
Felelős állattartás

Azzal, hogy egy állatot kiragadtunk a természetes környezetéből, felelőssé-
get vettünk a nyakunkba. Sokan egyáltalán nem is tartják etikusnak, hogy 
állatokat fogságban tartsunk. Egy állatkert természetesen nem vélekedhet 
így, és az igazság az, hogy az állatoknak sok tekintetben könnyebb és 
kényelmesebb élete van az ember mellett, mint a vadonban. Ez azonban csak 
akkor igaz, ha felelős módon gondoskodunk róluk. 

Manapság sokan vannak, akik lelkiismereti okból lemondanak a húsevésről, 
vannak, akik minden állati eredetű terméket elutasítanak. Természetesen ezt 
bárki megteheti, szabad választása szerint. Nem árt tudni azonban, hogy a 
haszonállatoknak, még ha levágják is őket, evolúciós értelemben nagyon is 
megérte szövetséget kötni az emberrel. Míg a nem domesztikált állatok nagy 
része ma a kihalástól fenyegetve végső élethalálharcát vívja a fennmara-
dásért, és életterük egyre fogy, addig a háziasított állatfajok népesebbek, 
mint valaha, és a földgolyó olyan részeit is meghódították, ahová az ember 
nélkül sohasem jutottak volna el. A disznóból sohasem lesz veszélyeztetett 
faj, amíg az ember szereti a szalonnát. 

A mangalica szeret túrni, dagonyázni. Ezzel a régi magyar sertésfajtával a Holnemvolt Vár udvarában találkozhatsz.



A fő etikai kérdés nem az, hogy levágjuk, megegyük-e az állatokat, hanem az, 
hogy miként bánunk velük életükben. A haszonállatnak is vannak igényei, ő is 
szeretné jól érezni magát. A gazda dolga, hogy a szükségleteit biztosítsa. A 
társállatok esetében ez a felelősség talán még fokozottabb, hiszen ezeknek a 
tartására a gazdájuk nincs rászorulva, nem függ tőlük a megélhetése, és mivel 
saját meggyőződése szerint szeretetből tartja őket, maga is abban érdekelt, 
hogy jól érezzék magukat. Ráadásul ezek az állatok nagyon sokfélék, ezért a 
tartásukra nincsenek általánosan alkalmazható szabályok. Ahhoz, hogy az 
ember felelős gazda módjára tudjon gondoskodni róluk, meg kell ismernie az 
adott állatfaj igényeit, lehetőleg még mielőtt az állatot beszerezné.

Tudtad?
Amióta jobban odafigyelünk a haszonállatokra is, kiderült, hogy ők is 
intelligens lények, akik még játszani is szeretnek. Szívesen görgetnek például 
hordókat, lökdösnek felfüggesztett gumikereket. A disznó akkor érzi jól 
magát, ha túrhat és dagonyázhat, a tyúkok pedig kapirgálni szeretnek.

A kakas akkor boldog, ha kapirgálhat
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