..4. .lóval v_aló bánásmód menetek alatt és
bes~állásoláskor
Lovaink menetek végrehajtása közben és gyakorlatok
idején varrnak a legjobban igénybevéve_ Éppen ezért minden pa
rancsnoknak, lovasnak, hajtónak és m'álhásállat vef)etőnek ilyen- .
kör_még fokozottabb mértékben kötelessége a lovak telj,es munkaképességét megőrizni és fokozásáról gondoskodni. A1ape1viil s~oI,:
gáljon, hogy lovain\tól ~sak apnyit követeljünk, amennyH azok
teljesíteni is ·tudnak. Ezt sokan hajlamosak figyelmen kívül
hagyni és a lóval versenyre akarnak kelni gyorsaság és teherbírás tekintetében a gépjárművekkel. :rermészetes, hogy ennek
köveitk~ménye a löállo;nány oknélküli és időelőtti hiasznavehete:t„
lenrté válasa. Lövainktól az( alábbi menetteljesítményeket kövefülhetjük rheg:
..
a) s"zakaszerejű járőrnél nagyobb lovasegységek részére
· lépésben óránkint 4,
ügetésben óránkint 8;
·
. naponta 30_'.50 km-es telj~sítményt szabad és kell
követelni. Járőrök ennél sokka] 1J1agyobb napi telje~ítményre kés·
pesek, de ézt nem a lé.p és és ügetés ütemén.ék fokozásával, hanem
a,zzal érj'ék el._ hogy v~gtázzanak, · ahol csak lehet, mert ez a lovakat is tldÍH. · ·
·
b) 'Kocsioszlop- erejű fogatolt egységek menetteljesítménye:
óránkint üresen lépésben:, 6 km,
óránkirit üresen lépés és ügetésben'. 8 km,
óránként megq1.kva: 4~5. km,
.
naponta üresen lépés és ügeté~l:ien: 40 km,
nriportta (megrakva) 25- 30 km.
·
elv: Megrakva csak lépésben. menetelj,en , tehát ügetésben nem!
·
Egyes q1egrakott járművek ennél nagyobb napi teljesít~
ményrn is képeM!)j:, de ezt lehetőleg ne üget~sier érjék el, han~
a ,menetidő me1;hosszabbításával.
Málhásállátoszlop erejű rnáihásállat ,egységtek menettelj e_sHmériye:
·
ótártkint (megrakva) 4 km,
hápot\ta (megrakva) 20~25. km.
.
Elv: Menetteljesítménye ú_gy oszlopban, mint egyébként
is µgyanannyt n11µt a gyalogosé. Csak l~pésben mep.eteljen;
tehát ügetésben nem!
.
..
.
Nagyop~ egységekt.ől nem szabad fentieknél többet követelni. Ez a legV;i.bb, a,rtilt rátermett pk. kezében és tö~életes me0
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nettechnikával, valamint menetfegyelemmel elérhetnek anélkül',
hogy lóanyaguk tönkremenne. Ezt a te:jesítmépyt is 3-4 hétig
leh.et követelni egyfolytában, 1-2 napos pihenők m.e:lett. Ezek a
pihenők csak a lovaknak jelentenek pihenést, az embereknek ápolási és, anyagkarbantartási tevékenységet jelentenek.
Természetesen szükség esetét:1 ennél. nagvrobb menetteljesítmények is elérhető'k (pl. fogatolt kocsio·s zlopnál megrakva
napi teljesítményként 40 km), µe ilyen követelményt csak kivételes esetekben támasszunk. Az országos járművek átlagos teherbírása 5 q.
.
.
. A meneteket úgy kell megtervezni, hogy az űj ~zálláskör,
letbe ne sötétboo érkezzünk, inkább az indulás .időpontját tegyük
a sötétség idejére. Ilyen: korai ·jndulás, vagy éjjeli. menetek előtt
gondoskodjunk lovaínk pihenéséró1. Min.dig adjunk kellő időt -.:
-1ovak reggeli etetésére. és itatására. Indulás előtt a párancsnok
közegeivel ellenőriztesse a nyergelést, szerszámozást és málházást, ezenfelül a patkolást is. Az és7,:lelt hibákat azonnal ki kell
küszöbölni.
A túlságosan korai gyülekezést és várakcnást, valamint
hosszadalmas vizsgálgatfrs_t azonban kerüljük, mert ez felesleges
fárasztása embernek es lónak egyarant.
Elinduláskor .--, és idönkint menetközben is - minden
lovas a nyeregkápa alá nyúlva e1l~őrizze, ~ogy testsúlya a1.att
a nyereg nem került-e túl köiel a marhoz,' ami martörést okozna
A legkisebb bajt is átnyergeléssel kell, megszünteh1i.
Lovasegységek ·frelye? .menetelésének titka · a helyes .menettechnika és a tökéMes menetfegyelem. Szakaszonkint 100 m,
századonkint 2- 500 m távkőzt tartsunk, s ha lehet, a rajok közöt is engedélyezzünk 50 rrJ. távközf Csapattesteket minél tás
gabb távközre zárkoztassunk. Lovasok az út két oldalán, a padkán meneteljeriek. 'Az így tagozott egyes csoportok ki tudják
egyenlíteni a menetütembeli eltéréseket és pl. .egy lyukas hídon
,egymásután tudnak lépésbe esm és utátmá azonnal ismét ügetnt,
míg felzárkózott egységekben · ilyesmi torlódást idéz elő, ami a
lovascsapato,t jobban kifárasztja, mint a hosszú menet. Az egységek menetütembeli eltérésein'ek ügyes kiegyenlítésére azonban
-csak rátermett pk. }{emény kézben levő; gondosan kiképzett egysége képes.
Fogatolt járművek 'egyenletes, folyamatos ütemben tneneteljéneoo. Megrakott ország,os Járművek csak ilépésbein, üresen,
.azonban jó utakon. kivételesen ügetésben is mozoghatnak. · .
·Lovasok, lovasalakulatok, üres fogatolt ószlopok,.felvá1tva
lépésben és ügetésben rr:ieneteljene~. Az út-, idő- és terhelési _vi-
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szonyokhoz mérte111 3---:-5 km, ügetés után ¼b: t km lépésbeni menetet iktassunk_ be. Hosszabb menetek .e~etén lépé~ he'.yett a lovasa}{ szálljanak lóról, az ilyen gyaloglások a lovast és , lovat
egyaránt felfrissítik. Sebes · ügetést sohase használjunk, helyette
inkább rövid távolságqkon vá~ában haladjunk. Kemény, vagy
vizenyős ta!ajon, szá1,1tásban vágtázni tilos.
·
A szálláskörlet elhagyása után körülbelül 30 perc. m4lva
tartsunk 10 _perces rövid pihenőt; a.melyet á nyergelés, szerszámozás és málházás megigazítasara kell felhasználni. Hossz;abb
meneteknél, ezenkívül nagy melegben l _;_2 óránként, éjjeli me·
neteknél még ennél gyakrabban is tartsunk 5-10 perces rövid
pihenőket, amikor a lovasok és hajtók a szerszámzatbani és
patkolásban előforduló i;'endellenességet szüntessék meg.
Atnyergelések előtt száron vezetve, lóról ,szállva meneteltessünk 10-20 percet. A lovak izzadt háta szel19zik, .mert lóról- .
ugrás után azonnal, menetközben megeresztettük a hevedereket,
- az emberek elzsibbadt lába pedig friss vérke~ingést kap, .
felüdül.
.
Ha a menettávols'ág 40 km.-nél, vagy menetidőben számítva 8 óránál több, a menet nagyobbik felének megtétele /után
hosszú pihenőt tartunk. Időtartama: 2 óra. Célja: pihentetés és
ellátás. Kisebb meneteknél is, há az· étkezés, ·etetés, itatás úgy
kívánja, tarthatunk hosszú pihenőt; melynek időtart ama 1- 2
óra. A hosszú pihenőt mindig használjuk fel itatásra, átnyergelésre, a szersz.ámzat, patkolás ellenőrzésére és megigazításár~.
A hevedert. ilyenkor. mindig eresszük meg, esetleg nyergeljünk
."
le és fogjunk ki.
.
Nehéz terepen valamennyi lovas,' haj,tó szálljon lóról
vagy járműről és nehéz útrészeken, -például meredek heJyeken,
emberi erővel is· segítsék a járműveket. Ha ez sem segítene,
a kettes fogatú járművek előfogatolása lesz célravezető. Lejtőn
lefelé haladva á járműveket fékezzük be . annyira, hogy a lovak
azért húzáiSban maradjarnak. Fékberendezés híján szükiS,ég-fékeket
' (kerékkötő, .fánc, kötél, dorong) alkalmazzunk.
Lefelé, valamint erős emelkedó1mél mindig gyalogmenetben vezettessük a lovakat.
·
Menetközben megbetegedett,. sérült és men~tképtelenné
vált lovainkat a legközelebbi községi előlfáróságnak, - ahol
honvéd állomáspar;mcsnokság van, - ott erínek kell _ókrnányváltással átadni további gyógykezelésre. Az így 'leadott lovak
9evét, a · leadás helyét és okát be kell jelenteni az illetékes magasabb .parancsnokságnak, hogy az a ló további ellátásán:>! gondosko'dhaisék. ·
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Sohasem feledkezzünk meg arrol, hogy menetközben is
az etetésre és itatásra, - lehetőleg a · hosszú

időt szakítani
pihenő al?tt.

kell

Ilyenkor .a szemes takarmányt zacskóból, esetleg ponyváról etessük. Fogatolt járműveknél c-éls-zerű fából készített etető
vályúból etetni, am.it saját műhelyben elő lehet állítani. A földre,
pokrócra szórt zab csak elpócsékolódik, a pokróc tönkre megx.
A szálastakarmányt -a földről etessük. Nyáron, nagy· melegben.
minden alkalmat ragadjunk meg. az itatásra, de· a fertőző b~tegségek elleni védekezés szempontjából mindig kerüljük az útmenti
itató yályukból való itatást, lehetőleg saját itatóvedreinket
használjuk.
·
· .
.Melegben itassunk ahányszor csak lehet. Túlhí,deg vízbe
dobjunk pár szál füvet, szénát, Vagy hagyjuk a zablákat a szájakban, - mindenképpen azonban azonnal folytassuk a menetet itatás után.
Nagyobb menetek után adjunk időt és alkalmat lovainknak a kellő pihenésre és bőséges táplálkozásra; mert csak így
tudjuk fenntartani nagy me"netteljesítmények esetén is j_ó erőállapotulfat
.
·Az új szálláshelyre való beérkezés után gondoskodjunk
lovaink elhelyezéséről. A lovasok, hajtók, lóápolók éppúgy, mint
a parancsnokok, áUalorvosok és patkolószaki tiszthelyettesek
. addig nern ·pihenhetnek le; míg · lovaikat el nem helyezték és át
nem vizsgálták. ·
.
·
Kedvező időjárás esetén, tél kivételével ~, lovainkat
ne istállóban szállásoljuk el, hanem csak arra törekedjünk, hogy
·az eső elleni védelemre fedél legyen fölöttük. Csűrök, pajták,
kocsiszínek, ponyvatető, szükség esetéri lombsátor is alkalmasak
erre a célra. Szabadban táborozáskor, ha a fák kárösodása
nét'kül lehetséges, - erdőben helye~ük el lovainkat. A tábor
helyét mindig víz közelében válasszuk .ki: Igen fontos, hogy a
Lovak száraz talajon álljanak, ezért a vizenyős, mély terii'leteket,
völgyek,e t kerüljük és mindig · gondoskodjunk megfelelő aljazat
róJ. ~ehetöleg szalmát- hasmáljunk, de e helyett száraz ga:z, faleyél.." . fE!bha, vékonygallyak, nád is megfelel, mert a ló le ~ud
f~kj.i'dni , e~. pipenni. Aljazat nélküli: helyen, ~árban álló ló sohas'étn pihén, , emellett lábmegbetegajések (csüd?ömör) is keletkeznek. ·
Több napon át tartó táborozásnál ne kössük lovainkat
kocsikhoz, hanem az összetartozó részlegek számára egy csoportban készítsünk nyersrudakból lóállásokat. Ez az ápolás, etetés, itatás végrehajtását és ellenőrzését megkönnyíti, ezenfelül
0
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a könnyebb biztosítást és a menetkészültség gyors

~érését

is

-elősegíti.

\

A parancsnokok, állatorvosok _és· patkolószaki t iszthelyettesek táborozáskor különösen nagy gtmdot fordítsanak a- minél
gyakoribb ellenőrzésre. A heti lóvizsgát .minden. körühnények
között me'g kell . tartani és azon legalább két hetenként állatorvos is legyen jelen. Csak állandó. gondoskodással és ellenőr
zéssel ·tudJuk lóáfforhányunk erőállapotát és ,egészségét fenntartani. Tábofozáskor is naponta , végre kell hajtani a rendszeres
lóápolást, a lótiszHtószerekef (kefe, vakaró, fakés, patazsír),
· tehát gyakorlatokra is vigyük magunkkal;
.Nyári . melegben fürösszük meg gyakran lovainkat, cié
1egal~bb vízbe állítáJsaJ ázt~ssuk lábukat. Száraz, m:leg- időb ep
a patat 2-3 naponkeqt csapJt1k be nedves anyaggal, 1gy gondo~kodjunk puhítµsáról ; viszont JJedves időben a szárazrél'" törült
patát hetenként 2-:-3-szor zsíroz,zuk be: Erre a célra csak patazsírt has.ználjunk. Gépolaj, petröelum, nyersvazelin használata
káros . . A .patkolást minél gyakrabban ellenőrizzük, idejekorán
újítsuk meg, a hiányokat (pl. patkősarok) ·azonnal pótoljuk. ,
Táborozáskor a fertőzőbeteg .lovak r~szére mindíg jelöl·
jünk ki a . táborozá.si helytől távolabb eső, lehetőleg zárt
helyiséget.
.
_,
. . · Beteg; sérült lovak gyógykezelé~r61 azonnal go;ndos.~
kodjunk.
·
Mivel fokozottabb igénybevételkor ·a lovak ~rőállapota
mindíg változik, a menet megkezdése előtt, valamint a. rövid és
hosszú pihenoknél a lovasok és hajtók győződjenek meg a lófölszerelés és szerszá'mzat helyes félíllesztéséről, a parancsnokok
.. pedig ezt minél gyakrabbam ellenőrizzék, mert .csák ·így kerülhet..,
jük el a nyomásokat és egyéb sJrüléseket.
·
Ha: lovainktól csak ~nnyit követelünk, amennyit azok teljesíteni tudnak, ha etetésükről, - itatásukról,. elhelyezésükről és
·ápolásnkról mindenkor lelkiismeretesen gondoskodunk, akkor
erejüket és m.u,nkaké~zségüket fenntartjuk, egészségüket és épségüket megőrizzük így ,a csapat menetké,pességét is bizfosítjuk.
Lovaink épségben tartása nemcsak katonai érdek, hanem kötelességünk népiiJnkkel szemben is, . árpely a ' sokmilliós értékű ló·
állomány megőrzését és ép áUapotban való megtartását ránk
bízta.
·
· 1 ·, •
.
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