A libatömés általánosságban nem állatkínzás
Nem szeretném, ha a gyerekemnek az iskolai menzán egy vastag csövet nyomnának le a
torkán, és azon át tömnének belé egy kiló kukoricapépet. Biztosan szenvedne tőle. Mivel
pedig ez olyan lenne, mint a libatömés, hát nyilván a liba is szenvedhet a töméstől. A 4
Mancs állatvédő szervezet azt állítja, hogy a libatömés kegyetlenség és állatkínzás. Mivel
ők állatvédők és szeretik az állatokat, csak tudják, hogy mit beszélnek... Vagy mégsem?
Tudják, vagy sem, azt biztosan tudjuk, hogy ezen állításaik nem felelnek meg a
valóságnak. Más szavakkal: a libatömés nem állatkínzás. Sőt, nem csak a libatömés nem
tekinthető annak, hanem az is nélkülöz minden valóságalapot, amit a jelentősen
megnagyobbodott májukkal kapcsolatosan a honlapon írnak: „Az állatok mája a
normálisnál lényegesen nagyobbra van „felhizlalva“, ami kimondhatatlanul nagy kínokat
jelent az állatoknak” (http://www.vierpfoten.hu). Nem, ez nem igaz. Vagyis, ez sem igaz.
Nem hit kérdése. Bár kétségtelen, hogy az ügy (ahogy sok másik is) megítélhető elvi,
politikai vagy pusztán gazdasági alapon is, de amennyiben tényleg érdekel valakit a liba
sorsa, elengedhetetlenül szüksége van szakismeretekre. Hozzáértésre.
Ebben az írásban két kérdésre keressük a választ:
1. Lehetséges-e egyáltalán a libatömést nem állatkínzó módon végezni, vagy ez
feltétlenül együtt jár az állatok szenvedésével?
2. A libatömés következtében megnagyobbodott máj az állatok számára szenvedést
okoz-e?
Félrevezető lehet ugyanis, ha egy adott emberi cél eléréséhez választható utak közül egy
elborzasztó és undort keltőt úgy mutatunk be, mint egyetlen lehetségest. A túlterhelt lovas
kocsi elé befogott ló sürgető ütlegelése és a fogathajtás, vagy az engedelmeskedni nem
akaró kutya bántalmazása és a kutyakiképzés esetén az emberi szándékban
felismerhetők hasonlóságok. De meghatározó jelentőségűek a különbségek! Még
szakértelem sem kell ahhoz, hogy a jelenséget helyesen értelmezzük.
Minél kevésbé él közelünkben egy bizonyos állatfaj, annál kisebb a tudásunk vele
kapcsolatban. Ez nyilvánvaló, hiszen annál kevesebb vonatkozó ismeretre teszünk szert.
Megnevezhetünk nagyobb rendszertani egységet is: a kutyát és a macskát a gazdák
általában jól ismerik, bár történnek hajmeresztő esetek még itt is. Szintén a ragadozók
rendjébe, de másik családba (menyétfélék) tartozik, egyre népszerűbb háziállat a
vadászgörény. Időnként az állatorvosoknak is feladják a leckét a különbözőségükkel. A
rágcsálóknál (emlősök osztálya, rágcsálók rendje) az olyan egymáshoz hasonló állatok,
mint a mezei és üregi nyúl egy alcsaládon (valódi nyulak) belül különböző nemekbe
(Oryctolagus ill. Lepus) tartoznak. Mivel a háziasítás az üregi nyúlból indult ki, a két alnem
közötti jelentős anatómiai, élettani és egyéb különbözőségek figyelmen kívül hagyásával
romantikus tévképzetek (a mezőn rohangálás helyett kisebb helyre bezárva) hatással
lehetnek értékítéletünkre.
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A még kevésbé ismert állatokról – nyilván – még kevesebb tényleges tudással
rendelkezünk. Az állatorvosi rendelőkben az állatorvosok pl.: a hüllők (gerincesek altörzse,
hüllők osztálya) esetében találkoznak vele, hogy valaki kizárólag salátán tartja a
közönséges (vörös fülű) ékszerteknőst, amely a vízi növények mellett halat, rovart és
puhatestűt is boldogan enne, ha hagynák. Vagy éppen csak marhahúson (un. szív-mix),
miközben valamiből páncélt is kéne építenie. A zöld leguán pedig a megjelenésében
emlékeztet az vérszomjasnak beállított őshüllőkre, ezért szopós egérrel (húsevő hüllők
kedvelt eledele) táplálják néhányan, holott ez a „mini-T-Rex” kizárólag növényevő.
Libát nem szokás házi kedvencként tartani. Vidéki udvarokban is ritkaságnak számít ma
már. Természetes tehát, hogy az átlagembernek kevés a közvetlen ismerete róla. Más
szavakkal: vonatkozó ismeretek nélkül valószínűleg tévedünk. Aligha botránkoztat meg
bárkit is hazánkban, ha egy macska egeret eszik. Vagy egy gólya békát, harkály hernyót.
Nem jut eszünkbe emberi párhuzamot felállítani. Hóban, téli cipőben is fázik időnként a
lábunk, a pillekönnyű cinke viszont lábujjaival egész éjjel mozdulatlanul szorítja a jeges
faágat. A vékony testrész reggelre mégse fagy le. A parányi fecske képes Afrikáig repülni
évente kétszer, majd visszatalálni az eresz alá eldugott fészkébe…
A természet határtalan sokszínűségének és végtelen gazdagságának köszönhetően az
ember számára meghökkentő példák vég nélkül sorolhatók. Ezekkel pusztán arra kívánjuk
felhívni a figyelmet, hogy az állatok és az ember testének, szerveinek működése között
időnként óriási különbségek fedezhetők fel, de csak akkor, ha kísérletet is teszünk a
látottak megértésére.
Mit jelent a libatömés folyamata? Milyen hatással van ez a tevékenység a madarakra?
Milyen egészségügyi következményekkel jár? Ezek nyilvánvalóan természettudományi
problémák. A megválaszolásukhoz megfelelő információkra, vagyis szakértelemre van
szükség.

1. Kényszertömés
Egyben feltétlenül egyetértünk a 4 Mancs törekvéseivel: ellenezzük a kényszertömést.
Ahogy ellenezzük a kényszervallatást és a kényszermunkát is. Amíg bűnözés van (esetleg
kezdeményezni lehetne a betiltását), szükség van vallatásra, amíg nem repül a sült
galamb a szánkba, addig szükség van munkára is. Úgyhogy a munka ellen sem lázadunk.
És nem utasítjuk el már előre, vizsgálat nélkül a libatömést sem. A kényszertömést, azt
igen, a kegyetlen kényszertömés, vagy a rettenetesen kegyetlen kényszertömést pedig
különösen elutasítjuk. Nem tudjuk ugyan, hogy ezen kifejezések alatt pontosan mit is
lehetne érteni, de éppen eléggé riasztóan hangzanak.
Hogyan kezdték el a korábban csak libatöméssel foglalkozó emberek a tevékenységüket
kényszertömésként végezni? Valószínűleg sehogy: ez egy tendenciózus, befolyásoló
műszó. Mintha az állatvédelem kapna egy olyan nemkívánatos, állandó jelzőt, mint hogy
„kártékony”. Állatorvosként magunkat igazán állatvédőnek tartjuk, és határozottan vissza is
utasítanánk egy ilyen ellenséges és sunyin minősítő jelzőt. Kicsit csodálkozunk, hogy a
libatömők ezt nem teszik.
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2. Libatömés
Ezt a kifejezést értjük. Akit valóban érdekel, miként érinti ez a tevékenység a libát, annak
bemutatjuk. Akinek nincs szüksége szakmailag megalapozott információkra, mert a
véleményét elvi alapon alakítja ki, annak fölösleges is tovább olvasnia. Hiszen a
továbbiakban számára haszontalan szakmai megállapításokkal fog találkozni.
A libatömés célja a nagy zsírtartalmú libamáj előállítása. Van olyan, akinek ízlik ez az állati
eredetű késztermék, másnak meg nem. A libatömést részeseményekre bontva az alábbi
fő elemeket vizsgálhatjuk:
1 Az állatok keltetése, nem szerinti szétválogatása, a nem kívánatos egyedek
megsemmisítése;
2 Az állatok tartása a tömési időszakot megelőzően;
3 Az állatok tartása a tömési időszak alatt;
4 Az állatok tömése;
5 A megnagyobbodó máj hatása az állat egészségére;
6 Az állatok szállítása vágási célból és az állatok vágása.

1. Az állatok keltetése, nem szerinti szétválogatása, a nem kívánatos
egyedek megsemmisítése
A nemek szerinti szétválasztás az állattartásban teljesen általános. Hiszen valamilyen
gazdasági haszon érdekében tartják, és nemenként eltérő mértékben alkalmasak az adott
célra. A libánál a nőnemű egyedek sajnálatos módon hátrányban vannak. Ezért
valószínűleg kevés könnyet hullatna egy hízóbika, amelyiket levágják addigra, mire a
nőnemű egyede megkezdi első tejtermelési ciklusát. A hímnemű sertést előbb fiatalon
ivartalanítják (különben a húsa kellemetlen ízű, szinte ehetetlen), majd levágják, és csak
igen kis részük kerüli ezt el, hogy részt vegyen a nőstények – mesterséges –
termékenyítésében. Azt meg persze mindenki tudja, hogy a kakastól nem várható tojás,
így ott is a nőnemű egyedek élnek tovább. A nemek eltérő hasznosítása és az állatok
kínzása persze semmilyen kapcsolatban nincs egymással. Az állatokkal, az egyedekkel
való bánásmód (beleértve a tartást, takarmányozást, kezelést, szállítást, vágást, stb.) lehet
állat számára kíméletes, vagy lehet állatkínzó is, de ez nem az ivarfüggő kiválogatástól,
hanem a tevékenységek során tapasztalható emberi magatartástól függ.

2. Az állatok tartása a tömési időszakot megelőzően
Ami eltérés a nem tömés céljából való tartáshoz képest, az a takarmányozásban nyilvánul
meg leginkább: a nyelőcső tágítására több zöld, tehát rostos eleséget kínálnak. A libának
ugyanis nincs begye, a takarmányt a tágulékony nyelőcső tárolja átmenetileg, amíg az be
nem jut a mirigyes gyomorba. Senki nem tuszkol ekkor még semmit a madár
tápcsatornájába, a liba a zöldet örömmel megeszi. Egy időben hazánkban általános volt a
libák pásztorral őrzése, de a külterjes tartása során ma is szívesen legel. Ebben az
előkészítő időszakban nagyon igyekeznek a liba kedvében járni, hiszen csak a madár
kedve szabja meg, hogy mennyi táplálékot vesz fel. Lehet-e rosszul bánni velük, lehet-e
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szenvedést okozó körülmények között tartani? Hát persze. Ahogy egy kutyát vagy egy
gyereket is. De a gyötrelmet okozó tartásnak nincsen törvényszerű kapcsolata a töméssel.
Ebben az időszakban a libának semmi oka az embertől való félelemre, mégis tart tőle,
igyekszik elkerülni.

A libák nyugodtan pihennek (balra), amíg az ember távol van tőlük. A kerítésükhöz
közeledéskor távolodnak (középen), majd átvonulnak a messzebb levő társaik irányába
(jobbra).

Láthatóan mindegyiküknek szándékukban áll a szűkületen túli kifutórészbe átmenni.

Egyre többen mennek el, amíg egy ember meg nem jelenik a szűk átjáró közelében.
Annak ellenére, hogy egy szót sem szól, nem sietve mozog, semmi fenyegetőt nem tesz,
a libák menetoszlopa hirtelen kettészakad, és a még ebben az elkerített részben levők
visszafordulnak. Így távolabb kerülnek az idegentől, mintha áthaladnának a keskenyebb
kifutó-szakaszon.
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A libák visszafordultak, a keskeny átjáró kiürült, és az innenső kerítéstől legtávolabb
helyezkednek el. Egy közülük már le is feküdt. Az első liba megindulásától az első
lefekvésig mindössze három perc telt el. Ennyi elég volt arra, hogy az átmeneti izgalom
után kezdjenek megnyugodni.

3. Az állatok tartása a tömési időszak alatt
Az állatok tartása a hasznosítási cél természetes részét képezi, bármilyen állattartásról is
van szó. A libatömés nem kizárólag egyféle tartási móddal valósítható meg. Kétségkívül
ismert olyan egyedi, ketreces elhelyezés, ami akadályozza a madár természetes
mozgását. Ezt állatkínzásra alkalmasnak tartjuk, ráadásul a mozgáskorlátozás jelentette
stressz rontja a takarmányhasznosítást, így még gazdaságilag sem előnyös. Tévesen
értelmezett takarékosságra és hozzá nem értésre (ha nem mozog, akkor biztosan
kevesebbet is használ fel – gondolhatják) vezethető vissza ez a ma már meghaladott
elhelyezési mód. Van viszont olyan korszerű tartási forma is, amelytől az állatok nem
szenvednek. Mivel most nem a libatartás, hanem a libatömés két kiválasztott kérdésére
keressük a választ, ezért ezt tovább nem részletezzük.

4. Az állatok tömése
A leglényegesebbnek tűnő kérdés. A libatömés furcsa látvány, érdemes elemekre bontani,
hogy egyenként megítélhessük:
1.
2.
3.
4.

Naponta kétszeri táplálékbevitel.
Nem önkéntes a táplálékfelvétel, hanem ember juttatja a madár nyelőcsövébe.
Takarmány beadásának eszköze egy gumicső.
Az egyszerre beadott takarmány mennyisége jelentősen több, mint amennyit az
adott testméretű liba magától felvenne.
5. A takarmány beadása néhány másodperc alatt történik.
6. Fél-e a liba a töméstől? Fáj-e a libának maga a tömés?
7. Szenved-e a liba közvetlenül a tömés után?

4.1. Naponta kétszeri táplálékbevitel
A liba naponta több, mint kétszer eszik, ha szabadon választhat (órákon át képes legelni),
alkalmanként keveset. Nincs begye, a nyelőcsövébe kerülő tápláléknak várnia kell sorára,
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amíg bejuthat a mirigyesgyomorba. A kétszeri alkalom tehát önmagában semmi esetre
sem túl gyakori. A libatömésnél természetesen azért nem okoz szenvedést (éhezést) a
relatíve ritka takarmányfelvétel, mert alkalmanként bőségesen elegendő mennyiségű
táplálékot juttatnak a szervezetébe.

4.2. Nem önkéntes a táplálékfelvétel, hanem ember juttatja a madár
nyelőcsövébe
Okoz szenvedést, ha nem saját akaratából vesz fel
takarmányt egy állat? Ez a körülmény zavaró hatású lehet,
de fájdalmat és szenvedést önmagában nem okoz. A
tápcsatorna a takarmány befogadása céljából alakult ki.
Alkalmas anyag bejutása nem válthat ki fájdalmat pusztán
azért, mert nem maga az állat juttatta oda, hiszen az a
szerv és szervrendszer éppen erre való (a mennyiségre és
egyéb szempontokra később térünk ki).
Van különbség aközött, hogy valaki egy ízletes falatot kínál a macskájának, vagy egy
tablettát szeretne beadni. Ha a tablettánál elsőre nem sikerül becsapni a macskát, akkor a
kiköpött gyógyszerrel való második próbálkozás már küzdelem lehet. Mert a macska nem
akarja, és van eszköze is a tiltakozásra. Miért ellenkezik a macska? Egyrészt azért, mert
erős akaratú, alapvetően öntörvényű lény, amelyik az ember szolgálatait kegyesen
elfogadja, de azt már nem szereti, ha mi akarjuk őt irányítani. Másrészt azért, mert a
nyelvét hátrahúzva akadályozza a tabletta behelyezését, lezárva a garatját. A garat
bejáratát alulról a nyelv, felülről a lágy szájpadlás zárja, és a nyelvre helyezett, vagy
betuszkolt tabletta a lágy szájpadláshoz érve (kipróbálhatjuk magunkon) reflexesen
öklendezést vált ki. A kellemetlen érzéssel járó reflex kialakulását a macska igyekszik
megakadályozni.
Miért érdekes ez a libatöméssel kapcsolatban? Mert a libánál ez a záró mechanizmus
nincs meg, hiányzik az ehhez szükséges anatómiai képlet, nincs lágy szájpadlása.

A nyitott csőrön át akadálytalanul juthatunk a nyelőcsőbe. Ha nincs akadály, akkor nincs
azzal összefüggésben létrejövő kellemetlen érzet sem. Márpedig a lágy szájpadlás
hiányában még a magasabb rendű állatokat sem zavarja, ha egy megfelelő csövet
vezetünk a nyelőcsőbe. A nyelv előre húzásával a garat bejárata a házi emlősállatainkban
annyira szabaddá tehető, hogy az állatok tiltakozása a cső bevezetése ellen minimális.
Lovak heveny gyomormegterhelése egy életet veszélyeztető állapot, mert a telt gyomrot a
ló anatómia okok miatt nem tudja hányással tehermentesíteni. Arra egy gumicső való. Ha
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a száj nyitását el akarjuk kerülni, akkor az orrnyíláson át a csövet a garaton át a
nyelőcsőbe, onnan a gyomorba toljuk. A lovak a beavatkozásra nem jeleznek fájdalmat
még akkor sem, amikor ez életükben először történik. Kutyák gyomorcsavarodásánál
azonnal meg kell kísérelni a gázt és egyéb tartalmat leereszteni, amihez szintén egy
hosszú, a gyomorig érő nyelőcső-szondát használunk. A garat szabaddá tételéhez a
nyelvet előre húzzuk, és a kutya – ha még nincsen elaltatva – lenyeli a csövet.
Méregfelvételt röviddel követő állatorvosi ellátásnál a gyomormosáshoz gyakran nem is
altatjuk a kutyákat, hogy az általános érzéstelenítés ne erősítsen fel egyes
méreghatásokat. Még ezek az állatok is elviselik általában az idegen, stresszel teli
környezetben végzett szondalevezetéseket. Ezek a körülmények lényegesen
kedvezőtlenebbek, mint ami a libatömés során a szokásos tartózkodási helyen az ismert
gondozótól éri a libákat.
Az itt felsorolt állatfajok egyikének sem annyira rugalmas falú és tágulékony a nyelőcsöve,
mint a libáé, és egyiknél sem táplálék beadása követi a cső bevezetését. Leglényegesebb
különbség viszont, hogy a liba garatja előtt nincs semmilyen akadály, aminek érintése
kellemetlen lenne az állatnak. Az emlősök lágy szájpadlásának csővel való érintése is
csak olyan szintű ingert jelent, amit egy rossz általános állapot már el is nyomhat, és az
állatból reakciót sem vált ki.
Fészekből kilökött, repülni még képtelen fecskéket pépesített lisztkukaccal, a nyelőcsőbe
vezetett vénakanülön át, mintegy hosszú nyelőcsőszondával lehet etetni. Nem naponta
kétszer, mint a libát, hanem sokszor. A kis fecske készségesen felveszi így a táplálékot.
A boncolásos képeken jól megítélhető, hogy a tömött és a nem tömött állat száj és
garatszervei teljesen egyformák, és a tömés két hete során naponta kétszer benyomott
tömőcső semmilyen elváltozást nem hagyott maga után.

4.3. Takarmány beadásának eszköze egy gumicső.

A korszerű tömőgépeket (balra) eredetileg fém tömőcsővel (középső képen középen)
szállítják. Franciaországban hosszú csővel (középső képen felül) használják. Előnye a
rozsdamentes fémnek a gumival szemben a hosszabb élettartam, a könnyebb
tisztíthatóság és a jobb fertőtleníthetőség. Hátránya, hogy a tömés alatt mozduló állatban
mereven maradva a nyelőcső sérülését okozhatja, amikor feszesre töltésével annak
tágulási tartaléka kimerül. A hazai tömőknél elterjedt gumicső (középső képen nyíllal
jelölve) az állat számára minden bizonnyal kíméletesebb a fémnél, hiszen hajlékonysága
miatt a liba tömés alatti elmozdulását követni képes. A nyelőcsőbe juttatott tárgynak
alkalmasnak kell lennie persze arra is, hogy a sűrű pépes takarmány áthaladjon rajta, az
állatnak ne okozzon sérülést, és tisztítható legyen. Az ilyen tárgy megfelelőnek tekinthető.
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Két azonos korú és testméretű liba életét kioltottuk, majd felboncoltuk. Egyiket két órával
korábban, másikat viszont még sohasem tömték. A tömött liba a termelési ciklusának
utolsó előtti napján volt, ezért állapota lényegében megfelel a vágásnál tapasztalható
viszonyoknak.

A tömött liba részben még telt nyelőcsövébe bevezettük a tömőcsövet. Jól látható a telt,
de nem feszes nyelőcső.

Az átmérőnek a nyelőcsővel összhangban kell lennie. A boncolásos képen egyértelműen
megítélhető, hogy az itt látható, soha nem tömött állatnak is kényelmesen bevezethető a
tömőcső a nyelőcsövébe. Annak felvágásakor (jobbra) látható, hogy még ennél vastagabb
átmérőhöz is elegendő tágasságra volna képes. A képek nem műtéti, tehát élő, hanem
már hullákban készültek, ahol a szerv kevésbé rugalmas, mit az életben volt. Vagyis teljes
bizonysággal állítható, hogy ez a szokásos tömőcső még a töméshez nem szokott liba
számára is aggálymentesen nyelőcsőbe vezethető.
Mekkora hossz tekinthető megfelelőnek, ill. árt-e, ha hosszabb vagy rövidebb? A csőnek a
nyelőcsőbe be kell érnie, hogy a garatból nehogy takarmány jusson a légcsőbe. Ennek a
feltételnek biztosan megfelel, ahogy a fényképeken is látható. A házi emlősállatok előbb
bemutatott kezeléseinél a nyelőcsőszondát a gyomor üregébe vezetjük. A libának a
nyelőcső után a képeken is láthatóan szűk mirigyes gyomra következik. A libatömés során
egyszerre nagyobb mennyiségű takarmányt kívánnak beadni a beggyel nem rendelkező
libának, ezért annak a nyelőcsőben helyet kell hagyni. Ezért a cső nem lehet nagyon
hosszú sem.

4.4. Az egyszerre beadott takarmány mennyisége jelentősen több, mint
amennyit az adott testméretű liba magától felvenne.
A nyelőcső az izomzatának köszönhetően ugyan nagyon tágulékony, de a nagyon
rugalmas falú szervek (pl.: gyomor, bél, húgyhólyag) is érzékelik, ha terhelési határukat
8

közelítik. Az érzetekben fokozatok vannak. Nem csak tűrhetetlen feszülés létezik, hanem
enyhébb állapot is. A nyelőcső nem zárt szerv, hanem a szájüreg felé szabadon
közlekedik a külvilággal. Befogadóképességét meghaladó takarmány bejuttatása esetén a
nyelőcső falának rugalmassága a tartalmat a szájon át kijuttatja. Jól látható a képeken,
ahogy az állatok az ilyen fölösleget fejrázással kiszórják az egységes száj-garatüregükból. Ez nem hányás, hiszen nem gyomortartalomról van szó, hanem visszaáramlás
(regurgitáció).
A hirtelen beadott takarmány a nyelőcső üregét kitölti úgy, hogy az izomzat is kitágul,
amennyire tud. Ennek jele a táp visszajutása a száj-garat-üregbe. A feltöltés elején a
nyelőcső üregébe folyik az anyag, de amint feszül a nyelőcső fala, valószínűleg
kellemetlen érzet jelentkezik. A tömőcső kihúzásával azonnal annak helyére, vagy akár
szabadon a külvilágra is áramlik a takarmány. A tömés kb. kéthetes időszaka alatt egyre
növelik az egyszerre beadott takarmánymennyiséget, így ez a tömést kísérő feszülő érzés
szinte biztosan végig jellemző. Mivel a nyomáscsökkenésre a tömőcső kihúzása után
azonnal sor kerül, így ez igen rövid ideig tart.

4.5. A takarmány beadása néhány másodperc alatt történik
A nyelőcső takarmánnyal való feltöltése másodpercek alatt történik. Ennek köszönhetően
az állat mozgásának korlátozása és a nyelőcső falának teljes feszülése is csak pillanatokig
tart, hiszen amint elengedik a ludat, a takarmány egy részét az izomzat a száj-garat-üreg
és a külvilág irányába elmozdíthatja.
Mi történne, ha mondjuk tízszer lassabban juttatnák be ezt az adagot? A madár tízszer
hosszabb időn át tartó lefogása előnytelen lenne. A nyelőcső feszülése nem lenne kisebb,
mert fél perc alatt a zúzógyomorba nem jut több takarmány, mint a gyors beadás pár
másodperce során. Az adag beadásának végén jelentkezhet a feszülés, ami így tovább
tartana, mint a rövid beadásnál, hiszen az érzetet maga a tág állapot, nem pedig az ahhoz
vezető folyamat okozza. A lassú beadásnak lenne egy kifejezett kockázata: a fokozatosan
növekvő nyomás a takarmánypépet a cső mellett a száj-garat-üregbe juttathatja (lenne rá
idő), ahonnan a lúd légcsövébe kerülhet.
Mivel a takarmányt viszonylag nagy nyomás préseli a
nyelőcsőbe, ezért a tömést végzőnek előtte ellenőriznie
kell (balra), hogy az előzőleg bejuttatott takarmány
távozott-e már. Ellenkező esetben a korábbi és az újonnan
benyomott adag együtt már túlterhelést jelenthet. Ha egy
táguló szervet a terhelhetősége határán túl töltenek tele,
akkor az megreped. Szervek repedése gyakran végzetes
lehet, gondolva a gyomor, a bél, a méh, a húgyhólyag
vagy a nagyerek falának átszakadására. A nyelőcső
repedése is súlyos, a liba esetében végzetes sérülés, amit főleg emberi hiba okoz. A hiba
megfelelő képzettséggel és odafigyeléssel megelőzhető. Nem ez az egyetlen munkakör,
ahol a gondatlanság kár keletkezéséhez vezethet, úgyhogy ez a körülmény aligha volna
elégséges indok ahhoz, hogy a tevékenységet elfogadhatatlannak minősítsük.
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4.6. Fáj-e a libának maga a tömés? Fél-e a liba a töméstől?
Mindkettőre határozott „nem” a válasz. A két kérdés összefügg. Emberi beavatkozással
okozott ismétlődő kellemetlen érzetek, vagy ijedtség az állatokban természetesen félelmet
vált ki. Ez egyszerű társításos tanulás. Az elektromos kerítés (villanypásztor) kivétel nélkül
minden emlősállatot teljes biztonsággal visszatart, a szarvasmarhától a csimpánzig. A
legostobábbnak ismert állatnak is elég egy-két áramütés ahhoz, hogy a színes dróthoz a
fájdalomérzetet társítsa, és attól fogva nem ér hozzá. A vetési varjúnak sem kell kétszer
látnia a puskát ahhoz, hogy legközelebb nagy ívben elkerülje.

Alul (balra) a tömött, fölötte a sosem tömött liba száj-garat-üregének szervei láthatóak
feltárás után, a nyelőcsövet is felmetszve. A nyelv végi lilás elszíneződés és a megjelölt
vérér segít eldönteni a középső és a jobb oldali képen, hogy melyik a tömött, és melyik
nem volt sohasem tömve. Szükség is van ezekre, mert egyébként semmilyen károsodás
vagy elváltozás nem utal arra, melyiket tömték.

Szabad szemmel a két állat emésztőcsövében minimális különbségek észlelhetőek.

A tömött liba nyelőcsövén (balra) apró, fehér foltok, a nem tömött nyelőcsövén (középen)
rugalmasságból eredő, szabályos hullámos felszín látható. A szervekből szövettani
vizsgálatra mintavétel történt.
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A nem tömött állat esetében a többrétegű laphám jól megtartott, hullámos alappal
csatlakozik a kötőszövetes propriához. A propriában apró, mucinózus mirigyvégkamrák
figyelhetőek meg (A1, A2). A tunica muscularis izomrétege normális vastagságú. A tömött
állat (B) esetében a hámréteg szintén jól megtartott, vastagságbeli eltérés nem
tapasztalható. A propriához egyenes alappal kapcsolódik a hám (B1). A propriában a
mucinózus mirigyvégkamrák hipertrófiája figyelhető meg (a mirigyvégkamrák mérete
megnő, 3-5x méretnagyobbodás, B1, B2). A tunica mucularis izomrétege normális
vastagságú.
A boncolásos lelet alapján nincs okunk feltételezni, hogy az állatot a tömés során (baleseti
sérüléseket leszámítva) érdemi károsodás érné. Az egymással szinte összetéveszthető
megjelenési kép amellett szól, hogy az állatoknak a gondosan kivitelezett tömés nem okoz
egészségkárosodást a száj-garat-üregben, a nyelőcsőben és az emésztőcső többi
szakaszán. Az egyetlen különbségként észlelt, a felszínen világos foltként előtűnő
képletek szövettani vizsgálata egyértelműen bizonyítja, hogy azok nem kóros képletek,
hanem a nyelőcső mirigyeinek a nagy mennyiségű táplálék felvételéhez való
alkalmazkodás velejárói. A megnagyobbodott mirigyek intenzívebb nyálkatermelésük
révén biztosítják a nyelőcső síkosságát.
A szövettani lelet bizonyítja, hogy a tömés során a nyelőcső izomzata nem károsodik, nem
lesz vékonyabb sem, csupán az állandó teltség következtében veszít rugalmasságából.
A libát nem tartják butának, akik ismerik. Brehm: Az állatok világa: „Hogy mi okból
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keveredtek a ludak az együgyűség hírébe, azt alig bírjuk fölfogni, mert a megfigyelésük az
ellenkezőt tanusítja.” Igen jó az emlékezete, a látása, hallása, és tapintása fejlett, jó a
szaglása és ízérzékelése.
Lényeges körülmény, hogy a töméssel táplált liba háziállat, amely az ember közelségét
képes megszokni, hasonlóan más háziállatainkhoz. Mivel ezek a madarak kikelésüktől
kezdve a velük egykorú fajtársaikon kívül csak az emberrel találkoztak, így az ember
elfogadása számukra természetes. Közismertek Konrad Lorenz etológiai kutatásai, melyek
során éppen libánál és kacsánál bizonyította, hogy ezek a madarak akár az embert is
képesek szülőként elfogadni, ha kikelésüktől kezdve találkoznak vele. Arról nincs szó,
hogy a tömést végző munkást a tömött libák szülőként szeretnék, de arról igen, hogy az
embert ilyen körülmények (hiszen elvégre ízletes táplálékot ad neki, csak arányaiban jóval
többet a szükséges minimumnál) között nem tekinthetik ellenségnek.
Különböző ólakban járva összehasonlítható a libák magatartása, ahogy azok a belépő
idegenre reagálnak. Az előnevelőben levő madarak az ajtó kinyitása után meglátnak, és
elsietnek.

A fiatalabbak nem mennek olyan messzire, és egy idő után néhány közelebb merészkedik.

A kissé idősebbek – teljesen hasonló ólban, embert ugyanannyit látva, természetesen
szintén még tömés előtt – messzebb mennek, és nem is jönnek vissza az idegenhez.
A még idősebbeket a szabadtéri kifutóban tömésre készítik elő. A tartási körülmények a faj
számára optimálisak. Embertől még semmilyen kellemetlenséget nem szenvedtek el.
Idegenként közeledve hozzájuk felriadnak, és gágogva, többszörös libasorban
elmenetelnek. Ahogy idegen közeledik a libasor oldalához, a menet szétválik, és az eddig
el nem mentek inkább visszafordulnak, hogy távolabb kerüljenek a látogatótól. (l.: 3.) Ott
három percig tartott, amíg az idegen megjelenésétől felizgatott állatok megnyugodni
kezdtek.
Ennek azért van jelentősége, mert a kiscsoportos tartású ketrecekben az emberek
közeledtére szintén törekszenek a távolodni, de ezt nem menekülve (erős hangadás,
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szárnycsapkodás, repülési próbálkozás, stb.), teszik, hanem komótosan eloldalogva.

Amikor pedig megállunk a ketrecek mellett, az állatok nem jeleznek félelmet. Vagyis a
korábban még félénkebb állatok a tömés ideje alatt kevésbé félnek. Elképzelhetetlen, hogy
ezt a jelenséget lehessen tapasztalni, amennyiben a tömés folyamata az állatoknak
fájdalmat és szenvedést okozna.

Lendületesen elhaladva a ketrecek mellett, az állatok megijeszthetők, tehát nem általános
tompultság miatt viselkednek nyugodtan. Gágogni és szárnyukkal csapdosni kezdenek.
Megállva előttük viszont ismét egy percen belül teljesen megnyugszanak és még nagyon
eltávolodni, messzebbre húzódni sem akarnak.

A tömést végző embert a liba jól felismeri. Nagy, jellegzetes gépet tol az állatok közelébe,
lassan, ketrecről ketrecre közeledik. Az állatok teljes nyugalomban, fekve vagy állva várják
be, felé fordulnak, riadalomnak jelét nem mutatják.

13

Más a helyzet, amikor szállításnál rakodják őket, az állatok a félelem látható jeleként
összekuporodnak, egymás hátára hágnak (ezt a tömés előtt, alatt vagy után egyáltalán
nem teszik), mozdulatlanná dermedve várnak.
Megfogásra a rakodásnál szárnycsapkodással reagálnak, de tömés közben gyakorlatilag
egyáltalán nem tiltakoznak. Pedig ennél kézzel rögzíteni kell a fejet és a mellkast is, hogy
a takarmány akadálytalanul és sérülésmentesen bejuttatható legyen.
Mindezek alapján a liba magatartása nem utal arra, hogy félne a tömést végzőtől, ami
alapján bizonyosnak tekinthető, hogy a tömés érdemi fájdalmat nem okoz.

4.7. Szenved-e a liba közvetlenül a tömés után?
A feltöltött nyelőcső feszülése milyen mértékű fájdalmat okoz az állatnak? A tömés után a
liba megrázza a fejét, ha a száj-garat-üregében takarmány jelenik meg. A fejrázást nem
kíséri pánikreakció, fuldoklási roham, nem csapkod a szárnyaival, és nem akar menekülni.
Amikor két madár van közös ketrecben, és a második tömését végzik, akkor az, amelyik
már túl van a tömésen nyugodtan viselkedik. Általános védekező reakcióként, amint a
lefogott állatot a fájdalom okozása után elengedik, azonnal menekülni igyekszik. A tömés
után a liba nem így tesz.

5. A megnagyobbodó máj hatása az állat egészségére
5.1. Mitől nagyobb a tömött lúd mája a nem tömött lúd májánál?
Közismert, hogy az alkoholizmus zsírosan elfajult májhoz, azon keresztül pedig
visszafordíthatatlan idült májbetegséghez, májzsugorodáshoz vezet. A máj ilyenkor az
alapvetően az alkoholos italokkal bevitt mérgező anyagokra reagál, méghozzá sejt-,
szövet- majd teljes szervkárosodással. A súlyos májkárosodás az egész szervezet
működésére hatással lehet, egy idő után erre sor is kerül, sőt, közvetlenül vagy közvetve
akár az ember halálát is okozhatja. Kínálkozik a zsírral telt májú libával való párhuzam,
ami magától értetődően nagyon kedvezőtlen megítélést válthat ki belőlünk. De ez téves
szemlélet, a libatöméssel összefüggésben itt más biológiai folyamatról van szó.
A létfenntartó szükségletet meghaladó energia bevitele a liba szervezetét raktározásra
készteti. A házi emlősállatok vagy az ember esetében teljesen hasonló folyamat zajlik,
amennyiben több energiát juttatunk a szervezetbe, mint amennyit az felhasznál. Az
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emlősöknél az energia raktározása főleg zsír formájában, fajra jellemző szervi és testtájéki
eloszlást mutat. A lúdnál viszont a bőr alatt, a bélfodorban, de jelentős részben a májban,
a májsejtekben rakódik le a zsír. Zsír le tud rakódni (helyesebben: képes felhalmozódni,
tárolódni) emlősök májában is nagy mennyiségben, általában kóros folyamatok
eredményeként. Egyes méreghatások, fertőző vagy anyagforgalmi megbetegedések
következménye lehet, de nem kizárólagosan. Amikor az egészséges szervezet hirtelen
energiahiányos állapotba kerül, a zsír formájában raktározott energiatartalékát mozgósítja.
A szállított zsír átmenetileg a májban nagyfokú felhalmozódásra képes, miközben az
életműködések zavartalanul folyhatnak. Az energiahiány elmúltával a folyamat
megfordulhat, és a raktárak újratöltődnek. Hirtelen induló, nagyon erőteljes tejtermelés
során szarvasmarhánál jól ismert a jelenség, amire megfelelő takarmányozással (intenzív
energia-bevitel a kritikus időszakban) készítik fel az állatokat. A szabad természetben sem
ismeretlen a jelenség. Szarvasbőgéskor a bikáknak annyi a halaszthatatlan
elszámolnivalójuk van egymással, hogy hetekig nem érnek rá enni. Intenzív társasági
életük viszont energiaigényes, amit raktáraikból fedeznek. Ennek során a májukban igen
jelentős mennyiségű zsír tárolódik. A költöző madaraknak a hosszú útra magukkal kell
vinniük energiatartalékukat, amit főként a májukban, zsír formájában tesznek. A zsírbontás
révén energia mellett vízhez is jutnak, így képesek egy napnál tovább is repülni tenger
felett, ivás nélkül. A tömésre használt lúd rokonai költöző madarak, melyeknél genetikailag
rögzített képesség az energia nagymértékű raktározása a májban. A libatöméssel ezt a
természetes hajlandóságot használja ki az ember. Bár a házilúdnak esze ágában sincs
elköltözni télire, fölös energia bevitelével nagyfokú raktározásra késztetik, így a májában
felhalmozódik a sejtekben tárolt zsír.
Egy kutya veséjének szövettani metszetéről egy humán kórboncnok biztonsággal ki tudja
jelenteni, hogy nem látható rajta kóros elváltozás, amikor az a szerv tényleg egészséges.
Akkor is, ha azelőtt kizárólag embergyógyászati ismeretei és tapasztalatai voltak.
Egészséges házimacska normális veséjének szövettani metszete alapján viszont joggal
gondolhatja ugyanez az orvos, hogy súlyos fokú zsíros elfajulást lát, mert valóban olyan a
kép, mintha ember vagy kutya veséje súlyosan beteg volna. Pedig ez a macskánál
élettani, vagyis nem kóros jelenség. A kutya és a macska a ragadozók rendjének ugyan
külön alrendjébe tartoznak, de mindenképpen sokkal közelebb állnak egymáshoz, mint az
emlősök osztályába tartozó ember, és a madarak osztályába tartozó házilúd. Amikor egy
szerv zsírtárolásában ilyen különbségek adódnak egy renden belül, rendszertanilag sokkal
távolabbi fajok között miért teremtenénk automatikusan azonosságot ebben a tekintetben?
Vagy miért fogadnánk hitetlenül a látszólagos hasonlóság mögött álló alapvető
különbséget? Mintha nem lenne számos lényegi eltérés köztünk: toll, szárny, csőr, lágy
szájpadlás hiánya, egységes száj-garat-üreg, kettős gyomor, tojással szaporodás, kloáka,
mellkas és hasüreg egysége rekesz nélkül, úszóhártya, stb., ha az agyunk fejlettségbeli
különbsége nem is mindig magától értetődő, legalábbis a javunkra.

5.2. Fáj-e a nagy máj a libának?
Nem fáj. Miért, hogyan keletkezne a fájdalom? A máj érzéketlen, nincs benne érzőidegvégződés. A magasabbrendű élőlényeknek is érzéketlen a mája. A benne fejlődő
daganatok sem okoznak fájdalmat, ahogy ezt sajnos nemcsak a háziállatok, hanem az
ember esetében is tapasztalhatjuk. Amikor nincs érzőideg-végződés, akkor az érzet
alapvető feltétele hiányzik, így érzet, fájdalomérzet sem keletkezhet.
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5.3. Okoz-e valamilyen módon szenvedést és fájdalmat a nagy máj?
Fájdalmat és szenvedést a környező szervekre gyakorolt nyomásával nem okoz. Nem
csak a libánál, más fajoknál sem. Az alkoholisták zsíros elfajulás során megnagyobbodó
mája (emlékszünk, hogy az más kórfejlődés eredménye, de megtekintéssel a zsírelfajulás
szakasza alatt még szinte azonos) is kitapintható lehet a hasfalon keresztül, miközben
annak nyomása nem, vagy csak ritkán és alig fájdalmas. Semmi esetre sincs szó
szenvedést jelentő fájdalomról.
Az állatok kímélik fájdalmas szerveiket, vagy amelyiknek a nyomása fájdalmat okoz. Olyan
testhelyzetet vesznek fel, amivel a szervet érő nyomás, így fájdalom csökkenthető. A libák
normális, fajukra jellemző módon pihennek a ketrecekben a töméses szakasz végén is,
ami gyakorlatilag pont a májukon való fekvést jelent. Ha az állat nem tudna máshogy
feküdni (de szárny- vagy lábműtét után tapasztalható, hogy kímélésként inkább ép
oldalukra dőlve is képesek feküdni), akkor állnának. Ne gondoljuk, hogy nem lennének rá
képesek! A lúd órákon át képes fáradtság jelei nélkül állni és gyalogolni, végtagjaik az
úszólábak ellenére nagyon alkalmasak a járásra. A nagyüzemi állattartás körülményei
között összehasonlítva a ludat a hasonló méretű pulykával meglepődve láthatjuk, hogy
amíg akár több ezer liba között egy sánta sincs, a hasonló almon tartott pulykák
többségének, bizonyos idő után szinte mindnek van valamilyen lábvég-elváltozása.

A libák lábvégein csak kisebb elváltozások láthatók: apró és nem mély sérülések,
megvastagodó talpi bőr.

A pulykák lábvégein gyakoribb és jóval nagyobb károsodást látni.
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A libák bármelyik korcsoportja könnyedén és jól mozog, végtagjuk szabályos alakulású.

Benézve egy jónak tartott pulyka-állomány óljába azonnal látunk szinte felállni képtelen
állatokat, talpukat megvizsgálva pedig jelentős fekélyes elváltozásokat.
Érdekes módon a rácson tartott libáknál (ezek csak a tömés alatt vannak itt, összesen kb.
két hétig) is kifogástalan lábalakulásokat láttunk, és csak néhányon elváltozást a talpi
felületen. Igaz, hogy az adott telepen nagyon gondosan megépített, a lábvéget kímélő
rácsos ketreceket alakítottak ki.

A több ezer liba között egy sánta sem tűnt fel. A világ legkorszerűbb és leginkább
állatbarát módon berendezett pulykafarmján, a létező legjobb alom alkalmazásával sem
lehetne ezt az eredményt elérni. Ilyen nagy a fajok közötti különbség, egyebek mellett a
végtagok kialakulását és terhelhetőségét illetően. Mindenesetre az bizonyos, hogy ezek a
libák hasi fájdalmasság esetén (ismertek ilyen kórképek házimadaraknál) állnának és nem
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feküdnének le, márpedig nagy májuk ellenére fajukra jellemző pihenő testhelyzetet
vesznek fel.

A szabadban vagy nyitott helyen tartott libák (balra és középen) és pulykák (jobbra) egy
része fekve pihen, másik része áll.

Természetes (balra) és rendellenes (középen és balra) testtartás pulykákon.

A tömésben részt vevő libák nyugodtan, természetes testhelyzetben pihennek, idegenek
közeledtére, sőt, érintésre sem mutatják félelem jeleit. Az előkészítő időszakban levőknél
tapasztalt, emberi közeledésre már jó előre jelentkező kikerülési reakciójához képest a
tömött madarak szelídebbnek, emberi közelséget sokkal jobban elviselőnek tűnnek. Ez
biztosan nem így lenne, ha tartaniuk kellene tőlünk.
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6. Az állatok szállítása vágási célból és az állatok vágása
Gazdasági haszonállatokat valamilyen állati eredetű termék előállítása céljából tartanak.
Ezek egy részéhez az állatokat levágják. Az állatszállítás a tömött liba esetében kényes
művelet. A máj jelentősen megnagyobbodott, és a szerv fizikai ellenállóképessége
csökkent. Ezért az állatok mozgatását, rakodását és szállítását is kíméletesen kell
végezni, különben a máj megrepedhet, és akkor az állat elvérezhet. Az elvérzést nem
okozó sérülésről az állat tudomást sem szerez, de a termelő igen, ugyanis az ilyen liba
máján a vérzések a termék értékét jelentősen csökkentik.
A 4 Mancs állatvédő szervezet propaganda
anyagában elborzasztó, akár 70% szállítási
veszteség szerepel adatként. Nem zárom ki a
lehetőségét, hiszen sajnos létezhet ennyire
súlyos
közlekedési
baleset.
Az
alapkérdésünkkel (tömés és nagy máj)
összefüggésben viszont ilyen katasztrofális
eredmény irreális. A fényképeken bemutatott
nagy hazai telepen az elhullás a teljes
termelési szakaszban 1% (egyetlen százalék)
alatti. Nem pusztán a hízlalás időszaka alatt,
hanem a keltetőből való kikerüléstől a vágásra
való átadásig a teljes kiesés, állatveszteség
ennyi. Tehát bizonyos, hogy a szállítási veszteség a közelében sincs a gyanútlan olvasó
fejében elültetett értéknek…
Székesfehérvár, 2008. október 6.
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