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Mezőgazdasági ökoszisztémák 

III. Állattenyésztő farmok, háztáji tenyészetek 

Ha a gazdaságban állatokat tartanak, a következőkre számíthatunk: csirkeól a szárnyasoknak, 

disznóól, istálló (teheneknek, lovaknak). Lehetnek galambdúcok is az udvarban. Az állatok 

takarmányát valahol tárolni kell: széna, egyéb szálas takarmányt lehet boglyába gyűjtve az udvaron, 

de sok esetben a szénapadláson a helye. Ez a padlásrész nem a lakóház része, hanem az istállóé. A 

szemes takarmányokat fedett helyen kell tárolni, s ügyelni arra, hogy ne érje nedvesség, mert akkor 

penészes lesz, és az állat nem eszi meg. Faluhelyen a kukoricát góréban tárolják. A góré oldala úgy 

van kialakítva, hogy a levegő átjárja az egész építményt. A pince nem csak a lakóház alatt lehet, 

hanem a földbe ásva, az udvaron is: a répaféléket itt tárolják, homokkal letakarva. 

 

A gazdaság fontos része az is, ahol a hulladékokat, állati trágyát tárolják. Ezek szerves anyagok, a 

termőföldek tápanyagutánpótlására is használhatók. Addig azonban, amíg felhasználásra kerül, 

vigyázni kell a tárolással: meg kell oldani, hogy mással ne keveredjen, s különösen a vízhálózattal ne 

érintkezzen! 

A szarvasmarha 
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A szarvasmarha őse az őstulok. A szarvasmarha a mezőgazdaság egyik leghasznosabb állata. Húsa 

és teje fontos élelmiszer. Bőrét, szarvát az ipar hasznosítja. Az anyaállatot tehénnek, az apaállatot 

bikának, a kicsinyét borjúnak nevezzük. A kisborjút a tehén elevenen hozza a világra. Ellés után 

néhány órával a kisborjú az anyaállat emlőiből (a tőgyéből) szopik. A tehén tejét fogyasztja az ember 

is. A szarvasmarha kérődző növényevő emlősállat.  

A jól ismert fajták mellett, mint a szimentáli, érdemes megemlíteni a Magyar tenyésztésűeket: magyar 

szürke szarvasmarha, magyartarka, bivaly. 

 

A ló 
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A ló a kutya mellett az ember leghűségesebb segítőtársa: teherhordásra, távolságok leküzdésére és a 

hadászatban hosszú időn keresztül nagy szerepe volt. 

A ló vadon élő őse csoportosan legelt, s egyetlen védekező fegyvere a ragadozók ellen gyorsasága 

volt: vágtatva menekült és hátsó lábának rúgásával védte meg magát A lónak csak egy ujja éri a talajt, 

annak is csak a hegyére lép. 

Az ujj köré szaruból széles 

pata fejlődött, amely, mint egy 

papucs, körülveszi és védi. 

Kemény felületen a pata 

erősen kopik, ezért patkóval 

védik. A lovakat a 

kovácsmester patkolta. 

A ló nem kérődző növényevő 

emlősállat. A kanca kicsinyét, 

a csikót fejletten hozza a 

világra, ellés után pár órával 

már talpra tud állni, és követi anyját. A kiscsikó több hónapig szopik. Az apaállat neve csődör vagy 

mén. A ló rokona a szamár és az öszvér. 

  

magyar parlagi szamár lóöszvér szamáröszvér 
 

A sertés 

Az emberek már évezredekkel ezelőtt vadászták az erdők vaddisznóját. Húsát, szalonnáját ízletesnek 

tartották. Valószínűleg az elejtett anyadisznók csíkos malackái szelídültek az emberhez, és később 

ezeket kezdték tudatosan tenyészteni. Ma már sokféle fajtájuk ismert, a hússertéseket húsukért, a 

zsírsertéseket zsírjukért tenyésztik. A hímeket kannak, a nőstényt kocának, a kicsinyeket malacnak 

nevezzük. 

 

 

 

 

mangalica koca és malacok báznai sertés Landrace fajta 
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A házityúk 
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Hazánkban mindenütt tenyésztik. 

Gyommagvak és rovarok 

elpusztításával is hasznára van 

gazdájának. Vadon élő őse kis termetű, 

vörös tollú madár, Délkelet-Ázsia 

őserdeiben él. 

A tyúkcsalád tagjai a kakas, a tyúk és a 

csibe. A kakas nagyobb, taraja díszesebb, mint a tyúké.  

A házikacsa és a házilúd 

A házikacsa őse a tőkés réce, ma is vadon él, tavak nádasaiban fészkel. A házikacsa és -liba a 

háziasítás ellenére is vizet kedvelő madár maradt, de repülni már nem tudnak. A hím kacsát 

gácsérnak, a nőstényt tojónak, a kiskacsát pipének nevezik. A hím lúdnak gúnár a neve, kicsinyei a 

libák.  

Nevezd meg a képeken látható állatokat! 
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A galambok 

Utcák, terek lakói a galambok. Nagy városokban is találkozhatunk velük, sok helyen az épületeket és 

szobrokat már védik is ellenük. Sok emberben ezek a galambok ellenszenvet keltenek, mások 

szeretettel etetik őket.A városi galambok közül legismertebb a balkáni gerle és az örvös galamb.  

 

Keress rá, milyen hazai állatfajtákat tenyésztenek. A képek alapján 

írj róluk rövid ismertetőt! 

Milyen más házi állatokat és szárnyasokat ismersz? 

A háztáji gazdaságokban és az állattenyésztő farmokon is sok olyan más élőlény él, amelyek vagy a 

tenyészállatokon (esetleg az emberen is) vagy bennük élősködnek, vagy a táplálékukat dézsmálják. 

Nagyon veszélyesek az állatokról az emberre átterjedő kórokozók, mint a nem megfelelően elkészített 

húskészítményekkel elfogyasztható Clostridium botulinum baktérium, amely a kolbászmérgezést 

okozza (idegmérge bénulást, majd halált vált ki); a háziszárnyasok vagy más háziállatok 

bélrendszeréből származó Salmonella – fertőzések, amelyek általában heves gyomor-bél 

panaszokkal (hasmenés, puffadás, hastájéki fájdalmak), de súlyosabb tünetekkel is járhatnak 

(vérmérgezés);  

Az egysejtűek közül említést érdemel a Toxoplasma gondii, amely az emberben és más 

emlősállotokban élősködik (elfogyasztott húsukkal terjednek a lárvák), végső gazdaállata a macska, 

amelynek az ürülékével terjednek a peték. Általában enyeh influenza-szerű tünetekkel jár a fertőzés, 

de nagyon veszélyes a terhes nőkre, mert az anya által termelt ellenanyagok károsítják és 

elpusztíthatják a magzatot. 

Sokféle élősködő féreg faj ismeretes,a melyek vagy csak a tenyészállatokat, vagy az embert is 

megbetegíthetik, általában bonyolult fejlődési ciklusuk van, a petékből többféle lárva, majd ciszták 

alakulnak ki és végül a kifejlett állatok. Ezek közé sorolható a májmétely, amely főleg a kérődzők 
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bélrendszerében élősködik, de az emberre is átterjedhet, ahol 

megtelepszik a májban és az epeutakban.  

Gyakoribb élősködőnk a trichina, amely főleg fertőzött hússal kerül 

be az ember szervezetébe, súlyos, gyakran halálos kimenetelű 

tüneteket okozva. Mivel főleg nyers disznóhús 

fogyasztással fertőződik az ember, ezért 

kötelező a levágott disznók húsának bevizsgáltatása. A trichinellát a patkányok is 

terjeszthetik, ezért ajánlatos a háziállatok óljaiban, istállóiban is szigorúan 

betartani a higiénés szabályokat és a lehetséges patkányfészkekekt felszámolni. 

A patkányok nagyon okos, gyorsan 

alkalmazkodó mindenevő állatok, az emberi településeken az 

elhagyatott, csendes helyekre fészkelik be magukat, ahonnan 

rövid portyákat tehetnek a táplálék forrásokhoz. Általában 

nagyobb családokban élnek és szagnyommal jelölik a 

területüket. Általában növényi táplálékot fogyastanak, 

fehérjeszükségletüket főleg rovarokból vagy más apró állatokból 

fedezik. Nagyon sok veszélyes betegséget terjesztenek, ezért a civilizált országokban rendszeresen 

irtják őket. Ezek közül kiemelt figyelmet érdemel a pestis több formája (súlyos tünetekkel és legtöbb 

esetben halállal végződő baktérium általi fertőzés), amelyet a patkányok a bolháik útján terjesztenek 

az emberi populációkban. Szerencsére, Európában sikerült felszámolni, de más földrészeken időnként 

tapasztalhatók kisebb-ngyobb járványok, amelyeket ma már megfelelő antibiotikumos kezeléssel meg 

lehet fékezni. Egyre gyakoribbak a leptoszpirózis általi megbetegedések, amelyek súlyos esetben máj 

és vese károsodással vagy tüdővérzéssel járnak és halálos kimenetelűek. A kórokozót a patkányok 

vizelete terjeszti, amely a fertőzött tárgyakról (például üdítős vagy sörös dobozok!) bekerülhet az 

emberi szervezetbe is. 

Más férgek, amelyek a háziállatokban élősködnek és az embert is megbetegítik: Toxocara – kutyák, 

macskák hordozzák, általában kisgyermekeknél jelentkeznek tünetek, gyakori a szemgolyó 

fertőződése; hólyagféreg – hordozója a kutya vagy juh, betokozódik a különböző szervekben és 

károsítja azokat; galandférgek, amelyek köztes gazdái a házi állatok, nagyra nőnek és elvonják a 

táplálékot a szervezettől, akárcsak az orsóférgek.  

 

 

 

 

toxocariazis   hólyagféreg 

        galandféreg   orsóférgek 

A betegségek terjesztésében fontos szerep jut a külső élősködőknek, ilyenek a szúnyogok, legyek, 

bolhák, tetvek. Míg a sertéseknél főleg a rühatkák és a vérszívó tetvek okoznak károkat, a 

szarvasmarháknál többféle rühatkával is találkozhatunk, de sok betegséget hordoznak az 

istállólegyek, döglegyek és dongólegyek is. A szúnyogok főleg a madarak vérét szívják, de nem 

kímélik az embert sem.  
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Hogyan előzhetjük meg az állatok és az ember megbetegedését, a kórokozók terjedését? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

házi légy 

dalos szúnyog 

dongólégy 

bögöly istállólégy 
kullancs

bolha 


