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ERDÉLYI KOPASZ-

NYAKÚ TYÚK

TÖRTÉNETE 
Hazája Erdély, ahonnan az 1870-es években terjedt el nyugat felé, továbbá megtalálha-
tó szerb és bosnyák területeken. A fajta ősei valószínűleg Kis-Ázsiából a török hódolt-
ság idején kerültek Erdélybe. A magyar tyúkkal összehasonlítva jobb tojáshozama miatt 
sokáig kedvelt fajta volt a magyar paraszti portákon. Jelenleg színek alapján (fehér, fekete 
és kendermagos) három fajtáját különböztetjük meg, melyek legtöbb értékmérő tulaj-
donságukban megegyeznek. A DE AKIT DTTI tenyészetében a fehér és fekete erdélyi ko-
pasznyakú fajta a gödöllői törzsállományból származik, míg a kendermagos kopasznyakú 
fajta az egykori Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskola tenyészetéből érkezett. 

JELENTŐSÉGE
• A XX. században elsőrendű gazdasági tyúkfajtaként tartották számon.
• Edzettek, erősek és kiváló ellenálló képességgel rendelkeznek.
• Egyes vidékeken kiváló téli tojóként tartották számon. 
• Nemzeti kincs. 
• Génmegőrzés.  

GAZDASÁGI ÉRTÉKE
• Az elmúlt évtized során szerzett kutatási tapasztalatunk szerint fekete kopasznya-

kú fajta tűnik leginkább ellenállónak és tojástermelése is meghaladja a másik két 
rokon fajta tojáshozamát.

• A fehér erdélyi kopasznyakú tyúk élősúlya a legkisebb a három fajta közül, kife-
jezetten érzékeny a környezeti hatásokra és tojásai is kisebbek a másik kettőétől. 
Jellemző rá a megnyúlt tojásalak (más fajtáktól lényegesen eltérő tojásindex), a 
fehér, vagy világos krémszínű tojáshéj. 

• A DE AKIT DTTI értékesít: tenyésztojást, napos és előnevelt csirkét, vágókakast, vá-
gótyúkot.

Védelmi státusz: védett ősho-
nos mezőgazdasági állatfajta
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ERDÉLYI KOPASZ-

NYAKÚ TYÚK

TARTÁSA A DE AKIT DTTI-ben
• Elit állomány fenntartása.
• Tenyészidőszak megkezdése előtt egy hónappal fajták szerint beólazva, volierekben 

vannak elhelyezve, mélyalmos kifutós tartásban.
• Ivararány: 1:5.
• Világítási programot alkalmazunk. 
• Keltetési időszakot követően a fajták együtt vannak tartva, de ivar szerint elkülö-

nítve.

AZ ERDÉLYI KOPASZNYAKÚ TYÚK ÁLTALÁNOS KÜLLEMI LEÍRÁSA
• Testsúly: kakas: 2,50-3,00 kg; tojó: 2,00-2,30 kg.
• A kakas jellemzői:

• Fej: középnagy, gömbölyded. A fej tetejét fedő tollazat szorosan a koponyához 
tapad és hátul hegyben fut össze.

• Csőr: középhosszú, vastag, mérsékelten ívelt.
• Szem: nagy, tüzes.
• Taraj: az egyszerű taraj középnagyságú, lehetőleg aprón csipkézett.
• Arc: tollatlan.
• Füllebeny: kicsiny, kerekded.
• Áll-lebeny: középhosszú, tojásdad és lelógó.
• Nyak: tollatlan, hosszú és izmos, de sohasem vaskos, ívelése kissé hátrafelé hajló, 

magasan hordott. A nyak tövében a törzs tollazata a kondorkeselyűéhez hasonló 
tollbodorban végződik. A bírálat szempontjából csak a tollpamacs nélküli, tehát 
homozigóta egyedek értékelhetők.

• Törzs: izmos, középnagyságú, tojásdad alakú. A kiálló vérvörös begytől végig a 
hason, egészen a végbélig a törzs csupasz, tollatlan.
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ERDÉLYI KOPASZ-

NYAKÚ TYÚK
Védelmi státusz: védett ősho-
nos mezőgazdasági állatfajta
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• Mell: széles és igen húsos. Az egyenes, hosszú mellcsont fölött a bőr csupasz és 
azt csak a kétoldalt ráboruló tollazat takarja.

• Hát: széles.
• Nyereg: csak kissé emelkedő.
• Szárny: elég hosszú, erős, majdnem vízszintes tartású.
• Farok: hátrafelé hajló, nem meredek tartású, a tollazat dús, a sarlótollak hosz-

szúak.
• Láb: a comb izmos, hosszú. A közepesnél valamivel hosszabb láb tollatlan és 

finom, de erős csontozatú. Az egyenes, szétálló lábujjak száma négy. 
• Testtartás: bátor, élénk.
• Tollazat: szorosan fedő.

• A tojó jellemzői: a nemi különbséget és a kisebb testarányokat leszámítva, a kaka-
séval egyezik.

FAJTÁVAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG A DE AKIT-ban
Génbanki állomány fenntartása. 

A FEHÉR ERDÉLYI KOPASZNYAKÚ TYÚK SAJÁTOSSÁGAI
• Csőr: csontfehér. Szem: narancsvörös. Taraj, arc, áll- és füllebeny: vérpiros. Az áll-le-

beny kör alakú. Láb és lábujj: a lábszár fiatal tyúkoknál hússzínű, idősebbeknél 
csontfehér (újabban a sárga láb megengedett). A körmök színe csontfehér. 

• Tollazat: tiszta fehér, ragyogó, ezüstös zománcú.
• Tojáshozam: 150 db/év. Átlagos tojássúly: 70 g. 
• Naposcsibék sárgásfehér pehelytollakkal kelnek ki.
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A FEKETE ERDÉLYI KOPASZNYAKÚ TYÚK SAJÁTOSSÁGAI
• Csőr: sötét palaszínű. Szem: narancsvörös. Taraj, arc, áll- és füllebeny: vérpiros. Az 

áll-lebeny kör alakú.  Láb és körmök: sötét palaszínű.
• Tollazat: fekete, acélkékes vagy zöldes zománcozottsággal.
• Tojáshozam: 150 db/év. Átlagos tojássúly: 70 g. 
• Naposcsibék sötétszürke pehelytollakkal kelnek ki.

A KENDERMAGOS ERDÉLYI KOPASZNYAKÚ TYÚK SAJÁTOSSÁGAI
• Csőr: csontfehér. Szem: narancsvörös. Taraj, arc, áll- és füllebeny: vérpiros.
• Láb: hússzínű, csontfehér (sárga láb megengedett). A körmök fehérek.
• Tollazat: alapszíne kékesszürke, sötét, fekete színhatású, keskeny keresztsávokkal.
• Tojáshozam: 150 db/év. Átlagos tojássúly: 70 g. 
• Naposcsibék sötétszürke pehelytollakkal kelnek ki, fejbúbjukon egy világos kis 

folttal.

FAJTÁVAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG A DE AKIT-ban
• Tojásméretek felvételezése. 
• Génbanki állomány fenntartása. 


