZOTTE, 

2000; METZGER és mtsai, 2002). 

 

2.2.4. A környezetgazdagítás hatása 

A környezetgazdagítást, mint fogalmat elég nehéz pontosan leírni, 

azonban ha mégis meg akarjuk határozni, azt lehet mondani, hogy a 

környezetgazdagítás olyan feltételek teremtése az állatok számára, melyek 

lehetőséget biztosítanak természetes magatartásformáik gyakorlására. Zárt 

térben tartott állatoknál gyakran megfigyelhető a természetes viselkedésük 

megváltozása, valamelyik sztereotíp viselkedés fellépése. Sok esetben megnő 

az állatok agresszivitása, illetve szociális viselkedésük is zavart szenved. 

Mindemellett a nem megfelelő körülmények között tartott állatoknál 

szaporodási problémák is felléphetnek, sok esetben egyáltalán nem is lesz 

ivadékuk. Ha azonban a fajnak megfelelő környezetet alakítunk ki, illetve 

változatossá tesszük, gazdagítjuk környezetüket, akkor az abnormális 

viselkedési elemeket lecsökkenthetjük, az állatokból előhozhatjuk a fajra 

jellemző viselkedésüket és segíthetjük szaporodásukat is. 

A környezetgazdagító módszerek széles skáláját 3 főbb kategóriába lehet 

sorolni: 

- Az első csoportba tartoznak azok a módszerek, melyek során a 

gondozók az állatok táplálékát használják fel 

környezetgazdagításként. A cél általában a táplálkozással eltöltött idő 

meghosszabbítása. Ezeket a módszereket használják leggyakrabban, 

mivel az állatok számára a táplálkozás alaptevékenység, így késztetve 

vannak a közreműködésre. 

- A második csoport az érzékszervek manipulálásával dolgozó 

módszereket foglalja magába. Ennek során a látást, hallást, tapintást, 
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ízérzést és szaglást használják fel környezetgazdagításként. 

Leggyakrabban a szaglószervek izgatását kiváltó illatanyagokat 

alkalmaznak. 

- A harmadik esetben olyan tárgyak használata is hasznos és hatékony, 

melyekkel az állatok természetes élőhelyükön nem találkoznak, de 

zárt körülmények között ezek is leköthetik az állatok figyelmét. 

Nagyon fontos kérdés még az állatok mozgási aktivitásának növelése, 

melynek megoldása általában drága és nehézkes, ezért sok faj esetében még 

nem oldották meg (PIVARCSI, 2008). 

Az abnormális viselkedésformák kialakulásának egyik oka az unalom. 

Természetes körülmények között a nyulak idejének nagy részét a 

létfenntartás (evés, ivás, védekezés, stb.) köti le. Zárt tartás esetén azonban az 

erre fordított idő sokkal rövidebb, tehát az aktív időszak (sötét periódus) 

jelentős részében a nyulak unatkozhatnak, és ha nem áll rendelkezésükre 

rágófa, vagy más anyag (szalma, széna) amivel le tudják kötni magukat, 

akkor többet játszanak az itatószeleppel, megrágják a ketrecet, az etetőt, vagy 

megtámadják egymást (VERGA, 2000). 

HANSEN és BERTHELSEN (2000) azt tapasztalták, hogy azoknál a 

nyulaknál, amelyeket ketrecben tartanak és széna van a ketrecükben, 

ritkábban lép fel a sztereotíp viselkedés, mint azok között, amelyeknél a 

szénához való hozzáférést korlátozták. 

A rágófa pozitív hatásait PRINCZ és mtsai (2007/a,b) vizsgálták. 

Megállapították, hogy a rágófa behelyezése és típusa (puhafa vagy keményfa) 

nem befolyásolta a nyulak termelését. Hasonló eredményre jutottak JORDAN 

és mtsai (2003), valamint OROVA és mtsai (2005) is, míg VERGA és mtsai 

(2004) a hízónyulak termelésének romlását figyelték meg rágófa behelyezése 

esetén. Ezzel szemben LUZI és mtsai (2003, 2006), valamint PRINCZ és mtsai 
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(2005/a) is jobb súlygyarapodásról és nagyobb hizlalási végsúlyról számoltak 

be a rágófához jutó csoportban. Rágófa hatására 11 hetes korban 

szignifikánsan csökkent az agresszív viselkedés következtében fellépő 

fülsérülések előfordulása (PRINCZ és mtsai, 2007/b). 

Egy másik kísérletben PRINCZ és mtsai (2006/d) kilenc különböző 

keménységű rágófát vizsgáltak. A kísérlet eredményei alapján 

megállapították, hogy a nyulak a fehér akácot, a fehér fűzfát, a fehérvirágú 

vadgesztenyét, a kislevelű hársfát és a fekete nyárfát preferálják, mivel 

ezekből kisebb vagy nagyobb mennyiséget fogyasztottak (2. ábra). A fekete 

bodzát, a lucfenyőt, a közönséges nyírfát és az eperfát elutasítják, mivel 

ezekből egyáltalán nem fogyasztottak. 

 

 
2. ábra 

Az egyes fafajokból készült rágófákból a növendéknyulak által elfogyasztott 
mennyiség (cm3) 

(PRINCZ és mtsai, 2006) 

 

A fekete bodza, a lucfenyő, a közönséges nyírfa és az eperfa 

elutasításának oka az lehet, hogy ezek a fafajok tartalmaznak gyantákat, 

viaszt, terpéneket, különböző cseranyagokat, illetve egyéb kedvezőtlen 
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hatású járulékos anyagokat (NÉMETH, 1997; MOLNÁR, 1999), amelyek 

befolyásolják a faanyag illatát, ízét és pH-ját (NÉMETH, 1997), így hatással 

lehetnek a nyulak preferenciájára. 

Legtöbbet a kislevelű hársfából készült rágófából fogyasztottak a nyulak, 

de jelentős mennyiség fogyott a fehérvirágú vadgesztenyéből és a fehér 

fűzből is. Ezek puhafák, ami magyarázatot adhat a fogyasztásukra (KOVÁCS, 

1979). A nyulak preferenciáját magyarázhatja, hogy ezen fafajok 

tartalmaznak olyan járulékos anyagokat, amelyek a rágófának kellemes illatot 

és ízt adnak (NÉMETH, 1997; MOLNÁR, 1999). 

Egy másik kísérletben PRINCZ és mtsai (2006/b) a nyulak ketrec-

preferenciáját vizsgálták a rágófa behelyezésétől függően. Azt tapasztalták, 

hogy a nyulak – az aktív és a nyugalmi időszakban egyaránt – a rágófával 

ellátott ketrecben tartózkodtak gyakrabban, bár az aktív időszakban (23:00-

04:30) szignifikánsan több állat kereste fel a rágófával ellátott ketreceket, 

mint a világos periódusban. 

JORDAN és ŠTUHEC (2003) megfigyelése szerint 11:00 és 15:00 óra között 

a nyulak ritkán fogyasztottak a rágófából. 

OROVA és mtsai (2006) az etetőhossz szabad választására végeztek 

kísérletet. Azt tapasztalták, hogy szabad választás esetén a nyulak 

ketrecenkénti takarmányfogyasztása arányos volt az etető hosszával. Az 

egész vizsgálati időszak alatt (5. és 10. élethét között) 3,5-szer több tápot 

fogyasztottak a 40 cm-es etetőből, mint a 10 cm-esből. A kísérlet kezdetén a 

különbség kisebb (2,8-szeres), a végén nagyobb (5,1-szeres) volt. Az 

eredmények alapján úgy tűnt, hogy a négy ketrec között szabadon mozgó 

nyulak úgy használták az etetőket, mintha az egy 100 cm hosszú vályú lenne 

és e mellett az állatok arányosan foglaltak helyet. 
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DALLE ZOTTE és mtsai (2008) a tükör, mint környezetgazdagító elem 

hatását vizsgálva megállapították, hogy a kísérlet teljes időszaka alatt az 

egyedileg elhelyezett nyulak 67%-ban a tükörrel felszerelt ketrecet 

választották (3. táblázat).  

 

3. táblázat 
Az egyedileg elhelyezett nyulak választása a tükrös és a tükör nélküli ketrecek 

között 
(DALLE ZOTTE és mtsai, 2008) 

Életkor, 

hét 

Tükrös 

ketrec 

Tükör nélküli 

ketrec 
Szignifikancia 

5,5 74,2c 25,8a <0,001 

6,5 64,6a 35,4c <0,001 

7,5 64,1a 35,9c <0,001 

8,5 62,3a 37,7c <0,001 

9,5 68,3b 31,7b <0,001 

10,5 67,0b 33,0b <0,001 

Összesen 66,7 33,3 <0,001 

Az oszlopon belül különböző betűkkel jelölt csoportok közötti különbség P≤0,05 szinten 

szignifikáns 

 

Az elválasztás utáni héten még a nyulak 74%-a tartózkodott a tükörrel 

ellátott ketrecekben, de ez az arány 8,5 hetes korra 62%-ra csökkent, majd a 

kísérlet végére újból egy kissé megemelkedett. 

JONES és PHILLIPS (2005) szintén azt figyelték meg, hogy a nyulak 

kezdetben több időt töltöttek a tükör előtt, majd egy hét elteltével csökkent az 

érdeklődésük. 

A környezet gazdagítása azonban nemcsak azt jelentheti, hogy a ketrec 

belső területét funkcionális részekre osztjuk, hanem azt is, hogy növeljük 

annak komplexitását (NEWBERRY, 1995). Ez alatt azt értjük, hogy például a 
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takarmányt oly módon juttatjuk az állatok elé, hogy az serkentőleg hasson a 

felfedező képességükre. 

 

2.3. Az iparszerű nyúlhústermelés problémái az állatjólét 

szempontjából 
A nyulak jó alkalmazkodóképessége ellenére napjainkban egyre többször 

merülnek fel problémák az állatjólét kapcsán az intenzív nyúltenyésztésben. 

STAUFFACHER (1994) szerint az intenzív nyúltenyésztés főbb problémái 

állatjóléti szempontból: 

- a mozgáshoz szükséges elegendő hely hiánya, 

- a búvó- és pihenőhelyek hiánya, 

- a rágcsálható tárgyak hiánya, valamint 

- a társas érintkezések hiánya vagy éppen a túl sűrű telepítés. 

Az intenzív nyúltenyésztés és -tartás környezetből eredő lehetséges stressz 

tényezőit VERGA (2000) az alábbiakban foglalta össze: 

- nem kielégítő istállózási rendszer (épület, szellőzés, mikroklíma, 

higiénia), 

- nem megfelelő takarmány (minőség és mennyiség), 

- egészségügyi problémák, 

- nem megfelelő bánásmód, 

- stressz kiváltó tényezők jelenléte, mint például zaj, állatok, 

- nem következetes napirend, 

- nagy állatsűrűség; túl sok állat egy csoportban, 

- az agresszív viselkedés (versenyzés), 

- az állatok szállításánál a jármű és a szállítás végrehajtása nem 

megfelelő. 
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2.4. A stressz csökkentésének lehetőségei a nyúltenyésztésben 
Bár általánosan elfogadott nézet, hogy a gazdasági állatok szelídsége a 

háziasítás természetes velejárója, egyre több vizsgálat látszik igazolni, hogy a 

gondozó/kísérletező ember jelenlétére az állatok ugyanúgy reagálnak, mint 

egy ragadozó, vagy egyéb más stresszfaktorok megjelenésére (SUAREZ és 

GALLUP, 1981). 

A nyulakban az új környezettel és az emberekkel szemben kialakult 

feszültség azonban szelídebb bánásmóddal is csökkenthető. PODBERSCEK és 

mtsai (1991) például kimutatták, hogy az emberekkel szembeni félelem 

csökkenthető a választott nyulak esetében, ha az ember újra és újra közelít 

feléjük és megfogja őket. DUPERRAY (1996) eredményei szerint az egyénileg 

„kezelt” nyulak esetében az elhullási arány is jelentősen csökkenthető. 

JIEZIERSKI és KONECKA (1996) szerint, azok a nyulak, amelyeket 10 napos 

koruktól 10 hetes korukig naponta 10 percre kézbe fogtak, jobban növekedtek 

és magasabb aktivitást mutattak. MARTIN és BATESON (1993) szerint azonban 

csak az első heti kezelés teljes értékű, mivel eredményeik szerint a 2., a 3., és 

a 4. héten kezelt állatok „vadak” maradtak. 

Hazánkban ALTBÄCKER és mtsai (2000) vizsgálták a korai humán 

kontaktus hatását a házinyúl és az üregi nyúl szelídségére és szaporodó 

képességére. Eredményeik azt mutatták, hogy a humán kontaktus nagyobb 

hatást gyakorol az állatok félelmi reakcióira (csökkenti azokat), mint a 

háziasítás. 

Az állatok stresszre való érzékenységének csökkentése – az állatjólét 

elvárásai mellett – a termelő érdekeivel is megegyezhet, hiszen a kevésbé 

ideges állatoknak jobb a túlélése, jobbak a növekedési és szaporodási 

mutatóik, ami végső soron gazdasági előnyt jelent. A magasabb termelői 
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költségek ellenére, úgy tűnik, hogy létezik ma a társadalomban egy olyan 

fogyasztói réteg, akik hajlandóak magasabb árat fizetni azokért a 

termékekért, amelyek nem csak egészségesebbek, hanem egyúttal egy 

fenntarthatóbb és jólét-barátabb termelésből származnak. Az ilyen termelést 

azonban csak úgy lehet elérni, ha mindenki, aki érintett ebben a folyamatban, 

összefog és együttműködik, beleértve a gazdákat, a különböző 

tudományterületek – mint például az etológia, a fiziológia, a patológia és a 

zootechnika – kutatóit, akik mind együtt dolgoznak az állatok jólétének 

javításán, és ennek a farmgazdálkodásra gyakorolt hatásain. 

 

2.5. Az animal welfare elvárásai a nyúltartással szemben 
A jelenlegi termelési környezetben, a gazdaságosságot szem előtt tartó 

állatitermék-előállítás, az állatok biológiai igényét figyelmen kívül hagyó 

tartási viszonyok között valósul meg (GERE, 2008). Az állatok azonban – 

csakúgy, mint az emberek – érző lények, és az emberhez hasonlóan joguk 

van a jóléthez és a fájdalommentes élethez. 

A Farm Animal Welfare Advisory Committee ezért az alábbi öt híressé 

vált pontban foglalta össze az állatok jogait (FAWC, 1991): 

1. Jog az éhezéstől, szomjúságtól és hiányos (alul-) tápláltságtól mentes 
élethez. 

2. Jog a környezetváltozás szélsőséges és káros hatásai ellen védelmet 
nyújtó, kényelmes, pihenést lehetővé tevő elhelyezéshez. 

3. Jog a fájdalomtól, sérüléstől és betegségektől mentes élethez, a 
gyógyuláshoz és a gyors felépüléshez. 

4. Jog a természetes viselkedésformák gyakorlásához, a biológiai 
igényeket kielégítő, állatbarát környezethez. 

5. Jog a félelem- és stresszmentes élethez, beleértve a mentális traumák 
elkerüléséhez való jogot. 
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A nyulak jólétének értékelése részben a viselkedésük, részben a 

termelésük (súlygyarapodás, betegség, elhullás stb.), részben pedig egyes 

fiziológiai paramétereik figyelembe vételével történhet. A közérzet 

kedvezőtlen irányú megváltozását jól jelzi például az abnormális 

viselkedésformák megjelenése, de néhány fiziológiai mutató – mint például a 

fehérvérsejtek száma, a mellékvese súlya, az aszkorbinsav vagy a 

kortikoszteron szint – is jól használható az állatok jólétének vizsgálatához. 

Annak ellenére, hogy jelenleg nincsen egységes európai szabályozás a 

nyulak elhelyezésére vonatkozóan, néhány országban lefektettek néhány 

előírást az állatok minimális férőhely szükségletét illetően (4. táblázat). 
 
4. táblázat 

Ajánlások a növendéknyulak minimális férőhely szükségletére 
 Az Egyesült Királyság 

ajánlása 
(1987) 

A WRSA Német Tagozat 
ajánlása 
(2007) 

Férőhelyszükséglet 
ketrecben minimum 700 cm² minimum 700 cm² 

Férőhelyszükséglet 
fülkében minimum 900 cm² minimum 600 cm² (40 kg/m²) 

Ketrecmagasság - minimum 35 cm 
Drótrács padozat 
átmérője - minimum 3mm 

Lécpadozat szélessége - 10-16mm 
 

VERGA (2000) szerint azonban a viselkedés szempontjából a nyulak 

mélyalmon történő, csoportos tartása lenne kívánatos, de ezzel kapcsolatban 

felhívja a figyelmet az agresszív viselkedésből, illetve a megbetegedésekből 

(kokcidiózis) adódó kockázatok további vizsgálatára. 
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3. CÉLKITŰZÉSEK 
 

Az animal welfare elvárásainak megfelelő nyúlhizlalási technológiák 

kialakítása céljából, a disszertáció tárgyát képező kísérletekben, az alábbi 

választás utáni elhelyezések hatását vizsgáltuk – eltérő telepítési sűrűség 

mellett – a hízónyulak viselkedésére, növekedésére, vágóértékére és 

húsminőségére: 

1. Fülkében, eltérő ideig rács-, illetve mélyalmos padozaton történő 

elhelyezés. 

2. Különböző méretű, rács- illetve mélyalmos padozatú fülkében történő 

elhelyezés. 

3. Rács, illetve kombinált (félig szalma, félig rács) padozatú fülkékben 

történő elhelyezés. 
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

4.1. Kísérleti állatok, tartási körülmények 
 
A kísérleteket a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán – 2005 és 2007 

között – Pannon fehér növendéknyulakkal végeztük. Az állatokat zárt 

épületben, egyszintes, ponthegesztett dróthálóból készült ketrecekben (1. 

kép), illetve fülkékben (2. kép) helyeztük el. A hízlaló ketrecek 30x30 cm 

alapterületűek, 30 cm magasak és felülről zártak, míg a fülkék egyenként 

50x170 cm (a második kísérletben a nagy fülkék 100x170 cm) alapterületűek, 

80 cm magasak és felülről nyitottak voltak. A ketrecekhez egy 10x20 cm 

alapterületű etető és egy súlyszelepes itató, a kis fülkékhez egy 40x15 cm 

alapterületű etető és két súlyszelepes itató, a nagy fülkékhez pedig  két 40x15 

cm alapterületű etető és négy súlyszelepes itató tartozott. A fülke egyik 

végében volt(ak) az etető(k), a másikban (1,71m távolságra) az itatószelepek.  

 Az istállóban 16-17 °C-os teremhőmérsékletet és napi 16 órás 

megvilágítást biztosítottunk. 
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1. kép 

A kontroll csoport elhelyezése hizlaló ketrecekben 
 

 
2. kép 

A kísérleti állatok elhelyezése felülről nyitott fülkékben 
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Valamennyi kísérletünk 5 hetes kortól 11 hetes életkorig tartott. A 
növendéknyulakat 9 hetes korukig gyógyszeres táppal, majd 9 hetes kortól a 
kísérlet végéig gyógyszermentes táppal ad libitum takarmányoztuk. Az etetett 
tápok összetételét az 5. táblázat mutatja. 
 
5. táblázat 

A kísérletek során használt takarmányok összetétele a gyártó szerint 
Tápok Összetétel 

(a gyártó szerint)  5 és 9 hetes kor között 9 és 11 hetes kor között 
Emészthető energia, DE (MJ/kg) 10,3 10,6 
Nyersfehérje (%) 14,5 16,0 
Nyerszsír (%) 2,0 3,0 
Nyersrost (%) 17,5 16,0 
Lizin (%) 0,72 0,68 
Metionin (%) 0,28 0,27 
Met+Cisz (%) 0,54 0,53 
Ca (%) 0,9 0,8 
P (%) 0,55 0,55 
Na (%) 0,24 0,25 
A vitamin (NE) 15,000 6,223 
D vitamin (NE) 1,250 1,037 
E vitamin (NE) 50 18 
Gyógyszer: 
Bacitracin (ppm) 
Oxytetracycline (ppm) 
Diclazuril (ppm) 

 
200 
500 

1 

 
- 
- 
- 

 
Az ivóvíz súlyszelepes önitatókból tetszés szerinti mennyiségben állt az 

állatok rendelkezésére. 

A nyulaknak az egyes kísérleti csoportokba történő besorolásakor a 

csoportonkénti azonos induló átlagsúly elérésére törekedtünk, a csoportba 

soroláskor a nyulak származását, illetve a közöttük fennálló rokonsági 

kapcsolatokat nem vettük figyelembe. Az egyes kísérletekben a nyulak 

átéagos induló súlya a következőképpen alakult: 1. kísérlet: 936±56g, 2. 

kísérlet: 900±51g, 3. kísérlet: 836±42g.  
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4.2. Kísérleti elrendezések 
 
4.2.1. A hizlalás különböző szakaszában mélyalomra helyezett 

hízónyulak vizsgálata 

Az első kísérletünket 240 vegyesivarú Pannon fehér növendéknyúllal 

végeztük, két ismétlésben. Az állatokat 12, ponthegesztett dróthálóból 

készült, rácspadozatú, egyenként 50x170 cm alapterületű, 80 cm magas, 

felülről nyitott fülkében helyeztük el (3. kép). Minden fülkéhez egy 40 cm 

hosszúságú etető és 2 súlyszelepes itató tartozott. A fülke egyik végében volt 

az etető, a másikban (1,71m távolságra) az itatószelepek. 

 

  
3. kép 

A kísérleti állatok elhelyezése felülről nyitott fülkékben rács, illetve mélyalmos 
padozaton 
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Az alomanyag (szalma) behelyezésének időpontjától függően négy 

kísérleti csoportot alakítottunk ki: 

1. a nyulak a kísérlet teljes ideje alatt rácspadozaton tartózkodtak; 

2. az állatok 9 hetes korukig rácspadozaton, utána mélyalmon voltak; 

3. az állatok 7 hetes korukig rácspadozaton, utána mélyalmon voltak; 

4. a nyulak az egész kísérlet alatt mélyalmon tartózkodtak. 

 
Életkor (hét) Kísérleti 

csoportok 5-7 7-9 9-11 

1. csoport Rács Rács Rács 

2. csoport Rács Rács Mélyalom 

3. csoport Rács Mélyalom Mélyalom 

4. csoport Mélyalom Mélyalom Mélyalom 

 

A nyulakat mind a négy csoporton belül három telepítési sűrűség (7, 10, 

illetve 13 nyúl/fülke, azaz 8, 12 illetve 16 nyúl/m2) mellett neveltük. 

A fülkékben a mélyalmot naponta felülszórtuk, hetente pedig teljes 

alomcserét végeztünk. 

 

4.2.2 Különböző méretű fülkékben, eltérő padozaton és eltérő telepítési 

sűrűség mellett nevelt növendéknyulak vizsgálata 

Ebben a kísérletben – szintén két ismétlésben – 312 vegyesivarú Pannon 

fehér növendéknyulat telepítettünk 4-4, egyenként 100x170 cm (nagy fülke), 

illetve 50x170 cm alapterületű (kis fülke), 80 cm magas, felülről nyitott 

fülkébe, valamint 18, egyenként 30x33 cm alapterületű hagyományos 

hizlalóketrecbe. A hagyományos ketrecekben az állatokat rács padozaton, 16 
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nyúl/m2-es telepítési sűrűség (2 nyúl/ketrec) mellett hizlaltuk. A 

hagyományos hizlalóketrecet tekintettük kontroll csoportnak. Minden 

második fülkében fémrács, a többiben mélyalom padozat volt, amit naponta 

felülszórtunk. A fémrács padozatú fülkékben a telepítési sűrűség 12 illetve 16 

nyúl/m2, a mélyalmos fülkékben 8 illetve 12 nyúl/m2 volt. A kísérlet 

elrendezését a 3. ábra mutatja. 

 

 
3. ábra 

A második kísérlet elrendezése 
 

4.2.3. Rács, illetve kombinált padozaton nevelt hízónyulak vizsgálata 

A harmadik kísérletet 124 Pannon fehér növendéknyúllal végeztük, két 

ismétlésben. Az állatokat 12 – egyenként 50x170 cm alapterületű, 80 cm 

magas, felülről nyitott – fülkékben, illetve 18 – egyenként 30x33 cm 

alapterületű – hagyományos hizlalóketrecben helyeztük el. A hagyományos 

ketrecekben az állatokat rács padozaton, 16 nyúl/m2-es telepítési sűrűség (2 

nyúl/ketrec) mellett hizlaltuk. A kísérletben a hagyományos hizlalóketrec 

kontroll csoportként szolgált. A fülkék felében fémrács padozatot, másik 

felében kombinált padozatot (a fülke alapterületének fele rácspadozatú, másik 

fele szalma padozatú) használtunk (4. kép), amit naponta felülszórtunk. A 
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kombinált padozatú fülkékben az állatok szabadon mozoghattak a két rész 

között. Mind a fémrács, mind a kombinált padozatú fülkékben három 

telepítési sűrűséget (8, 12, illetve 16 nyúl/m2) alkalmaztunk. 

 

 
4. kép 

A kísérleti állatok elhelyezése rács, illetve kombinált padozatú fülkékben 
 

 

4.3. Etológiai megfigyelések 
A kísérletek 6 hete alatt minden héten, ugyanazon a napon, infravörös 

kamerával 24 órás videofelvételeket készítettünk. A 24 órás felvételekből 

minden tizedik percet értékeltünk. Ezekben az időpontokban minden állatról 

feljegyeztük az általa éppen mutatott viselkedésformát, majd 

viselkedésformánként összegeztük a napi megfigyelések számát. Ezeket az 

értékeket a napi megfigyelések teljes számával visszaosztva kiszámítottuk az 

egyes viselkedésformák átlagos előfordulási gyakoriságát. A kísérletek során 

az alábbi viselkedésformákat vizsgáltuk: evés, ivás, mozgás, pihenés, 
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tisztálkodás, szociális viselkedés, agresszió, sztereotíp viselkedés és a 

mélyalomra helyezett állatoknál a szalma fogyasztása. GUNN és MORTON 

(1995), valamint MORISSE és MAURICE (1996) alapján az egyes 

viselkedésformák alatt az alábbiakat értjük: 

 

- evés: a takarmány fogyasztása az etetőből és a táp rágása; 

- ivás: vízfogyasztás a súlyszelepes itatóból; 

- mozgás: bármilyen helyváltoztatás; 

- pihenés: alvás, illetve bármilyen pozícióban történő fekvés és ülés; 

- tisztálkodás: minden olyan viselkedési forma, amikor a nyúl a saját 

testével foglalkozik; 

- szociális viselkedés: minden olyan pozitív viselkedési forma, amikor 

az állatok egymással foglalkoznak (összebújás, egymás tisztogatása); 

- agresszív viselkedés: egy másik nyúl megharapása, kergetés, 

verekedés; 

- sztereotíp viselkedés: a normálistól eltérő, állandóan ismétlődő 

viselkedés (pl. a rács rágása); 

- szalmaevés: az alomanyag fogyasztása. 

 

4.4. Termelési adatok feljegyzése 
Az állatok testsúlyát egyedileg, takarmányfogyasztását ketrecenként, 

illetve fülkénként mértük hetente, mindig ugyanabban az időpontban. A 

kapott adatok alapján kiszámítottuk a nyulak súlygyarapodását és 

takarmányértékesítését. 
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4.5. Vágás, darabolás 
A kísérletek végén – 11 hetes életkorban – minden állat, éheztetés nélkül  

levágásra került. A vágás során az alábbi paramétereket jegyeztük fel: 

- vágáskori testsúly, 

- véreztetés utáni testsúly, 

- vágási kitermelés (meleg karkasz súlya fejjel, ehető belsőségekkel és 

a zsírdepókkal együtt), 

- hűtött karkasz súlya (a meleg karkasz 4 °C-on történő 24 órás hűtését 

követően), 

- szív+tüdő súlya, 

- máj súlya, 

- vesék súlya, 

- vállövi zsír súlya, 

- vese körüli zsír súlya, 

- fej súlya, 

- bőr súlya, 

- ehetetlen belsőségek (belek) súlya, 

- lábvégek súlya. 

A hűtött karkaszt – BLASCO és OUHAYOUN (1996) módszere szerint – a 7. 

és a 8. hátcsigolya, valamint a 6. és a 7. ágyékcsigolya között elvágtuk, majd 

az így kapott elülső-, középső- és hátulsó rész súlyát lemértük. A mért 

értékek alapján ezután kiszámítottuk az egyes szerveknek és testrészeknek a 

hűtött karkaszhoz viszonyított arányát. 
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4.6. Húsminőségi vizsgálatok 
A húsminőséget a hosszú hátizmon vizsgáltuk. Rögtön a vágást követően 

mértük a minták pH-ját és színét, majd meghatároztuk szárazanyag-, fehérje-, 

zsír- és hamutartalmát. 

A pH méréséhez Testo 205 típusú szúróelektródás pH mérőt használtunk 

(5. kép). A színt Minolta Chromameter CR-300 típusú készülékkel határoztuk 

meg. A fényforrást mindig a húsminta friss metszéslapjára, az izomrostokkal 

párhuzamosan helyeztük el. A minták szárazanyag-, fehérje-, zsír- és 

hamutartalmát a Magyar Szabvány előírásai szerint határoztuk meg 

(szárazanyag: MSZ ISO 1442, nyersfehérje: MSZ EN ISO 5983-1:2005, 

nyerszsír: MSZ 6369-15:1982, nyershamu: MSZ ISO 5984:1992). 

 

 

 
5. kép 

Hosszú hátizom pH mérése 
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4.7. Statisztikai értékelés módszere 
 

A padozat és a telepítési sűrűség viselkedésre és termelésre gyakorolt 

hatását többtényezős varianciaanalízissel értékeltük az alábbi modell szerint: 

VTijk =  + Pi + TSj + eijk 

(VT = vizsgált tulajdonság,  = populáció átlag, Pi = padozat (i = 1-2), TSj = telepítési 

sűrűség (j = 1-3), eijk = véletlen hiba). 

Az első kísérletben – a padozatváltás hatásának elemzésére – egytényezős 

varianciaanalízist használtunk. Az egyes kísérleti csoportok között 

megfigyelt különbségek statisztikai megbízhatóságát LSD-teszttel értékeltük. 

A különböző alternatív rendszerekben nevelt nyulak viselkedésének és 

termelésének a hagyományos hizlalóketrecekben nevelt (kontroll) egyedektől 

való eltérését Dunnett-teszttel értékeltük. A statisztikai számításokhoz az 

SPSS statisztikai programcsomag Windows alatt futó 10.0-ás verzióját 

használtuk (SPSS for Windows, 1999). 
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 
 

5.1. A hizlalás különböző szakaszában mélyalomra helyezett 

hízónyulak vizsgálata 
5.1.1. Viselkedés 

Az evés előfordulási gyakoriságát vizsgálva megállapítottuk, hogy annak 

alakulására a padozat és az életkor volt statisztikailag is igazolható hatással 

(6. táblázat). A rácspadozaton tartózkodó nyulaknál közel 10, míg a szalmán 

nevelt csoportban alig több, mint 7%-ban lehetett megfigyelni előfordulását. 

Bár a telepítési sűrűség nem befolyásolta szignifikánsan az evés 

gyakoriságát, mégis tendenciaszerű csökkenést lehetett megfigyelni a 

négyzetméterenkénti egyedszám növekedésével. Az életkor előrehaladtával 

ugyancsak az evés előfordulási gyakoriságának folyamatos csökkenését 

lehetett megfigyelni: a kísérlet kezdetekor megfigyelt érték a vizsgálat utolsó 

hetére a kétharmadára esett vissza. 

A rácspadozatra történő almolást követően szignifikánsan csökkent az 

evés gyakorisága (7. táblázat). A 7 hetes kortól szalmán nevelt csoportban a 

háromnegyedére, míg a 9 hetes kortól szalmán nevelt csoportban a felére 

csökkent a szalma behelyezését követően. Ennek elsősorban az a 

magyarázata, hogy a nyulak szívesen fogyasztották a frissen behelyezett 

szalmát, és emiatt jelentősen csökkent a tápfogyasztás gyakorisága. 

Megfigyeltük, hogy a padozatváltástól függetlenül, 9 hetes kort követően 

minden csoportban csökkent az evés előfordulási gyakorisága, aminek az oka 

a gyógyszeres tápról a gyógyszermentes tápra történő átállásban keresendő.
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6. táblázat  

A padozat, a telepítési sűrűség és az életkor hatása a növendéknyulak néhány viselkedésformájának előfordulási 
gyakoriságára 

Padozat Telepítési sűrűség 
(nyúl/m²) Életkor (hét) Szignifikanciaszint 

Viselkedésforma 

Rács Szalma 8 12 16 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 
S. E. 

Padozat Telepítési 
sűrűség Életkor 

Evés (%) 9,58a 7,36b 8,74 8,45 8,23 9,71a 9,35a 9,32a 8,72a 7,08b 6,65b 0,264 <0,001 0,349 <0,001 

Ivás (%) 1,39 1,40 1,54a 1,60a 1,05b 1,76a 1,63a 1,45ac 1,18bc 1,12b 1,23bc 0,059 0,880 <0,001 <0,001 

Mozgás (%) 5,01 4,89 5,27 4,65 4,94 7,15a 4,08b 4,34b 3,80b 4,73bc 5,61c 0,198 0,714 0,234 <0,001 

Pihenés (%) 63,5a 60,3b 59,6a 62,6b 63,4b 61,0a 60,2a 60,6a 60,1a 63,7b 65,6b 0,461 <0,001 <0,001 <0,001 

Tisztálkodás 
(%) 16,4a 12,7b 14,3a 13,5a 15,8b 10,5a 15,8b 15,6b 15,9b 15,8b 13,6c 0,419 <0,001 0,006 <0,001 

Szociális 
viselkedés (%) 4,04 4,79 4,32a 5,70b 3,21c 4,57 4,38 3,89 5,39 4,22 4,03 0,218 0,060 <0,001 0,235 

Sztereotíp 
viselkedés (%) 0,06 0,13 0,20 0,06 0,02 0,10a 0,45b 0,03a 0,03a 0,00a 0,00a 0,040 0,334 0,116 0,005 

Szalmaevés (%) - 8,43 6,03a 3,44b 3,35b 5,21 4,11 4,77 4,88 3,35 3,28 0,569 <0,001 <0,001 0,113 
abc Soronként – adott kezelésen belül – az eltérő betűk szignifikáns különbséget jelölnek (P<0,05) 
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7. táblázat 
Eltérő ideig rácspadozaton, illetve mélyalmon nevelt növendéknyulak néhány viselkedésformájának előfordulási gyakorisága 

a hizlalás különböző szakaszaiban 

Padozat Életkor 
(hét) Evés (%) Ivás (%) Mozgás 

(%) 
Pihenés 

(%) 
Tisztálkodás 

(%) 

Szociális 
viselkedés 

(%) 

Agresszió 
(%) 

Sztereotíp 
viselkedés 

(%) 

Szalma 
evés (%) 

5-7 10,9a 1,37 5,02 62,9ab 15,1 4,65 0,03 0,05 - 

7-9 10,45a 1,18 4,33 60,8a 17,8 4,91 0,00 0,06 - Végig rács 

9-11 6,72b 1,03 5,33 66,4b 17,5 3,04 0,00 0,00 - 

5-7 11,7a 2,23a 5,47 61,1 15,5a 3,64 0,03 0,33a - 

7-9 10,6a 1,38b 4,27 62,8 16,4a 4,59 0,00 0,01b - 
9 hetes 
kortól 
szalma 

9-11 5,95b 1,35b 5,57 63,5 11,4b 4,60 0,00 0,00b 7,67 

5-7 9,88a 1,83a 6,10 62,9a 14,6 4,51 0,00 0,18 - 

7-9 7,70b 1,33ab 3,63 57,6b 14,3 5,96 0,00 0,03 9,40 
7 hetes 
kortól 
szalma 

9-11 6,48b 1,07b 5,72 64,9a 11,5 4,34 0,03 0,00 6,03 

5-7 7,88a 1,52 6,00a 58,8 11,2 4,35 0,00 0,46a 10,3 

7-9 7,40a 1,37 4,05b 60,3 14,6 3,86 0,00 0,02b 8,42 Végig 
szalma 

9-11 6,10b 1,27 4,90ab 60,6 14,7 5,28 0,00 0,00b 7,25 
abc Oszloponként – adott kísérleti csoporton belül – az eltérő betűk szignifikáns különbséget jelölnek (P<0,05) 
A táblázatban a színes mezők a mélyalmon töltött időszakot, a piros vonal pedig a tápváltás idejét jelzi.
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Az evéssel ellentétben, az ivás előfordulási gyakoriságát a padozat nem 

befolyásolta (6. táblázat). Szignifikáns hatása volt viszont a telepítési 

sűrűségnek és az életkornak. A telepítési sűrűség esetében csak 16 nyúl/m2 

mellett csökkent statisztikailag is igazolhatóan a nyulak ivási gyakorisága, 

míg kisebb telepítési sűrűségnél az értékek nagyon hasonlóan alakultak. A 

telepítési sűrűség hatását azonban óvatosan szabad csak értékelni, mivel a 

fülkénkénti két itató miatt nagyobb csoportlétszám esetén csak arányaiban 

kevesebb nyúl tud egyszerre inni. 

Az életkor előrehaladtával – a kísérlet utolsó hetét kivéve – az ivás 

előfordulási gyakorisága is folyamatosan csökkent. A rácspadozatra történő 

almolásnak nem volt szignifikáns hatása az ivás előfordulási gyakoriságára 

(7. táblázat). 

A mozgás gyakoriságát sem a padozat, sem a telepítési sűrűség nem 

befolyásolta szignifikánsan (6. táblázat). Az életkor hatását elemezve a 

legnagyobb aktivitást (7,15%) a kísérlet első hetében lehetett megfigyelni, 

aminek feltehetően az új környezetbe kerülés lehetett a fő kiváltója. Az ezt 

követő hetekben (10 hetes korig) a mozgási aktivitás szignifikánsan 

alacsonyabb értéket mutatott: 3,80 és 4,73% között ingadozott. A kísérlet 

utolsó hetében azonban ismét megnőtt a gyakorisága (5,61%). 

A rácspadozat szalma padozatra történő cserélése sem 7, sem pedig 9 

hetes korban nem befolyásolta a nyulak mozgási aktivitását (7. táblázat). 

A pihenés előfordulási gyakoriságát a padozat, a telepítési sűrűség és az 

életkor is szignifikánsan befolyásolta (6. táblázat). Megfigyeltük, hogy 

rácspadozaton – várakozásunkkal ellentétben – statisztikailag is igazolhatóan 

gyakrabban pihentek az állatok, mint a kényelmesebbnek gondolt szalma 

padozaton (63,5%, illetve 60,3%). A telepítési sűrűség esetében minél több 

nyulat neveltünk egy fülkében, annál nagyobb lett a pihenés aránya. Az 
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életkor hatását elemezve megfigyeltük, hogy a kísérlet első négy hetében 

tapasztalt 60-61%-os értékről a kísérlet végére – statisztikailag is igazolható 

mértékben – 64-65%-ra nőtt az előfordulási gyakorisága. Bár a 7 hetes kortól 

szalmázott csoportban szignifikánsan kevesebbet pihentek a nyulak a szalma 

behelyezését követően, nem tartjuk valószínűnek, hogy ez a padozatváltás 

következménye. A 9 hetes kortól szalmázott padozaton nevelt nyulaknál 

ugyanis ezzel éppen ellenkező irányú változást figyeltünk meg (7. táblázat). 

A tisztálkodás előfordulási gyakoriságát a padozat, a telepítési sűrűség és 

az életkor is szignifikánsan befolyásolta (6. táblázat). Megfigyeltük, hogy az 

állatok rácspadozaton szignifikánsan gyakrabban tisztálkodtak, mint az egyre 

inkább elszennyeződő szalmázott padozaton (16,4%, illetve 12,7%). A 

telepítési sűrűség hatását vizsgálva a legnagyobb telepítési sűrűség mellett 

figyeltük meg leggyakrabban (15,8%) ezt a viselkedésformát. Az életkor 

előrehaladtával az első héten megfigyelt alacsonyabb érték (10,5%) 6-10 

hetes életkorra közel 16%-ra nőtt. A kísérlet utolsó hetében azonban – 

statisztikailag is igazolható mértékben – ismét csökkent (13,6%). 

A rácspadozat 9 hetes korban szalma padozatra történő cserélése 

szignifikánsan csökkentette a tisztálkodás előfordulási gyakoriságát (7. 

táblázat). A padozat 7 hetes korban történő váltásakor azonban nem lehetett 

ilyen változást megfigyelni. 

A szociális viselkedés előfordulási gyakoriságában ugyan a telepítési 

sűrűség hatása szignifikáns volt, egyértelmű tendenciát a csoportok között 

mégsem lehetett megfigyelni (6. táblázat). 

A padozatváltás a szociális viselkedés esetében nem befolyásolta 

szignifikánsan a viselkedés előfordulási gyakoriságát (7. táblázat). 

A kísérlet során agresszív viselkedést mutató egyedeket csak elvétve 

lehetett megfigyelni (7. táblázat). Ennek a viselkedésformának olyan csekély 
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volt az előfordulási gyakorisága, hogy a padozat, a telepítési sűrűség és az 

életkor hatását statisztikailag nem is lehetett kimutatni. 

A sztereotíp viselkedés előfordulási gyakoriságát csak az életkor 

befolyásolta szignifikánsan (6. táblázat). Főleg a kísérlet első két hetében 

fordult elő nagyobb gyakoriságban, utána jelentősen csökkent és a kísérlet 

utolsó két hetében már egyik kísérleti csoportban sem lehetett megfigyelni. 

A telepítési sűrűség szignifikánsan befolyásolta a sztereotíp viselkedés 

előfordulási gyakoriságát Gyakrabban (0,20%) fordult elő 8 nyúl/m2 mellett, 

mint nagyobb telepítési sűrűségnél (0,06%, illetve 0,02%). 

A kísérlet során végig szalmázott padozaton tartott csoportban – a 

tápfogyasztáshoz hasonlóan – a szalmaevés előfordulási gyakoriságának 

folyamatos csökkenését tapasztaltuk (7. táblázat). A 7 hetes korban 

szalmázott csoportban hasonló (9,40% → 6,03%) csökkenést lehetett 

megfigyelni a 7-9. és a 9-11. élethét között. A 9 hetes korban szalmára 

helyezett nyulak szalmaevésének gyakorisága viszont elmaradt a másik két 

csoportban megfigyelt egyedekétől és a szalma behelyezését követően is csak 

valamivel több, mint 7%-os értéket ért el. 

Eredményeink irodalmi adatokkal való összevetését jelentősen nehezítette, 

hogy hasonló felépítésű etológiai kísérletből származó eredményeket a 

szakirodalomban nem találtunk. Megállapítottuk azonban, hogy TROCINO és 

mtsai (2004) eredményeihez hasonlóan sem az evés, sem a mozgás, sem a 

pihenés előfordulási gyakoriságát nem befolyásolta szignifikánsan, hogy 12 

vagy 16 nyulat telepítettünk négyzetméterenként. 

A rácspadozaton nevelt nyulak viselkedésformáinak előfordulási 

gyakoriságát összevetve azt tapasztaltuk, hogy a megfigyelt értékek nagyon 

hasonlóak a két kísérletben. Az egyetlen kivételt a mozgás jelentette, 
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amelynek előfordulási gyakorisága több mint kétszer akkora volt a saját 

kísérletünkben. 

Míg TROCINO és mtsai (2004) a rács-, illetve lécpadozaton nevelt nyulak 

viselkedésformáinak előfordulási gyakoriságában nem találtak különbséget, 

addig saját vizsgálatunkban – rácspadozat és mélyalom között – az evés, a 

pihenés és a tisztálkodás előfordulási gyakoriságában is szignifikáns 

padozathatást tudtunk kimutatni. Ez az evés és a pihenés esetében 

megegyezett, míg a tisztálkodás esetében ellentétes volt a MORISSE és 

MAURICE (1997), valamint a DAL BOSCO és mtsai (2002) által közöltekkel. 

Az elszennyeződő szalmás padozaton – várakozásunkkal és az irodalmi 

adatokkal ellentétben – szignifikánsan kevesebb tisztálkodást figyeltünk meg, 

mint a végig tisztább rácspadozaton. 

A mozgás és a szociális viselkedés előfordulási gyakoriságában a padozat 

hatását nem sikerült kimutatnunk, pedig DAL BOSCO és mtsai (2002) szerint 

mindkét viselkedésforma előfordulási gyakorisága nagyobb a szalmázott 

padozaton. A pihenés rácspadozaton való gyakoribb előfordulása ugyanakkor 

várható volt korábbi, szabad helyválasztásos kísérletek eredményei alapján 

(MORISSE és mtsai, 1999; OROVA és mtsai, 2004). 

A rácspadozatra történő almolást követően megfigyelt csökkenés az evés 

előfordulási gyakoriságában szintén nem volt meglepő, hiszen KUSTOS és 

mtsai (2003/a, 2003/b) már kimutatták, hogy a szalma behelyezését követő 

héten szignifikánsan csökken a nyulak tápfogyasztása. Ennek oka, hogy ezek 

az állatok az alomanyagból is fogyasztanak, amit saját vizsgálatunkkal is 

sikerült igazolnunk. 
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5.1.2. Takarmányfogyasztás 

A takarmányfogyasztást vizsgálva megállapítottuk, hogy a rácspadozaton 

nevelt nyulak a kísérlet teljes ideje alatt több tápot ettek, mint a hosszabb-

rövidebb ideig mélyalmon nevelt társaik. A végig rácspadozaton tartózkodó 

állatok átlagos takarmányfogyasztása – a kísérlet teljes idejére vonatkoztatva 

– meghaladta a napi 120g-ot, míg a különböző ideig mélyalmon nevelt 

állatok takarmányfelvétele egyik esetben sem érte el ezt az értéket (118, 115, 

illetve 117g/nap, sorrendben a 9 és a 7 hetes kortól, illetve a végig 

mélyalmon nevelt állatok esetében). A kísérleti csoportok között megfigyelt 

különbségeket azonban statisztikailag nem tudtuk igazolni (P>0,05). 

A telepítési sűrűség hatását vizsgálva szintén nem lehetett szignifikáns 

különbségeket kimutatni az egyes csoportok között (118, 119, illetve 116 

g/nap, sorrendben a 8, 12, illetve 16 nyúl/m2 telepítési sűrűség mellett nevelt 

nyulak esetében). 

 

5.1.3. Súlygyarapodás 

A kísérleti állatok súlygyarapodását vizsgálva megállapítottuk, hogy a 

rácspadozaton tartózkodó csoport súlygyarapodása minden héten meghaladta 

– 1,5-9,0 g-mal – a mélyalmon lévő nyulakét (8. táblázat). 
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8. táblázat 
A padozat és a telepítési sűrűség hatása a növendéknyulak súlygyarapodására 

Padozat Telepítési sűrűség 
(nyúl/m²) Szignifikanciaszint 

Életkor 

Rács Szalma 8 12 16 Padozat Telepítési 
sűrűség 

5 és 6 hetes kor 
között 37,1 35,9 36,1 36,8 36,7 0,496 0,945 

6 és 7 hetes kor 
között 41,1a 32,1b 38,5a 37,4a 34,0b <0,001 0,001 

7 és 8 hetes kor 
között 41,9a 36,7b 39,3 38,2 40,4 <0,001 0,160 

8 és 9 hetes kor 
között 40,8 39,3 39,7 39,4 41,0 0,095 0,261 

9 és 10 hetes kor 
között 44,2a 39,9b 42,1 40,8 43,2 0,001 0,166 

10 és 11 hetes 
kor között 33,4 31,9 34,5 32,4 32,9 0,374 0,207 

5 és 11 hetes kor 
között 38,6 36,6 38,1 36,5 37,1 0,076 0,613 

 

A rácspadozaton tartózkodó nyulak súlygyarapodása 6 és 10 hetes életkor 

között 40 g/nap felett alakult, míg a mélyalmon lévő nyulaké egyik héten sem 

érte el ezt az értéket. A különbséget 6 és 8, valamint 9 és 10 hetes kor között 

lehetett statisztikailag – P<0,05 szinten – is igazolni. 

A telepítési sűrűség hatását csak 6 és 7 hetes kor között lehetett kimutatni, 

amikor a legnagyobb – 16 nyúl/m2 – telepítési sűrűség mellett nevelt egyedek 

súlygyarapodása szignifikánsan elmaradt a kisebb – 8, illetve 12 nyúl/m2 – 

telepítési sűrűség mellett nevelt társakétól. A hizlalás többi időszakában a 

telepítési sűrűség hatását nem lehetett kimutatni, a súlygyarapodás 

alakulásában akkor még tendenciaszerű változások sem érvényesültek. 
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A hizlalási végsúly alakulását tekintve megállapítottuk, hogy 11 hetes 

életkorra a végig rácspadozaton nevelt nyulak érték el a legnagyobb élősúlyt 

(4. ábra). 
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4. ábra 

A különböző ideig rácspadozaton, illetve mélyalmon nevelt nyulak 11 hetes kori 
élősúlyának alakulása 

(Az eltérő betűk – P<0,05 szinten – szignifikáns különbséget jelölnek) 
 

A mélyalmon tartózkodó nyulak kisebb súlygyarapodása miatt, minél 

hosszabb volt a mélyalmon való nevelési időszak, annál jobban csökkent a 

hizlalási végsúly. A végig rácspadozaton, illetve végig mélyalmon nevelt 

nyulak 11 hetes kori súlyában több mint 100 g-os különbséget kaptunk. A 

végig mélyalmon nevelt állatok hizlalási végsúlya 4,08%-kal maradt el a 

végig rácspadozaton neveltekétől. 

A telepítési sűrűségnek a hizlalási végsúlyt befolyásoló hatását nem 

lehetett kimutatni (2484±150, 2457±147, illetve 2474±186g sorrendben a 8, 

12, illetve 16 nyúl/m2 telepítési sűrűség mellett nevelt nyulak esetében). 

Érdekes volt ugyanakkor megfigyelni, hogy a legnagyobb hizlalási végsúlyt 

az animal welfare szempontjából leginkább kifogásolt rács padozaton és 

egyidejűleg a legnagyobb – 16 nyúl/m2 – telepítési sűrűség mellett nevelt 

nyulak érték el (5. ábra). 

 a ab bc  c 
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5. ábra 
A növendéknyulak 11 hetes kori élősúlyának alakulása a padozattól és a telepítési 

sűrűségtől függően 
 

5.1.4. Takarmányértékesítés 

A takarmányértékesítés tekintetében – a teljes hizlalási időszakot tekintve 

– a legkedvezőbb értéket a végig rácspadozaton hizlalt csoportban 

tapasztaltuk (3,13±0,13; 3,14±0,15; 3,20±0,17 és 3,23±0,15 kg/kg sorrendben 

a végig rácspadozaton, a 9 hetes kortól mélyalmon, a 7 hetes kortól 

mélyalmon és a végig mélyalmon hizlalt csoportokban).  

A hizlalási végsúlyhoz hasonlóan, megfigyelhető volt, hogy a mélyalmon 

való tartózkodás idejének növekedésével, egyre kedvezőtlenebbül alakultak a 



 55 

feljegyzett értékek. Az egyes kísérleti csoportok közötti különbségeket 

azonban statisztikailag nem lehetett igazolni (P>0,05). 

A telepítési sűrűségnek a takarmányértékesítésre gyakorolt hatását 

vizsgálva a legrosszabb értéket (3,30 kg/kg) a 12 nyúl/m2 telepítési sűrűség 

mellett nevelt nyulak mutatták. A 8, illetve 16 nyúl/m2 telepítési sűrűség 

mellett hizlalt állatok ennél kissé kedvezőbb eredményt értek el (3,09, illetve 

3,15 kg/kg), de a csoportok közötti különbségeket nem lehetett – P<0,05 

szinten – statisztikailag igazolni. 

 

5.1.5. Elhullás 

A rácspadozatra történő ráalmolás időpontja és a telepítési sűrűség az 

elhullást nem befolyásolta. A vizsgálat teljes ideje alatt mindössze egyetlen 

állat esett ki a kísérletből. 

 

5.1.6. Vágás 

A mélyalmon való tartózkodás idejének hossza nem volt szignifikáns 

hatással sem a nyulak vágási kitermelésére, sem az egyes szervek, illetve 

testrészek testsúlyhoz viszonyított arányára (9. táblázat). A telepítési sűrűség 

csak a máj hűtött karkaszhoz viszonyított arányát befolyásolta szignifikánsan, 

ami a legnagyobb telepítési sűrűség mellett nevelt nyulak esetében mutatta a 

legkisebb értéket. 

 

5.1.7. Húsminőség 

A húsminőségi paraméterek közül a hosszú hátizom pH-ját vizsgálva 

megállapítottuk, hogy azt a mélyalomra helyezés időpontja nem befolyásolta 

szignifikánsan (10. táblázat). Az értékek minden húsmintánál az elfogadott 

határértékek (5,2-7,2) között mozogtak. 
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A húsminták szárazanyag- és fehérjetartalmában azonban már a 

mélyalmon való tartózkodás időtartalmától függő szignifikáns hatást 

tapasztaltunk. A választástól, illetve a 7. élethéttől mélyalmon nevelt nyulak 

húsa mindkét paraméter esetében szignifikánsan elmaradt a 9 hetes életkorig, 

illetve a kísérlet teljes ideje alatt rácspadozaton nevelt társakétól, ami 

kedvezőtlen irányú változásnak tekinthető. 

A hús színét jellemző paraméterek (világosság, sárgásság, pirosasság) 

közül egyik esetben sem lehetett a mélyalmon való tartózkodás 

időtartamának szignifikáns hatását kimutatni. 

A telepítési sűrűség a vizsgált paraméterek közül csak a hosszú hátizom 

pH-ját befolyásolta szignifikánsan. A pH a 8 nyúl/m2-es telepítési sűrűség 

mellett mutatta a legalacsonyabb értéket. 
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9. táblázat 

A padozat és a telepítési sűrűség hatása a hizlalás különböző szakaszaiban mélyalomra helyezett növendéknyulak vágási 
tulajdonságainak alakulására 

Padozat Telepítési sűrűség (nyúl/m²) S. E. Szignifikanciaszint 

Tulajdonság 
Végig 
rács 

9. héttől 
szalma 

7. héttől 
szalma 

Végig 
szalma 8 12 16  Padozat Telepítési 

sűrűség 
Interak-

ció 

Egyedszám (n) 60 59 60 60 56 79 104 - - - - 

Meleg karkasz (%) 60,5 59,8 60,2 60,5 60,0 60,3 60,4 0,146 0,345 0,587 0,482 

Hűtött karkasz (%) 58,4 57,6 57,7 58,2 57,9 58,1 58,0 0,138 0,230 0,858 0,102 

Elülső rész (CC%) 26,2 26,0 25,8 26,3 26,4 25,9 26,0 0,228 0,929 0,707 0,892 

Középső rész (CC%) 24,1 24,3 24,6 24,2 23,9 24,5 24,5 0,220 0,890 0,581 0,967 

Hátulsó rész (CC%) 32,3 32,4 32,4 32,1 32,2 32,2 32,5 0,060 0,207 0,109 0,414 

Szív + tüdő (CC%) 1,37 1,38 1,43 1,38 1,41 1,37 1,39 0,016 0,841 0,664 0,035 

Máj (CC%) 4,86 4,70 4,73 4,84 4,86a 4,85a 4,63b 0,041 0,232 0,030 0,660 

Vesék (CC%) 1,20 1,24 1,23 1,14 1,21 1,20 1,20 0,015 0,123 0,931 0,757 

Vese körüli zsír (CC%) 1,20 0,99 1,07 1,12 1,05 1,10 1,13 0,031 0,196 0,591 0,679 

Fej (CC%) 8,57 8,73 8,85 8,66 8,79 8,60 8,72 0,048 0,155 0,283 0,868 

(%) = a vágáskori súlyhoz viszonyítva; (CC%) = a hűtött karkasz súlyához viszonyítva 
abc Soronként az eltérő betűk szignifikáns különbséget jelölnek (P<0,05) 
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10. táblázat 
A hizlalás különböző szakaszában mélyalomra helyezett növendéknyulak hosszú hátizmának néhány minőségi tulajdonsága 

Padozat Telepítési sűrűség (nyúl/m²) S. E. Szignifikanciaszint 

Tulajdonság 
Végig 
rács 

9. héttől 
szalma 

7. héttől 
szalma 

Végig 
szalma 8 12 16  Padozat Telepítési 

sűrűség 
Interak-

ció 

Egyedszám (n) 60 59 60 60 56 79 104 - - - - 

pH 5,89 5,95 5,96 5,92 5,83a 5,97b 5,98b 0,022 0,623 0,017 0,464 

Világosság (L) 54,2 52,0 51,6 53,2 54,0 52,0 52,2 0,459 0,174 0,184 0,204 

Pirosasság (a) 4,82 4,48 4,67 4,67 4,87 4,89 4,22 0,134 0,869 0,063 0,664 

Sárgásság (b) 2,35 2,01 1,54 1,87 2,20 2,07 1,56 0,158 0,362 0,206 0,398 

Szárazanyag (%) 26,2a 26,3a 25,6b 25,5b 26,0 25,9 25,9 0,097 0,005 0,971 0,758 

Fehérje (%) 21,5a 21,6a 21,3b 21,3b 21,4 21,4 21,4 0,039 0,018 0,961 0,821 

Zsír (%) 3,57 3,58 3,18 3,06 3,38 3,30 3,36 0,086 0,075 0,930 0,772 

Hamu (%) 1,15 1,14 1,14 1,15 1,14 1,15 1,14 0,003 0,549 0,319 0,940 
abc Soronként az eltérő betűk szignifikáns különbséget jelölnek (P<0,05) 
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Kísérleti eredményeinket a szakirodalmi adatokkal összevetve azt 

tapasztaltuk, hogy hozzánk hasonlóan több szerző is a mélyalmon nevelt 

nyulak gyengébb súlygyarapodásáról számolt be (DAL BOSCO és mtsai, 2002; 

METZGER és mtsai, 2003). A mélyalmon nevelt nyulak gyengébb 

súlygyarapodásának okaként ezek a szerzők az alomanyag fogyasztását 

említik, amit MORISSE és mtsai (1999), valamint magunk is igazoltunk. 

KUSTOS és mtsai (2003/b) szerint is visszaesik ugyan a nyulak 

súlygyarapodása az alomanyagra helyezést követően, de ez a rácspadozaton 

nevelt nyulakéval azonos vágósúly eléréséhez szükséges hizlalási idő hosszát 

csak 2-4 nappal növeli meg. 

DAL BOSCO és mtsai (2002) a gyengébb súlygyarapodás mellett, a 

mélyalmon nevelt nyulak alacsonyabb takarmányfogyasztását és rosszabb 

takarmányértékesítését is kimutatták, ami ugyancsak egybevág kísérleti 

eredményeinkkel. Az említett szerzőkkel ellentétben azonban nem találtunk 

szignifikáns különbséget a rácspadozaton és a mélyalmon nevelt állatok 

hizlalás alatti elhullásában, aminek feltehetően az általunk használt – a 

nyulak 9 hetes életkoráig etetett – gyógyszeres táp, illetve a szennyeződő 

alom rendszeres felülszórása lehet a magyarázata. 

METZGER és mtsai (2003) eredményeivel szemben saját vizsgálatunkban a 

mélyalmon való tartást nem találtuk kedvezőtlennek a nyulak vágóértékének 

alakulása szempontjából. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a hivatkozott 

szerzők jelentősen eltérő telepítési sűrűség mellett (8 nyúl/m2 a mélyalmon, 

illetve 18 nyúl/m2 a rácspadozaton) értékelték a kétféle padozaton nevelt 

nyulak vágási tulajdonságait, így a két kísérlet eredményei nehezen 

összevethetők. 

A ketrec helyett a nagyobb alapterületű fülkékben való nevelés során 

PRINCZ és mtsai (2006/a), valamint SZENDRŐ és mtsai (2009) is azt 
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tapasztalták, hogy a nagyobb mozgási aktivitásból adódóan csökken a nyulak 

súlygyarapodása és romlik a vágási kitermelése. Szintén a mozgási 

aktivitással lehet összefüggésben, hogy a fülkében nevelt nyulaknál nő a 

karkaszon belül a hátulsó rész (hátulsó lábak) aránya és csökken a zsírdepók 

mennyisége (MIRABITO és mtsai, 1999; COMBES és mtsai, 2003; SZENDRŐ és 

mtsai, 2009; DALLE ZOTTE és mtsai, 2009). 

A telepítési sűrűség hatását – több szerzővel (FERREIRA és SANTIAGO, 

1999; OLIVEIRA és ALMEIDA, 2002; TROCINO és mtsai, 2004; SZENDRŐ és 

mtsai, 2009) egyetértésben – vizsgálatunkban sem a súlygyarapodás, sem a 

vágási tulajdonságok alakulásában nem tudtuk kimutatni. A 2,5 kg-os 

testsúlyig – 77 napos korig – tartó hizlalás esetén a MAERTENS és DE GROOTE 

(1984) által ajánlott 16 nyúl/m2-es telepítési sűrűség megfelelőnek tűnik, a 

telepítési sűrűség 8, illetve 12 nyúl/m2-re történő csökkentésének nincs 

kedvező hatása sem a termelési, sem a vágási tulajdonságok alakulására. 

Ezek az eredmények egybevágnak LEBAS és mtsai (1986) vizsgálatával is, 

amely szerint csak 16 nyúl/m2-es telepítési sűrűség felett jelentkezik a nagy 

telepítési sűrűség negatív hatása. 
 

5.2. Különböző méretű fülkékben, eltérő padozaton és eltérő 

telepítési sűrűség mellett nevelt növendéknyulak vizsgálata 
 
5.2.1. Viselkedés 

A vizsgált viselkedésformák közül az evés előfordulási gyakoriságát 

elemezve megállapítottuk, hogy a hagyományos hizlalóketrecben elhelyezett 

nyulak gyakrabban (12,26%) fogyasztottak tápot, mint a fülkékben nevelt 

társaik (9,68-11,91%, 11. táblázat). A kontroll és a kísérleti csoportok között 

megfigyelt különbségeket azonban statisztikailag nem sikerült igazolni 

(P>0,05).
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11. táblázat 
Különböző méretű fülkékben, eltérő padozaton és eltérő telepítési sűrűség mellett nevelt növendéknyulak 

viselkedésformáinak előfordulási gyakorisága a kísérlet teljes idejére vonatkoztatva 
Nagy fülke Kis fülke 

Rács Mélyalom Rács Mélyalom Viselkedésforma 

12 nyúl/m² 16 nyúl /m² 8 nyúl /m² 12 nyúl /m² 12 nyúl/m² 16 nyúl /m² 8 nyúl /m² 12 nyúl /m² 

Kontroll S. E. 

Evés (%) 11,8 11,9 10,7 9,68 10,7 10,9 9,89 11,1 12,3 0,276 

Ivás (%) 1,42 1,99 2,14 2,14 2,01 2,04 1,75 1,85 1,50 0,066 

Mozgás (%) 4,72 4,82 6,72** 4,36 5,73 4,90 3,26 4,70 4,13 0,206 

Pihenés (%) 63,1 61,5 55,8 61,1 60,4 58,8 58,5 57,2 61,1 0,579 

Tisztálkodás (%) 15,4 15,1 11,1 9,93 15,9 17,7* 10,0 11,6 11,6 0,593 

Szociális 
viselkedés (%) 3,03 4,41 6,86** 6,98** 5,39 5,67 7,36*** 6,82** 3,06 0,314 

Sztereotíp 
viselkedés (%) 0,54*** 0,28*** 0,45*** 0,01*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 5,88 0,260 

Agresszió (%) 0,00 0,00 0,06* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 

Szalmaevés (%) - - 6,15 5,82 - - 9,13 6,60 - 0,540 

* = a különbség a kontrolltól P<0,05 szinten szignifikáns 
** = a különbség a kontrolltól P<0,01 szinten szignifikáns 

*** = a különbség a kontrolltól P<0,001 szinten szignifikáns 
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Az evéssel ellentétben az ivás előfordulási gyakorisága a kontroll 

csoportban – egy kivételtől eltekintve – ritkább volt, mint a fülkében nevelt 

állatoknál. A kontroll és a kísérleti csoportok között megfigyelt 

különbségeket azonban ez esetben sem lehetett statisztikailag igazolni 

(P>0,05). 

Mozgást gyakrabban figyeltünk meg a fülkékben nevelt nyulak esetében, 

mint a kontroll csoportban. A hagyományos hizlalóketrecben nevelt 

nyulakhoz képest azonban csak a nagy fülkében, mélyalmon, 8 nyúl/m2-es 

telepítési sűrűség mellett nevelt nyulak nagyobb mozgási aktivitását lehetett 

statisztikailag is igazolni (P<0,05). Ennek valószínűleg az lehet a 

magyarázata, hogy a kísérlet során csak ebben a fülkében figyeltünk meg 

agresszív viselkedést mutató egyedet, amely többször menekülésre – azaz 

mozgásra – késztette társait. 

A pihenés előfordulási gyakorisága egyik kísérleti csoportban sem tért el 

szignifikánsan a kontroll csoportban megfigyelt értéktől. Mind a nagy, mind 

a kis fülkében megfigyelhető volt azonban, hogy – ha statisztikailag nem is 

igazolható mértékben, de – ritkábban pihentek a nyulak a mélyalmon, mint a 

rácspadozaton. 

A tisztálkodással kapcsolatban megfigyeltük, hogy a kontroll csoport 

egyedei nem a fülkékben rácspadozaton, hanem a fülkékben mélyalmon 

nevelt nyulaknál megfigyelt előfordulási gyakorisághoz hasonló értékeket 

mutattak. A fülkékben rácspadozaton nevelt nyulak tisztálkodási gyakorisága 

jelentősen meghaladta a kontroll csoportban megfigyelt értéket, de a 

kontrollhoz képest csak a kis fülkében, rácspadozaton és 16 nyúl/m2-es 

telepítési sűrűség mellett nevelt állatok esetében lehetett a gyakoribb 

tisztálkodást statisztikailag is igazolhatóan (P<0,01) bizonyítani. 
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A szociális viselkedést a fülkében nevelt nyulaknál lehetett gyakrabban 

megfigyelni. Bár a kontrollhoz képest – egy kivételtől eltekintve – minden 

fülkében gyakoribb volt ennek a viselkedésformának az előfordulása, mégis 

csak a mélyalmon nevelt csoportokban lehetett a kontrolltól való eltérést 

statisztikailag is igazolni. Valamennyi mélyalmon nevelt csoportban a 

szociális viselkedés gyakorisága több mint kétszer akkora (6,82-7,36%) volt,  

mint a kontroll csoportban (3,06%) 

Sztereotíp viselkedés a kis fülkékben egyáltalán nem fordult elő, de a 

nagy fülkékben is csak elvétve lehetett ezt a viselkedésformát megfigyelni 

(0,01-0,54%). A kontroll csoportban ugyanakkor jelentős volt ennek a 

viselkedésformának az előfordulási gyakorisága (5,88%), ami szignifikánsan 

(P<0,001) eltért a kísérleti csoportokban megfigyelt értékektől. 

A mélyalmon nevelt csoportokban, 9 és 10 hetes kor között, a szalmaevés 

előfordulási gyakoriságának jelentős megemelkedését tapasztaltuk a 8 és 9 

hetes kor között megfigyelt értékekhez képest. A szalmaevés előfordulási 

gyakorisága 

- nagy fülkében 8 nyúl/m2-es telepítési sűrűség mellett 6,5%-ról 

7,5%-ra, 

- nagy fülkében 12 nyúl/m2-es telepítési sűrűség mellett 4,9%-ról 

11,5%-ra, 

- kis fülkében 8 nyúl/m2-es telepítési sűrűség mellett 9,7%-ról 12,8%-

ra, 

- kis fülkében 12 nyúl/m2-es telepítési sűrűség mellett 6,5%-ról 

11,8%-ra 

változott, ami feltehetően ebben a kísérletben is a gyógyszermentes táp 

etetésére való átállással magyarázható. A 8 és 9, illetve a 9 és 10 hetes kor 

között megfigyelt értékek közötti különbségek – a nagy fülkében 8 nyúl/m2-
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es telepítési sűrűség mellett hizlalt állatok kivételével – statisztikailag 

(P<0,001) is igazolhatónak bizonyultak. 

A fülkeméretnek és a telepítési sűrűségnek a rács, illetve mélyalmon 

nevelt nyulak viselkedési formáinak előfordulási gyakoriságára gyakorolt 

hatását vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a telepítési sűrűségnek egyik 

viselkedésforma előfordulási gyakoriságára sem volt szignifikáns hatása (12. 

és 13. táblázat). A fülkeméret a rácspadozaton nevelt nyulak esetében csak a 

szociális viselkedés, a mélyalmon nevelt nyulak esetében pedig csak a 

sztereotíp viselkedés előfordulási gyakoriságát befolyásolta szignifikánsan. 

 

12. táblázat 
A fülkeméret és a telepítési sűrűség hatása a rácspadozaton nevelt 
növendéknyulak viselkedésformáinak előfordulási gyakoriságára 

Fülke Telepítési sűrűség 
(nyúl/m²) S. E. Szignifikanciaszint 

Viselkedésforma 

Nagy Kicsi 12 16  Fülke 
méret 

Telepítési 
sűrűség 

Evés (%) 11,9 10,8 11,2 11,4 0,480 0,275 0,876 

Ivás (%) 1,71 2,03 1,72 2,01 0,087 0,051 0,073 

Mozgás (%) 4,77 5,31 5,22 4,86 0,318 0,412 0,582 

Pihenés (%) 62,3 59,6 61,7 60,1 0,747 0,067 0,276 

Tisztálkodás (%) 15,3 16,8 15,6 16,4 0,859 0,396 0,668 

Szociális viselkedés 
(%) 3,72 5,53 4,21 5,04 0,453 0,044 0,337 

Sztereotíp 
viselkedés (%) 0,41 0,00 0,27 0,14 0,150 0,184 0,665 

Agresszió (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 - - 
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13. táblázat 

A fülkeméret és a telepítési sűrűség hatása a mélyalmon nevelt növendéknyulak 
viselkedésformáinak előfordulási gyakoriságára 

Fülke Telepítési sűrűség 
(nyúl/m²) S. E. Szignifikanciaszint 

Viselkedésforma 

Nagy Kicsi 8 12  Fülke 
méret 

Telepítési 
sűrűség 

Evés (%) 10,2 10,5 10,3 10,4 0,340 0,675 0,894 

Ivás (%) 2,10 1,80 1,91 1,99 0,113 0,201 0,714 

Mozgás (%) 5,54 3,98 4,99 4,53 0,334 0,017 0,452 

Pihenés (%) 58,4 57,9 57,2 59,1 0,965 0,766 0,332 

Tisztálkodás (%) 10,5 10,8 10,6 10,8 0,600 0,812 0,867 

Szociális viselkedés 
(%) 6,92 7,09 7,11 6,90 0,328 0,810 0,760 

Sztereotíp 
viselkedés (%) 0,23 0,00 0,23 0,01 0,060 0,045 0,056 

Agresszió (%) 0,03 0,01 0,01 0,03 0,010 0,309 0,309 

Szalmaevés (%) 5,98 7,86 7,64 6,21 0,570 0,097 0,200 

 

5.2.2. Takarmányfogyasztás 

A kísérleti állatok takarmányfogyasztását vizsgálva megállapítottuk, hogy 

a kísérlet teljes időszakát tekintve a nyulak napi átlagos 

takarmányfogyasztása 122 és 147g között alakult (14. táblázat). Az egyes 

kísérleti csoportok takarmányfogyasztása közötti különbségeket azonban 

statisztikailag nem lehetett igazolni. 
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14. táblázat 
Különböző méretű fülkékben, eltérő padozaton és eltérő telepítési sűrűség mellett 

nevelt növendéknyulak takarmányfogyasztásának alakulása a kísérlet teljes 
idejére vonatkozóan 

Ketrec/fülke Padozat 
Telepítési 
sűrűség 

(nyúl/m²) 
Átlag Szórás 

Ketrec Rács 16 133 21 

Kis fülke Rács 12 133 16 

Kis fülke Rács 16 122 14 

Nagy fülke Rács 12 147 19 

Nagy fülke Rács 16 139 13 

Kis fülke Mélyalom 8 140 24 

Kis fülke Mélyalom 12 134 17 

Nagy fülke Mélyalom 8 130 19 

Nagy fülke Mélyalom 12 122 14 

 
 

DAL BOSCO és mtsai (2002), valamint PRINCZ és mtsai (2005/a) 

ugyanakkor azt tapasztalták, hogy a mélyalmon nevelt nyulak kevesebb 

takarmányt fogyasztottak, mint a rácspadozatú fülkében, illetve a 

hagyományos hizlalóketrecben nevelt társaik. MAERTENS és VAN HERCK 

(2000) kísérletében a ketrecben nevelt nyulak hizlalás alatti napi 

takarmányfogyasztása 9,9 g-mal volt nagyobb (P=0,01), 

takarmányértékesítése pedig 0,19 g/g-mal volt kedvezőbb (P=0,03), mint a 

rácspadozatú fülkében nevelt állatoké. 
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5.2.3. Súlygyarapodás 

A kísérlet első hetében – 5 és 6 hetes életkor között – valamennyi fülkében 
szignifikánsan kisebb volt a nyulak súlygyarapodása, mint a ketrecben nevelt 
állatoké (15. táblázat). Míg a kontroll csoport egyedeinek súlygyarapodása 
ezen a héten meghaladta az 52 g/nap értéket, addig a fülkében nevelteké 35,3 
és 43,6 g/nap között mozgott. 

Hat és hét hetes kor között a fülkében rácspadozaton nevelt nyulak 
súlygyarapodása szignifikánsan meghaladta a kontroll egyedekét, míg a 
mélyalmon nevelt állatoké a kontrollhoz hasonló volt. 

A hetedik és a kilencedik élethét között a kontrolltól való eltérést egyik 
fülke esetében sem lehetett statisztikailag – P<0,05 szinten – igazolni. 
Megfigyelhető volt azonban, hogy a hizlalásnak ebben a szakaszában a 
mélyalmon nevelt nyulak súlygyarapodása minden esetben elmaradt a 
fülkében rácspadozaton, illetve a hagyományos hizlalóketrecekben nevelt 
állatokétól. 

Kilenc és tíz hetes kor között viszont azt tapasztaltuk, hogy a mélyalmon 
nevelt nyulak súlygyarapodása minden esetben meghaladta a rácson nevelt 
társaikét. Ennek feltehetően az lehet a magyarázata, hogy a gyógyszermentes 
tápra való átálláskor visszaesett a nyulak napi takarmányfogyasztása, ezáltal 
súlygyarapodása, amit a mélyalmon tartott nyulak az alomanyag 
fogyasztásával részben kompenzálni tudtak. 

A kísérlet teljes időszakát tekintve megállapítottuk, hogy a legjobb 
súlygyarapodást a hagyományos hizlalóketrecben nevelt állatok érték el. A 
leggyengébb súlygyarapodással a mélyalmon nevelt nyulak rendelkeztek, 
melyek súlygyarapodása 3,5-7,8%-kal maradt el a kontroll egyedek napi 
átlagos súlygyarapodásától. A kontroll csoporttól való eltérést azonban egyik 
csoport esetében sem lehetett statisztikailag igazolni. 

A fülkeméret és a telepítési sűrűség hatását a rácspadozaton és a 
mélyalmon nevelt nyulak esetében vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a kísérlet 
teljes ideje alatti súlygyarapodást sem a fülkeméret, sem a telepítési sűrűség 
nem befolyásolta szignifikánsan (16. és 17. táblázat). 
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15. táblázat 
Különböző méretű fülkékben, eltérő padozaton és eltérő telepítési sűrűség mellett nevelt növendéknyulak 

súlygyarapodásának alakulása 
Nagy fülke Kis fülke 

Rács Mélyalom Rács Mélyalom 
Súlygyarapodás 

(g/nap) 
12 nyúl/m² 16 nyúl/m² 8 nyúl/m² 12 nyúl/m² 12 nyúl/m² 16 nyúl/m² 8 nyúl/m² 12 nyúl/m² 

Kontroll S. E. 

5-6 hetes kor között 40,6*** 43,6** 39,9*** 39,9*** 40,9** 43,0* 40,2** 35,3*** 52,9 0,781 

6-7 hetes kor között 48,7* 50,5** 38,8 42,7 46,3 50,0* 38,0 41,6 42,4 0,641 

7-8 hetes kor között 50,0 46,1 44,6 42,6 46,5 49,8 41,7 45,0 46,2 0,529 

8-9 hetes kor között 46,6 50,1 45,9 44,9 45,3 46,4 39,2 44,0 45,9 0,610 

9-10 hetes kor között 42,1 34,6* 46,7 42,4 41,6 42,6 45,2 45,3 41,6 0,662 

10-11 hetes kor között 37,6 34,9 41,9 40,7 40,4 34,0 42,0 38,8 38,0 0,711 

5-11 hetes kor között 44,3 43,3 43,0 42,2 43,5 44,3 41,0 41,6 44,5 0,298 

* = a különbség a kontrolltól P<0,05 szinten szignifikáns 
** = a különbség a kontrolltól P<0,01 szinten szignifikáns 

*** = a különbség a kontrolltól P<0,001 szinten szignifikáns 
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16. táblázat 
A fülkeméret és a telepítési sűrűség hatása a rácspadozaton nevelt 

növendéknyulak súlygyarapodására 

Fülke Telepítési sűrűség 
(nyúl/m²) S. E. Szignifikanciaszint 

Életkor 

Nagy Kicsi 12 16  Fülke 
méret 

Telepítési 
sűrűség 

5-6 hetes kor között 42,8 42,1 41,2 43,7 0,943 0,758 0,198 

6-7 hetes kor között 48,9 48,1 47,4 49,5 0,651 0,548 0,116 

7-8 hetes kor között 48,0 48,2 48,3 47,9 0,721 0,857 0,776 

8-9 hetes kor között 47,5 45,7 46,0 47,1 0,716 0,231 0,453 

9-10 hetes kor között 39,8 41,7 42,6 38,9 0,927 0,343 0,048 

10-11 hetes kor között 36,4 37,1 38,7 34,8 0,867 0,727 0,027 

5-11 hetes kor között 43,9 43,8 44,0 43,7 0,373 0,915 0,606 

 
17. táblázat 

A fülkeméret és a telepítési sűrűség hatása a mélyalmon nevelt növendéknyulak 
súlygyarapodására 

Fülke Telepítési sűrűség 
(nyúl/m²) S. E. Szignifikanciaszint 

Életkor 

Nagy Kicsi 8 12  Fülke 
méret 

Telepítési 
sűrűség 

5-6 hetes kor között 39,2 37,7 39,5 37,3 0,938 0,441 0,254 

6-7 hetes kor között 40,8 39,8 38,7 41,9 0,822 0,574 0,057 

7-8 hetes kor között 42,6 43,5 43,5 42,6 0,687 0,570 0,552 

8-9 hetes kor között 45,8 41,6 43,3 44,2 1,115 0,079 0,670 

9-10 hetes kor között 44,3 45,3 46,0 43,6 0,935 0,615 0,209 

10-11 hetes kor között 41,1 40,0 42,0 39,5 1,129 0,766 0,277 

5-11 hetes kor között 42,3 41,4 42,2 41,5 0,457 0,344 0,497 
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A mélyalmon nevelt nyulak 11 hetes kori súlya a kisebb súlygyarapodás 

miatt három kísérleti csoportban is statisztikailag igazolható mértékben – 

több mint 100g-mal – elmaradt a kontroll egyedek hizlalási végsúlyától (6. 

ábra). 
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6. ábra 

Különböző méretű fülkékben, eltérő padozaton és eltérő telepítési sűrűség mellett 
nevelt növendéknyulak 11 hetes kori élősúlyának alakulása 

(A *-gal jelölt csoportok átlagértékei szignifikáns eltérést mutatnak a kontrolltól; *P<0,05; 

**P<0,01) 

 

Hozzánk hasonlóan DAL BOSCO és mtsai (2002), valamint METZGER és 

mtsai (2003) is azt találták, hogy a mélyalmon nevelt nyulaknak gyengébb a 

súlygyarapodása, ami a hizlalási időt akár egy héttel is meghosszabbíthatja. 

KUSTOS és mtsai (2003/b) szerint azonban a mélyalmon történő nevelés csak 

2-4 nappal növeli meg az azonos vágósúly eléréséhez szükséges időt. 

  *             *    ** 
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VAN DER HORST és mtsai (1999), valamint MAERTENS és VAN HERCK 

(2000) szintén arra a megállapításra jutottak, hogy a ketrecben nevelt 

nyulaknak nagyobb a 11 hetes kori élősúlya, mint a fülkében nevelt társaiké. 

Kísérletünkben azonban a fülkében, rácspadozaton nevelt nyulak 11 hetes 

kori élősúlya nem maradt el számottevően a ketrecben hizlalt egyedekétől. 

Ehhez hasonló megfigyelésről számoltak be MAERTENS és VAN HERCK 

(2000), valamint EIBEN és mtsai (2001) is, akik szerint a ketrec méretétől 

független volt a nyulak súlygyarapodása. Ezzel szemben DAL BOSCO és mtsai 

(2002) szignifikánsan nagyobb súlygyarapodást és hizlalási végsúlyt mértek a 

ketrecben nevelt nyulaknál. 

 
5.2.4. Takarmányértékesítés 

A kísérlet teljes időszakára számított takarmányértékesítés az egyes 

csoportokban 2,72 és 3,29 kg/kg között alakult (18. táblázat). A kontroll 

csoport 2,95 kg/kg-os értékétől azonban egyik kísérleti csoport 

takarmányértékesítése sem különbözött statisztikailag igazolható mértékben ( 

P>0,05). 

Ezzel szemben PRINCZ és mtsai (2005/a) a fülkében nevelt nyulakéhoz 

képest szignifikánsan kedvezőbbnek találták a ketrecekben nevelt nyulak 

takarmányértékesítését. 
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18. táblázat 
Különböző méretű fülkékben, eltérő padozaton és eltérő telepítési sűrűség mellett 

nevelt növendéknyulak takarmányértékesítésének alakulása a kísérlet teljes 
idejére vonatkozóan 

Ketrec/fülke Padozat 
Telepítési 
sűrűség 

(nyúl/m²) 
Átlag Szórás 

Ketrec Rács 16 2,95 0,26 

Kis fülke Rács 12 3,20 0,22 

Kis fülke Rács 16 2,82 0,21 

Nagy fülke Rács 12 3,29 0,26 

Nagy fülke Rács 16 3,08 0,21 

Kis fülke Mélyalom 8 3,28 0,26 

Kis fülke Mélyalom 12 3,12 0,24 

Nagy fülke Mélyalom 8 3,06 0,23 

Nagy fülke Mélyalom 12 2,72 0,23 

 

5.2.5. Elhullás 

A kísérletben sem a fülke mérete, sem a padozata, sem pedig a telepítési 

sűrűség nem befolyásolta a nyulak elhullását. A vizsgálat teljes ideje alatt 

mindössze két állat esett ki a kísérletből. 

 

5.2.6. Vágás 

A nyulak vágási tulajdonságainak vizsgálatakor azt tapasztaltuk, hogy a 

kísérleti állatok vágási kitermelése, valamint az egyes szervek és testrészek 

hűtött karkaszhoz viszonyított aránya egyik fülkében nevelt csoportban sem 

tér el szignifikánsan (P>0,05) a kontroll egyedekétől (19. táblázat). A 

vizsgált paraméterek esetében még tendenciaszerű változásokat sem sikerült 

megfigyelnünk. 
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19. táblázat 
Különböző méretű fülkékben, eltérő padozaton és eltérő telepítési sűrűség mellett nevelt növendéknyulak vágási tulajdonságainak alakulása 

Nagy fülke Kis fülke 

Rács Mélyalom Rács Mélyalom Tulajdonság 

12 nyúl/m² 16 nyúl/m² 8 nyúl/m² 12 nyúl/m² 12 nyúl/m² 16 nyúl/m² 8 nyúl/m² 12 nyúl/m² 

Kontroll S. E. 

Egyedszám (n) 40 52 28 40 19 26 14 20 71 - 

Meleg karkasz (%) 61,3 61,5 61,5 60,1 61,0 61,2 61,0 61,8 61,1 0,107 

Hűtött karkasz (%) 59,6 59,6 59,7 58,3 59,1 59,3 59,2 59,9 59,4 0,104 

Elülső rész (CC%) 25,1 25,2 25,1 24,9 25,2 25,3 24,9 25,1 25,0 0,055 

Középső rész(CC%) 26,0 26,0 26,0 26,0 26,1 26,0 25,9 26,1 26,4 0,063 

Hátulsó rész (CC%) 30,8 31,3 31,5 31,6 31,5 30,9 31,6 31,3 30,9 0,068 

Fej (CC%) 8,05 7,85 7,88 8,18 7,89 7,48 8,13 7,80 8,01 0,052 

Bőr (%) 15,0 14,7 14,5 14,5 14,4 14,9 14,1 14,4 14,5 0,062 

Lábvégek (%) 3,37 3,39 3,36 3,29 3,47 3,35 3,45 3,23 3,31 0,014 

Belek (%) 16,6 16,7 18,4 17,4 17,3 16,8 17,9 17,0 17,3 0,125 

Szív + tüdő (CC%) 1,33 1,33 1,42 1,41 1,31 1,34 1,38 1,36 1,32 0,013 

Máj (CC%) 5,37 5,35 5,14 5,44 5,06 5,13 5,36 5,37 5,27 0,048 

Vesék (CC%) 1,01 1,05 1,04 1,06 1,03 1,05 1,21 1,04 1,07 0,015 

Vese körüli zsír (CC%) 1,91 1,84 1,73 1,45 1,71 2,21 1,63 1,84 1,79 0,044 

Vállövi zsír (CC%) 0,47 0,38 0,37 0,24 0,26 0,49 0,26 0,34 0,40 0,017 

(%) = a vágáskori súlyhoz viszonyítva; (CC%) = a hűtött karkasz súlyához viszonyítva 



 74 

5.2.7. Húsminőség 

A különböző padozaton, illetve eltérő telepítési sűrűség mellett, fülkében 

nevelt nyulak húsminőségi tulajdonságait, a hagyományos hizlaló ketrecben 

nevelt csoporttal összehasonlítva azt tapasztaltuk, hogy a fülkében történő 

nevelés nem befolyásolta szignifikánsan a hosszú hátizom pH-ját (20. 

táblázat). 

 

20. táblázat 
Különböző méretű fülkékben, eltérő padozaton és eltérő telepítési sűrűség mellett 

nevelt növendéknyulak hosszú hátizmának minőségi tulajdonságai 

Tulajdonság 
Nagy fülke 

Rács padozat 
16 nyúl/m² 

Nagy fülke 

Rács padozat 
12 nyúl/m² 

Nagy 
fülke 

Szalma 
padozat 

12 nyúl/m² 

Kontroll S. E. 

Egyedszám (n) 25 25 25 25 - 

pH 5,55 5,57 5,53 5,54 0,022 

Szárazanyag (%) 26,5 26,9* 26,2 26,3 0,072 

Világosság (L) 58,6 60,2 59,3 59,3 0,227 

Pirosasság (a) 3,56* 2,74 3,19 2,85 0,108 

Sárgásság (b) 2,70 3,01* 2,80 2,35 0,096 

* = a különbség a kontrolltól P<0,05 szinten szignifikáns 
 
A húsminták szárazanyag-tartalmát vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a 

rácspadozatú fülkében, 12 nyúl/m2-es telepítési sűrűség mellett nevelt 

nyulaknak szignifikánsan magasabb volt a hosszú hátizom szárazanyag-

tartalma, mint a kontroll állatoké. A másik két csoportban a kontroll 

egyedekben megfigyelthez hasonló értékeket kaptunk. 

A hosszú hátizom színében csak elvétve találtunk szignifikáns különbséget 

a fülkében nevelt és a kontroll nyulak között, a sárgásságot tekintve azonban 

konzekvensen nagyobb értékeket mértünk a fülkében nevelt nyulak esetében. 
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A csoportnagyság és a telepítési sűrűség hússzínre gyakorolt hatását PRINCZ 

és mtsai (2006/a) nem tudták kimutatni, igaz ők nem a hosszú hátizmot, 

hanem a combhúst vizsgálták. A m. Longissimus lumborum vizsgálatával 

viszont DAL BOSCO és mtsai (2002) szignifikáns különbséget találtak a 

hagyományos hizlaló ketrecben, illetve a fülkében nevelt nyulak hússzíne 

között. Eredményük értékelését nehezíti azonban, hogy kísérletükben a 

fülkében nevelt nyulak telepítési sűrűsége (10 nyúl/m2) eltért a ketrecben 

nevelt csoportétól (16 nyúl/m2). Azonos telepítési sűrűség mellett MAERTENS 

és VAN OECKEL (2001) a ketrecben nevelt nyulak húsát világosabbnak 

találták. 

 

5.3. Rács, illetve kombinált padozaton nevelt hízónyulak 

vizsgálata 
5.3.1. Viselkedés 

A padozat hatása – az ivás és a mozgás kivételével – minden további 

viselkedésforma előfordulási gyakoriságát szignifikánsan befolyásolta (21. 

táblázat). 

Az evést vizsgálva megállapítható, hogy előfordulási gyakorisága 

szignifikánsan alacsonyabb volt a kombinált padozaton nevelt nyulaknál. Ez 

– korábbi kísérleteinkhez hasonlóan – azzal magyarázható, hogy az állatok az 

alomanyagból is fogyasztottak. 

Ugyancsak a korábbi megfigyeléseink szerint alakult a pihenés és a 

tisztálkodás előfordulási gyakorisága. Mindkét viselkedésforma a rács 

padozaton nevelt nyulaknál fordult elő szignifikánsan magasabb arányban. 
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21. táblázat 
Rács, illetve kombinált padozatú fülkékben nevelt növendéknyulak néhány 

viselkedésformájának előfordulási gyakorisága 
Padozat 

Viselkedésforma 
Rács padló Kombinált 

padozat 

Szignifikancia 
szint 

Evés (%) 12,0 9,20 <0,001 

Ivás (%) 1,67 1,41 0,114 

Mozgás (%) 6,99 6,96 0,952 

Pihenés (%) 58,8 54,0 0,027 

Tisztálkodás (%) 13,1 9,34 <0,001 

Szociális viselkedés (%) 3,32 7,08 <0,001 

Sztereotíp viselkedés (%) 3,95 0,44 <0,001 

Agresszió (%) 0,14 0,06 0,574 

Szalmaevés (%) - 11,5 - 

 

Az alomanyag behelyezésének a szociális viselkedést ösztönző hatása 

ebben a kísérletünkben is beigazolódott. Ez a viselkedésforma kétszer 

gyakrabban fordult elő a kombinált padozaton lévő nyulaknál, mint a 

rácspadozaton nevelteknél. 

A sztereotíp viselkedés ebben a kísérletben is gyakorlatilag csak a 

rácspadozaton nevelt nyulak között fordult elő. A kombinált padozaton nevelt 

állatoknál ezt a viselkedésformát csak elvétve (<0,5%) lehetett megfigyelni. 

A vizsgált viselkedésformák előfordulási gyakoriságára a legtöbb esetben 

a telepítési sűrűség is szignifikáns hatást gyakorolt (22. táblázat). 
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22. táblázat 

A telepítési sűrűség hatása rács, illetve kombinált padozatú fülkékben nevelt 
növendéknyulak néhány viselkedésformájának előfordulási gyakoriságára 

Telepítési sűrűség (nyúl/m²) 
Viselkedésforma 

8 12 16 
Szignifikancia 

szint 

Evés (%) 11,7a 11,4a 8,7b 0,005 

Ivás (%) 1,74a 1,18b 1,71a 0,013 

Mozgás (%) 6,04a 6,68a 8,22b 0,007 

Pihenés (%) 56,5 55,3 57,4 0,698 

Tisztálkodás (%) 9,69 11,7 12,4 0,070 

Szociális viselkedés (%) 5,04 5,23 5,33 0,922 

Sztereotíp viselkedés (%) 3,10a 3,14a 0,33b 0,002 

Agresszió (%) 0,29 0,00 0,00 0,137 

Szalmaevés (%) 5,87 5,40 6,00 0,421 

 

Az evés előfordulási gyakorisága a telepítési sűrűség növelésével 

csökkent. A legnagyobb (16 nyúl/m2-es) telepítési sűrűség mellett már 

szignifikánsan eltért a két kisebb (8, illetve 12 nyúl/m2-es) telepítési 

sűrűségnél megfigyelt értékektől. 

Az ivás előfordulási gyakorisága hasonló volt a 8 és a 16 nyúl/m2-es 

telepítési sűrűségű csoportban, és szignifikánsan meghaladta a 12 nyúl/m2 

telepítési sűrűségű csoport eredményét. 

Megfigyeltük, hogy a nyulak mozgási aktivitása – várakozásunkkal 

ellentétben – a telepítési sűrűség növekedésével fokozódott. A legnagyobb 

telepítési sűrűség mellett nevelt nyulaknál több mint 8, a legkisebb telepítési 

sűrűségű csoportban viszont csak 6% volt az előfordulási gyakorisága. 

Ugyancsak a telepítési sűrűséggel való párhuzamos növekedést figyeltünk 

meg a tisztálkodás és a szociális viselkedés előfordulásával kapcsolatban, de 
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a csoportok közötti különbségeket statisztikailag – P<0,05 szinten – nem 

sikerült igazolni. 

A sztereotíp viselkedés egyértelműen – és statisztikailag is igazolhatóan 

(P<0,01) – a legnagyobb telepítési sűrűség mellett nevelt állatoknál fordult 

elő legritkábban. Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy ezek az állatok 

elsősorban mozgásra és tisztálkodásra fordították az így „felszabadult” időt. 

A szalmaevés előfordulási gyakoriságát a telepítési sűrűség nem 

befolyásolta szignifikánsan. A 8 nyúl/m2-es telepítési sűrűség mellett – ahol a 

kisebb csoporton belüli egyedszám miatt kevésbé szennyeződött az 

alomanyag – nem volt gyakoribb a szalmaevés előfordulási gyakorisága, mint 

a nagyobb telepítési sűrűségű csoportokban. 

A különböző padozaton, illetve eltérő telepítési sűrűség mellett fülkében 

nevelt nyulak viselkedését a kontrollnak tekinthető, hagyományos 

hizlalóketrecben nevelt nyulakkal összehasonlítva azt tapasztaltuk, hogy a 

kombinált padozaton az evés szignifikánsan ritkábban fordult elő, mint a 

kontroll csoportban (23. táblázat). 
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23. táblázat 
Hagyományos hizlalóketrecekben (kontroll), illetve  rács-, vagy kombinált 

(félig rács, félig szalma) padozatú fülkékben nevelt növendéknyulak néhány 
viselkedési tulajdonságának előfordulási gyakorisága 

Padozat 

Rács Kombinált 

Telepítési sűrűség (nyúl/m²) Telepítési sűrűség (nyúl/m²) 
Tulajdonságok 

8 12 16 8 12 16 

Kont-
roll 

Evés (%) 13,6 11,8 10,9 9,16* 10,9 6,87*** 12,0 

Ivás (%) 1,75 1,28* 1,88 1,72 1,00** 1,55 2,27 

Mozgás (%) 5,71 7,23*** 7,95*** 6,38** 6,09* 8,61*** 4,55 

Pihenés (%) 59,1 57,5 61,6 54,3 54,7 52,6* 58,9 

Tisztálkodás (%) 11,3 13,5 13,5 8,35** 10,0 11,3 11,9 

Szociális viselkedés 
(%) 3,13 4,48 3,58 6,75*** 6,14*** 7,09*** 2,58 

Sztereotíp viselkedés 
(%) 5,11 4,24* 0,64*** 1,09*** 0,15*** 0,03*** 7,51 

Agresszió (%) 0,41 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,31 
* = a különbség a kontrollhoz viszonyítva P<0,05 szinten szignifikáns 
** = a különbség a kontrollhoz viszonyítva P<0,01 szinten szignifikáns 

*** = a különbség a kontrollhoz viszonyítva P<0,001 szinten szignifikáns 
 

A mozgást vizsgálva megállapítható, hogy a rendelkezésre álló terület 

nagysága szignifikánsan befolyásolta a nyulak aktivitását. Ez a 

viselkedésforma a hagyományos hizlalóketrecben fordult elő legritkábban, 

míg a fülkékben nevelt állatoknál 1,5-2-szer nagyobb aktivitást figyeltünk 

meg. 

A pihenés gyakorisága a kombinált padozatú fülkékben nevelt nyulak 

esetében elmaradt a kontroll csoportban megfigyelt értéktől, de az eltérést 

statisztikailag nem tudtuk igazolni (P>0,05). A rácspadozatú fülkékben nevelt 
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nyulak pihenési gyakorisága gyakorlatilag megegyezett a kontroll csoportnál 

megfigyelt értékkel. 

A szociális viselkedés alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a 

kombinált padozaton nevelt nyulak között szignifikánsan (P<0,001) 

gyakrabban fordult elő ez a magatartásforma, mint a hagyományos 

hizlalóketrecben nevelt társaiknál. A rácspadozatú fülkékben nevelt 

nyulaknál szintén gyakrabban lehetett megfigyelni a szociális viselkedést, de 

ezt az eltérést nem sikerült statisztikailag igazolni. 

A sztereotíp viselkedés leggyakrabban (7,51%) a kontroll csoportban 

jelentkezett. A különböző padozatú fülkékben lényegesen kisebb arányban 

fordult elő, amit – egy kivételtől eltekintve – statisztikailag is igazolni 

lehetett. A kombinált padozatú fülkékben csak elvétve fordult elő sztereotíp 

viselkedés. 

A kísérlet során nem volt jelentős az agresszió előfordulása. Csak két 

fülkében és a kontroll csoportban volt megfigyelhető, de gyakorisága 

ezekben is 0,5% alatt maradt. 

Eredményeinkkel egyezően MUGNAI és mtsai (2008) is azt tapasztalták, 

hogy a hagyományos hizlalóketrecekben nevelt állatoknál gyakoribb az evés 

előfordulási gyakorisága, mint a fülkékben nevelt nyulaknál. Ezt azzal 

magyarázták, hogy a ketrecekben az állatok nem tudták elfoglalni magukat, 

ezért az evést gyakran, mint pótcselekvést választották. 

Szintén egyeznek az eredményeink MUGNAI és mtsai (2008) azon 

megfigyelésével is, miszerint a fülkékben nevelt nyulaknak nagyobb a 

mozgási aktivitása, mint a ketrecben nevelt társaiké. 

Hasonló eredményt kaptunk a sztereotíp viselkedés előfordulásával 

kapcsolatban is, amit a hagyományos hizlalóketrecben nevelt nyulak között 

figyeltünk meg gyakrabban. Ezt a megfigyelést megerősítik GUNN-DORE és 
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MORTON (1993) eredményei is, akik szerint a ketreces tartás néhány 

abnormális viselkedés, így sztereotípiák kialakulásához vezet. Ennek kiváltó 

okai a frusztráció, a szorongás és az unalom (GUNN-DORE, 1994). 

A tisztálkodással kapcsolatos megfigyeléseink viszont ellentétesek DAL 

BOSCO és mtsai (2002) eredményeivel, akik szerint a nyulak mélyalmon 

többet tisztálkodnak, hogy megszabaduljanak a rájuk rakodó 

szennyeződésektől. Kísérletünkben ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy a 

rácspadozaton nevelt nyulaknál volt gyakoribb a tisztálkodás előfordulási 

gyakorisága, ami egy korábbi kísérletünkben is hasonlóan alakult. 

 

5.3.2. Takarmányfogyasztás 

A takarmányfogyasztást vizsgálva megállapítottuk, hogy a hagyományos 

hizlaló ketrecben nevelt nyulak fogyasztása a kísérlet teljes ideje alatt 

meghaladta a fülkékben rácson, vagy kombinált padozaton nevelt állatokét 

(7. ábra). Míg a kontroll csoport egyedeinek takarmányfogyasztása 

meghaladta a napi 125g-ot, addig a fülkékben rácson nevelt állatoké 120-

125g/nap között alakult, a fülkékben kombinált padozaton nevelteké pedig 

többnyire 120g/nap alatt maradt. Az egyes csoportok napi átlagos 

takarmányfogyasztásában megfigyelt különbségeket azonban statisztikailag 

nem sikerült igazolni (P>0,05). 
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7. ábra 

Rács, illetve kombinált padozatú fülkékben, eltérő telepítési sűrűség mellett 
nevelt növendéknyulak napi takarmányfogyasztásának alakulása 5 és 11 hetes 

életkor között 
 

5.3.3. Súlygyarapodás 

A kísérlet első három hetében – 5 és 8 hetes életkor között – a kombinált 

padozaton nevelt nyulak napi átlagos súlygyarapodása kb. 10%-kal elmaradt 

a rácspadozaton hizlalt társakétól (24. táblázat). Ez a különbség 

statisztikailag is igazolhatónak bizonyult. 
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24. táblázat  
Rács, illetve kombinált padozatú fülkékben nevelt növendéknyulak 

súlygyarapodásának alakulása 5 és 11 hetes életkor között 

Padozat Telepítési sűrűség 
(nyúl/m²) Szignifikanciaszint Napi 

súlygyara-
podás 

(g) Rács 
Félig 

szalma, 
félig rács 

8 12 16 Padozat Telepítési 
sűrűség 

Interak-
ció 

5 és 6 hetes 
kor között 34,8a 30,6b 33,4 31,9 32,7 0,037 0,845 0,184 

6 és 7 hetes 
kor között 41,9a 38,0b 41,7a 37,6b 40,5a 0,002 0,026 0,901 

7 és 8 hetes 
kor között 45,4a 40,7b 42,0 45,0 42,3 <0,001 0,072 0,001 

8 és 9 hetes 
kor között 46,9 47,1 45,1 47,1 48,8 0,854 0,069 0,030 

9 és 10 hetes 
kor között 39,9 40,1 38,8 39,2 41,9 0,906 0,245 0,121 

10 és 11 
hetes kor 

között 
40,0 41,9 40,7 40,8 41,3 0,628 0,989 0,989 

5-11 hetes 
súlygyarapo-

dás 
41,6a 39,5b 40,0 40,3 41,4 0,028 0,376 0,744 

 

Nyolc hetes kortól azonban a csoportok közötti különbség megszűnt. 

Kilenc és tíz hetes kor között – mindkét padozaton -  a súlygyarapodásban 

jelentős csökkenést tapasztaltunk, ami a kilenc hetes korban bekövetkezett 

takarmányváltás következménye. 

A kísérlet egészét vizsgálva megállapítható, hogy az állatok napi 

súlygyarapodása szignifikánsan magasabb volt rácspadozaton, mint a 

kombinált padozaton. Ez utóbbi csoportok súlygyarapodása 5%-kal marad el 

a rácspadozaton nevelt állatok súlygyarapodásától. 
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A telepítési sűrűségnek a nyulak súlygyarapodására gyakorolt hatása nem 

volt szignifikáns. 

A nyulak 11 hetes kori élősúlyában kimutatható a kombinált padozatú 

fülkékben nevelt nyulak kezdeti gyengébb súlygyarapodása (8. ábra). 
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8. ábra 
Rács, illetve kombinált padozatú fülkékben, eltérő telepítési sűrűség mellett nevelt 

növendéknyulak élősúlyának alakulása 11 hetes életkorban 
(A *-gal jelölt csoportok átlagértékei szignifikáns eltérést mutatnak a kontrolltól; P<0,05) 

 

Megfigyeltük, hogy ebben a kísérletben is az állatjóléti szempontból 

leginkább kifogásolt tartási körülmények között nevelt állatok (kontroll) érték 

el a legnagyobb 11 hetes kori élősúlyt. A legkisebb testsúlyt a kombinált 

padozaton tartott állatoknál mértük, amelyek hizlalási végsúlya 58-69g-mal 

 *          *         * 
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marad el a szintén fülkében, de rácspadozaton nevelt állatok hizlalási 

végsúlyától. 

A telepítési sűrűség hatását vizsgálva megállapítottuk, hogy a kisebb 

telepítési sűrűséggel együtt a növendéknyulak élősúlya is csökkenő 

tendenciát mutat. 

 

5.3.4. Takarmányértékesítés 

A kísérlet teljes időtartama alatt a nyulak takarmányértékesítése mind a 

kontroll, mind a kísérleti csoportokban 3kg/kg alatt maradt (25. táblázat). Az 

egyes csoportok között megfigyelhető kisebb különbségek statisztikailag – 

P<0,05 szinten – nem igazolhatók. 

 

25. táblázat 
Rács, illetve kombinált padozatú fülkékben, eltérő telepítési sűrűség mellett 
nevelt növendéknyulak takarmányértékesítésének alakulása 5 és 11 hetes 

életkor között 

Ketrec/fülke Padozat 
Telepítési 
sűrűség 

(nyúl/m²) 
Átlag Szórás 

Ketrec Rács 16 2,98 0,86 

Fülke Rács 8 2,89 0,72 
Fülke Rács 12 2,92 0,56 
Fülke Rács 16 2,99 0,66 
Fülke Kombinált 8 2,93 0,74 
Fülke Kombinált 12 2,85 0,57 
Fülke Kombinált 16 2,99 0,56 
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5.3.5. Elhullás 

A kísérletben sem a fülkék padozata, sem a telepítési sűrűség nem 

befolyásolta az elhullást. A vizsgálat teljes ideje alatt mindössze két állat 

esett ki a kísérletből. 

 

5.3.6. Vágás 

A padozat hatását vizsgálva megállapítottuk, hogy a meleg karkasz aránya 

szignifikánsan nagyobb volt a kombinált padozaton nevelt nyulakban, mint a 

rácspadozaton nevelt társaikban (26. táblázat). A hűtött karkasz esetében 

szintén a kombinált padozaton nevelt nyulak értek el jobb eredményt, de a 

csoportok közötti különbséget ez esetben nem lehetett – P<0,05 szinten – 

statisztikailag igazolni (P=0,069). 

A hűtött karkaszon belül az elülső, a középső, és a hátulsó rész aránya a 

kombinált padozaton nevelt nyulaknál volt nagyobb, de a padozat hatását 

csak a hátulsó rész esetében lehetett statisztikailag is igazolni (P<0,01). 

Az ehető belsőségek közül a máj és a vesék hűtött karkaszhoz viszonyított 

arányában találtunk az eltérő padozatú fülkékben nevelt nyulak között 

szignifikáns különbséget. Mindkét esetben a rácspadozatú fülkékben levő 

csoportban figyeltünk meg nagyobb értékeket. 

A vese körüli zsír esetében szintén a rácspadozaton hizlalt nyulakban 

kaptunk nagyobb értékeket. A csoportok közötti különbséget statisztikailag is 

sikerült igazolni. 
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26. táblázat 
Rács, illetve kombinált padozatú fülkékben nevelt növendéknyulak vágási tulajdonságainak alakulása 

Padozat Telepítési sűrűség (nyúl/m²) Szignifikancia szint 
Tulajdonságok 

Rács Kombinált 8 12 16 
S. E. 

Padozat Telepítési sűrűség Interakció 

Vágáskori súly (g) 2578a 2498b 2554 2519 2537 16,75 0,013 0,810 0,492 

Meleg karkasz (%) 60,5a 61,1b 60,8 60,8 60,9 0,125 0,041 0,986 0,094 

Hűtött karkasz (%) 58,7 59,3 59,0 59,1 58,8 0,153 0,069 0,594 0,562 

Elülső rész (CC%) 24,8 25,0 24,6a 24,8ab 25,3b 0,114 0,496 0,035 0,534 

Középső rész (CC%) 25,7 25,9 25,9 25,8 25,8 0,116 0,470 0,871 0,678 

Hátulsó rész (CC%) 30,6a 31,3b 31,0 31,0 30,9 0,139 0,004 0,893 0,580 

Hátsó lábak (CC%) 28,7a 29,3b 28,9 29,1 29,0 0,132 0,005 0,897 0,582 

Szív+tüdő (CC%) 1,48 1,49 1,54 1,41 1,50 0,024 0,960 0,178 0,919 

Máj (CC%) 6,25a 5,94b 6,19 6,18 5,92 0,098 0,044 0,449 0,339 

Vesék (CC%) 1,38a 1,26b 1,34 1,32 1,30 0,019 0,006 0,587 0,261 

Vese körüli zsír (CC%) 1,64a 1,34b 1,39a 1,39a 1,68b 0,049 0,004 0,010 0,846 

Vállövi zsír (CC%) 0,52 0,51 0,58 0,44 0,52 0,023 0,709 0,124 0,870 

Fej (CC%) 8,35 8,41 8,42 8,38 8,35 0,048 0,474 0,845 0,646 

Bőr (%) 14,2 14,1 14,1 14,1 14,3 0,163 0,459 0,259 0,421 

Belek (%) 18,3 17,9 18,4 18,3 17,7 0,122 0,125 0,066 0,223 

Lábvégek (%) 3,34 3,42 3,43 3,35 3,36 0,036 0,064 0,354 0,035 
abc Soronként – adott kezelésen belül – az eltérő betűk szignifikáns különbséget jelölnek (P<0,05); (%) = a vágáskori súlyhoz viszonyítva; (CC%) = a hűtött 
karkasz súlyához viszonyítva 
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A telepítési sűrűség hatása csak az elülső rész és a vese körüli zsír 

esetében volt statisztikailag is igazolható. Mindkét esetben a legnagyobb 

telepítési sűrűség mellett nevelt nyulak érték el a legnagyobb értékeket, ami 

az elülső rész esetében a 8, a vese körüli zsírnál pedig a 8 és a 12 nyúl/m2-nél 

nevelt nyulakhoz képest jelentett szignifikáns különbséget.  

     Az eltérő padozatú fülkékben, különböző telepítési sűrűség mellett nevelt 

nyulak vágáskori súlyát a hagyományos hizlalóketrecekben nevelt 

nyulakéhoz viszonyítva megállapítottuk, hogy a rácspadozatú fülkékben 

nevelt nyulak testsúlya 93-124g-mal, a kombinált padozatú fülkékben 

nevelteké pedig 174-239g-mal maradt el a kontroll csoporttól (27. táblázat). 

A kombinált padozatú fülkékben nevelt nyulak esetében a különbség 

statisztikailag is igazolhatónak bizonyult. 

Feltehetően a nagyobb mozgási aktivitás miatt, a fülkékben nevelt állatok 

hátulsó részének – ezzel együtt a hátsó lábaknak – az aránya nagyobb volt, 

mint a hagyományos hizlalóketrecekben nevelt állatoké, bár a kontroll 

csoporttól való eltérést csak néhány esetben lehetett statisztikailag is igazolni. 

Ugyancsak a nagyobb mozgási aktivitással hozható összefüggésbe, hogy a 

vese körüli zsír mennyisége – egy kivételtől eltekintve – minden fülkében 

nevelt csoport esetében szignifikánsan elmaradt a kontroll csoportban nevelt 

nyulakétól. A mért értékek alacsonyabbak voltak a kombinált padozatú 

fülkékben nevelt állatokban, mint a rácspadozatú fülkékben nevelt társaikban. 
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27. táblázat 
Hagyományos hizlaló ketrecekben (kontroll), illetve rács-, vagy kombinált (félig 

rács / félig szalma) padozatú fülkékben nevelt növendéknyulak vágási 
tulajdonságainak alakulása 

Padozat 

Rács Kombinált 

Telepítési sűrűség 
(nyúl/m²) 

Telepítési sűrűség 
(nyúl/m²) 

Tulajdonságok 

8 12 16 8 12 16 

Kont-
roll S. E. 

Egyedszám (n) 14 22 28 12 22 28 36 - 

Vágáskori súly (g) 2566 2597 2574 2516* 2467*** 2500** 2690 15,67 

Meleg karkasz (%) 60,5 60,5 60,9 60,8 61,4 60,8 61,1 0,107 

Hűtött karkasz (%) 58,9 58,6 59,0 58,9 59,6 58,9 59,2 0,130 

Elülső rész (CC%) 24,6 24,6 25,1 24,2 24,8 25,3 25,1 0,070 

Középső rész 
(CC%) 25,9 25,5 25,5 26,3 25,6 25,8 25,9 0,069 

Hátulsó rész 
(CC%) 30,8 30,6 30,1 31,4* 30,9 31,4* 30,0 0,086 

Hátsó lábak (CC%) 28,8 28,7 28,3 29,3 29,0 29,5* 28,2 0,081 

Szív+tüdő (CC%) 1,52 1,41 1,49 1,61 1,44 1,48 1,56 0,013 

Máj (CC%) 6,11 6,52 6,11 6,11 5,94 5,67* 6,50 0,050 

Vesék (CC%) 1,45 1,33 1,34 1,25 1,30 1,25 1,35 0,009 

Vese körüli zsír 
(CC%) 1,57* 1,60* 1,78 1,21*** 1,25*** 1,56** 2,09 0,030 

Vállövi zsír (CC%) 0,56 0,46 0,53 0,59 0,43 0,51 0,62 0,013 

Fej (CC%) 8,46** 8,27* 8,25** 8,36* 8,44*** 8,39*** 7,81 0,027 

Bőr (%) 14,1 14,1 14,5 14,1 14,1 14,1 14,6 0,072 

Belek (%) 18,4 18,7 17,8 16,7 17,8 17,7 18,0 0,167 

Lábvégek (%) 3,41** 3,35* 3,36** 3,44** 3,35* 3,46*** 3,16 0,019 

* = eltérés a kontrolltól  P<0,05 szinten; ** = eltérés a kontrolltól P<0,01 szinten; *** = eltérés a 
kontrolltól  P<0,001 szinten 

(%) = a vágáskori súlyhoz viszonyítva; (CC%) = a hűtött karkasz súlyához viszonyítva 
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Nem találtunk viszont magyarázatot arra vonatkozóan, hogy a fülkékben 

nevelt nyulakban miért lett nagyobb a fej, illetve a lábvégek hűtött 

karkaszhoz viszonyított aránya a kontroll csoportban nevelt egyedek hasonló 

értékeihez képest. 

Eredményeinket az irodalmi adatokkal összevetve megállapítottuk, hogy 

DAL BOSCO és mtsai (2002) – hozzánk hasonlóan – szintén a fülkében nevelt 

nyulak kisebb vágáskori élősúlyáról számoltak be a hizlalóketrecekben nevelt 

csoporthoz képest. Ugyancsak eredményeinkkel egyezően azt tapasztalták, 

hogy a hátulsó rész hűtött karkaszhoz viszonyított aránya nagyobb a fülkében 

nevelt nyulaknál, mint a hizlaló ketrecben nevelt társaiknál. 

A kombinált padozatnak a hátulsó rész hűtött karkaszhoz viszonyított 

arányában kimutatott pozitív hatása a saját kísérletünkben már nem volt 

meglepő, hiszen DAL BOSCO és mtsai (2002) is hasonló különbséget találtak a 

rács, illetve szalmázott padozatú fülkékben nevelt nyulak között. 

TROCINO és mtsai (2004) eredményeivel egyezően mi is azt tapasztaltuk, 

hogy a nyulak legtöbb vágási tulajdonságát a telepítési sűrűség nem 

befolyásolja szignifikánsan. Kísérletünkben ez alól csak az elülső rész és a 

vese körüli zsír hűtött karkaszhoz viszonyított aránya képezett kivételt, 

melyek a telepítési sűrűség csökkenésével egyenes arányban kisebbek lettek. 

 
5.3.7. Húsminőség 

A húsminőségi paraméterek közül a pH-t vizsgálva megállapítottuk, hogy 

annak alakulását a padozat nem, a telepítési sűrűség viszont szignifikánsan 

befolyásolta (28. táblázat). A legalacsonyabb pH-t a legnagyobb telepítési 

sűrűség mellett nevelt nyulak hosszú hátizmában mértük, ami statisztikailag 

is igazolhatóan eltért a 12 nyúl/m2-es telepítési sűrűség mellett nevelt nyulak 

értékétől. 
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28. táblázat 
Hagyományos hizlaló ketrecekben (kontroll), illetve rács-, vagy kombinált (félig 
rács / félig szalma) padozatú fülkékben, eltérő telepítési sűrűség mellett nevelt 

növendéknyulak hosszú hátizmának minőségi tulajdonságai 

Padozat Telepítési sűrűség 
(nyúl/m²) Szignifikancia szint 

Tulajdon-
ságok 

Rács Kom-
binált 8 12 16 

S. E. 
Pado-

zat 
Telepítési 
sűrűség 

Inter-
akció 

pH 5,71 5,71 5,72ab 5,76a 5,66b 0,013 0,995 0,010 0,268 

Világosság 
(L) 56,0 56,3 56,3 55,6 56,6 0,227 0,611 0,207 0,063 

Pirosasság 
(a) 5,00 5,07 5,41a 4,62b 5,07ab 0,159 0,786 0,034 0,457 

Sárgásság (b) 4,26 4,21 4,31 3,93 4,46 0,186 0,845 0,118 0,030 

Szárazanyag 
(%) 26,5a 26,3b 26,3a 26,4a 26,6b 0,042 0,018 0,007 0,385 

Fehérje (%) 24,1 24,0 24,0a 24,0a 24,2b 0,028 0,167 0,005 0,547 

Zsír (%) 1,15 1,06 1,05 1,16 1,11 0,052 0,160 0,437 0,024 

Hamu (%) 1,21 1,18 1,20 1,18 1,22 0,033 0,112 0,074 0,130 
ab Soronként – adott kezelésen belül – az eltérő betűk szignifikáns különbséget jelölnek (P<0,05) 

 
A hosszú hátizom szárazanyag-tartalmát mind a padozat, mind pedig a 

telepítési sűrűség szignifikánsan befolyásolta. A padozatot tekintve a 

rácspadozaton, a telepítési sűrűséget tekintve pedig a 16 nyúl/m2-es telepítési 

sűrűség mellett nevelt állatoknál mértük a legnagyobb értékeket. 

A hosszú hátizom fehérjetartalmára csak a telepítési sűrűség volt 

szignifikáns hatással. A legnagyobb értékeket ezúttal is a legnagyobb 

telepítési sűrűség mellett nevelt állatoknál lehetett megfigyelni. 

Eredményeinkkel egyezően a hosszú hátizom pH értékében DAL BOSCO és 

mtsai (2000) sem tudtak szignifikáns padozathatást kimutatni. A hosszú 

hátizom szárazanyag-tartalmát tekintve viszont KUSTOS és mtsai (2002) is azt 

tapasztalták, hogy a mélyalomra helyezett nyulak húsmintáiban kisebbek 

ezek az értékek, mint a rácspadozaton nevelt csoportban. 
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KUSTOS és mtsai (2002) a hosszú hátizom zsírtartalmában is szignifikáns 

padozathatást tudtak kimutatni, amit viszont saját kísérletünkben nem tudtunk 

igazolni. 

A rács illetve kombinált padozaton, eltérő telepítési sűrűség mellett, 

fülkében nevelt nyulak húsminőségi tulajdonságait, a kontrollnak tekinthető, 

hagyományos hizlaló ketrecben nevelt nyulakkal összehasonlítva azt 

tapasztaltuk, hogy a hosszú hátizom színét jellemző paraméterek közül az 

„L” érték – egy kivételtől eltekintve – minden fülkében kisebb volt a kontroll 

csoportban mért értéknél (29. táblázat). A kontrolltól való eltérések azonban 

csak két esetben voltak statisztikailag igazolhatóak (P<0,05). 

 
29. táblázat 

Hagyományos hizlaló ketrecekben (kontroll), illetve rács-, vagy kombinált (félig 
rács / félig szalma) padozatú fülkékben, eltérő telepítési sűrűség mellett nevelt 

növendéknyulak hosszú hátizmának minőségi tulajdonságai 
Padozat 

Rács Kombinált 

Telepítési sűrűség 
(nyúl/m²) 

Telepítési sűrűség 
(nyúl/m²) 

Tulajdonságok 

8 12 16 8 12 16 

Kontroll S. E. 

Egyedszám (n) 14 22 28 12 22 28 36 - 

pH 5,70 5,74 5,69 5,73 5,77 5,63 5,68 0,013 

Világosság (L) 55,8 56,3 54,9* 56,8 54,9* 57,2 57,1 0,242 

Pirosasság (a) 5,60 4,49 5,10 5,22 4,75 5,22 4,73 0,103 

Sárgásság (b) 4,43 4,23 4,14 4,19 3,64 4,80 4,08 0,107 

Szárazanyag 
(%) 26,4* 26,4* 26,6 26,1*** 26,3** 26,4** 26,8 0,042 

Fehérje (%) 24,1 24,0** 24,1** 23,9*** 24,0*** 24,2 24,4 0,032 

Zsír (%) 1,07 1,13 1,30 1,04 1,18 0,97 1,18 0,028 

Hamu (%) 1,20 1,22 1,22 1,18 1,14 1,23 1,22 0,008 
* = eltérés a kontrolltól  P<0,05 szinten; ** = eltérés a kontrolltól P<0,01 szinten; *** = eltérés a 

kontrolltól  P<0,001 szinten 



 93 

 
A hosszú hátizom szárazanyag-, és fehérjetartalma minden fülkében nevelt 

csoport esetében alacsonyabb volt a kontroll egyedeknél mért értékeknél, 

amit – legtöbb esetben – statisztikailag is igazolni lehetett. 

A zsír- és a hamutartalom esetében semmilyen tendencia, illetve 

szignifikáns különbség nem volt a csoportok között. 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 

A disszertáció keretében elvégzett kísérletek eredményei alapján az alábbi 

fontosabb következtetések vonhatók le: 

 

- Állatjóléti szempontból fontos megfigyelés, hogy a hagyományos 

hizlalóketrec helyett, a nagyobb alapterületű fülkékben történő 

csoportos nevelés csökkenti a sztereotíp viselkedésformák 

előfordulási gyakoriságát. 

- Állatjóléti szempontból ugyancsak kedvező megfigyelés, hogy a 

mélyalmon történő nevelés növeli a szociális viselkedés előfordulási 

gyakoriságát. 

- Az állatok mélyalomra helyezése ugyanakkor csökkenti a táplálkozási 

gyakoriságot és a felvett takarmány mennyiségét, ami a 

súlygyarapodás csökkenését és a hizlalási idő meghosszabbodását 

eredményezi. 

- A mélyalmon nevelt nyulaknál ugyanis számolni kell az alomanyag 

fogyasztásával, ami a súlygyarapodás csökkentése és a hizlalási idő 

megnövelése mellett, állategészségügyi kockázatot is jelent. 

- A gyógyszeres táp kilenc hetes életkorig történő etetése – és az 

alomanyag rendszeres felülszórása – esetén azonban úgy tűnik, hogy 

a mélyalmon történő nevelés – a megbetegedések és az elhullások 

tekintetében – nem tűnik hátrányosnak a rácspadozaton történő 

neveléshez képest. 

- Mélyalmon történő neveléskor számolni kell azonban azzal is, hogy a 

mélyalomra helyezés időpontja jelentősen befolyásolja a nyulak 

súlygyarapodását. 
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- A hagyományos hizlalóketrec helyett, a nagyobb alapterületű 

fülkékben történő csoportos nevelés szintén csökkenti a 

növendéknyulak súlygyarapodását, rontja a takarmányértékesítést és 

növeli az azonos vágósúly eléréséhez szükséges hizlalási idő hosszát. 

- A fülkékben – akár rácspadozaton, akár mélyalmon – történő nevelés 

viszont nem befolyásolja érdemben a nyulak vágóértékének 

alakulását. 

- A mélyalmon való nevelés ugyanakkor szignifikánsan csökkenti a 

hosszú hátizom szárazanyag-tartalmát. 

- A telepítési sűrűségnek, a jelenleg alkalmazott 16 nyúl/m2-ről 8, 

illetve 12 nyúl/m2-re történő csökkentése, nincs pozitív hatással sem a 

nyulak viselkedésére, sem pedig a termelésére. 
 

A kutatás eredményei alapján – figyelembe véve az állatjólét és a 

gazdaságos termelés elvárásait – a kilenc hetes életkorig rácspadozatú, majd a 

hizlalás utolsó két hetében szalmázott padozatú fülkékben, 16 nyúl/m2-es 

telepítési sűrűség mellett történő, csoportos nevelés javasolható. A hizlalás 

utolsó szakaszában a szalma behelyezése ugyanis csökkenti a gyógyszeres 

tápról a gyógyszermentesre történő átállás takarmányfogyasztásban 

jelentkező negatív hatásait, ugyanakkor állatjóléti szempontból növeli a 

kívánatosnak tartott szociális viselkedés előfordulási gyakoriságát és 

csökkenti a sztereotíp viselkedésformák megjelenésének gyakoriságát. Ez a 

hizlalási mód mindössze 30-40g-mal csökkenti a hízónyulak vágáskori 

élősúlyát, és nem befolyásolja szignifikánsan a vágóértéket. A mélyalom 

esetében azonban számolni kell a szalma bekerülési költségével, valamint a 

bealmolás és a folyamatos felülszórás munkadíj költségével, ezért ez a 

hizlalási mód csak akkor lehet rentábilis, ha a többlet költségek a felvásárlási 

árban megjelennek. 
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 
 
1. A hagyományos hizlalóketreccel szemben a hízónyulak fülkében történő 

csoportos nevelése csökkenti a sztereotíp viselkedésformák előfordulási 

gyakoriságát. 

2. A hízónyulak mélyalomra helyezése növeli a kívánatosnak tartott szociális 

viselkedés előfordulási gyakoriságát, ugyanakkor - a fellépő alomanyag-

fogyasztás miatt - csökkenti a nyulak tápfogyasztását, ezáltal 

súlygyarapodását. 

3. A mélyalmon való tartózkodás idejének növelésével csökken a nyulak 

hizlalási végsúlya. 

4. A fülkékben - akár rácspadozaton, akár mélyalmon - történő nevelés nem 

befolyásolja érdemben a nyulak vágóértékének alakulását, a mélyalmon való 

nevelés azonban szignifikánsan csökkenti a hosszú hátizom szárazanyag-

tartalmát. 

5. A hizlalás teljes ideje alatt mélyalmos, vagy félig mélyalmos padozatú 

fülkében történő nevelésnek több hátránya is van, ezért ezek a nevelési 

módszerek az intenzív áruelőállításban - a jelen gazdasági körülmények 

között - a gyakorlat számára nem javasolhatók. 

6. A termelés gazdaságossága, az állatjólét, valamint a fogyasztói 

elvárásoknak való megfelelés kompromisszumos megoldása lehet, ha a 

választást követően a nyulakat rácspadozatra, majd a hizlalás befejező 

szakaszában mélyalomra helyezik. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 

A disszertáció tárgyát képező kísérleteimben a hagyományos 

hizlalóketrecben történő nyúlhizlalás alternatívájaként a nagyobb csoportban, 

eltérő telepítési sűrűség mellett, részben vagy teljesen mélyalmon történő 

nevelés hatását vizsgáltam a növendéknyulak viselkedésének, termelésének, 

vágóértékének, illetve húsminőségének alakulására. 

Vizsgálataimat a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán, zárt 

épületben, napi 16 órás megvilágítás mellett, Pannon fehér fajtájú 

növendéknyulakkal végeztem. Az 5 és 11 hetes életkor között lezajlott 

vizsgálatok során a növendéknyulakat 9 hetes korukig gyógyszeres táppal, 

majd 9 hetes kortól a kísérletek végéig gyógyszermentes táppal ad libitum 

takarmányoztuk Az ivóvíz szintén korlátlan mennyiségben állt a nyulak 

rendelkezésére. 

Az első kísérletben az állatokat 12, ponthegesztett dróthálóból készült, 

rácspadozatú, egyenként 50x170 cm alapterületű, 80 cm magas, felülről 

nyitott fülkében helyeztük el. Az alomanyag (szalma) behelyezésének 

időpontjától függően négy kísérleti csoportot alakítottunk ki: 

5. a nyulak a kísérlet teljes ideje alatt rácspadozaton tartózkodtak; 

6. az állatok 7 hetes korukig rácspadozaton, utána mélyalmon voltak; 

7. az állatok 9 hetes korukig rácspadozaton, utána mélyalmon voltak; 

8. a nyulak az egész kísérlet alatt mélyalmon tartózkodtak. 

A nyulakat mind a négy csoporton belül három telepítési sűrűség (7, 10, 

illetve 13 nyúl/fülke, azaz 8, 12, illetve 16 nyúl/m2) mellett neveltük.  

A második kísérletben 4-4, egyenként 100x170 cm (nagy fülke), illetve 

50x170 cm (kis fülke) alapterületű, 80 cm magas, felülről nyitott fülkébe, 

valamint 18, egyenként 30x33 cm alapterületű hagyományos hizlalóketrecbe 
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telepítettük az állatokat. A nagy és a kis fülkék felében fémrács, a többiben 

pedig mélyalmos padozaton neveltük az állatokat. A fémrács padozatú 

fülkékben 12 illetve 16 nyúl/m2, a mélyalmos fülkékben 8 illetve 12 nyúl/m2-

es telepítési sűrűséget alkalmaztunk. A hagyományos ketrecekben az 

állatokat rács padozaton, 16 nyúl/m2-es telepítési sűrűség (2 nyúl/ketrec) 

mellett hizlaltuk.  

A harmadik kísérletben az állatokat 12 – egyenként 50x170 cm 

alapterületű, 80 cm magas, felülről nyitott – fülkében, illetve 18 – egyenként 

30x33 cm alapterületű – hagyományos hizlalóketrecben helyeztük el. A 

fülkék felében fémrács padozatot, másik felében kombinált padozatot (a fülke 

alapterületének fele rácspadozatú, másik fele szalma padozatú) használtunk. 

A kombinált padozatú fülkékben az állatok szabadon mozoghattak a fülke 

különböző padozatú részei között. Mind a fémrács, mind a kombinált 

padozatú fülkékben háromféle telepítési sűrűséget (8, 12, illetve 16 nyúl/m2) 

alkalmaztunk. A hagyományos ketrecekben az állatokat rács padozaton, 16 

nyúl/m2-es telepítési sűrűség (2 nyúl/ketrec) mellett hizlaltuk. 

A vizsgálatok során a növendéknyulakról a kísérletek 6 hete alatt, minden 

héten, ugyanazon a napon, infravörös kamerával 24 órás videofelvételeket 

készítettünk. A 24 órás felvételekből minden tizedik percet értékeltünk. 

Ezekben az időpontokban minden állatról feljegyeztük az általa éppen 

mutatott viselkedésformát, majd viselkedésformánként összegeztük a napi 

megfigyelések számát. 

Az állatok testsúlyát egyedileg, takarmányfogyasztását ketrecenként, 

illetve fülkénként mértük hetente, mindig ugyanabban az időpontban. A 

kapott adatok alapján kiszámítottuk a nyulak súlygyarapodását és 

takarmányértékesítését. 
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A kísérletek végén – 11 hetes életkorban – a nyulakat éheztetés nélkül 

levágtuk. A karkaszt 24 órás hűtést követően a 7. és a 8. hátcsigolya, 

valamint a 6. és a 7. ágyékcsigolya között elvágtuk, majd az így kapott 

elülső-, középső- és hátulsó rész súlyát lemértük. A középső részről 

lefejtettük a hosszú hátizmot és annak külön lemértük a súlyát. A mért 

értékek alapján kiszámítottuk az egyes szerveknek és testrészeknek a hűtött 

karkaszhoz viszonyított arányát. 

A hús minőségét a hosszú hátizmon vizsgáltuk. A mintáknak mértük a pH-

ját és a színét, valamint meghatároztuk szárazanyag-, fehérje-, zsír- és 

hamutartalmát. 

A nyulak viselkedését vizsgálva megállapítottuk, hogy a mélyalmon 

történő nevelés minden kísérletben csökkentette az evés előfordulási 

gyakoriságát. A mélyalmon nevelt nyulaknál ugyanis minden esetben 

megfigyelhető volt az alomanyag fogyasztása, ami csökkentette az állatok 

tápfogyasztásának gyakoriságát. A gyógyszeres táp etetéséről a 

gyógyszermentesre való áttéréskor a mélyalmon nevelt nyulaknál az 

alomanyag-fogyasztás megemelkedését tapasztaltuk, ami felhívta a figyelmet 

a takarmányváltás problematikájára. 

A fülkében nevelt nyulak esetében többnyire nagyobb mozgási aktivitást 

tapasztaltunk, de a hagyományos hizlalóketrecben megfigyeltekhez képest ez 

csak az esetek egy részében volt statisztikailag is igazolható. 

A pihenés előfordulási gyakoriságát vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a 

nyulak a rácspadozaton pihentek gyakrabban a kényelmesebbnek gondolt 

szalmázott padozattal szemben. 

A tisztálkodás szintén a rácspadozaton fordult elő gyakrabban a 

folyamatosan szennyeződő mélyalommal szemben. 
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Eredményeink szerint a nyulak fülkében történő csoportos nevelése 

kedvező hatással volt a szociális viselkedés előfordulási gyakoriságára. Bár a 

fülkében nevelt nyulak esetében mindig nagyobb volt ennek a 

viselkedésformának az előfordulási gyakorisága, a hagyományos 

hizlalóketrecben nevelt nyulakhoz képest csak a mélyalmos, vagy fele 

részben mélyalmos padozatú fülkékben lehetett a szociális viselkedés 

előfordulási gyakoriságának fölényét statisztikailag is igazolni. 

A sztereotíp viselkedésről úgyanúgy megállapítottuk, hogy annak 

előfordulási gyakoriságát a fülkében történő nevelés kedvezően befolyásolta. 

A hagyományos hizlalóketrechez képest a rácspadozatú fülkékben 

szignifikánsan kisebb volt ennek a kedvezőtlen viselkedésformának az 

előfordulási gyakorisága, ami a mélyalmon történő nevelés során még tovább 

csökkent, több esetben pedig teljesen meg is szűnt. 

A nyulak termelési eredményeit vizsgálva megállapítottuk, hogy az evés 

előfordulási gyakoriságával összhangban, a mélyalmon nevelt nyulak 

takarmányfogyasztása is elmaradt – ha statisztikailag nem is igazolható 

mértékben – a rácspadozaton nevelt nyulak takarmányfogyasztásától. Ennek 

következtében a mélyalmon nevelt nyulak hizlalás alatti súlygyarapodása, 

ezáltal pedig a hizlalási végsúlya is elmaradt a rácspadozaton nevelt 

társakétól. Kimutattuk, hogy a hizlalás során minél tovább tartjuk a nyulakat 

mélyalmon, annál kisebb lesz adott életkorban a nyulak vágáskori testsúlya. 

Érdekes volt megfigyelni, hogy kísérleteinkben a legjobb súlygyarapodást az 

állatjóléti szempontból leginkább kifogásolt tartásmód – hagyományos 

hizlalóketrec, rácspadozat, 16 nyúl/m2-es telepítési sűrűség – mellett nevelt 

állatok érték el. 

Eredményeink alapján azonban az is megállapítható, hogy a mélyalmon 

történő nevelés – a hizlalási végsúly csökkenése ellenére – nem befolyásolja 
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szignifikánsan a nyulak vágóértékét, viszont csökkenti a hosszú hátizom 

szárazanyag-tartalmát. 

A kutatás eredményei alapján – figyelembe véve az állatjólét és a 

gazdaságos termelés elvárásait – a kilenc hetes életkorig rácspadozatú, majd a 

hizlalás utolsó két hetében szalmázott padozatú fülkékben, 16 nyúl/m2-es 

telepítési sűrűség mellett történő, csoportos nevelés javasolható. A hizlalás 

utolsó szakaszában a szalma behelyezése ugyanis csökkenti a gyógyszeres 

tápról a gyógyszermentesre történő átállás takarmányfogyasztásban 

jelentkező negatív hatásait, ugyanakkor állatjóléti szempontból növeli a 

kívánatosnak tartott szociális viselkedés előfordulási gyakoriságát és 

csökkenti a sztereotíp viselkedésformák megjelenésének gyakoriságát. Ez a 

hizlalási mód mindössze 30-40g-mal csökkenti a hízónyulak vágáskori 

élősúlyát, és nem befolyásolja szignifikánsan a vágóértéket. A mélyalom 

behelyezésekor azonban számolni kell a szalma bekerülési költségével, 

valamint a bealmolás és a folyamatos felülszórás munkadíj költségével, ezért 

ez a hizlalási mód csak akkor lehet rentábilis, ha a többlet költségek a 

felvásárlási árban megjelennek. 
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9. SUMMARY 
 

In the experiments of the object of this dissertation, the effect of different 

alternative rearing methods – rearing in different size of pens, on different 

types of floor and at different stocking densities – was tested on the 

behaviour, production traits, slaughter value and meat quality of growing 

rabbits. 

The experiments were carried out at the Faculty of Animal Science of the 

Kaposvár University, using Pannon White rabbits of both sexes. Animals 

were kept in a closed building using a lighting regime of 16L/8D. The 

experiments took place between the ages of 5 to 11 weeks. Growing rabbits 

were fed with medicated pellet until the age of 9 weeks (14.5% crude protein, 

17.5% crude fibre, 2.0% ether extract, 10.3 MJ DE/kg, 50 000 mg/kg 

Tilmikozin and 0.025% Pulmotil 200) and with a non-medicated pellet 

(16.0% crude protein, 16.0% crude fibre, 3.0% ether extract, and 10.6 MJ 

DE/kg) thereafter ad libitum. Drinking water was available continuously 

from self-drinkers. 

In the first experiment rabbits were placed to twelve 80 cm high open top 

pens, each having a basic area of 50×170 cm. During the rearing period three 

different stocking densities were used (7, 10 and 13 rabbits per pen, i.e. 8, 12 

and 16 rabbits per m2). The 4-4 cages of the same stocking densities differed 

only in the type of floor: 

1. wire net during the whole experiment, 

2. wire net until the age of 9 weeks, then deep litter, 

3. wire net until the age of 7 weeks, then deep litter, 

4. deep litter during the whole experiment. 
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In the second experiment – according to the pen size, floor type and 

stocking density – the following experimental groups were created: 

1. large pen (100x170 cm), wire net floor, 16 rabbits/m² stocking 

density, 

2. large pen (100x170 cm), wire net floor, 12 rabbits/m² stocking 

density, 

3. small pen (50x170 cm), wire net floor, 16 rabbits/m² stocking density, 

4. small pen (50x170 cm), wire net floor, 12 rabbits/m² stocking density, 

5. small pen (50x170 cm), deep litter floor, 8 rabbits/m² stocking 

density, 

6. small pen (50x170 cm), deep litter floor, 12 rabbits/m² stocking 

density, 

7. large pen (100x170 cm), deep litter floor, 8 rabbits/m² stocking 

density, 

8. large pen (100x170 cm), deep litter floor, 12 rabbits/m² stocking 

density. 

Thirty-six rabbits were placed into conventional cages (30x33 cm, wire 

net floor, 2 rabbits/cage, 16 rabbits/m²) as control. 

In the third experiment rabbits were placed to 12 pens (50×170 cm basic 

area), which differed only in the type of floor. Six pens had a wire net, six 

pens a combined floor (half of the floor wire net and half of the floor straw 

litter). In the pens with combined floor rabbits had a free access to the 

different types of floor (wire net and straw litter). On both floor types (wire 

net and combined) three stocking densities (8, 12 and 16 rabbits/m2) were 

applied. Thirty-six rabbits were placed into conventional cages (2 

rabbits/cage) as control group. 



 104 

During the 6 week long experiments 24 hours video recordings were 

performed weekly – always on the same day – by means of infrared cameras. 

Using these recordings every 10th minute was evaluated recording the 

behavioural form of every animal. Then the number of animals showing the 

same behavioural form was divided by the total number of observations and 

the frequency of each behavioural form was calculated for the 24 hours. 

The body weight and the feed consumption of the rabbits were recorded 

weekly. The body weight was measured individually, while the feed 

consumption per pen or per cage, respectively. Based on the measured data 

the daily weight gain and the feed conversion ratio was calculated. 

At 11 weeks of age all of the animals were slaughtered and dissected. The 

weight of the different organs and body parts were weighted and their ratio to 

the chilled carcass weight was calculated. 

The quality of the meat was investigated on the longissimus dorsi muscle. 

During the analysis the pH, the color, and the dry matter, protein, fat and ash 

content was determined. 

Examining the behaviour of the rabbits it was established that rearing on 

deep litter reduced the frequency of eating in all of the experiments. In the 

case of rabbits, reared on deep litter, the consumption of the litter material 

(straw) was observed, which reduced the pellet consumption of these 

animals. At the change of medicated pellet to the non-medicated one, an 

increase in the straw consumption was established, which draw attention to 

the problematic of the pellet’s change. 

The locomotion of the rabbits was more often detected in the pens than in 

the conventional cages, but the differences between these two types of 

rearing were statistically proven only in some cases. 
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The resting behaviour was more frequent on the wire net floor than on the 

deep litter, but the latter was thought rather comfortable. 

The comfort behaviour also occurred more frequently on the wire net 

floor, instead of the continuously contaminated deep litter. 

According to our results rearing in pens had a positive effect on the 

frequency of the social behaviour. Although the frequency of this behaviour 

was always higher in the pen raised rabbits than in the control ones, the 

differences from the control were statistically proven only in the case of 

rabbits reared on deep litter or combined floor. 

The stereotype behaviour was also favourably affected by rearing in pens. 

The frequency of these disadvantageous behavioural forms were significantly 

lower in pens than in the conventional cages. 

Examining the results of production it was established that – according to 

the eating frequency – the feed consumption of the rabbits reared on the deep 

litter was also lower than that of the rabbits reared on the wire net floor. As a 

consequence of this, also the weight gain and the final liveweight of these 

rabbits was lower than that of the animals reared on wire net floor. It was 

established that the longer rabbits are reared on deep litter the lower will be 

their slaughter weight. It was also pointed out that the highest weight gain 

was reached by those animals, which were reared according to the most 

objectionable method from the animal welfare’s point of view (conventional 

cage, wire net floor, 16 rabbits/m2 stocking density). 

However, based on our results, it was also concluded that rearing on deep 

litter – despite of decreasing the slaughter weight – did not affect 

significantly the slaughter value of the rabbits, but it decreased the dry matter 

content of the longissimus dorsi muscle. 
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Based on the results of these experiments – taking the expectations of 

animal welfare and economic production into account – rearing in pens at 16 

rabbits/m2 stocking density can be suggested, on wire net floor till 9 weeks of 

age and on deep litter thereafter. Placing animals on deep litter at 9 weeks of 

age can decrease the negative effect of changing the medicated pellet to the 

non-medicated one, while – from the animal welfare’s point of view – it 

increases the frequency of the social behaviour and decreases the frequency 

of the stereotype behavioural forms. This method of rearing decreases the 

slaughter weight only by 30-40g and it has no negative effect on the slaughter 

value of the rabbits. However, in the case of this type of rearing, the cost of 

straw and the wage of littering must be calculated, therefore it could be 

profitable only in that case, if extra costs are built into the purchase price. 
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