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Összefoglalás
A szerzık egy Gyır- Moson- Sopron megyei kecsketenyészetben alpesi (n=62), szánentáli (n=54) és
nemesített magyar (n=62) fajtájú anyakecskékkel, az ún. mérlegteszt segítségével végeztek vérmérsékletvizsgálatokat. A vizsgált egyedek (n=181) átlag életkora 3,17±1,79 év (szánentáli: 3,74±1,94; alpesi:
2,66±1,61; nemesített magyar: 3,21±1,69 év). A vizsgált fajták vérmérséklet pontszámának átlaga
2,77±0,97 volt. A fajták között szignifikáns (P<0,001) különbséget tapasztaltak, legnyugodtabbak a
szánentáli fajtájú egyedek (2,28±0,90) voltak, ezután következtek az alpesi fajtába tartozó kecskék
(2,72±0,86), míg a legnagyobb pontszámmal a nemesített magyar kecskék (3,24±0,94) rendelkeztek.
Statisztikailag igazolt negatív összefüggést tapasztaltak az életkor és vérmérséklet pontszámok között
(rrang= -0,38; P<0,001), ami azt jelenti, hogy az életkor elırehaladtával csökken az állatok vérmérséklete,
vagyis egyre nyugodtabbá válnak.

Evaluation of temperament of three goat breeds in a Hungarian farm
Abstract
The authors evaluated Alpine (n=62), Saanen (n=54) and Hungarian Improved goats’ temperament in a
Gyır- Moson- Sopron County’s goat stockfarm by scale test. The average age of the examined goats

Németh et al. / AWETH Vol 7.4. (2011)

170

(n=181) was 3.17±1.79 years (Saanen: 3.74±1.94; Alpine: 2.66±1.61; Hungarian Improved: 3.21±1.69
year). The average temperament score of the examined goats was 2.77±0.97. It had been significant
differences among breeds (P<0.001). The calmest were Saanen (2.28±0.90) goats, followed the Alpine
(2.72±0.86) and the Hungarian Improved (3.24±0.94) goats. Statistically negative relation was found
between age and temperament scores of goats (r= -0.38; P<0.001), which means, that increases the age of
the goats, are getting calmer.

