
Hányfélék a háziállatok?

A háziállatokat csoportosíthatjuk, aszerint, hogy mi a rendeltetésük az ember 
életében. Azokat az állatokat, amelyek az embernek kézzelfogható vagy 
anyagiakban mérhető hasznot hoznak, haszonállatoknak nevezzük. 
Ugyanakkor azokat, amelyek tartásából ilyen haszon nem származik, csak 
gyönyörködtetik, szórakoztatják az embert, díszállatnak, hobbiállatnak, 
illetve modern, divatos szóval társállatként szokás emlegetni. Ám a 
határvonal nem mindig éles a kettő között: a kutya vagy a házinyúl például 
egyaránt lehet haszonállat vagy társállat. 

A haszon, amiért az állatokat tartjuk, sokféle lehet. A leggyakoribb és 
legáltalánosabb az étkezési cél: a haszonállatok legtöbbjét az ember még 
akkor is megeszi végül, ha életükben más célt (is) szolgáltak. A húson és 
zsíron kívül további haszon lehet a tej, a tojás, illetve az állat lenyírt szőre 
(gyapjú) vagy lenyúzott bőre, prémje, irhája. A modern civilizációkban egyre 
veszít a jelentőségéből, de valaha nagyon fontos volt az állat ereje: a világ 
számos táján még ma is nélkülözhetetlenek a hátas, málhás vagy igavonó 
állatok. 

Vannak olyan állatok (főként a Föld szélsőséges éghajlatú vidékein), amelyek 
mindezt egyszerre nyújtják az embernek: a Himalájában a jak, az Andokban a 
láma, a sivatagokban a teve vagy az északi sarkvidéken a rénszarvas 
egyszerre szolgálja az embert a tejével, húsával, szőrével és az erejével (na jó, 
tojást nem tojnak). Egyes állatoknak egyéb tulajdonságait is a szolgálatába 
állította az ember: ilyenek az egerésző macskák, az üzenetet közvetítő 
postagalambok, a szarvasgombát kereső disznók, vagy a kutya, amely az élet 
számos területén, számtalan formában lehet a hasznunkra. 

A világ különböző tájain a háziállatok is eltérőek: az ember mindenütt azt az 
állatfajt háziasította, amelyik az adott körülmények között rendelkezésére 
állt. Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy a klasszikus értelemben vett, 
történelmi távlatok óta velünk élő háziállatok (többnyire haszonállatok) 
száma a Földön élő számtalan állatfajéhoz képest nem túl nagy: ha a 
selyemhernyótól az ezüstrókáig és a tükörpontytól a laborpatkányig mindent 
beleszámolunk, akkor sem éri el az ötvenet. Az utóbbi évszázad 
társállattartási hulláma persze a terráriumi és egyéb díszállatok tömérdek 
tenyészváltozatával alaposan megemelte a háziállatként számításba jöhető 
fajok számát.



Tudtad? 
Egy-egy ország, nemzet, tájegység kulturális értékei, nemzeti kincsei közé 
tartoznak a rá jellemző, őshonos háziállatok. Nemcsak vadállatok lehetnek 
veszélyeztetettek, hanem háziállatok is: ha az ősi fajtákat kiszorítják a 
modernebbek, akár ki is halhatnak.

A sivatagban a teve, északon a rénszarvas, a magas Andokban a láma,
a Himalájában a jak nélkülözhetetlen teherhordó
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