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Előadás áttekintése
AZ ÁLLATOK VISELKEDÉSÉNEK SZEREPE A 

TARTÁSTECHNOLÓGIA MEGVÁLASZTÁSÁBAN I.

- Az állatok viselkedésének mérésére szolgáló
módszerek

- Az életfolyamatok, a viselkedés megfigyelésen
és műszeres elemzésen alapuló felmérése

- A sertés fontosabb életfolyamatai és
viselkedésének jellegzetességei

- A juhok viselkedésének specialitásai



A TECHNOLÓGIA MEGVÁLASZTÁSÁT 
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

Termeléspolitika
- igény kielégítés
- intenzifikálás

Határ - túltermelés - kvóta

A környezet igénye
Határ - környezetvédelmi rendeletek

Az állat igénye

- etológia!!
Határ - állatvédelmi törvény



AZ ETOLÓGIA SZEREPE A TECHNOLÓGIA 
MEGVÁLASZTÁSÁBAN

• öröklött, a fajra, fajtára jellemző viselkedés, életfolyamat
• emberi beavatkozás hatására eltérés az életfolyamatban
• alkalmazkodás, tapasztalat, tanulás – technológiai 

tűrőképesség

Technológiával szembeni elvárás
- állat igénye
- munkavégző igénye
- építészeti, műszaki igény KOMPROMISSZUM!!!
- hatósági előírások
- járvány, balesetvédelmi igény



MI HAT AZ ÁLLATRA

Élettelen környezet:
- hő
- fény
- levegő
- talaj
- gép
- épület
- berendezés
- kémiai anyagok

Élő környezet:
- ember
- fajtárs
- idegen faj
- élősködő
- kórokozó



AZ ETOLÓGIA SZEREPE A TARTÁSTECHNOLÓGIA 
MEGVÁLASZTÁSÁBAN, ELLENŐRZÉSÉBEN

• A biológiai igény felmérése
• A technológiai elemek életfolyamatra gyakorolt

hatásának tesztelése
• Az életritmus meghatározása – ehhez igazodó termelési

folyamat kialakítása
• Genotípus-környezet interakció alapján optimalizálni a

fajtát, környezetet
• Adaptációs-képesség meghatározása
• Tartástechnológiai rendszerek összehasonlítása
• A betegség felismerésére alkalmas viselkedési jellemzők

meghatározása



AZ ETOLÓGIA MÓDSZEREI A TECHNOLÓGIA 
ELLENŐRZÉSÉRE

Megfigyelés - a teljes életfolyamat leírása
- több ezer óra - munkaigényes

Fiziológiai paraméterek felvétele - testhő, vérnyomás,
bendőmozgás
Vérplazma hormonális vizsgálata – stressz kimutatása

Pl.:  adrenalin - de! stresszmentes vérvétel
Genetikai háttér vizsgálata

- szelekció a rossz szokások ellen!



AZ ÉLETFOLYAMATOK MÉRÉSI MÓDSZEREI

Az életfolyamat leírásának műszeres segítése

- mozgásregisztráló műszer, pl. pedométer, evés
elemzése, állkapocs mozgás

- műszeres vizsgálat – hő, pára, szennyezés stb.
- az állat műszeres ellenőrzése – légzés, szív stb.
- fénykép, videó felvétel – számítógépes elemzés
- fotocella – áthaladás jelzés
- hangfelvétel
- GPS – helymeghatározás, követés



AZ ÉLETFOLYAMATOK FELMÉRÉSÉNEK 
MÓDSZEREI

Preferencia vizsgálat - helyválasztás, ízválasztás
Időtartam meghatározása - adott viselkedési elemnél

pl. fekvési idő
Pontesemények meghatározása – rövidebb viselkedési
elemnél
Két viselkedési egység között eltelt idő megállapítása
Gyakoriság mérése – pl. bélsár, vizelet ürítés

Sokszor csak előfordulási valószínűséget mérhetünk.



A MEGFIGYELÉS MÓDSZEREI 
(KÖZVETLEN MEGFIGYELÉS)

Személyes megfigyelés - legalább két személy, váltva
- írják, vagy hangfelvételt készítenek
- egyszerre max. 4-8 állat nézhető
- folyamatos, vagy időszakos

Eljárások - időminta - fontos az időköz meghatározása
- esetminta - rövidebb idejű viselkedésnél
- sorrendi minta
- mérőskála alapján
- társas rangsor megállapítása - dominancia érték
- tanulási képesség vizsgálata - adaptáció



A TECHNOLÓGIA VÁLTOZTATÁSÁNAK 
HATÁSA AZ ÁLLATOK VISELKEDÉSÉRE

A technológiai változtatást bizonyos mértékig
tűri – technológiai tűrőképesség
• Határ: az életfolyamatok erőteljes 

megváltozása
• Hatása: 5-14 napon belül jelentkezik

Mi hat az életfolyamatokra?
• álláspadozat, almozás
• a pihenőtér nagysága



A SERTÉS VISELKEDÉSE, ÉRZÉKSZERVEI

Látás
• Félhomályban nincs színlátás - 1,5 lux > fekete, fehér
• Közelre jól, távolba kevésbé jól

Szaglás - táplálékválasztás
- kiváló

Ízérzékelés - nem tisztázott
- toxinos takarmány visszautasítása
- a keserűt kerüli

Érintkezés - nagyüzemi tartásban  - érintkező faj
- szabad tartásban - nem érintkezik - távolságtartó



A SERTÉS TÁPLÁLKOZÁSI VISELKEDÉS

• Tápoknál a válogató képesség nem jut kifejezésre
• Száraz takarmány – nyállal keveredik – lenyelés
• Nedvesített takarmány – rágás nélkül nyelik
• Hígított 1 : 2 < isszák

Evési sebesség
- száraz: 40 perc
- 1 : 1 hígítás: 25 perc
- 1 : 3 hígítás: 30 perc Fontos a víz hőmérséklete!
- 1 : 4-5 hígítás: 40 perc



A SERTÉS TELJESÍTMÉNY- ÉS EVÉSI JELLEMZŐI 
CSOPORTNAGYSÁG SZERINT, ÖNETETÉSBEN

Paraméter
Csoportnagyság

5 10 15 20
Létszám 55 240 405 420
Átlagos napi súlygyarapodás, g 635 610 590 583
Átlagos napi 
takarmányfogyasztás, kg 2,37 2,27 2,06 1,95

Napi evés idő, % 4,9 6,0 5,3 5,6
Napi evési idő, perc 70 86 76 81
Evési sebesség, g/perc 37 29 27 26



A SERTÉS NORMÁLIS VISELKEDÉSÉNEK 
TECHNOLÓGIAI FELTÉTELEI

Feltáró viselkedés
- tapasztalatszerzés - túrás, rágás, szag alapján
- megvilágítás hiányában gátolt

Társas viselkedés
- a nem megfelelő csoportlétszám, padozat, klíma gátolja

Ürítési viselkedés
- a helytelenül kialakított rekesz gátolja a rekesz felosztását

Komfort viselkedés
- saját és társak tisztítása – dagonyázás
- megfelelő technológiai elemek hiányában akadályozott



A TECHNOLÓGIA HATÁSÁRA KIALAKULÓ ROSSZ 
SZOKÁSOK

Kannibalizmus
- elsősorban farok, fül

oka: - zsúfolt, ingerszegény környezet
- nemesítés hatására érzékenyebb egyedek

Anális masszás – hatására bélsár ürítés

Üres rágás, illetve rácsrágás – egyedileg tartott kocáknál
- pótcselekvés

Céltalan (sztereotip viselkedés)
- pl. fej ingatása



A TOJÓTYÚK VISELKEDÉSE KETRECBEN
Táplálkozás – csökkenő evési intenzitás

többlet fogyasztás – akár 50 %

Ivás - takarmány 5-10 szerese is lehet
- eltérő és genetikailag determinált
- kedvező a kis fogyasztás – száraz trágya

Társas stresszhatás
- jól bírja a kis területet, a zsúfolt elhelyezést

3-5 egyed/ ketrec     OK
- padlón – társas feszültség – szociális stressz – csökkenő 

takarmányfelvétel
- a viselkedés formája lehet

- közérzet nem változik
- csapkodás, fejrázás, szárnyleeresztés
- hisztériás tünet - menekülés



KETRECBEN TARTOTT TOJÓTYÚKOK KÜLÖNBÖZŐ 
VISELKEDÉSFORMÁINAK IDŐBELI MEGOSZLÁSA (%) 13 

ÓRÁS MEGVILÁGÍTÁSI IDŐ SORÁN

Viselkedési forma Az összes időtartam %-ában
Ketreccsipkedés 9,8
Tollcsipkedés < 1
Evés 40,0
Ivás 14,0
Helyváltoztatás 21,3
Tollászkodás 10,8
Pihenés (ülés) 2,7
Agresszív csipkedés < 1
Ürítés < 1
Tojásrakás < 1

Bessei, 1980, cit. Scholtyssek, 1987)



A JUHOK VISELKEDÉSÉNEK JELLEMZŐI

Követő típusú faj
• bárány korban mozgó tárgy – anya követése

Vizuális kapcsolatot igényel
Speciális térlátás

• hátul 30 fok vakfolt
• szűkebb mélységérzékelés
• elsősorban mozgásra reagál

Kutyával szoktatás után könnyen terelhető



A JUHOK VISELKEDÉSI FORMÁI

Mozgási, pihenési változatok
- fekvés, alvás, állás, járás
Táplálkozási viselkedés
- legelés, evés, kérődzés, ivás
Fajfenntartási viselkedés
- párzás, ellés, anya-bárány kapcsolat
Csoportos viselkedés
- figyelés, jelzés, játék, verekedés
Bélsár, vizelet ürítés



A JUHOK LEGELÉSI VISELKEDÉSE

Válogatva legel
Napi legelői mozgás 4-5 km,
- DE! 20-30 kg-re is hajtható – kivéve: intenzív húsfajták
Legelőfű felvétel a testsúly 15-18 %-a
Csoportnagyság 300-400-as is lehet
Legelési idő
- célszerű 14-16 órát biztosítani
- napközben pihen
Jól idomított kutya nélkülözhetetlen
Nyáj mozgásából, elhelyezkedéséből minősíthető a
juhász és a kutya



LEGELŐI VISELKEDÉS

 Csordaszellem (éhesen is lefekszik)
 Nyelv – tépés
 Több harapás (6-15 mp), majd rágás és nyelés
 Legelés mélysége min. 1,5-2 cm
 Legelési periódusszám 3-5
 Kihajtás után 100 %
 Válogatva legelés
 Mozgás közben válogat
 Távolságtartó (2-3 méter)
 Szélnek általában háttal



VISELKEDÉS A LEGELŐN

Periódusok
Távolságtartás
Mozgás közben válogat

Legelési idő - osztatlan 10-12 óra
- szakaszos 8-9 óra
- adagolt 7-8 óra

Vezető állat - vezér állat



Előadás összefoglalása
AZ ÁLLATOK VISELKEDÉSÉNEK SZEREPE A 

TARTÁSTECHNOLÓGIA MEGVÁLASZTÁSÁBAN I.

- Az állatok viselkedésének mérésére szolgáló
módszerek

- Az életfolyamatok, a viselkedés megfigyelésen és
műszeres elemzésen alapuló felmérése

- A sertés fontosabb életfolyamatai és
viselkedésének jellegzetességei

- A juhok viselkedésének specialitásai



Előadás ellenőrző kérdései

• Milyen módszerekkel ellenőrizhetjük a technológia
állatokra gyakorolt hatását?

• Hogyan mérhetőek az életfolyamatok?
• A technológia változtatása hogyan hat az állat

viselkedésére?
• Mi jellemzi a sertés táplálkozási viselkedését?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME:

AZ ÁLLATOK VISELKEDÉSÉNEK SZEREPE A 
TARTÁSTECHNOLÓGIA MEGVÁLASZTÁSÁBAN II.

• Előadás anyagát készítette:
Dr. Béri Béla, egyetemi docens
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