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Oshonos
Mindenck don a gazdasggi
allatfajok egyes fajtainak, vattozatainak 6shonos voltat kell
tisztaznunk. Az allattenyesztesben 6shonoskent azokat a fajtakat soroljuk be, amelyek az
adott tertjlecen uralkodo 1(61111rnenyek (tartisi, takarmanyozasi) kozott alakultak ki, ebb&
kOvetkez6en a nemesItett vagy a
kultOrfajtakhoz kepest edzetrebbek, igenytelenebbek, ellenallobbak. Azonban a szereny
igenyek altalaban alacsony termel6kepesseggel, hozamokkal
parosulnak. A hazankban jellemzoen tartott regi haziallatfajtakat
sok esetben az Oshonos jelz6vel
illetjuk. Ezen regi allatfajtal
kortil csak nehanynak van a
gyephasznalatban szerepe, a tobbinek faji sajatsagok, igenyesseg,
alacsony allomanyletszam vagy
atalakult tartastechnolOgiai jellemz6k miatt a gyepeken vagy
nem is volt vagy mar nincsen
szerepe.
Az "shonos jkenfidz6 allarfajtak
egyes --taaj tak gye p te rij 1 e tekhez valo kot6dese Magyarorszag
foldrajzi, fekvesi koriilmenyeinek koszonhet6en elvitathatatlan. Az 1. tablazatban a
Magyarorszagon vedelemben
reszesii16 allatfajok 65 fajtak
lathatOk, a tablazat a vedett
haromfi es kutyafajtakat nem
tartalmazza

es

Az ember evszazados szelekcies munkaja, valamint tobb evtizedre visszavezether6 nemesfro' tevekenysege rev& a gazdasagi allatfajok genetikai sokfelesege lecsOkkent. A terme16k.epessegtik jelentosen novekede tt, azonhan az incenziv terme-

azonban meg kell jegyezni, hogy
a fajta jellegeb61, tulajdonsagaib61 ad6d6 termelo tulajdonsagokat csak megfele16 legelokon
vagy kiegeszit6 takarmanyozas
mellett erhetjbk el, silany kortilmenyek kozott magasabb termelest nem varhatunk toliik. A

1. tablizat: Hazinkban vedext glornanyok
FarrAs: Tifizser - Bedti (2003): TortErielmi allatfajtaink enciklopediaja
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iesre kepes, dontOen egyhaszn6
kult6rfajtak igenyessege novekedett, a teehnologiai tfirokepessege, betegsegekkel szembeni
ellenallokepessege lecsokkent.
Az 6shonos, vedett aliatfajtak
fenntartasaval, legeltetesevel ezt
a kedvez6tlen allapotot, hatast
tudjuk mersekelni, ugyanis ezek
az allatfajtak kortudottan sokkal
kevesbe erzekenyek a tartasitakarmanyozasi koriilmenyekben
bait valtozasokkal szemben.
Kevesbe erzekenyek a gyengebb
mincisegti takarmanyozasra,

fajta
magyar szarke
Shagya arab
lipicai
gidran
noniusz
mezohegyesi felver
kisberi felver
murakozi
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cigaja
cikta
regi, 6shonos fajtak fenntartasaval lehet6sege nyilik az 611attenyesztoknek a biodiverzitas
fenntartasara, a termeszetes lege16k hasznositasara, a termeszetvedelmi terilletek fenntartgsAra, hiszen egyes terilleteken
elengedhetetlen a legelo gat
jelenlete. Fontos es egyre inkabb
el6terbe kerulo az a szempont,
miszerint ezeknek a fajtaknak
falusi vagy Oko turizmusban egyre nagyobb szerepiik lesz a termelestik, az allati termekeik es
pusztan a latvanyuk mint is.

,
Az utobbi evtizedekben a termeszetvedelem elsodleges torekvesei Mize tartozik az Okaszisztemik, biotopok vedelme,
melyben egyre nagyobb szerepet
szannak az oshonos allatfajtaknak. Igy a rideg tartashoz, a
vedett es vedenclo terijletekhez
j61 alkalmazkodott fajtak a termeszetvedelem Maly szereph5i
lettek 6jra. A filves reri1letek,
mint elohelyek evi rendszeres
kezelesekre, hasznositasra szorulnak, elkertilve ezzel a termeszetes, negatry szukcesszios
folyamatokat. A legel6 altar a
terilletek kezelesben, hasznosftasaban elengedhetetlen. A legelessel a novenyi osszetetelt, a f6
magassagat valtortatja meg a legeltetett allomany. Egyes vedett
madar-, lepkefajok, egyeb rovarok erzekenyek a 16 allominy
siinisegere es a fit magassagara (a
bibic, ugarty6k, sziki pacsirta, pl.
a rOvid ftiv6 tertiletek talajon
feszkel6 madara). A hagyomanyos fajtaink legeltetesc soran a
terilletek egyes reszeit ktiltinbOz6keppen legelik, le, Igy a
filallomany magassaga es Osszetetele mozaikossa valik, amely
tobb, elter6 igeny6 allat es
novenyfajnak nytijt elohelyet. A
legeltetes soran az alul- vagy ttil-

legeltetest mindig el kell
Mink. F6kent a ttillegeltetes
hatasara alakulnak ki gyomos
foltok a legel6n, alullegeltetes-

pcdig kedYeztink a maga-..16 ftlyck es a bokrok eIszapomildsanak, mely tobb faj elt6'reset yonhatja maga man.
A icgeloterule_telteci- fontos a
megtervezett Allatletsdim beallftasa. Az allatietsnlin tervezesekor figyelembe
ken vennunk a gyep hozarnat,
rcgcncriciOs k.epesseget, termeszetYedelmi terilleteken a talaj
sertilekenyseget es az egyeb yedctt termeszeti ertekek specialis
igenyeit is. Ezeknek a szemponroknak a figyelembe veteleyel
evcil ev-re m as es mas allatletszamot kell a terUletre kihajtani es a
legeltetest vegrehajtani, mivel
az evek folyaman az okologiai
viszonyok viltozatossaga miart
elter6 hozamokkal kell szamolflunk. Mas es ma's igerlyeket
tOmaszt egy sziki, egy homoki
gyep, de a sik vagy dombvideki
gyepek is a legelteteses hasznalattal szemben. Homoki gyepeken, pi. a nagytest6 legelo
fajok (szarvasmarha, 16) talajseriliest, croziot okozhat, ezert
kimeletes legeltetest kell rajtuk.
folytatni, Iehetoseg szerint
juhokkal vagy novendekekk.el.
A kovetkez6kben a fontosabb
oshonos haszonallatfajta legeltetesben, termeszetvedelernben
bettilt6tt szerepet reszletezem:
A magyar szurke szarvasmarhafajta Merit a szikes teriActck
legclo allata, de alkalmazhat6
kozepes vagy gyengebb
tortsag6, de a szerkezete, tipusa

miatt nem serillekeny talajon
egyarant. A nedves vagy a nag-yon
laza szerkezete talajokon taposasi karokat okozhat, nagy a
mozgasigenye f6leg fiatal kor-

kisebb testtomeggel rendelkezik, ezert barmilyen szarazabb,
erzekeny calaj6 Iegeltin alkalmazhat6 4ehet. Nagyobb, clkethen szakaszokon egesz nyaron

I. Obi.= Juhok bs kecskek egyiktes legcltetese
ban. Gazdasagosan tarthat6 legelon, ertekes, j6 min6seg6 h6st
terrnel, de a novekedesi erelyek
kicsi, lassan nova, keson er6
fajta. Turisztikai szernponth61 is
ertekes. Taltarmanyozasa aprilisred novemberig legelore alapozhat6, a rakarmOnyozasanak elsodleges szemponrja az oIcsosig,
amely a nyari id6szakban kizar6lag a legel6n tortenik, kiegesthes nclkul. A legelesi idiot ne
korlatozzuk, a kisoIesi idoszakban a takarrnanyfelvetel ideje
meghosszabbodik. Osi idoszakban az alternativ, ailtalmi legelOk, mint kukoricaszar legeltetesevel a legelesi szezonja
hosszabbithato.
A hortobig-yi racka juh a szarvasmarhaval szemben sokkal

at kihelyezve a teriilet hasznosftasa 011andova tehet6, mivel
a fajta igenytelen. Tarrasa teljes
merrekben legelore alapozhat,
nem zavarja a szelvihar es a havas
es6 sern, telen szinte megelegszik egy feszerrel, ahol
tavaszra a birinyOt megelli.
Gazdasagi szempontb61 a tartisa
nem t61 perspekrivikus, hiszen
viszonylag gyors ni5v-ekedese
ellenere nem alkalmas SCIM his,
sem tej termelesere. jelent6segc
az idegenforgalomban, turizmusban, a nepi, paraszti jellegil targ-yak., (suba, szarv) kesziteseben
van. A gyimesi rackanak Erdelyben van nagyobb jelent6sege. A
kosok csigaszeriien csavaroclott
szarva lenyeges ktilOnhseg a hortohagyi valtozatrol, igenytelensege, legelore alapozattsaga
hason16.
A cigija juhfajta a rackahoz
hasonloan inkabb a szarazabb
gyepek legelteteseben jelento,
de a rackanal igenyesebb fajta.
Gazdasagi szempontb61 sokkal
ertekesebb, nagyobb a navekedesi erelye, bArriya igy h6s-

terrnelesre alkalmas. Az anyik
tcjtermelese viszonylag magas
(50-150 Itgilaktaci6), ami a tej
celti haszni.latot is lehet6ve
teszi. Turisztikai jelentosege az
elOz6 fajtaknal kisebb.
Az 6shonos juhfajtak takarmanyozasat napjainkban a1apvetoen a tartasuk celja es a rendelkezesre A116 legel6terilletek
hatkozzak meg. Minden juhfajtAnk Map takarmanydt a lege16
adja. A racka takarrnany-kiegeszicest a terrnekenyftes es az
elles el6tt kap. A cigaja rejtermelesre hasznalt egyedei a tejeiesi es az clokeszftesi idoszakban abrakkicgeszftest kaptak.
A parlagi kecske a bokrosodott, er6sebben leromlott, degradal6dott teriiletek lege1teteseben lehet nagy jelentosegd. A
kecske es juh eg-yOttes legeitetese (1. abra) az elhanyagolt
legeloterilletek 6jboli termelesbe allitOsira ad lehet6seget. A
juhok es a kecskek legelesi sajatossagai j61 kiegeszftik egymast.
A juhok sajatossaga, bogy lentrol
felfele. Icgclnck, a kecskek ezzel
szemben fella& iefele. Ameddig
magasabban talalnak fogyaszthate hajtasokat. leveleket (bokrok, fak) addig azokat fogyasztjak. A parlagi kecske agresszfven
legel, nehezkesen lehet bekeitett szakaszokon tartani.
Gazdasagi szempontbol a j61
tejel6 egyedek fejesevel kiegeszft6 jovedelercre lehet szert
tcnni, gidaja is ertekes. Idegenforgalmi jelent6sege kisebb.
A Iovak kbzill a vedelmet
elvezo, kisebb test6 hucul 16 a
termeszetvedelrni terilletek legeltetesben kaphat szerepet,
mivel egyenletesen, nem v-glogatva legel. Taxtasa legel6n gazdasagossti tehet6, hiszen kevesbe
valogat es a testtomegehez
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kepest kisebb a rakarrndayigenye, mint mas 16fajta".knak.
Allomanyanak kis letsziima miart
inkabb csak elvi jelent6seggel
bin
A mangalica sert6sfajz1cgt-1,
tctese kis teriiletekre
—zoii an
is megfigyeihero. Fokent a multban volt

nagyobb szerepe a legeherese nek. A mangalica taltarrnanyozasAban hosszii idOn keresztiil a
legeltetesnek es a makkoltatOsnak nag'' jelect6sege volt (az
1900-as evek eJejeig). Az urada/mi koca Cs suld6illomanyok
valamint a kisbirrokosi allornanyoknal is a nyari legelteres

jellemzo volt, emellert minder) a
haz korul rnegtermelt zhlci
novenyt, mellektermeket kaptak
a mangalicak. Napjainkbari a
mangalica legeltetese a iege16kertekben, az istallohoz kbzel
tortenik, mas legelet a mangalica
intenziv gyephasznalaca miart
nem hasznosftanak vele. A fel-

vert zadrakarrnOnyr minden
esetben kiegeszftik.
Felhasznalt irodalorm T6zser
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