A fertőző állatbetegségek pusztításai 1927-ben.
Ravages des maladies infectieuses

en des animaux

domestiques Hongrie, 1927.
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Résumé.
Bien que les perles causées títást, mint minden évben, 1927-ben is a
dans Vannée 1927 par les maladies. conta sertésvész (sertéspestis) vitte véghez. E b 
gieuses animales en Hongrie aient été infé ben az esztendőben azonban a sertésvész
következtében elhullott, illetve kiirtott ser
rieures à celles des années précédentes,
tések száma az előző évihez képest 24'0%toutefois elles montaient à environ 7 mil
kal csökkent. Meg kell azonban jegyez
lions V-2 de pengős. La diminution est duenünk, hogy a sertésvész pusztításának
à l'amélioration des services sanitaires. mult évi eredménye a mai területen ezideig
Malgré cela, la protection de la santé des legkedvezőbbnek
mondható
1923. évi
(36.852 darab) elhullásnál még mindig
animaux rencontre toujours de nombreux
obstacles:
les vaccinations
sont trop 73'6%-kal nagyobb volt. A sertésorbánc
chères; le plus souvent, elles doivent être pusztításainál a javulás már jóval nagyobb
arányú, amennyiben az ebben a ragadós
faites par le vétérinaire; une grande partie
betegségben elhullott sertések (3.125) da
des cultivateurs ne se rend pas encore assez
rabszáma az 1921—25. évi átlagtól 66'5%compte de Vefficacité de la vaccination, kal, az 1926. évi elhullás mértékétől pedig
etc. Les ravages des épizooties ne diminue- 39*2% -kai elmaradt.Elég tekintélyes károkat
ront donc considérablement que lorsque la okoz még állattenyésztésünkben a lépfene
vaccination sera facilitée et plus répandue. is. E z a fertőző állatbetegség a szóbanforgó
esztendőben 1983 darab haszonállatot pusz
#
tított el. Ily kór következtében elhullott,
A ragályos állatbetegségek, éppen úgy vagy kiirtott állatoknak 67'2%-a szarvas
mint a múltban, az 1927. év folyamán is marha, 24*2%-a juh, 6*5%-a ló, és 2 1 % -a
nagy pusztítást vittek véghez állatállomá- sertés volt. Rüh folytán 1.222 darab házi
nyunkban. A z állatelhullás mértéke az állattal csökkent az állatállomány. A rühelőző évi pusztulás mérvének ugyan meg ben elpusztult állatoknak a juhok 96*0%-át,
lehetősen alatta maradt, de az ezen a ré a lovak pedig 4*0% -át szolgáltatták. E z a
ven beálló veszteség még mindig igen je kór a tárgyalt évben szintén szűkebb ke
retek között szedte áldozatait, mint az
lentékeny.
előző évek folyamán. Általában nagy ká
rokat szokott okozni még a julihimlő is. Az
1. A fertőző betegségben elpusztult állatok száma
az 1921—1927. években.
1927. évben azonban ez a ragadós állatbe
tegség, az előző évi erős kiugrás után ismét
Nombre des animaux péris de maladies infectieuses,
u normális határok közé tért vissza. A ra
1921—1927.
gadós száj- és körömfájás ugyan 1927-ben
A fertőző be' éhségekben elpusztult állatok száma
Nombre des animaux péris de maladies
mintegy, másfélszerannyi (546) áldozatot
infectieuses
Év
szedett! mint 1926-ban (362 darab), de az
b o l — d o n t
Année
e réven előállott veszteség 73*4%-kai még
sertés
juh
ló
mindig kisebb, mint az 1921—1925. évek
chevaux bêtes d cornes moutons porcs
állaga. Ez a betegség a mult évben a sertés
Moyenne de
állományt nagyobb mértékben ritkította,
1921 - 25. 87.307
447
3.873 4371 78.616
mint a szarvasmarhák sorait. A száj- és kö
évek
átlagában
römfájásban elhullott állatoknak ugyanis a
1926
7.887 89.721
99.749
323
1.818
sertések 58*8 % -át, a szarvasmarhák pedig
1927
72.253
301
1.803 2.520 67.626
csak 41'0%-át tették k i ; a juhok itt mind
össze 0*2% -kai szerepeltek. A veszettség a
Az egyes fertőző betegségek közül (lásd második állatbetegség, amelyik a tárgyalt
a 2. számú kimutatást) a legnagyobb pusz évben nagyobb mértékben pusztított, mint

2. Hasznos háziállatok ragadós betegségei az 1921—27. években.
Maladies infectieuses des animaux domestiques, 1921—1927.
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az azelőtti esztendőkben. Veszettség miatt
kiirtatott összesen 419 darab haszonállat,
ezek közül 58*7 % -ot a megveszett szarvas
marhák, 37"7 %-ot a sertések, 2'4%-ot a
lovak, 1*2%-ot pedig a juhok foglaltak
le. A takonykor,
mint rendesen, ebben
az esztendőben is legkevesebb kárt oko
zott az állattenyésztésben, amennyiben
mindössze 117 darab lő hullott el, illetve ir
tatott k i ilyen betegség következtében.
A 3. sz. kimutatásban a fertőző beteg
ségek pusztításának adatait az állatállo
mányhoz viszonyítva betegségek szerinti
részletezéssel közöljük. Itt meg kell jegyez
nünk, hogy az állatelhullásokra vonatko
zólag fentebb ismerteteti adatok a tárgyalt
években mindenkor az év végéig elpusztult
összes állatokról számolnak be. Az állatlét
szám adatai ellenben, amelyek évenkint ta
vasszal, rendszerint március hónap folyamán
iratnak össze s az akkori állatlétszámról
elég hű képet adnak, a márciustól az év
végéig beálló szaporulatot már nem fog
lalják magukban. Ezért s mert az összeírás
a téli ölési időszak után hajlalik végre, az
életben volt maximális állomány nem álla
pítható meg. Az elhullásoknak a márciusi
állatlétszámhoz viszonyított adatai tehát,
különösen a sertéseknél, amelyeknek sza
porulata és levágása ez év végéig legna
gyobb mértékű, az állatpusztulások vi
szonylagos nagyságáról teljesen pontos ké
pet nem nyújtanak. Arra azonban alkal
masak, hogy mint indexszámok, az egyes
fertőzőbetegségek pu sz l í t á sa inak évenk i n l i.
vagy területek szerint való összehasonlítá
sához elég biztos támpontul szolgáljanak.
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Viszonyszámaink szerint a ragadós ál
latbetegségek -— a szarvasmarhabetegségek
kivételével - viszonylag kisebb terjedelem
ben pusztítottak, mint az előző években.
Az állatállomány tízezrére kiszámított elhullási arány a lovaknál ugyanis 1926-ban
3*6, 1927-ben pedig csak 3'3 volt. A javu
lás tehát 9-1%-nak felel meg. A szarvas
marháknál indexszámaink némi rosszab
bodásról számolnak be. amennyiben tízezer
élő szarvasmarhából 1926-ban 9*9. 1927ben pedig 10*0 pusztult el ragályos beteg
ségben. Az emelkedés nem nagy, mind
össze 1'1%-os. A juhok és sertések so
rait, a tárgyalt évben a fertőző be
tegségek már ismét jóval kisebb mértékben
ritkították, mint azelőtt. A juhok tízezer
darabjára 1926-ban 43'7, 1927-ben csak
15*6, tízezer darab élősertésre pedig 1926ban 356-1 s 1927-ben 283*4 elhullás esett.
A juhoknál léhát a pusztulás mértéke
6 4-3% -kai, a sertéseknél pedig 2 0 4 % - k a i
csökkent.
Az egyes országrészek állatállománya a
fertőző betegségek következtében viszony
lag igen különböző mértékben károsodott.
A lóállomány pusztulási aránya legnagyobb
az Alföldön, Ott tízezer élő lóra 4*7, az
északi dombos vidéken 2*6, a dunántúli
dombos vidéken pedig 1*9 elhullás esett.
Az Alföldön tehát viszonylag több. mint
kétszer annyi ló lett a fertőző beteg
ségek áldozata, mint Dunántúl. Az egyes
országrészeknek
a lóállomány
tízezrére
kiszámított
elhullási
arányszámai
kö
zött a különbség legnagyobb a rühnél
((M
és 1*0). Viszonyszámaink
szeriül

3. A fertőző állatbetegségek pusztításai index-számokban.
Ravages des maladies infectieuses & animaux, en nombres indices.
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a lóállományt a lépfene és a veszett
ség főleg az északi
törvényhatóságokban
(1-9, illetve 0*2) a többi fertőző betegségek
pedig legerősebben az Alföldön csökkentették.
A szarvasmarhaállomány pusztulása v i 
szonylag legnagyobb mértékben az északi
dombos vidéken következett be. Tízezer élő
szarvasmarhából ugyanis ennek az ország
iésznek területén 13'8, az Alföldön 12'3,
dunántúli vármegyékben pedig csak 7*2
pusztult el. A szarvasmarhák fertőző beteg

ségei közül a veszettség, a száj- és köröm
fájás Dunántúl, a lépfene pedig az északi
dombos vidéken pusztított leginkább.
A juhok létszámát a fertőző állatbeteg
ségek legszélesebb körben a dunántúli
dombos vidék területén csökkentették. A
juhállomány tízezer darabjára kiszámított
elhullási arányszám ott 25*2, az Alföldön
11*6, az északi törvényhatóságokat
magá
ban foglaló országrész területén pedig csak
(V8 volt. A juhbetegségek közül a himlő
és a rüh leginkább Dunántúl, a lépfene,

veszettség, száj- és körömfájás pedig főleg
az Alföldön szedte áldozatait.
Sertéstenyésztésünk
károsodása az or
szág egész terű leién kimagaslóan nagy
arányú; a legtöbb elhullás viszonylag a du
nántúli dombos vidéken (tízezer sertés kö
zül 346*9) fordult elő. Az északi dombos
vidéken 299*0, az Alföldön pedig 211*1 a
fertőző állatbetegségek pusztításainak tíz
ezer sertésre kiszámított aránya. A sertés
betegségek közül a lépfene az alföldi tör
vényhatóságokban és az északi dombos v i 
déken, a veszettség a két dombos vidéken, a
ragályos száj- és körömfájás Dunántúl, a
sertésorbánc az északi dombos vidéken, vé
gül a sertésvész ismét Dunántúl pusztított
legnagyobb arányban.
Az 1926. év folyamán fertőző betegség
ben elpusztult állatok összes értéke közel

tízmillió pengő volt; a tárgyalt évben ez az
értékösszeg, az élő állatok árának 1927ben bekövetkezett emelkedését is figyelemhevévé esak mintegy 7*5 millió pengőt lett
k i . Ebből is megállapítható, de a fentebb el
mondottakból is következik, hogy a ragadós
betegségek a tárgyalt évben kevesebb kárt
okoztak állattenyésztésünkben,
mint az
előző években.
Az állatelhullás mérvének csökkenése
részben annak tudható be, hogy az állat
egészségügyi szolgálat terén az utóbbi évek
ben bekövetkezett javulás most kezdi érez
tetni hatását. A hatósági és magánszolgálatban álló állatorvosok száma a tárgyalt
esztendőben nemcsak a békeévekhez viszo
nyítva, hanem az utóbbi évek létszámához
képest is megnövekedett (1. 4. sz. kimu^
tatást). Az állatorvosok számának az állat-
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állomány százezer darabjára kiszámított
aránya 1911-ben 6*3, 1926-ban 13*5, 1927ben pedig 14*3 volt. Az állatorvosi létszám
növekedését a helyhatósági és a magánszolgálatban álló állatorvosok számának
emelkedése idézte elő, mert az államnál a
tárgyalt évben is ugyanannyi állatorvos volt
alkalmazásban, mint 1926-ban.
Az ismerteteti adatok hói megállapít
ható, hogy bár a fertőző betegségek követ
keztében elpusztult állatok száma a szó
banforgó esztendőben nem érte el az előző
évi mértékel, az állatbetegségek, különösen
a sertésbetegségek leküzdése terén még sok
a tennivaló. Védőojtásoknak az eddiginél
nagyobb mértékben való elterjedése ebben

mindössze — total gén.

4. Az állatorvosok az 1921 — 1927. években.
Les vétérinaires en 1921—19:17.
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a tekintetben bizonyára erős javulást ered
ményezne. Ennek azonban ma még nagyon
sok. nehezen leküzdhető akadálya van; ne
vezetesen, hogy csak a fontosabbakat említ
sük a védőojtások elég költséges volta, to
vábbá az a körülmény, hogy ezeknek alkal
mazása legtöbbször állatorvos közreműkö
déséhez van kötve s végül a tenyésztők egy
nagy része még nem ismeri kellően az ojtásokat, s azok kedvező eredményeit és ezért
tartózkodik az ojtások alkalmazásától. H a 
tározott javulásra tehát a fertőző állatbeteg
ségek pusztításai tekintetében csak akkor
számíthatunk, ha az említett körülmények
kiküszöbölésével az ojtások majd megfelelő
mértékben elterjednek.
Szöllősy Zoltán dr.

