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Nyúl a Faluhely majorból - Új magyar nyúlfajta-jelölt
A nyuszkanyakú palóc tyúk után most itt a faluhely majori nyúl – rövid időn belül tehát a második
fajtajelölt kerül ki a Földi család birodalmából. Történik mindez úgy, hogy a családi gazdaság fő
profilja nem is a kisállattenyésztés, hanem a juhászat illetve az agroturizmus. Mindezen persze csak
az csodálkozik, aki nem járt még itt, hiszen a Faluhely major csodálatos hely, valóságos szentélye az
állattenyésztésnek. Hagyományőrző épületeivel, természet közeli szemléletével egyfajta
zarándokhelyévé is vált a téma iránt nyitott embereknek. A helyiek szerint azonban szó sincs
csodáról: „itt valóság lett az, mit másutt csodának vélnek és szertefoszlik az illúzió, melyet máshol
valóságnak hisznek” – fogalmaznak.

Hódszínű anya

Bányavidékek környékén mindig is gyakori volt a nyúltartás, hiszen a nehéz fizikai munka
táplálóanyag igényének kielégítéshez elengedhetetlen volt a hús fogyasztása.
Tekintettel arra, hogy Salgótarján, Földi Gyula szülővárosa az egyik legjelentősebb magyar
bányászváros volt egykor, az állattenyésztés iránt érdeklődő gyermeknek szinte sorsa volt a
nyulászkodás iránti figyelem. Később, mikor a nyúlbarátság genetikai alapokon nyugvó, tudatos
tenyésztő munkává változott, már hívogatóan csengtek Andrássovich Géza M. Kir. gazdasági
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Főtanácsos 1905-ben papírra vetett szavai: „engem ennél az ideálnál az a végcél vezérel, hogy évek
múlva elérjük a magyar gazdasági nyúl típusát”. Földi Gyula szerint nem biztos, hogy a faluhelyi nyúl
maradéktalanul megfelel a fent idézett eszményképnek, de hogy eddig a legközelebb áll a cél
eléréshez, az szinte bizonyos.

Földi Gyula tenyésztői munkáját dr. Nagy István agrárminiszter
Konkoly Thege Sándor Díjjal ismerte el, az 1848/49. évi Forradalom
és Szabadságharc Emléknapja alkalmából. A méltatásban ez áll: „az
őshonos magyar állatfajták megőrzése érdekében, elsősorban a juhés a kisállattenyésztés terén végzett meghatározó tevékenysége,
valamint a fiatal generációk körében végzett ismertterjesztő
munkája elismeréseként.”
A faluhely majori nyúl alapja a magyar óriás nyúl, egyetlen őshonos nyúlfajtánk volt. 1985 óta voltak
a mátranováki gazdaságban ehhez a fajtához sorolható egyedek, ám az akkori, jó nevű tenyésztőktől
beszerzett állatok nem hozták meg a tőlük remélt termelési eredményeket. Ezután az állomány a
klasszikus állattenyésztés elvei szerinti szelekció révén javult és konszolidálódott. 2012-től Magyar
Óriásnyúl-tenyésztők Országos Egyesület tagjaként már az egyesület tenyésztési programja szerinti
tenyésztés zajlott, ennek ellenére 2016-ban Földi Gyula és az egyesület útjai elváltak. Ezután a
tenyészcél már csak az Andrássovich által elképzelt magyar fajta kialakítása és továbbtenyésztése
volt – immáron faluhely majori nyúlként.
Habár a faluhely majori nyúl alapja a magyar óriás nyúlfajta korábban meglévő állománya volt, a
formalista szemlélettől eltérő elvek szerinti szelekció és a zártan történő tenyésztés mára ugyancsak
megnövelte a különbséget a két fajta között.
Ez megmutatkozik a küllemben és a termelési eredményekben is, sőt, a mai, magyar óriásként
törzskönyvezett nyulak és a faluhely majori nyulak rosszul is kombinálódnak. Egyik tenyésztőtárs
szerint „nem is nyulak születtek abból, hanem kutyák”. Tekintettel arra, hogy a hogy a faluhely
majori nyúlnak már saját fajtaleírása és tenyésztési programja van, már papíron is nyoma van a
különbségeknek. Származásra nézve azt a nyulat tekintjük ma a faluhely majori nyúlnak, amelyek
eredő törzskönyvében az ősök legalább 75%-a a Faluhely majorban látta meg a napvilágot.
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Mezei nyúl színű bak

A Faluhelyi nyulat elsősorban mint hústípusú gazdasági haszonállatfajtát tenyésztjük és az
óriásnyulak közé soroljuk. Közepes méretű fej és fül, rövid, vastag nyak, széles vállak és öblös
mellkas jellemzi. Izmoltsága kimagasló. Kiállítási kondícióban a bakok ideális testtömege meghaladja
a 7 kg-ot, felső határ nincs meghatározva.
A bunda tömött, rugalmas. A jó prém, finom selymes, bársonyos tapintatú. A faluhelyi nyúl kívánatos
színei a hód (sötét cser), a mezei nyúl szín és a sárga. A szürke hibának számít.
Az anyák évente 3-5 alkalommal fialtathatóak megfelelő tartási és takarmányozási feltételek
megléte mellett. Az anyánkénti átlagos szaporulat 8,5 db fialásonként, általában 9 db-nál nem
hagyunk több fiókát az anyjuk alatt. Gondos anyák, a választott alomlétszám átlagosan 7,1 db.
Növekedési intenzitása megegyezik más óriásnyúl fajtákéval, általában ahány hónapos, annyi
kilogramm, 6 hónapos korra tenyésztésbe vehető. Vágási tulajdonságai azonban kedvezőbbek,
mint más óriásnyulaké, elsősorban jobb vágási kihozatala révén (a fej nélküli karkasz
súlya minden esetben meghaladja az élősúly felét). A hús minősége is különleges, hiszen más
fajtáktól eltérőn a hús kissé márványozott.
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Sárga színű bak

Megvannak az első kiállítási eredményei is a fajtának, hiszen sikeresen mutatkozott be például az
MGKSZ országos kiállításán és a MNyOE Országos Nyúlkiállításán is. A bírók persze még nem igen
tudták hová tenni a faluhely majori nyulat, mert hol a szürke óriásokkal bírálták együtt, hol pedig az
osztrák bírák részére rosszul fordították „dorfer kaninchen”-nek, ami megint csak félreértésre adott
okot. Ahol azonban a standard szerint bírálták, ott 96-97 pontot értek el az egyedek. Így kapnak
értelmet Földi Gyula sokat hangoztatott szavai: „olyan gazdasági állatot tenyésszünk ki, ami szép
is”.
Értelemszerűen a fajtát még kevesen ismerik, de már így is vannak tenyésztői, többségében fiatalok.
Jelentősebb állomány termel már Mátranovák mellett Rádon is. Húshasznú jószág lévén, elsősorban
a háztáji és kisgazdaságok fajtája lehet, amely jól tolerálja akár az extenzív tartási, takarmányozási
körülményeket is. Érdemes lenne végtemék-előállító keresztezésekben apai partnerként kipróbálni,
jó növekedési erélye miatt. Külleme alapján hobbinyúl is válhat belőle, hiszen kifejezetten szép
formájú, bundája pedig különleges színű.
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