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1. CÉLKITŰZÉS 

 

1.1.  Állományszerkezeti vizsgálatok 

Ebben a feldolgozásban korszerű populációgenetikai paramétereket (pl. 

beltenyésztettségi együttható, pedigré teljesség, nemzedékköz) számol a 

szerző, valamint azonosítja a családokat (maternal lineage) a cikta fajta 

országos teljes törzskönyvi adatokon nyugvó változatosságának 

felderítése céljából. 

 

1.2.  Surlókór elleni rezisztencia felmérése 

A jelenleg élő teljes cikta juhállományban a prion haplotípusok, 

genotípusok és rizikócsoportok gyakoriságának meghatározása szintén 

célja volt, másfelől az eredményeket összehasonlítja a 10 évvel ezelőtti 

eredményekkel, hogy megállapítsa az időközben bevezetett megelőzési 

program hatékonyságát. 

 

1.3.  Mikroszatellit sokszínűség megállapítása 

E munka célja a FAO által ajánlott mikroszatellit polimorfizmusok 

alapján az állomány genetikai vizsgálatok kibővítése a fajtában. Arra is 

választ keres, hogy az egyes cikta állományok között milyen szoros 

genetikai azonosság áll fenn, illetőleg igazolható-e nyáj specifikus 

eltérés. 

 

1.4.  Mitokondriális DNS-szekvencia diverzitásának értékelése 

Ebben a feldolgozásban célja a cikta fajta múltból eredeztethető anyai 

genetikai háttere diverzitásának felmérése a citokróm b régió szekvencia-

sorrendje alapján.  
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2. ANYAG ÉS MÓDSZERTAN 

 

2.1. Állományszerkezeti vizsgálatok 

A cikta állomány törzskönyvi feldolgozásához a Magyar Juh- és 

Kecsketenyésztők Szövetsége (MJKSZ) átengedte részére az országos 

adatbázist (2000-2014). 

Feldolgozásában megállapítja az anyai vonalak (családok) számát, 

értékeli a pedigrételjességet, a beltenyésztettséget, az állomány genetikai 

variabilitásához jelentősen hozzájáruló egyedeket, a hatékony 

állományméretet és a nemzedékközt. 

A statisztikai feldolgozás Pedigree Viewer (Kinghorn és Kinghorn, 

2010), az értékelések az Endog (Gutiérrez és Goyache, 2005) és Poprep 

(Groeneveld és mtsai, 2009) programokkal valósul meg. 

 

2.2. Surlókór elleni rezisztencia felmérése 

Az Agrobiogen GmbH által megállapított teljes állományt lefedő (2013-

2015) egyedi surlókór genotípusokat a MJKSZ átadta a statisztikai 

feldolgozáshoz. Kontrollként szolgált az első hazai vizsgálat (Fésüs és 

mtsai, 2004 és 2008). 

Az egyedi genotípusok számából meghatározásra kerül a genotípusok 

gyakorisága, a genotípusokból megállapításra kerül a haplotípusok 

száma és aránya, valamint a rizikócsoportok száma és aránya a teljes 

állományra, és ivaronként. Chi2 teszt segítségével hasonlítja az aktuális 

állapotot (2013-2015) a korábbi állapothoz, továbbá a kosokat és 

anyajuhokhoz, majd ellenőrizi a genetikai (Hardy-Weinberg) egyensúlyi 

helyzetet. 
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Az alapadatokat Microsoft Excel adatbázisból átvéve a Dell statisztikai 

program segítségével értékeli ki statisztikailag (Dell Inc., 2015). 

 

2.3. Mikroszatellit sokszínűség megállapítása 

A vizsgálatra kijelölt egyedek a törzskönyvi adatok szerint a legöregebb, 

6-5-4 ősi sorral rendelkező családok képviselői voltak családonként két-

két élő taggal, 36 családból. 

Vérminták három tenyészetből származtak (Duna-Dráva Nemzeti Park 

nagydorogi telepe, Pénzesgyőr és Szécsénke) 2015 őszéről. A 

vérmintákból a DNS kivonását Promega Wizard Genomic DNS 

Purification kit segítségével végzi. A DNS sokszorosítására Perkin Elmer 

programozható PCR készüléket használ. Két multiplex analízis 

formájában kilenc mikroszatellitet vizsgál. A szerző az amplifikálást az 

előírások szerint touchdown PCR-rel végzi, a PCR termékek detektálását 

és analízisét ABI PRISM 3130XL Genetic Analyzer-rel. Az 

adatbegyűjtés az ABI PRISM 310 Data Collection Software segítségével 

történik. Az allélok azonosítására a 310 GeneScan Analysis Software 3.1 

programot használja. Az adatok értékelését (és a fragmentumok 

hosszának ellenőrzését) a Genotyper programmal végzi el. 

A cikta állomány jellemzésére az alapvető populációgenetikai 

paramétereket – mint az allélszám (Na), hatékony allélszám (Ne), 

megfigyelt és várt heterozigozitás (Ho és He), fixációs indexek (FIS, FST 

és FIT) – a Microsatellite Analyser (Dieringer és Schlötterer, 2003) és a 

GenAlEx 6.503 (Peakall és Smouse, 2012) populációgenetikai szoftver 

segítségével határozza meg. A Hardy–Weinberg egyensúly vizsgálata 



4 

Chi2 próbával történik a megfigyelt és az elvárt allélgyakoriságok 

összevetésével. 

A nyájak összehasonlítását diszkriminancia-analízissel végzi el. A 

csoportba sorolás Bayes féle klasszifikációval történik, a csoportok 

összehasonlítása a csoportra vonatkozó centroidok alapján valósult meg. 

Adott megfigyelés centroidtól való eltérését a Mahalanobis féle távolság 

jellemzi (Dell Inc., 2015). 

 

2.4. Mitokondriális DNS-szekvencia diverzitásának értékelése 

A vérminták gyűjtésére 2015 őszén került sor (a mikroszatellit 

vizsgálatokéval megegyezően és ugyanazokból az egyedekből), a vért a 

nyaki gyűjtőérből került levételre alvadás gátlót tartalmazó vércsövekbe. 

A vércsövek hűtőládába kerültek, majd -20°C-on tárolódtak a 

feldolgozásig. 

A DNS-t a SIGMA GenElute Blood Genomic DNA Kit segítségével 

izolálja a szerző a gyártó előírása szerint. A citokróm b kódoló 

szakaszhoz (1140 bp) Meadows és munkatársai (2005) nyomán tervez 

primert. A DNS szakasz felszaporításához programozható Thermal 

Cycler 2720 PCR-készüléket használ. A citokróm b kódoló szakasz 

szekvenálására a Magyar természettudományi Múzeum molekuláris 

taxonómiai laboratóriumában kerül sor. 

Elemzésében a Tajima D-tesztet (1989) és a Fu és Li (1993) által javasolt 

tesztet használja. 

A szekvencián belüli bázis szubsztitúciók számának korrigálására a 

Jukes és Cantor (1969) tesztet alkalmazza. A haplotípusok informatív 

mutációi alapján a köztük való genetikai kapcsolat grafikus ábrázolására 
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median-joining hálózatot (Bandelt és mtsai, 1999) szerkeszt a PopART 

szoftver (PopART) segítségével génbanki adatok (Hiendleder és mtsai, 

2002; Lancioni és mtsai, 2013) mint kontroll szekvenciák 

figyelembevétele mellett. 
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3. EREDMÉNYEK 

 

3.1. Állományszerkezeti vizsgálatok 

A szerző megállapítja, hogy a cikta állomány törzskönyve összesen 3648 

egyedből áll. 3176 egyed ismert szülőkkel, 472 pedig ismeretlen 

szülőkkel rendelkezik. A családok (anyai vonalak) száma 445, és az 

alapító nemzedéktől kezdve megfigyelhető a családok folyamatos 

csökkenése. 

A pedigrételjesség vonatkozásában látható, hogy minél hosszabb a 

leszármazás, minél több az ősi sorok száma, annál kritikusabb a teljes 

származás ismerete, vagyis alacsonyabb fokú a pedigrételjesség. 

A teljes törzskönyvi állomány átlagos beltenyésztettsége 1%. 

A törzskönyvi állomány genetikai variabilitása a tényleges 

állományméretnél lényegesen kevesebb egyeddel adható meg: 476 egyed 

felelős a teljes genetikai változatosságért. A referencia populációra 

kisebb létszámokat számított, ami génveszteségre utal. 

A kilenc, cikta állomány variabilitásához jelentősebben (3% fölötti 

parciális hozzájárulással bíró) kos mindegyike alapító ős, de ezek 

részesedése sem haladja meg a 10%-ot. 

A generáció intervallum átlagosan 4 év volt, a legrövidebb távolságot a 

tenyészkosok és kos utódai (3,80 év) között lehetett számítani. Az apa-

utód és anya-utód összevont utak között kétmintás t-próbával 

statisztikailag igazolható az eltérés (P<0,05). 
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3.2. Surlókór elleni rezisztencia felmérése 

A leggyakoribb az ARQ haplotípus (74,93%), azt követi az ARR 

(14,19%) és az AHQ (10,70%). A Chi2-teszt nem mutatott szignifikáns 

különbséget (P=0,519) a haplotípusok jelenlegi és korábbi gyakoriságai 

között. 

A leggyakoribb genotípusok a kevésbé kedvező ARQ-hordozó 

genotípusok. Ezeket követik a kedvezőbb ARR- és AHQ-hordozó 

genotípusok. A legérzékenyebb homozigóta VRQ/VRQ nem fordul elő. 

A genotípusok tekintetében sincs szignifikáns különbség (P=0,083) a 

mai és a korábbi állományban, annak ellenére, hogy a legkevésbé 

kedvező genotípus 10%-kal nőtt. A Chi2-teszt bizonyította, hogy a cikta 

juh jelenlegi populációja teljes Hardy-Weinberg genetikai egyensúlyban 

van (Chi2 = 0,269). 

A kockázati csoportok közül az R4 hiányzik, és az R5-öt csak egy juh 

képviseli. Az ARQ magas frekvenciája miatt az R3 csaknem 74%-kal 

van jelen, és tenyésztésre leginkább alkalmas egyedek rizikó csoportja 

(R1) csak körülbelül 2,5%-a a teljes állománynak. A két időbeli értékelés 

között statisztikailag bizonyított (P=0,031) mind az R1, mind pedig az 

R3 arányának növekedése, ami kétségtelen az állomány módosulását 

mutatja. 

A Chi2-teszt P-értékei azt mutatják, hogy nincsenek statisztikailag 

szignifikáns eltérések a haplotípus-, a genotípus- és a rizikócsoport 

gyakoriságok tekintetében a nemek között. 

A Chi2 próba kimenetele fennálló genetikai egyensúlyról tájékoztat mind 

a kosok, mind az anyajuhok részpopulációjában (Chi2 = 1,5947 és Chi2 

= 0,1162). 
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3.3. Mikroszatellit sokszínűség megállapítása 

Az allélok tényleges és effektív száma átlagosan 5,63 és 3,76. 

A relatív Shannon féle információs index értékei (Irel) nagy tartományban 

(kb. 40-től 60%-ig) fordulnak elő; a legnagyobb entrópia (59,2%) az 

OarCP49 mikroszatellitre jellemző (annak ellenére, hogy csak a 

harmadik legnagyobb Shannon értéket vette fel). 

A megfigyelt és a várt heterozigozitás átlagai mindig 0,50 fölöttiek és 

széles tartományban (0,52-0,92 és 0,65-0,87 között) mutatkoznak. 

A szerző feldolgozásában a FIS átlagértéke -0,18, ami minden egyes cikta 

juh genetikai differenciálódásának magas szintjét tükrözi. A 

legmagasabb FIS értéket, pontosan 0,00-t az OarHH41 esetében, míg a 

legalacsonyabbat, -0,40-et a CSSM47 esetében talált. 

Az FST-értékek 0,02 és 0,10 között változnak. Összességükben 0,04, ami 

azt mutatja, hogy a cikta fajta genetikai sokféleségének mintegy 4%-a 

magyarázható az állományok közötti genetikai változatossággal. 

Hardy-Weinberg egyensúlytól szignifikáns eltérést (P<0,05) három 

mikroszatellit esetében (BM8125, CSSM47 és MAF214) tapasztal. 

A mikroszatellitek polimorfizmus információ tartalma (PIC) mindig 

kisebb értéket vesz fel, mint a megfelelő várt heterozigozitás értéke. 

A mikroszatellitek hosszát illetően három esetben (OarCP49, CSSM47 

és OarHH41) talál csak különbségeket, ami azt jelenti, hogy a nyájak 

nagyfokú identitást mutatnak, a cikta fajta családjai genetikailag közel 

vannak egymáshoz. 

A diszkriminancia függvények vizsgálatának közös Wilk féle lambda 

értéke 0,606 (P<0,001); ez a magasabb érték a függvények igazoltan jó 

diszkrimináló képességét mutatja. E mellett, azonban nem mindegyik 
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független változó esetében kap szignifikáns hatást (P>0,05), tehát nem 

mindegyik mikroszatellit játszik a nyájak (és a nyájak családjainak) 

elkülönítésében szerepet. Mindemellett akadt három olyan mikroszatellit 

(OarCP49, CSSM47 és OarHH41), amelyekben jelentős a nyájak közötti 

eltérés. 

Klasszifikációs eredményként a teljes besorolási pontosságra 64,2%-ot 

kap; és a besorolás nyájankénti pontossága a következőkben alakul: 

Nagydorog 85,2%, Pénzesgyőr 21,4% és Szécsénke 60,0%. Az alacsony 

pontossági értékek azt jelzik, hogy a nyájak (és a családokat mintázó 

egyedek) hasonlóak, a fajtát a három nyáj szinte hasonlóképpen 

reprezentálja. 

A csoport centroidoktól való négyzetes Mahalanobis féle eltérésre 

alacsony és nem szignifikáns értékek (Nagydorog 9,6 és P=0,56; 

Pénzesgyőr 9,7 és P=0,257; Szécsénke 11,1 és P=0,184) jellemzőek, 

melyek megerősítik, hogy az összehasonlított nyájaknak nincs 

páronkénti centroidtól való eltérése. A legnépesebb nagydorogi nyáj 

(n=40) egyedei között helyeződnek el a kisebb létszámú pénzesgyőri 

(n=22) és szécsénkei (n=10) állományok egyedei, noha az első 

háttérváltozó Szécsénkét erősen diszkriminálja (valamennyi 

háttérváltozó P-értéke <0,001). 
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3.4. Mitokondriális DNS-szekvencia diverzitásának értékelése 

A teljes vizsgálati állományban a Cyt-b mitokondriális genom 990 bázis 

hosszú szakaszán az egyalakú (monomorphic) bázishelyek száma 920, 

míg a többalakú (polimorphic, mutáns) bázishelyeké 16. Az utóbbi 

vonatkozásában 1 egyedüli (singleton) és 15 több egyedben is előforduló 

(parsimony) informatív mutációt talál. A haplotípusok összlétszáma 10, 

míg az átlagos nucleotid diverzitás (π) 2,93*10-3. A szécsénkei tenyészet 

11 polimorf helyen osztozik a pénzesgyőri tenyészettel, míg 12 helyen a 

nagydorogi nyájjal; így, a cikta állományok (és családok) közötti 

genetikai azonosság jelentősnek tekinthető. 

A szécsénkei nyájra jellemző a legnagyobb változatosság, itt 

legmagasabb az átlagos nukleotid eltérések száma (k = 4,067), valamint 

a nukleotid diverzitás (π = 4,34*10-3). Ezt az állományt a nagydorogi 

követi, majd a pénzesgyőri a legkisebb diverzitással. 

Szécsénke és Pénzesgyőr összevetésében az átlagos nukleotid eltérések 

száma 2,898-nak adódik. Itt, a bázis szubsztitúciók korrigált száma Jukes 

és Cantor szerint számítva (Dxy(JC)) 3,27*10-3, 1,36*10-3 szórás mellett. 

Az átlagos nukleotid eltérések száma Szécsénke és Nagydorog 

viszonylatában 3,148, míg a Jukes és Cantor szerint számított bázis 

szubsztitúciók korrigált száma (Dxy(JC)) 3,47*10-3, 1,12*10-3 szórással. 

A harmadik összehasonlításban (Pénzesgyőr és Nagydorog) az átlagos 

nukleotid eltérések száma 2,754, a Jukes és Cantor féle (Dxy(JC)) érték 

2,77*10-3, 0,68*10-3 szórással. 

A teljes vizsgálati állományban elvégzett Tajima-teszt szerint a 

páronkénti nukleotid eltérések átlagos száma (k) 2,926, a nukleotid 

diverzitás (π) 3,13*10-3. 
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A Tajima D-teszt értéke -0,3751, statisztikailag nem szignifikánsan 

(P>0,10). 

A Fu és Li féle D* teszt 1,1378 (P>0,10) értéket, a Fu és Li féle F* teszt 

0,7179 (P>0,10) értéket eredményezett a teljes vizsgálati állományban; 

egyik sem szignifikánsan. 

A citokróm b haplotípusainak az informatív mutációkat figyelembe vevő 

median-joining hálózata mutatja, hogy a cikta haplotípusai közel 

helyeződnek egymáshoz. A dél-olaszországi fajták különálló, de 

önmagukban egységes csoportot alkotnak, és az ázsiai arkal és argali 

mindezektől lényegesen messzebb helyeződik. 
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4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

1. A cikta teljes törzskönyvi adatát feldolgozva állománygenetikai 

vizsgálatok keretében elsőként határozta meg a családok számát, a 

pedigrételjességet, a beltenyésztettséget, a genetikai variabilitáshoz 

hozzájáruló egyedek számát és a nemzedékközt. Ez alapján 

megállapította, hogy a fajta heterogenitása magas fokú, de a 

változatosság időben csökkenő mértéket mutat. 

 

2. Elvégezte a cikta juh súrlókórral szembeni ellenálló képessége 

molekuláris genetikai hátterének összehasonlító vizsgálatát a jelenlegi 

teljes állományban. Megállapította, hogy napjainkban is az ARQ 

haplotípus a leggyakoribb. Eredményei felhívják a figyelmet a cikta fajta 

súrlókorral szembeni fokozott genetikai érzékenységére. 

 

3. A legöregebb családokra alapozva elsőként értékelte a mikroszatellit 

polimorfizmust a cikta fajtában. Kiderítette, hogy az egyes családok 

genetikailag nagyon hasonlóak, és a fajtát a három nyáj szinte 

hasonlóképpen reprezentálja. Egyidejűleg, a heterozigozitás foka 

kedvezően nagynak tekinthető. 

 

4. Elsőként szekvenálta a cikta ősi családjaiban a mtDNS citokróm b 

régióját. Igazolta, hogy ebben a populációban a családok és tenyészetek 

közötti genetikai azonosság jelentősnek tekinthető. Egyúttal, a populáció 

genetikai egyensúlyi helyzetben van, és azt genetikai beszűkülés, vagy 

al-populációkra való széthasadás nem veszélyezteti, ami jó lehetőséget 

biztosít a fajta megőrzésre.  



13 

5. PUBLIKÁCIÓK LISTÁJA 

 

Az értekezés témakörében megjelent közlemények 

Szakcikkek: 

Posta J, Kovács E, Tempfli K, Sáfár L, Bali Papp Á, Gáspárdy A (2019): 

A kis létszámban átmentett Cikta juh származási adatainak 

értékelése különös tekintettel a családokra. Magyar Állatorvosok 

Lapja. Közlésre elfogadva 

           IF=0.196 [Q4] 

Kovács E, Tempfli K, Shannon A, Zenke P, Maróti-Agóts Á, Sáfár L, 

Bali Papp Á, Gáspárdy A (2019): STR diversity of a historical 

sheep breed bottlenecked, the Cikta. Journal of Animal and Plant 

Sciences, 29:1. 

           IF=0.407 [Q3] 

Gáspárdy A, Holly V, Zenke P, Maróti-Agóts Á, Sáfár L, Bali Papp Á, 

Kovács E (2018): Response of prion genic variation to scrapie 

resistance program in Hungarian indigenous sheep breeds. Acta 

Veterinaria Hungarica, 66:4. 562-572. 

           IF=1,042 [Q2] 

Kovács E, Mitro S, Tempfli K, Zenke P, Maróti-Agóts Á, Sáfár L, Bali 

Papp Á, Gáspárdy A (2017): A specific selection programme is 

required in the autochthonous Cikta Sheep which is endangered 

by own frequent ARQ prion haplotype? Applied Agricultural and 

Forestry Research (Landbauforschung), 67:3-4. 141-146. 

           IF=0,152 [Q4]  



14 

Annus K, Kovács E, Sáfár L, Gáspárdy A (2015): A magyar cigája 

behelyezése az európai juhok közé az anyai eredet szerint 

(mtDNA CR). Animal Welfare Ethology and Housing Systems, 

11:2. 59-64. 

 

Teljes szövegű konferencia kiadványok: 

Kovács E, Posta J, Tempfli K, Sáfár L, Becskei Zs, Bali Papp Á, 

Gáspárdy A (2018): Verarbeitung der Abstammungsangaben des 

vollen Zuchtbuches bei gefährdeten Schafrasse Cikta. 

(vollständiger Beitrag). “Role of animal and plant genetic 

resources in ecosystems” 29th Annual Meeting of DAGENE, 

from 24th to 27th of June 2018, Kozárd, Hungary, Danubian 

Animal Genetic Resources, Vol. 3. 45-50. 

Kovács E, Zenke P, Mitro S, Tempfli K, Sáfár L, Becskei Zs, Bali Papp 

Á, Gáspárdy A (2017): Die Ergebnisse der molekulargenetischen 

Untersuchungen der Traberkrankheit bei ungarischen Cikta 

Schafen (vollständiger Beitrag). “Tradition and innovation in 

preservation of autochthonous breeds” 28th Annual Meeting of 

DAGENE, from 26nd to 29th of April 2017, Pazin, Croatia, 

Danubian Animal Genetic Resources, Vol. 2. 91-97. 

Kovács E, Zenke P, Sáfár L, Cenkvári É, Bersényi A, Bali-Papp Á, 

Gáspárdy A (2016): A surlókór molekuláris genetikai 

vizsgálatának eredményei a cikta juhban. Előadás. Hagyomány és 

innováció az agrár- és élelmiszergazdaságban, XXXVI. Óvári 

Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár, 2016. november 10. 



15 

(Szerk.: Bali-Papp Ágnes és Szalka Éva) ISBN 978-615-5391-79-

8:254-261. 

Kovács E, Rabe A, Annus K, Sáfár L, Gáspárdy A (2016): Ursprung und 

Entwicklung des autochthonen Cikta Schafes bis zum Gegenwart 

in Ungarn. “Innovative approaches in biotechnology and genetic 

engineering applied in rare breed preservation” 27th Annual 

Meeting of DAGENE, from 22nd to 24th of April 2016, 

Hilgertshausen-Tandern, Germany, Danubian Animal Genetic 

Resources, Vol. 1. 23-28. 

 

Előadás és poszterkivonatok: 

Kovács E, Posta J, Gáspárdy A (2018): Pedigree analysis of a population 

bottlenecked with special regard to its maternal lineages. Poster. 

IV. Conference of Central and Eastern European Laboratory 

Animal (CEELA), 2018. június 2., Állatorvostudományi 

Egyetem, Aula, 1078 Budapest, István utca 2. 

Pásztor K, Annus K, Szabó K, Kovács E, Gáspárdy A (2016): Egy 

őshonos juhfajta, a cigája, anyai vonalainak genetikai 

változatossága (mt-Cytb) (The genetic diversity of the Hungarian 

Tsigai herds (mt-Cytb). Előadás: A Magyar Laborállat-tudományi 

Egyesület (MLTE) Éves Tudományos Konferenciája, 2016. 

június 9., SZIE ÁOTK Sebészeti Előadó, 1078 Budapest, István 

utca 2. 

Annus K, Kovács E, Sáfár L, Gáspárdy A (2015): A magyar cigája 

behelyezése az európai juhok közé az anyai eredet szerint 



16 

(MTDNA CR). Előadás: V. Gödöllői Állattenyésztési 

Tudományos Napok Nemzetközi Konferencia, Állattenyésztés-

tudomány Szekció, 2015. október 21-22. 

 

Egyéb publikációk: 

Gáspárdy A, Kovács E (2019): The question of the scrapie resistency in 

a native sheep breed, the Cikta - Dagene research. SAVE Journal, 

megjelenés alatt 

 

Szakdolgozatos hallgatók témavezetése: 

Rabe Anna (2017: Genetic Investigations in Hungarian Zaupel Sheep. 

Thesis. ÁTE Budapest, VI. évf. Hallgató (Dr. Kovács Endre, Dr. 

Gáspárdy Andrással együtt) 

Shannon Adrian (folyamatban): Analysis of microsatellite diversity in 

the indigenous Cikta sheep breed. Thesis work. ÁTE Budapest, 

V. évf. hallgató (Dr. Kovács Endre, Dr. Gáspárdy Andrással 

együtt) 


