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Mongólia 

Földrajzi adottságai 

• Főváros: Ulánbátor 
• Terület: 1 564 115 km2  

• Lakosság: 2,89 millió fő  
• Éghajlat: szélsőségesen 

kontinentális (-50oC +45oC) 

• Csapadék: 100-600 mm 

• 5 éghajlati zóna 

• A terület 95%-a legeltethető 

• A 3000 növényfajból 600 
hasznos legelőfű 

• az ország klímája csak a 
legeltetéses állattartást teszi 
lehetővé gazdaságosan 

 

 



A mongol legelők biomassza termelése (g/m2) 

 

Forrás: Erdenetuya 2004 



147,1 millió hektár legelő 

 

 

 

 

 

• 5% - magas hegyi 

• 6,4% - hegyvidéki erdős 

• 64,4% - füves puszta, avagy sztyeppe 

• 19,3% - félsivatagi és sivatagi 

• 4,9% - nedves talajú, dús füvű legelő.  



    Lust, Altai xangai, gajar delxii, burxan 

környezet                                                  növényvilág 

 

természet                                                    állatvilág                  

 

                               a nomád ember 



Mongólia állatvilága (CITES 2008) • 74 halfaj • 6 kétéltűfaj •  hüllőfaj • 457 madárfaj • 4 emlősfaj 
 • Egyelőre ismeretlen számú rovarfaj 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:Groundhog3.jpg


Mongol állatrendszertan 

   Háziállatok = A mi jószágaink  

   Vadállatok = A „gazdák” jószágai 

 

     A jószág • tawan xošuu mal – „az öt pofás állat” • a „melegpofájú” és a „hidegpofájú” állatok • a nagy és kisállatok 

 

     A „gazdák” nyájai • Az állatok hat kánsága • A vízben élők, a vízben és a szárazföldön  
    élők, a szárazföldön élők, és az égben élők • Az állatok nyolcas felosztása 

 







A mongol jószágállomány létszámának és 

arányainak változása 
(ezer állat) 

1926-1992 
(átlag) 

1993-2003 
(átlag) 

2004-2009 
(átlag) 

Összes haszonállat 22.940,2 28.476,5 36.801,0 

Teve 647,9 331,3 261,4 

Ló 2.146,5 2.540,4 2.132,8 

Szarvasmarha 2.197,2 2.957,9 2.250,3 

Juh 13.391,8 13.282,1 15.668,9 

Kecske 4.556,8 9.364,9 16.487,6 

Juh-kecske arány 3:1 1:0,7 1:1,1 

Forrás: Mongol KSH 2010 



Mongólia állatvilága (CITES 2008) • 74 halfaj • 6 kétéltűfaj •  hüllőfaj • 457 madárfaj • 4 emlősfaj 
 • Egyelőre ismeretlen számú rovarfaj 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:Groundhog3.jpg


Állati szerv kereskedelem éves ciklusa 
Mongóliában 2010-ben 

(újság és internetes hirdetések alapján) 
 



 



Az állatok nyolc kategóriája 

1. „Az élelmüket lábukkal kaparók” 

2. „A csőrükkel kaparók”  
3. „A növényevő vadállatok”  
4. „A ragadozó vadállatok”  
5. „Élelmüket erővel és ügyességgel megszerzők” 

6. „Háziállatok”  
7. „Üregben lakók”  
8. „Nedves helyeken lakók”  



. „Az élelmüket lábukkal kaparók” 
Altaji királyfogoly 

Tetraogallus altaicus 

 

 

 

 

 

 
• „A királyfogoly húsa gyógyítja a vágott sebeket.” 

 



. „Csőrükkel kaparók” 
              Fekete harkály 

                   (Dryocopus martius) 
            A fekete harkály tudja,  

                hol nő a csodás erőt  
                          adó büxe-fű 

 

 

                                               

                                               Szirti galamb 

                                               (Columba livia)                           

                                             „A galamb húsa jó a  
                                          vesebajokra” 



. „Növényevő vadállatok” 
Vaddisznó 

(Sus scrofa) 

 

 

 

 

 

 

• „A legyengült embernek vaddisznó 
gyomrát, máját, vagy nyers vérét kell 
fogyasztania.”  



. „Ragadozók” 
Szürke farkas 
(Canis lupus) 

 
 
 
 
 
 

• „Agyvérzés esetén farkas agyát kell üstben 
megpirítani és megenni.”  

• „Vizeletelzáródás esetén farkas bokacsontot kell 
vízben felforralni, majd a vizet meginni.”  

• „A farkastüdő nagyon jó a tüdőbajokra.”  



. „Zsákmányukat erejükkel 
megszerzők” 

      (Barna) kánya 
(Milvus migrans) 

Ha valakinek megbetegedett  
 a mája, a kánya húsa jó rá. 
 „Eleg muudsan xünd,  

    eleenii max sain.”   
 

     Szakállas keselyű 

    (Gypaetas barbatus) 
Gyomorfájásra keselyűhúst 

 kell enni.  



6. „Az ember által uralt 
állatok” 



„Az ember által uralt állatok” 

 

 

• meleg pofájú (juh, marha, ló) - hideg pofájú 
(kecske, teve) 

 

• szegyhús a háziasszonyé; szájpadlás, fül a 
gyerekeké; lapocka közös; alsó comb a fiataloké 

• birka „emberhúsa”; „árva húsa”; tügshüür nem 
ehető  
 



. „Üregben élők”  

„Gajar door güjeetei šar tos ter yuu we?” 
„Földalatti zsírral teli hólyag. Mi az?” 

  



 
Mormota 

(Marmota sibirica) 

 

 

1. „A mormota mellső lába belső oldalán, a hóna 
alatt van egy fehéres húsrész, azt xün max-nak, 
„emberhúsnak” nevezik. Ezt tilos megenni, el 
kell dobni. Ez a mormotában még az emberből 
maradt vissza.” 

2. „Akinek hasnyálmirigy problémái vannak, 
mormota „emberhúsát” kell nyersen megennie.”   



 . „Vizes helyeken élők” 
 

 
 

            Hattyú 
       (Cygnus) 
 
 

• „A hattyút nem szabad megölni, és nem 
szabad hattyúhúst enni, mert ez a madár a 
tisztaság és hűség jelképe.” 



http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:Brown_Bear_Feeding_on_Salmon_2.jpg
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:Groundhog3.jpg


                     

                  Köszönöm a figyelmet! 



Az állati tollak 
felhasználási lehetőségei 



R
ác

z 
Ö

d
ön

n
é,

 1
91

3 



A
 t

yú
k

 t
es

tt
áj

ai
 



A baromfi tollazata 



A baromfi tollazata 
 A madarak testét tollak (pennae) borítják. 
 Az egyedül és a kizárólag madarakon található tollak 

összességükben a tollazatot, tollruhát (pterylae) képezik. 
 A toll módosult, elszarusodott bőrképződmény, 

filogenetikailag a pikkely származéka. 
 Anyaga nem karotin, hanem annak előanyaga: eleidin. 

 
 aktívan részt vesz a hőregulációban 
 a szárny és a farok tollai a repülést szolgálják 
 a fedőtollak a test áramvonalas alakját, sima felületét és 

színét is nagyrészt megszabják 



 A tollnak két része van 
 1. a tengely vagy szár (scapus) a toll 

tengelyében végighaladó vázát képezi 
 2. a zászló (vexillum) 

 A szár kezdeti, áttetsző szaru, cső 
alakú, zászlómentes szakasza a 
cséve (calamus). 

 Benne van a toll „lelke” (paries), 
amely vékony, haránt irányú 
szarulemezből (cupula et paries), 
és azok közötti üregecskékből 
(alveolus galeri pulposi) áll. 

A toll szerkezete 



A toll szerkezete 

 A cséve alapján elvékonyodik, és a 
kerekded nyílással bíró alsó 
köldököt (umbilicus inferior) képezi, 
amely a tolltüszőbe illeszkedik. 

 A cséve ürege a zászló felől is 
elvékonyodik, és a toll belső 
felületén a felső köldökbe 

 (umbilicus superior) nyílik. 

 Némely tollon innen ered a 
vendégtoll (hyporachis). 



A toll szerkezete 



A toll szerkezete 



A toll szerkezete 
 A tengely hosszabb, belül tömörebb szerkezetű, U 

vagy négyszögletes keresztmetszetű szakasza a 
gerinc (főgerinc) (rachis), mely a toll csúcsa felé 
fokozatosan elvékonyodik. 

 Vázát külső, elszarusodott, lapos sejtekből álló 
kéregállomány (cortex) adja, belsejét levegőtartalmú 
sejtekből álló, fehér színű velőállomány (medulla) 
tölti ki. 

 Ventralis felületén hosszanti árok (sulcus ventralis) 
és azt határoló redő (plica corticalis) húzódik a toll 
hegyéig, ahol ellapul. 



A toll szerkezete 
 A szár két oldalához a zászló (vexilla rachidalia) 

illeszkedik. 
 A zászló a szár két oldaláról eredő tollágakból (rami) és 

az azok közötti területet kitöltő sugarakból (radii) áll. 
 Az ágak szintén kéreg- és velőállományból épülnek fel, 

oldalról lapítottak. Két oldalukon perem emelkedik ki. 
Ezekről a peremekről erednek az elszarusodott sejtekből 
álló sugarak. 

 Ahol az ágak nem képeznek zárt zászlót (a toll bázisán, a 
pihe- és a pehelytollakon), a sugarak csupán egymáshoz 
illeszkednek. 



A toll szerkezete 
 A zárt zászlójú tollakon distalisan a gerinchez közel 

nagyobb, középső részükön kisebb horogsugarak (ruga 
proximalia) proximalisan a gerinctől távol a rombusz 
alakú kampósugarak (ruga distalia) (ívsugarak), 
kapcsolják egymáshoz az ágakat. 

 Ez a kapcsolat szilárd, ugyanakkor rugalmas is. 
 

 A sugaraknak azonos elektromos töltésük van, taszítják egymást, 
nem tapadnak össze. 
 

 A toll alsó köldökét a tolltüsző (folliculus pennae) veszi körül, amely a 
szőrtüszőhöz hasonló. 
 





A toll szerkezete 



 A madarak tolla sokszínű. 
 

 A szín anyaga kétféle lehet 
 1. lipokróm (főképpen a piros és a sárga színekben), 

amelyet a toll sejtjei termelnek 
 2. melanin (fekete és barna), amely szemcséket alkot. Ez 

utóbbiakat a melanophor (chromatophor) sejtek termelik. 
E sejtek nyúlványaiból a színszemecskék a toll sejtjeibe 
vándorolnak. 

A toll színe 



A toll színe 
 1. A lipokróm zsírban oldódó karotinoid; 

 a festékekhez hasonló, növényekben keletkezik, és a 
táplálékkal jut az állat szervezetébe. 

 Ide tartozik az oxidált karotin, a xantofill is. 
 A toll elszarusodásakor a zsírcseppecskékbe (lipolid) zárt 

karotinoidok oldódhatnak és a szaruba beivódhatnak. 
 A sárga karotinoidok, ha a lipoidszemcse nem oldódik, 

vörös színt adnak (vörös karotinoid). 
 Van narancssárga színű karotinoid is. A sárga tollszín a 

vörös karotinoidoktól származik (zooerythrin). 

 A zöld színű zooprasinin és a réztartalmú, csillogó zöld 
színű turakoverdin a vadkacsa fejtollaiban található. 

 



A toll színe 
 2. A melanin 

 a tolltüszőbe és onnan az ágakba, sugarakba vándorol, 
ahol különböző vastagságú szemcséket (pálcikákat) 
képez. 

 A fekete melanin az eumelanin, amely kémiailag is és 
pálcikához hasonló alakja szerint is különbözik a barna, 
szemcse alakú, lúgban oldódó melanintól, a 
phaeomelanintól. 

 A phaeomelanin vastagsága szemecskéjének helyzete 
szerint lehet vörösesbarna, dióbarna, okkersárga. Az eu- 
és a phaeomelanin együtt is megtalálható egyazon tollban. 

 A két pigment együttese képezi a szürkésbarna és a fekete 
színfoltokat. 

 



 A látott szín azonban nem csupán a pigmentektől függ. 
 A pigmentszemecskék színét ugyanis azok sűrűsége és a 

fényreflexhatás is befolyásolja, amely az adott optikai 
viszonyoknak megfelelően változik. 

 A selymes fényt a szorosan egymáshoz fekvő vékony és hosszú 
magsorok okozzák. 

 A bársonyos fény úgy keletkezik, hogy a felületre merőlegesen 
irányuló radiolák a fényt elnyelik; a csillogás az interferencia 
jelenségén alapul. 

 A levegőtartalmú üregek elhelyeződése, nagysága is részt vesz a 
színképzésben. 

 A toll fénye szintén tisztán optikai jelenségen alapul, akkor lép fel, 
ha a párhuzamos fénysugarakat a toll nem töri meg, hanem 
tükörfényes felületén teljes mértékben visszaveri. 

 A sárga szín a ráeső fénysugár szöge szerint zöld vagy kékesviola 
színváltozatokat produkál. A levegőtartalmú velősejtek fehér fényt 
adnak.  

A toll színe 



 A tollak lehetnek fedő-, pehely- és fonalszerű tollak. 
 1. A fedő- vagy kontúrtollak 

 a test körvonalát adják 
 merev száruk és jól fejlett zászlójuk van 
 pl. a szárny evezőtollai, a farok kormányzótollai 

 Ezek a repüléshez alkalmazkodott, hosszú tollak; 
zászlót képező ágaik és radiusaik száma a legtöbb. 
Pl. a daru evezőtolla 1000 ágból és 600 000 
radiusból épül fel, a réti héja faroktollának 1 
milliónál is több radiusa van. 

Tolltípusok 



 Az evezőtollak közül az elsőosztályú evezők a legfejlettebbek 
 számuk házimadarakon 10, vadon élőkön 8–12 db 

 A másodosztályú evezők az alkaron és a kar tájékán levő 
evezőtollak 
 Az evezőtollakat fedik, amelyek több sorban helyeződnek el. 
 A szárnyat kívül borítják. 

 Az alkartájék belső felületén a hónaljtollakat találjuk. 
 A szárny elülső szélét határolják. 

 A 2. ujjon eredő rövid evezőtollak csoportja a 
mellékszárnyacska. 

Tolltípusok 



 A farok kormányzótollai 
 számuk általában 5–6 pár (számuk rendszerint a farkcsíkcsontot alkotó 

csigolyák számával egyezik). 
 A felső és az alsó kormányfedő tollak borítják. (Ezek hosszabbak is lehetnek, mint 

a kormányzótollak.) 
 Együttesen a madár fajára és nemére jellemző, különböző faroktípusokat 

képeznek. 
 A tyúkfélék farka háztetőfedő-szerű. A kakas faroktollai hosszúak, sarlószerűen 

hajlottak (kakastoll). 
 A páva felső farokfedőtollai hosszúak, gerincükről hosszú, ritkán helyeződő ágak 

erednek, sugaraik nem függenek össze egymással. Erős izomzata toplegyezővé 
teríti szét őket. 
 

 A bóbitát egyes tyúkfajták (Leghorn, Rhode Islandi, Houdon, fekete hollandi, 
páduai), lúd, kacsa tarkóján levő tollas mező hosszabb tollai képezik (gallér). 
 A kakas nyakán a fej mögött körkörösen kinőtt, hosszú, finom, legtöbbször élénk színű 

és fényű tollak. 
 A háton és a szárnyakon az ún. háti gallért alkotják.  

Tolltípusok 



 Pehelytollak, pihék 

 A fedőtollak alatt található, gyenge, hajlékony szárú tollak. 
 Gerincük rövid vagy hiányzik. 
 Zászlójuk laza, mert a sugarak nem kapaszkodnak egymáshoz. 
 A test melegen tartását szolgálják. 

 Az ún. porzó pehelytollak, púdertollak hámlanak, ágak 
közötti sejtjei állandóan növekedve, az ún. szaruport termelik 
A fehér, zsírszerű por a nedvességtől védi a tollazatot. 

 Gazdagon kifejlődött a pehelytoll úszómadarakon, 
lúdféléken, a pelikánon. 

 Bundapehelytollak a nyakon találhatóak, a hideg ellen 
védenek. A száraz, meleg égövi madarak pehelytollai 
gyengén fejlettek; kontúrtollaik pehelytollszerűek. 
 

Tolltípusok 



Tolltípusok 
 A pehelytollhoz hasonló a fészektoll, amely a madarakon elsőként 

megjelenő tolltípus. 
 A kihulló fészektollat a maradó végleges tollak váltják fel, amelyek a 

következő sorrendben fejlődnek: 
 fedő-, pehely- és végül a fonalas tollak. 

 Sasokon a fészektoll és a végleges tollruha között még van egy közti 
pehelytoll-generáció. 

 Hiányzik a pehelytoll a ragadozó madarakon, a jégmadáron, a 
harkályokon. A pehelytoll egyik különleges formája a marabu dísztolla is. 

 Sok madárfajban a tolltengely végén pamacs van. Ez a pamacstoll vagy 
pamacspehelytoll, amely a fartőmirigy nyílása körül pamacsot képez. A 
madár a secretummal telt pamacstollakról csőrével veszi le a váladékot, és 
a fedőtollakra keni. 
 

 A fonalas tollak szőrszerű, merev képződmények, rajtuk a zászló 
gyengén fejlett vagy teljesen hiányzik; legnagyobb számban a fejen 
találhatók. 
 



A szárny tollazata  



Tolltípusok 
 A toll három típusa a fejlődésben egymást követi, és három tollruhát 

képez. 
 A három fő típus azonban a toll funkcióját nem tükrözi, azok funkcionális 

jelentősége még teljes mértékben tisztázatlan. 
 

 a fedőtollak a repülést szolgálják; 
 a pehelytollakkal együtt részt vesznek a hőszabályozásban; 
 a madár alakját is részben megszabják; 
 színük a madár színét, mustrázatát képezi; 
 úszómadarakon víztaszító réteget képezve, a madár úszását segítik elő. 

 
 A mirigykivezető csövek nyílásai mentén ecsettollakat találunk. 

 
 Ez utóbbiaknál is egyszerűbb felépítésű a szál- vagy rosttoll, amelynek 

zászlója teljesen hiányzik. A szőrtollú madarak fején, hátán szőrmezőket 
képez. 



 A tollak száma a madár nagysága szerint változik. 
 A kolibrinek 1000, a hattyúnak 2500 fedőtolla van. 
 Ez utóbbi 80%-a a nyakat borítja. 
 A tollak száma a nagy testű vízimadarakon több, az erdei futómadarakon 

kevesebb. 
 Ugyanazon madáron télen több van, mint nyáron. 

 Néhány madárfajban (hattyú, pingvin) a tollak az egész 
testfelületet egyenletesen, sakktáblaszerűen egymásra borulva 
fedik. Ez az apterylot típusú tollazat. 

 A legtöbb madárfajban a tollak csupán egyes bőrterületeken, az 
ún. tollmezőkön, pteryleken nőnek ki; ez a pterylot tollazat, míg 
más területek, az ún. mezsgyék, apterylek, fedőtoll nélküliek. 

 A pehelytollak az egész bőrfelületet befedik. 
 Csupasz tollmezsgye csupán a futómadarakban található. 

A tollak száma és rendeződése 



 I. A törzs tollmezői, pterylae axis corporis. 1. a fej, pterylae capitalis, 2. a nyak, pterylae 
cervicis, 3. a hát, pterylae interscapularis, scapularis lateralis, dorsalis et pelvina, 4. a test 
oldalsó falának, pterylae corporis lateralis, 5. és alsó falának, pterylae ventrales, valamint 6. 
a farok tollmezői, pterylae caudae. 

 II. A szárny tollmezői. 1. pteryla humeralis, 2. pteryla subhumeralis, 3. pteryla 
posthumeralis, 4. pterylae alae, 5. pterylae manus. 

 III. A végtag tollmezői. 1. pteryla femoralis, 2. pterylae crurales, 3. pteryla metatarsalis, 4. 
pterylae digitales. 
 

 A tollmezsgyék 
 I. A törzs tollmezsgyéi, apteria axis corporis. 1. a fej tollmezsgyéi, apteria capitis, 2. a 

nyak tollmezsgyéi, apteria cervicis dorsalis, lateralis et ventralis, 3. a hát tollmezsgyéi, 
apterium interscapulare, scapulare, dorsale, pelvina, 4. a has tollmezsgyéi, apteria 
ventralia, a) apteria intermalare, b) apteria submalare, c) apteria sternale, d) apteria 
pectoralia, e) apteria abdominalia, 5. a test oldalsó mezsgyéje, apterium corporis lateralis, 
és 6. a farok tollmezsgyéi, apteria caudalia. 

 II. A szárny tollmezsgyéi, apteria alae. 1. apteria brachiale (humerale, subhumerale), 2. 
apteria alaria dorsalia (cubitale dorsale, dorsale alulae, manuale dorsale), 3. apteria alaria 
ventralia (cubitale ventrale, antebrachiale ventrale, praepatagiale ventrale), 4. apterium 
ventrale alulae, 5. apterium manuale ventrale. 

 III. A végtag tollmezsgyéi, apteria membri pelvini. 1. apteria cruralia (crurale, 
intracrurale), 2. apteria metatarsalia (metatarsale craniale et caudale). 

A tollmezők/tollmezsgyék 



A vedlés  
 A madarak tollazata az év meghatározott időszakában kihull, és 

helyébe másik toll nő. A vedlést a neurohormonális rendszer irányítja. 
 A toll növekedésének befejeztekor már elhalt képlet; fizikai és kémiai 

változásai a kihullott tollban is ugyanúgy mennek végbe. 
 A toll újraképződésének első jele a tollcsíra képződése. 
 Az elhalt toll tüszőjének mélyén fokozatosan növekvő tollcsíra az elhalt tollat 

kilöki tüszőjéből. 
 Közben az új toll és a régi calamusa között választófal képződik, amely 

másodlagosan elpusztul. 
 A pingvin, a kormorán, az emu tolla a régi tollcsíra egy részéből fejlődik, ezért az 

új toll egy darabig magán viseli a régi toll hegyét. 

 A tollak élettartama különböző. 
 A pihetollak 1–2 hétig maradnak meg, majd az első héten meginduló tollasodás 

kb. az első hónap végéig tart, eközben a pihetoll teljesen eltűnik. 
 A nagyobb testű madarakon a tollasodás 1/2–1 évig is eltart; a hattyú két évig 

hordja tollruháját. 



A vedlés 
 Megkülönböztetjük a kistollak és a nagytollak vedlését. 
 A két tolltípus vedlése nem esik egy időre. 
 A fiatal madáron lehet fiataltollruha-vedlés és átmeneti vedlés. 

 Ezen belül fiatal kistoll- vagy nagytoll-, vagy teljes vedlést különböztethetünk 
meg. 

 Évszakonként tavaszi, nyári, őszi és téli vedlést ismerünk, amely 
lehet kis, nagy, részleges vagy teljes. 

 A kotlás után a madarak melltollai kihullanak: ez a kotlási vedlés; ez 
esetenként a kotlás előtt is előfordul. 

 A madarak nagyon különböző fokú és idejű vedlési sora a 
különböző életmóddal és az egyes fajok közötti különbségekkel 
magyarázható. 
 kifejlett házimadarakon a vedlés évenként egyszer, ősszel történik, 
 a lemezes csőrűeknél évenként kétszeri vedlés is lehetséges, tavasszal és 

ősszel. 



A vedlés 
 A vedlést használják ki a ludak tolltermelésekor. 
 A tollfosztáskor az érett, puha fedő- és 

pehelytollak egy részét kitépik. 
 Ez évenként 3–4 alkalommal is lehetséges. 
 A toll érettségének jele, hogy csévéje üreges, 

beszáradt vége a bőr felületéhez érintve szúr, és ha 
az első öt evezőtoll keresztezi egymást a lúd hátán. 

 Tollfosztáskor a nyak és a mellkas oldalfalának 
fedőtollait és az összes evezőtollat épen hagyjuk. 
 



A vedlés 
 Vedléskor a madarak teljesítőképessége is változik, általában csökken. 

 A kacsák pl. az összes evezőtollukat egyszerre hullatják el, emiatt egy bizonyos ideig nem tudnak 
repülni. 

 A kistollak vedlése a háton kezdődik, majd a fejen fejeződik be. 
 A nagytollak gyakran 3–5 körülírt területen hullanak ki: ezek a vedlési centrumok; 

 leggyakrabban a kéztő evezőtollain pl. belülről kifelé, a kar evezőtollain kívülről befelé halad. 
 A faroktollak párosan vedlenek, gyakrabban belülről kifelé (centrifugális faroktollvedlés); a 

fácánféléké centripetális. 
 A toll utánnövésének sebessége kis testű madarakon naponta 4–5 mm, a toll kb. 12–55 nap 

alatt teljesen kifejlődik. 
 Az evezőtollak egyidejű vedlés után kacsákon 20, hattyúban 50 nap alatt fejlődnek ki.  
 Eközben vízen kívül tartózkodik, és nem eszik. 
 A hosszú csőrű madarak különösen lassan vedlenek. 
 A strucc és az emu nagyon lassan vedlik. 

 A vedlések után különböző tollruha fejlődik ki. 
 A piheruha után az ifjú tollruha következik, majd a végleges öregkori tollruha, amely 1 évig, a 

nemi érésig marad meg. 
 A fiatal és az öregkori tollruha között gyakran több átmeneti tollruha is fejlődik. A 

kondorkeselyűnek 10, a réti sasnak 15 év után van öreg tollruhája. 
 
 



Tollazat 

 Színe   ● egészségi állapot  

 Fénye   ● kor 

 Eloszlása    ● tartási és 

 Borzoltsága  ● takarmányozási 

 Váltódása      viszonyok 



Tollazat  

 Alak, nagyság és szerkezet 

 Fedőtollak 
 Zászlója tömött, egybefüggő, sima felületű 

 Éles kontúrvonal a széleken 

 Színén domború – fonákán homorú 

 Zászló a gerinc vége felé kiszélesedik 

 



Tollazat 

 Pehelytollak 
 Nagy érték 

 Nagy rugalmasság 

 Nagy töltőtömeg 

 

 Fonalas- vagy sertetollak 
 Pl. fejet borítja 

 



Libatollból és pehelyből 
         készült termékek 

 Ágynemű 
 Paplan 

 Párna 

 Különleges termékek 
 legyező 

 tollaslabda 



 



Köszönöm a kitartást! 



Húsételek tartósításának fejlődése 
a katonák élelmezésében 

Kovács Alfréd 

SZIE-MKK 

ÁTTI 

 



„A katona lehet halott, de 
jóllakottnak kell lennie.” 

/Napóleon/  

 

„A katona legyen mindig jó erőben, 
egészségben, s táplálja magát! Vigye 

saját élelmiszerét a málhájában!”  
/Hadrianus, Scipio/ 

 



A római légiós katona étkezési 

felszerelése 

- fémkulacs, 
kis bronzvödör, 
bronzlábas, 
bronzkanál,  
kiskés,  
nagykés,  
bőr felhasználása- bőrtáska 

A légiósok ételeinek fontosabb nyersanyagai: 
- kenyér, lencse,, retekolaj, bor, gyümölcsfélék: 

nyers, aszalt, befőzött 
- hús: 

- sonka, marhahús, kecskehús, sertéshús 

- füstölés 

- sózás 

- kolbász 

- halszósz, nagyobb halak sózva 

Napi adag: 

1kg kenyér, fél kg hús v. szalonna, 1l bor 

 











A jól élelmezett török sereg élelmezési 

stratégiája 

Rendkívüli hadiadók: hús, gabona,  
takarmány 
Termelők: tímár birtokokon: ráják 
2-3 birtok/ katona 
Liszt, vaj, élőállat, kétszersült, méz, árpa,                            

széna, tűzifa készletek felhalmozása. 
1610 KUL (zsoldos rabszolga) 
50-100 fő élelmiszer felelős, bölükbasi 
Élelmiszer elosztás: ordudzsik 
Az utánpótlás szállítás: hajó, szekér, teve, öszvér, bivaly 

karavánok 
Szervezők: jaják, müszellemek, jürükök. 

 







A magyar királyi hadsereg 

élelmezésének háttere I. 

- királyi dézsma, városi-falusi adószedők 

- XIV. századtól kenyér adag mellé szárított húst 
is kaptak 

- Mária Terézia korában markotányosok 
(élelmiszer „kupecek”) 

 Vállalkozások bevonása: 

nagykereskedők, mint finanszírozók. 
Katonatisztek: 

 kiegészítő gazdálkodás engedélyezése (1792) 
Élelmi szolgáltatások térítés ellenébe 



A magyar királyi hadsereg élelmezésének 

háttere II. 
Harruckerrn János György császári biztos (1730) 

- tavaszi, nyári, őszi gabona és állatvásárok 
szervezése (olcsó felvásárlás)  

- hatalmas raktárak, állattartó telepek, vágóhidak 
létesítése, fenntartása, ebben a korban is hús 
vagy szalonna 

 



Az 1848-as Honvéd sereg katonáinak 

napi élelmiszer fejadagja: 

  

- 1,12 kg kenyér, 28 dkg hús, 10 dkg szalonna, ingyen 
dohány és bor / 0,85 l / vagy 1 dl pálinka, 1 db gyertya. 

+ 3 krajcár só, vagy főzelék ellenértéke. 
 

1848-49-es szabadságharc idején már szakácsok is 
megjelentek a hadtesteknél, 
Bem alatt 2 napi élelem 

 



A katonák hús-, valamint élelmiszer 

ellátásának fejlődése I. 
Militaris cibus – katonai étel 
Flavius Theodosius / 373-395 / 
Katonai ellátmányról szóló törvény 
Nicholas Appert / 1795 /:húskonzerv feltalálása 
- 2-3 napi élelem konzervben  
- katonailag ellenőrzött gyártás 
- nyitás: parancsra 
- konzervbetétek: vagdalt hús, gulyás, tengeri 

halak, pácolt-füstölt húsok. 

 



A katonák hús-, valamint élelmiszer 

ellátásának fejlődése II. 
1860 Moltke: mobil főzőüstök 

1897: Orosz seregek: tábori főzőkocsik 

- meleg ételek központosított, szakszerű 
előállítása 

- kávé, tea főzés  „gulyáságyú” elődje 

Javuló színvonalú ellátás, fokozódó harci kedv.  

- XIX. század vége: szalámi megjelenése 



Világháborúk idején 
• kiképzett szakácsok 
• tábori főzés, legalább napi egyszeri meleg étel 
• hadseregekben elterjedtek a konzervek, 

gyümölcs, zöldség (főleg hüvelyesek), húsok 
(vagdalt hús, gulyás) 

• hering sózva- németektől 
• füstölt, pácolt, pirítás hús tartósítás 
• nyers húsokat szalma vagy lomb közé tették 
• rekviráló alakulatok is újra megjelentek 
• szárított leves zöldségek 
• kávékonzerv 
• a konzerveket parancsra ették a katonák 

 









A legkorszerűbb élelmiszer csomag: US 
Army 

MRE (Meals, Ready- to- Eat) Boksz 

Fogyasztásra kész ételek – porított formában 

Kiegészítő csomagok /Accessory Packs /:  
30 – féle. 

Komplettírozott csomag: 1570 kalória, teljes vitamin 
és ásványi anyag igény fedezése  

1 kg súlyú, vízhatlan, hozzáérés nélkül fogyasztható 

Könnyű, gyors elkészíthetőség: forró vízzel. 
 





A Magyar Honvédség túlélő élelmiszer 
csomagjának tartalma 

- Instant kávé / 2 db /, Filteres gyümölcstea / 
3db /, Gyümölcscukor tabletta / 10 db /, 
Kristálycukor 5 g / 6 db /, Pirotabletta / 6 db 
/, Laprágógumi / 2 db /, 1 d gyufa, Szalvéta / 
3 db /, Marhamájkrém / 1d. /, Marhahúsleves 
/ kivonat/, Pulykahús zöldborsóval, 
Szárnyaskrém / 2 d. / 

„ Barna halál” 3200 kalória, 3 év szavatosság, 1-
2 kg súly, hagyományos ízek. 

 





Köszönöm a figyelmet! 
 



Ősho os állatai k húsipari 
termékeinek bemutatója 

(Az alsópetényi juhászat) 



Érintett témák 

• Székhely 

• Profil, cél 

• Állomány 

• Terület 



Székhely 

• A juhászat tulajdonosa Dr. Avar Ákos  

• A gazdaságot 1994-ben alapították 

• A juhtartással 2006-óta foglalkoznak 

• A juhászat a Nógrád megyei Alsópetényben 
található a Cserhát dombjai között. 

• A főváros 57 km-re található-> felvevőpiaci 
lehetőség 

 



Profil, cél 

• A juhászat profilja Hortobágyi fekete racka juh 
törzstenyészet 

 
• Célja a hortobágyi racka fajtatiszta tenyésztése 

 
• Tenyészkosok nevelése és értékesítése 

 
• Bárányok értékesítése 

 
• Állati melléktermékek értékesítése  



Állomány 

• 240 anyajuh és szaporulata 
 

• 70 jerketoklyó 
 

• 70 kostoklyó 
 

• 50 tenyészállat 
 

• Teljes állatlétszám 600 egyed 



Terület 

• Maga a juhtelep 9 ha-os területen található 

 

• A gazdaság saját összterülete 80 ha + 12 ha 
bérelt terület 

 

• Felhasználása: legeltetés  

                                réti széna kaszálás 
                           lucernatermesztés 



Köszö ö  a egtisztelő 
figyelmet! 



Oltós alvasztású sajtok I. 



vegyes és oltós alvasztású 
készítmények  

 Savó elválasztása után előállított termék 
 Vegyes alvasztás: kultúra és/vagy oltó 

 Oltó: állati eredetű; növényi eredetű; 
fermentációs és mikrobiális oltók 

 Kultúra: mezofil kultúra 
 Egyéb: sav hozzáadása 



Fontosabb műveletek  

 Alvadék felvágása (sajttípustól függ) 
 Savó egy részének elvétele 
 Utómelegítés 
 Szűrés, formázás, csepegtetés 

 + ízesítés 

 Sózás, préselés (sajttípustól függ) 
 Érlelés (sajttípustól függ) 

 



 Nyers tej kiválasztása  

 A nyerstej melegítése -  40- 0C-ra, fölözése, zsírtartalom beállítása 

 Pasztőrözés, 70 0C, 15 s 

 Az alapanyag feljavítása (CaCl2, KNO3) 

 Oltó és sajtkultúra hozzáadása  

 Alvasztás – 30-60 perc, 30 0C 

 Alvadék kidolgozás, felvágás (búzaszem), savóelvétel (25-30 %) 

 Utómelegítés (38-40 0C, 15 perc) 

 Elôformázás, formázás – savó alatt (1,5 kg) 

 Préselés (1-3 óra, 5-15 kg/kg) 

 Sózás és sófürdô (20 %, 13 0C, 20-36 h) 

 Érlelés – hőmérséklet, idő (13 0C, 4-6 hét) 

 Csomagolás 

Sajtgyártás általános lépései 



Friss sajt készítése 







Köszönöm a figyelmet! 



Állattenyésztési

Szakkollégium

Szabó Csaba: 

„A táplálkozásunk tudatosságának fontossága„

Az vagy, amit megeszel. 

Élelmiszer- és információfogyasztás. 

Időpont: 2017. február 28-án (kedd) 18 óra.



Tudatos
"étel - élet - vezetés"

http://www.pecelinfo.hu/index.php/programok/34-egyeb-programok/8756-tudatos-etel-elet




Minden ami él, táplálkozik.



De, mit együnk?



Németország: a Hamburgban élő Sturm család heti élelmiszer 
számlája: 253.29 EUR (75.987 Ft). Kedvenc ételeik a saláták, 
rákok, vajas zöldségek, fahéjas tejberizs, tészta.



Norvégia: az Ottersland Dahl család (Gjettum) heti élelmiszer 
számlája 2211.97 NOK (79.033 Ft). Kedvenc ételeik a friss kenyér 
vajjal és cukorral, a palacsinta, a paradicsomleves makarónival, a 
hideg tej és joghurt.



Japán: az Ukita család (Kodaira) heti élelmiszer számlája 
37,699 Yen (72.015 Ft). Kedvenc ételeik a sashimi, a
gyümölcs, a sütemény és a burgonya chips.



Olaszország: a Manzo család (Szicília) heti élelmiszer 
számlája 214.36 EUR (64.308 Ft). Kedbenc ételekik a hal, a 
tészta, a hot dog, a fagyasztott halrudacskák.



Kuwait: az Al Haggan család (Kuwait City) heti élelmiszer 
számlája 63.63 dinar (50.167 Ft). kedvenc családi receptjük a 
csirke biryani basmati rizzsel.



Egyesült Államok: a Revis család (North Carolina) heti 
élelmiszer számlája $341.98 (77.630 Ft). Kedvenc ételeik a 
spagetti, a burgonya, a szezámmagos csirke.



Kína: a Dong család (Peking) élelmiszer számlája hetente 
1,233.76 Jüan (35.185 Ft). Kedvenc ételük az édes-savanyú 
sertéshús.



Lengyelország: a Sobczynscy család (Konstancin-Jeziorna) 
heti élelmiszer számlája 582.48 Zloty (34.339 Ft) A család 
kedvenc receptjük a sertéscsülök sárgarépával, zellerrel.



Nagy-Britannia: a Bainton család (Cllingbourne Ducis) heti 
élelmiszer számlája 155.54 Font (57.431 Ft). Kedvenc ételeik 
az avokádó, majonézes szendvics, rákkoktél csokoládétorta.



Mongólia: a Batsuuri család (Ulanbator) heti élelmiszer 
számlája 41,985.85 tugrik (9.080 Ft). Kedvenc ételük a 
birkafasírt.



Bhutan: a Namgay család (Shingkhey falu) heti élelmiszer 
számlája 224.93 ngultrum (1.135 Ft) . Családi receptjük a 
gombával, sajttal készült sertéshús.



Grönland: a Madsen család (Grönland) heti élelmiszer 
számlája 1,928.80 Danish krone (62.879 Ft). Kedvenc ételeik 
a jegesmedve, a narval bőr és a fóka pörkölt.



Csád: az Aboubakar család (Breidjing tábor) heti élelmiszer 
számlája 685 csádi frank (280 Ft). Kedvenc ételük a leves 
birkahússal.



Az egészséges táplálkozás 
alapelvei

1. Együnk igazi ételt!

Gondolkodjunk őseink (gyermekünk) fejével!



• Étrendünkben hagyatkozzunk bátran a 
hagyományokra és a bölcs ösztönünkre?

• Egyre kevésbé követhető a fenti tanács, mert a 
hagyományokat már nem adjuk át a következő 
generációknak és így nem alakulhat ki bölcs ösztön, 
ami a múlt megfigyelésein alapul.



Az egészséges táplálkozás 
alapelvei

2. Ne dőljünk be!

Előfordulhat, hogy azok az élelmiszerek, amelyeket az 
egészséges táplálkozás elengedhetetlen részének 
tulajdonítanak, mégsem annyira értékesek, mint gondolnád 
(például ….).



Két táplálékpiramis

amit kellene ennünk                          amit reklámoznak

Zsíros, cukros készítmények

Tej, hús, hal 

Zsíros, cukros 

készítmények, Zöldség gyümölcs

Gabonakészítmények 

(Food Ethics Council, Getting personal: shifting responsibilities for dietary health, 2005)



Mangalica

szőke mangalica fecskehasú mangalica vörös mangalica



nitritek használata a hús színének megőrzésére



Ivóvíz, sertéshús, csontokról 

mechanikusan lefejtett 

baromfihús, marhahús 8,3% 

(ebből bélszín 10%) EZ 0,83%

BÉLSZÍN, napraforgó étolaj, 

szójafehérje, búzaliszt, 

sertésbőr, fűszerkeverék 

(szójafehérje, fűszerek, só, 

ízfokozók (mononátrium-glutamát, dinátrium-5-ribonukleotidok), 

emulgeálószer (difoszfátok), színezőanyag (karamell), antioxidánsok 

(citromsav, nátrium-aszkorbát), élesztőkivonat, aromák (füstaromát 

tartalmaz), sűrítőanyag (karboxi-metil-cellulóz), cukor, színezék 

(kárminsav), tejcukor, fűszerkivonatok), tépett kenyér (búzaliszt, ivóvíz, 

étkezési só), zsemlemorzsa (búzaliszt, ivóvíz, étkezési só), étkezési só, 

vöröshagyma, savanyúságot szabályozó anyagok (citromsav, borkősav, 

nátrium-karbonátok), emulgeálószer (difoszfátok), sűrítőanyag (karboxi-

metil-cellulóz, karragén, szentjánoskenyérliszt, xantángumi)



MSM – white slime

• A mechanikusan szeparált hús definícióját a 
853/2004/EK rendelet adja meg (1.14. alpont).

• Az MSM-nél a „csontozást követően a friss, húsos 
csontokról vagy a bontott baromfiról mechanikai 
eszközökkel úgy nyernek, hogy az 
izomrostszerkezet sérül vagy módosul”. 

• Az ilyen termékek „nem tartoznak a hús 
fogalomkörébe, azokat az összetevők között külön 
kell megadni”.





Mi történik, ha citromos vizet 
iszunk reggel?

http://wellnesscafe.hu/wellness/2016-08/mi-tortenik-ha-citromos-vizet-iszunk-reggel/



Mi történik, ha 
citromos vizet 
iszunk reggel?

A legtöbb ember számára a reggelek nehezen indulnak. Ébredés 
után csak arra vágyunk, hogy még öt percet visszafekhessünk, és 
igazán nem segít a reggeli kávé sem, csak a tüneteket enyhíti.

Ámde ott van egészségünk egyik legjobb barátja, a C-vitaminban 
gazdag citrom. Egy pohár citromos víz reggelente csodákra képes, 
és hatása akár egész nap tarthat.

Nézzük, milyen előnyei vannak a citromos víznek:



Mi történik, ha 
citromos vizet 
iszunk reggel?

Ha fogmosás után elfogyasztunk egy pohár citromos vizet, akár 
egész nap friss illata lehet a szánknak. Egy kis öblögetés a fogak 
körül és biztosan egész nap jó lesz a leheletünk.

Az emésztőrendszerünk is meghálálja a napi egy pohár 
varázsszert. Különösen azoknak lehet hasznos, akik 
székrekedésben szenvednek, mivel a citromos víz segít lebontani 
a testben összegyűlt salakanyagot, ezáltal a bélműködésünk 
sokkal olajozottabban működik majd. A vízfogyasztás egyébként 
minden étkezés során fontos, hogy megkönnyítsük az emésztés 
folyamatát.



Mi történik, ha 
citromos vizet 
iszunk reggel?

Diétázni szeretne? A citromos víz a megoldás. Már egy pohár is 
képes hatékonyan csökkenteni az éhségérzetet, ezáltal csökken a 
nassolásra való hajlam és hatékonyabbá válik a fogyókúra.

Egy átlagos ivászattal töltött este után a kínzó másnaposság 
remek ellenszere lehet a citromos víz. Igyunk meg reggel egy 
pohárral és a hatását azonnal érzékelni fogjuk, képesek leszünk 
ugyanis teljes értékű emberként funkcionálni.
Ha az élet megdob citrommal, csinálj limonádét, tartja a bölcs 
mondás, és tényleg. Egy pohár citromos víz remek hangulatjavító 
lehet, sőt az egész világot más színben láthatjuk általa.



Mi történik, ha 
citromos vizet 
iszunk reggel?

Aki az elmúlt évtizedekben akár egyszer is bekapcsolta a tévét 
tudja, hogy milyen fontos dolog is a pH érték. Nos, a citromos víz 
a test savtartalmának ideális egyensúlyát is képes megőrizni.

Valószínűleg senkinek sem újdonság, hogy a testünk tele van 
méreganyagokkal. Nem nagyon találni olyan természetes 
detoxikáló anyagot, mint a citrom és a víz varázslatos egyvelege, 
ami képes az egész testünk megtisztítására.



Mi történik, ha citromos vizet 
iszunk reggel?



Mi történik, ha nem citromos 
vizet iszunk reggel?



Mi történik, ha nem citromos 
vizet iszunk reggel?



Az egészséges táplálkozás 
alapelvei

3. Kerüljük a mesterséges anyagokat!

Ha az élelmiszer összetevői között vannak olyanok, amiket 
nem ismerünk inkább ne válasszuk! Bár nem biztos, hogy ezek 
ártalmasak, a túlzott feldolgozásra utalnak.



Az egészséges táplálkozás 
alapelvei

4. Kerüljük el a szupermarketeket!

Ha a helyi termelőtől vásárolunk, olyan teljes értékű 
zöldségekhez és gyümölcsökhöz juthatunk, amelyek 
frissebbek és lakóhelyünk környezetéből jutnak el hozzánk.



Az egészséges táplálkozás 
alapelvei

5. Válasszuk a minőséget!

A jó minőségű élelmiszerekből elegendő kevesebbet 
fogyasztani, hogy a szervezetünket megfelelő mennyiségű 
tápanyaggal lássuk el. 

- okinavák



Az egészséges táplálkozás 
alapelvei

6. Részesítsük előnyben a növényi táplálékot!

A növények értékes tápanyagokat tartalmaznak, és 
fogyasztásukkal a szervezetbe bevitt kalória mennyisége is 
csökkenthető (magas kalóriatartalmú magjaik kivételével). A 
húst nem feltétlenül kell elkerülni, de gondoljunk rá úgy, mint 
az étkezések ízesítőjére!



Az egészséges táplálkozás 
alapelvei

7. Ne csak a tudományt, hanem a kultúrát is kövesd!

A nemzeti konyhák tradicionális ételei egészségesebbek, mint 
átlagos mai társaik. Nemcsak az a fontos, hogy a különböző 
kultúrák követői mit esznek, hanem az is, hogy ezt hogyan 
teszik (a francia konyha például nem főleg az ételei, hanem az 
étkezési szokásai miatt egészséges: kis adagok, közös 
étkezések és a nassolás elkerülése).





Az egészséges táplálkozás 
alapelvei

8. Főzzünk, ha tehetjük, a saját kertünkből!

A magunknak termesztett növényekkel már azelőtt 
gondoskodhatunk az egészségünkről, hogy leülnénk az 
asztalhoz enni.



Az egészséges táplálkozás 
alapelvei

9. Legyünk igazi mindenevők!

Így hatékonyan biztosíthatjuk a szervezetünk 
táplálékszükségletét, és jó hatással lehetünk a környezetünkre 
is.

Ha változatosan étkezünk, támogathatjuk a természetes 
gazdálkodási módokat, csökkentve az egyoldalú nagyüzemi 
termesztés hátrányait. 



Az egészséges táplálkozás 
alapelvei

10. Az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás egészének 
hatása nagyobb, mint az egyes tápanyagoké külön-külön.



• Ne váljunk az ízek áldozatává!

• Alaposan rágjuk meg az ételt! 

• Finomítatlan, teljes értékű ételeket, túlfőzés és túlsütés nélkül, 
mesterséges adalékanyagoktól mentes ételeket fogyasztani, 
akkor amikor valóban éhesek vagyunk!

• Kerüljük a túlzott só és cukor használatát! A finomított cukor 
olyan, mint a kábítószer, függőséghez vezet!

• Tervezzük meg az étkezéseket, ne azt együk, amihez könnyen 
hozzájutunk!

• Ne azon gondolkozzunk, „mennyi vitamint kéne szednünk”! 

• Ne táplálék kiegészítőkkel pótoljuk a szükségleteket, hanem 
fogyasszunk természetes ételeket!

• ………………..



Az egészséges táplálkozás 
alapelvei

10+1. Élvezzük és csodáljuk a napsugarakat, mely élettel tölti 
meg ételünket!





Táplálkozási piramis

 MOZGÁS! 



Rendszeres mozgás…



http://www.mypyramid.gov/mypyramid/index.aspx

http://www.mypyramid.gov/mypyramid/index.aspx


Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!


