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Á járványves::.ély jelentősége hatoaa
lovahnál 

Az áll1atorvosi tudomány áliandóan kutatja azt, hogyan 
lehet az egyes betegségek el'.en védekezni. E'.sősorban ga•z<lasági 
szempontból van ennek nagy jelentőJSége, mef't a beteg ál!atok 
gyógykezelése ikö!tséggel jár, a beteg állatok, legalább ia betegség 
tartama a'.att, értékcsökkenést szenvednek és .a betegségge: járó 
elhul'.ások az állattartás kiadása:t növe!ik. Minél nehezebb vala

. m,e'.y beteg,séi,._,omek a gyógyí·tása, annál fontosabb, hogy el!enie véde-
• · kezni tudjunk és 1a betegség fe[épésének e'.ejét vegyük. 

Azon bete1gségek közül, amelyek a lovaik tartásánál v1eiszé!yt 
je'.entenek, a fertőző betegségeknek van különös jelentőségük , 
mert nagy részük ragadós természetű, azaz e1gyik á!latról átté jéd 
a másikna és sokszor rövid idő alatt, járványt a'.kotva, sok ,ló meg
betegedését okozzák. Különösen a ikatornalovak szempontjából ve
szede'.mesek e betegségek, mert egy-egy hirtel,en j,elentk,ező és · 
gyonsan terjedő f,ertőző betegség egyszerre so,k lovat tehet munka
képtelenné és egész .a'.aku!atolk mozgását vagy tevékenységét bé
níthatja meg. A legutolsó két vi'.ágháborúban is e'.őfordult, hogy 
~yes alaku'.tatolkat rendeltetésszerű céljuknak megfelelően hiasz
nálni csak azért nem lehetett, mert a lóállomány va!ami'.yien bet~
ség miatt használhatatlanná vált., a régmuFt időben ped:g az is elő
fordult, hogy nem az államok békevágya, hanem .az emberek és. 
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ál:atok iközött fe:Iépett fertőző b'etegségek vetettek véget 
a háborúnak. 

Ma már a tudomány a lovak fiertőző betegség'einek nagy 
részét sik,err,el Ie tudja küzdeni és a s:ker cs.aJk attól függ, hogy 
milyen eréllyel hajtjuk v;.é,gr,e az,okat az elfojtó sz.abályokiat, ame
lyek a betegség behurcolását és továbbterj,edését megak1adályo,z
hatják. 

A katona'.ovaknál . az óv:ntézk,edések végrehajtásánái az 
okozza a nehézséget, hogy úgy kell ezeket a r,endszabályoikat f o
garuaitosítanunk, hogy · avok az alakulat menet- és · harc.készségét 
a '.ehetősé,g s zerint ne befolyásolják. Ez az általános elv az óv
intézkedések alka'.mazásánál és erre kü'.önösen háborúban van 
szükség, amik6r a körfümények so1k6-zor azt követelik, hogy előr•e 
látható v021S:deség ellienér,e is idő!egesen ne léptessünk életbe olyan 
15z1abá!yokat, ame'.yek bénító'.ag hatnak 1az a!akulafok hadműveleti 
ténykedéseire. · · 

El1Sős.orban mindig a bde~'ség behurcolását kell megakadá
lyoznunk, ha a fertőző betiegségek e!len védekezni akarunk. Már 
a pótlóvásárlásnál vagy a csapatok részére szükséges lóáJ.:omány 
egyéb módon va!ó b:ztosításánál ügyelnünk kell 1arra, hogy fertőző 
betegségben szenvedő vagy ilyoore gyanut keltő lovakat ne ve
gyük igénybe még 1akkor sem, ha ,olyan betegségről van szó (pl. 
rühooség), amelyet aránylag könnyen gyógyítani tudunk. Err,e az 
alaku1atokna1k maguknak is ügye'.niök kiell olyian esetben, amikor 
menetképeSiSégük biztos:tás ára s.aját maguknak kell lóál'.ományuk 
pót'.á,sáróJ gondoskodn:ok. 

A fertőző betegségek ,behurcolás,ának megakadályozását 
cé'.ozz1a az újonnan érkezett lovak ál!atorvosi vizs(g·álata, -elkü'.öní
tése és 1az01knaik a különleges módszier,eknek a végrehajtása, amely
lyiel egyes bet,eg1Ségeknél a fertőzöttséget már a klinikai tünetek 
jelentkezé..se ,e'.őtt ki tudjuk mutatni. Ezekoet mindig végre kell haj
tani., mert e;öne sohase tudhatjuk, hogy milyen nagy kár származ
hat:k ezek végrehajtásának elmu'.iasztá1sából. 

A járványveiszélyre különösen tkihelyezéseik és gyakor:atiok 
alka!mával kell n.agy figyel,emmel .lennünk, nemkülönben háború · 
esetén, 1amikor a háború itermé:szet,e, lovaink igénybevételének 
módja, a ,lovak erős és sokszor kímé'.,etJ.en használata és az esietl,eg 
rán1{ kényszerített egyéb tkedvezőtlen körü'mények az óvin1ézke-
dések betiartását sokszor nagy,on megnehezítik. · 

I(ihelyezéeek, · g:yakorlatok alkalmával a járván·yveszélyr,e a 
6zálláscsin~!§knak foell mindig gondo'.niok, háborúban pedig azo~
rnaik, akik a lovak elhelyezési körletiét annak birtbkbavéte!e e!őtt 
előzete.sien fe'.derítik. Nem elégséges tehát csak egyszerűen szemre -
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vételezni az elhelyezési körletet, m:ndig f,el kell azt is deríteni, nem 
fenyegeti,e loVJainkat valamilyen fertőző bet,egség és ha igen, az 
elhe'.yezés b:ztosítását ennek kizárásával ke!I mindig mego:danunk 
úgy, hogy lovaink ne fertőződhessenek. 

Azokat a 1.5z,empon.tokat, amely,ekr~ beszállásolás előkészíté
sénél tekintettel 1kell lennünk, utasításaink rész'.etes.en sz1abály,oz
zák. E_zeket tehát itt nem rész'.etezzük, csak felh:vjuk a figyelmet 
e szabályok pontos betartására, kiemelve azt, hogy az ·állategész
-ségügyi 1SZ1akszemélyzet köt,elessége ~ szabályok pontos betartásá
nak az ellenőrzése, nemkü'.önben az is, hogy minden esetben és 
minden alkalommal a szállás'cs~nálók viagy az új e'.helyezési kör -
1,et,et fe'.deríWk figyelmét e szabályok ,betartásának fontosságára 
fe!hívj?, 

A fertőző betegségek között van egy betegség, amely há
borúban a loviaknak a réme és ez a bet,egsé;gi a rühösség. A beteg
ség könnyű terj,edéisi módja, másrészt az, hogy jelentőségét külö
nös,en kiezdetben, ,amikor szórványosan jelentkezik, sokszor Ie~ 
Kics:nylik s végül az a körülmény, hogy a betegség kez,detben a 
lovak használhatóságá-t 1különösképeil nem bef!Q!yásolja, a betegséis 
e'.terjed,ését nagyon megkönnyítL E betegség eUen különö·sen erő
~en kell küzdenünk, mert a legkisebb le'.kiismer,etlenisé,g,, f,elü'.etes
ség viagy nemtörődömség behozhatatlan kárt okozhat és nemosak 
egy-,egy ,a:akulat lovainak a kiesését, hanem e,gész csoportok ló~ 
ál!ományának haszná'.hatatlanságát idézheti elő. · ·· 

Lovaink fertőző betegségeinek egy nagy csoportját azok a 
fertőző. betegség,ek képezik, ame'.yek f e!lépésénél ,a szerveret ellen
állóképessége feltűnő,en nagy szerepet játszik és ame'.yiek k:fejlődé
séhez neni.osak .az szüksé_ges, hogy a ragályianyag a szervezetbe 
jusson, hanem az is, hogy emellett a szerv,ezet el!enál'.óképessége 
o!y annyira . csökkent legyen, !fogy a.zt a1 riagályanyag J,e 1tudja 
küzd,erii. · 

Az e:lenállóképesség a siervez,et milyenségének, az ú. n. 
konstitudó111a,k a függvénye, ame'.y nemos.ak fajtánkint, hanem 
egyedenk:nt is változó és amelyet úgy t,ermészetes, mint mester
séges úton befolyása:'.ni tudunk. Természetes úton lovaink ellenálló
kép,es6ég,ét a tartá,ssa1 és takarmányozással, mesterséges úton 
pedig oltásokkal módosíthatjuk. 

A katona'.ovakat állandóan Úigy k,el! tartanunk, hogy ellen
ál!óképességüket a helytelen tartás és takarmányozás hátrányosian 
ne ·befolyáso1ja. Az időjárás viszontagságaitól való tú!ságos óvás, 
a túlzottan egyö!dalú takarmány,ozás, az oikszerütlen használat, a 
túlságba vitt pihent,etés. a szervezet védekiező ,er,eiét · csökkenti és 
pedig annál jobban, minél · inkább túlságba visszük ezeket. I'.yen 
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tartás mel!ett egyes f.ertőző . betegségek (mirigykór, járványos 
gége- és légcsőhurut, hurutos influenza sfü) könny,en felléphetnek 
lovaink között és különösen megbosszulja ma:g-át a bék,ebe!i he!y
ielen tartás háború esetén, amikor az e'.puhult és csökk,ent ellen
állóképességű lovaknak 1a legmegerő'.tetőbb munkát kell végezni, 
ami ,egyma,gábian is csökkientőleg hat ,ellená!lóképességükre. 

Oltásokkal hathatósan fokozhatjuk lovaink ellenál16kép,t!ssé
gét bizonyos betegségeikkel szemben. Az ú. n. aktív immunizá'.ás
sal hosszabb ideig tartó, de nem azonnali védettséget nyujthatunk 
loviainknak, a szérumos oltásokkal ped'g 1azonnal segíthetünk raj
tuk, ha va!amilyen fertőző betegis,ég fellépett közöttük. Mindig a 
körülmények mutatják meg azt, hogy az o'.tásokat mikor kell 
igénybevennünk és az ország á!lategészségügyéneik áHapotától 
függ az, hogy milyen oltásokat kell rendszeresen végeznünk azért, 
hogy lovaink a baj el!en állandóan védve legyenek. 

Befolyásolhatj1a végül a ·katona'.ovak ,ellená'.Ióképesisé~ét a 
csikókori tartás és takarmányozás is. A csikókori tartás és takar
mányozás módjáITTak helyes irányítáSta az országos lótenyésztés' fel
adata, amit azonban neikünk is szor,ga'.maznunk kell, mert ez hon
védelmi érdeket is érint. Ebből á szempontból van - többek kö
zött - je'.entő~ég,e 1a honvédségi cs:kóte:epeknek, kü'.önösen ma, 
amikor .az országos lótenyésztéis az e tér,en szükség~s 1t.eendők0et 
még nem oldhatta meg telj,e&en. 

A járványveszély tehát - amint azt láttuk - többféle 
teendő szakszerű éis. eigymásbahango'.t végrehajtásával csökk,ent
hető. A veszély nagyságát figyelmen kivül hagyni sohas,e szabad 
és csak a panancisnoikok és az áeü. isz,emé!yziet együttes , munkál
kodásával küszöbölhető ki az a .sok baj, ami [,ovaink használható
ságát ebből a szempontból fenyiegetL 

1
-- Anyagi fegye'em, lelkiismerete.5 {!ondo~kodá.;- - - --1 

biztosítja a jó anyagi ellátást. 
-- -~-- ---· 
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