Vadbetegségek.
Irta és összeállította: Péterfay József főerdész.
Magyarország a vadászati viszonyaival, vadállományának
nagyságával és változatosságával Európában első helyen áll, de
tagadhatatlan, hogy ez az elsőség
nem fokozatos és rendszeres
munkának, hanem a magyar medence vadászatilag
rendkívül
kedvező voltának az eredménye. Ugy a talaj geológiai kialaku
lása, mint az éghajlati tényezők közreműködése lehetővé tette a
legkülönbözőbb vadfajták megtelepedését, megtelepítését és a Kár
páti Lánehegység—Alpok—Dinári Alpok közötti területen a ter
mészetes elszaporodást olyan mértékben, hogy hozzá hasonlót
hiába keresünk a kontinensen. A vadgazdasági eredmények vizs
gálatával egyidejűleg el kell ismernünk azt a tényt, hogy a vad
állomány fejlődésére az okszerű beavatkozás — legnagyobb rész
ben annak hiánya miatt — igen kis jelentőségű és a fejlődés,
elszaporodás a természet adottságának a következménye. Ennek
igazolását látjuk abban is, hogy egyes vadfajták némely
vidéken
nem bírnak megtelepedni vagy megtelepedés esetén is csak cse
nevész, legjobb esetben átlagegyedeket
tudnak életre hozni. A z
okot mindenkor a kedvező vagy kevésbbé kedvező talajviszonyok
ban, a művelési ágak megoszlásában, de talán leginkább a geoló
giai alakulat okozta éghajlati hatások nagy jelentőségében talál
juk meg.
A természetes életfejlődés adottságainak vizsgálatánál nem
hagyhatjuk figyelmen kívül a fejlődésre kihatással bíró káros
tényezőket és azok következményeit sem.
Tagadhatatlan az, hogy a vad életére kedvezőtlen jelenségek:
erőművi hatások, takarmányozási, táplálkozási viszonyok, alsóbb
rendű állati szervezetek (parasiták), baktériumok vizsgálata vad
gazdasági szempontokból Magyarországon nem foglalja el azt a
helyet, mit állományunk nagysága, annak közgazdasági jelentő
sége, értéke, valamint a vadászattal kapcsolatos különböző érde
kek megkövetelnének. E z a tény egyenes következménye annak,
hogy még a csonkaország költségvetésében
is többmillió
pengőt
jelentő vadászat nem rendelkezik
legalább egy kísérleti célt szol
gáló vadgazdasággal és az egész ország vadgazdaságának
rendel
kezésére álló vadászati vagy vadbiológiai
kutatóintézettel,
hol
mindazok a kérdések, melyekben ma jóformán csak tapogatózunk,
alapos megfigyelés tárgyát képeznék. Főként vonatkozik ez a vád
betegségekre, melyeknek alapos ismeretére oly nagy szükség
volna, mégis azt látjuk, hogy a vadászemberek legnagyobb része
még nagy vonalakban is teljesen tájékozatlan ezen a téren. Nem
kell részletekre kitérnünk, mert mindnyájan tudjuk, hogy kielé
gítő felvilágosítást vadbetegségekre, melyek vadgazdasági kerdé-

sekkel vannak összefüggésben, ma az ország egyetlen hivatalos
szervétől sem kapunk, mert vagy megkaphatjuk a vadbetegség
meghatározását, esetleg orvoslását vadgazdasági ismeretek és
indokolások nélkül, vagy a vadászati részben kapunk részletes
felvilágosítást, azonban a betegségekre vonatkozó megállapítások
nélkülözik a tudományos és pontos megalapozottságot. E z okozza
azt a visszás jelenséget, hogy a kontinens legvaddúsabb államá
ban a vadászatra legnagyobb jelentőségű problémáknak hivatalos
szakértője alig van és ha felvilágosításért külföldről hozzánk for
dulnak, alig találunk szakembert, ki a megnyugtató választ
megadja.
Mielőtt a vadbetegségek részletes tárgyalásába bocsátkoznánk,
nézzük azt, hogy a vadállományi viszonyok milyen összefüggés
ben vannak a vadbetegségekkel?
A Dunamedencének az a része, mely a természet által körül
határolt Magyarországot jelenti vadászati, vadszaporodási szem
pontból, rendkívül kedvező. Geológiai alakulatok szerint meg
találja helyét minden vadfajta olyan természetes adottságokkal,
minek eredményei közismertek. H a ezt a rendkívüli fejlődést maga
a természet létre tudja hozni, milyen nagy a lehetősége az emberi
beavatkozásnak a vad elszaporodását és a vad trófeáját illetően!
A hazai agancskiállítások, az élővadexport némi felvilágosítást
nyújtanak ezen a téren.
A kedvező vadszaporodás és vadfejlődésnek azonban van kel
lemetlen oldala is. Ott, ahol a vadnak sok természeti nehézséggel
kell megküzdeni, szinte észrevétlenül hozzáedződik a kedvezőtlen
viszonyokhoz; ellenállóbb szervezettel, a természet kifejlesztette
nagyobb felkészültséggel veszi fel a harcot az életére törő veszé
lyekkel szemben és amennyiben táplálkozási zavarok nem lépnek
fel, a betegségeknek az edzettebb szervezet jobban ellen tud állni.
Más a helyzet abban az esetben, ha a kedvező viszonyok — az
edzett vadat is beleértve — nagymérvű elszaporodást idéznek elő.
A természetes edzettség csak addig mentesíti — legalább részben
— megbetegedéstől a vadat, míg a túlszaporodás következtében
visszafejlődés — degenerálódás — nem indul meg. Ott, ahol a ter
mészet gondoskodik a szelekcióról, a vadbetegségek előfordulása
aránylag ritka és a nagyobb elhullások a kultúrterületek távolsá
gától függnek, tekintve, hogy a ragályok terjedését legnagyobb
részben a háziállatok idézik elő. A túlszaporodott vadnál a ter
mészetes szelektálódásnak aránylag kis tere van; a vadbetegségek
előfordulása azért is sűrűbb, mert az emberi beavatkozás sokszor
mentesíti a vadat olyan életfunkcióktól, melyek természetes kö
rülmények között a vad megedzését, az egyedi kiválogatódást szol
gálják. Minél nagyobb a vadállomány, a természet ilyen irányú
kihatása annál kevésbbé érvényesülhet, következménye tehát a

degenerált, betegség-ekre hajlamos állomány, hol a legelső kór
megtizedeli a túlszaporodott vadat.
Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ahol a vad fejlő
dését, elszaporodását maga a természet segíti elő a kedvező
talaj és éghajlati viszonyokkal, ott az életre káros szervezetek
— legyen az \állati vagy növényi — szaporodása is
ugyanolyan
mértékben megtörténik;
tehát sokkal nagyobb a veszély, mint
azokon a területeken, ahol ezt a túlszaporodást nem teszi lehetővé
valamely gátló körülmény. Szabályul elfogadhatjuk, hogy minél
nagyobb a vadállomány, annál több veszély leselkedik a leg
különbözőbb káros állati és növényi szervezetek részéről; minél
nagyobb a fertőzés veszélye, annál előbb felléphet valamely fer
tőző kórokozó, mi végeredményben állományunkat teheti tönkre.
Hogy ez sűrűn megtörténik, annak legjellegzetesebb példáját a
vaddisznóállományok gyakori megritkulása, elhullása bizonyítja.
Közbevetően: azon kell gondolkoznunk, hogy akár természe
tes, akár tenyésztett állományról van szó, milyen irányt köves
sünk: a qualitativ
vagy a quantitativ
állomány nevelési, illetve
elszaporítási eljárást-e?
A mennyiségi
elszaporítás — okulva az újabb irányú nagy
vadtömegek jelenségéből — igen sok helyütt túllépte azt a kere
tet, mit a különböző érdekek megkívánnának. Szinte versengés
támadt a minél nagyobb mennyiségű vad elszaporításával, azon
ban igen sok helyütt figyelmen kívül hagyják a legfontosabb
teendőket: a vad egészségi állapotának az elszaporítás
mértéké
hez mért fenntartását és legtöbb helyütt olyan beltenyésztés
folyik, mit a természet a maga eszközeivel már inem bir kiküszö
bölni. Ennek a következménye
elsősorban a vad
ellenállóképessé
gének a csökkenésében
nyilvánul meg, ami elhullásokban jut k i 
fejezésre. Minél nagyobb a degenerálódás, annál több veszélynek
van kitéve a vad, annál kevésbbé bir ellenállani a kóroknak,
tehát a tenyésztő maga idézi elő a megbetegedést. Mondhatjuk
úgy is, hogy a természet kilengéseket nem tűrve, maga gondos
kodik a korlátokról, mit mi emberek mindenáron túl akarunk
lépni.
A mennyiségi irányzat tehát egészségügyi szempontokból
korlátok közé szorul.
Minőségi tenyésztési
eljárás, illetve a szelektálás, vele kap
csolatosan a tenyésztésre nem alkalmas egyedek kilövése, a termézetes korlátok fokozása feltétlenül kedvező kihatású, de csak
addig a mértékig, míg az egyedi fejlődést állandóan szemmel
tudjuk tartani. Ezt nagy mennyiségű vadnál — kivéve a kisebb
területű vadaskerteket — szinte lehetetlen elvégezni; a minőségi
tenyésztésnek tehát vannak korlátai.

Mégis, a magyar vad jövője szempontjából
ennek az álláspont
nak kell
érvényesülni.
Mindkét eljárás alapja csak az egészséges vad lehet és ha
egyelőre a két irányzatnak ugyanazon területen párhuzamosan
kell az egyetlen cél: a nagyobb mennyiségű vad felé haladni,
akkor az egészségi állapot fenntartása
a legfontosabb.
Nagy
mennyiségű vadnál a megfigyelések inehezebben végezhetők, tehát
a selejtezés keresztülvitele mellett a vérkeverés és ezzel az állo
mány felfrissítése az aranyközépút, mivel mindkét cél többékevésbbé elérhető.
A vad egészségéről, a betegségek megelőzéséről lévén szó, a
vérfrissítést
is elsősorban ebből a szempontból kell megvizsgál
nunk. Nem szolgálhatja ezt a célt olyan egyed, mi fertőzött vagy
degenerált állományból származik. Ugyancsak nagy fontossággal
bír a tenyészterület sajátos viszonya, mert olyan vérfrissítés, mi
igen elütő talaj és klimatológiai viszonyok közül kerül az állo
mányunkba, a rendeltetésének soha sem fog megfelelni. A z új
területet a vadnak elsősorban meg kell szoknia, a tápanyagok
másneműsége vagy nem azonos vegyi összetétele
anyagcserezava
rokat okozhat. A megbetegedett szervezet sokkal fogékonyabb a
kóros jelenségekkel szemben, tehát nemhogy a vérfrissítést elér
tük volna, hanem a vérkeverésre hozott anyagunk megy tönkre,
sőt előidézője lehet valamely kóros megbetegedés elterjedésének.
Ezt megakadályozandó: a vérfelfrissítésre
mindig olyan
terület
ről szerezzük \be a vadat, hol az állomány felfrissítés
évenkinf
megtörténik
és úgy a talaj, mint a klimatológiai viszonyok
közel
azonosak. Ezzel a beavatkozással legnagyobb részben elejét vet
tük a szervezet elsatnyulásának és fenntartottuk a vad ellenálló
képességét a rendelkezésre álló beavatkozási lehetőséggel.
A vadállományunk egészségi állapotának fenntartására igen
kedvező kihatású a hatósági beavatkozás, illetve a kényszerű vér
felfrissítés, mi ugyan még nagyon messze van a vadállomány
és a vadgazdaság követelményeitől, mégis az adott viszonyok
mellett igen nagy jelentőséggel bir. A kényszerű vérfrissítés
eredménye már látható a kevesebb elhullásból s ez részben a pár
éves hatósági intézkedés eredménye. H a tovább tartjuk ezt az
irányt, akkor feltétlenül fel fog javulni a magyar vad minősége.
Az általános vadegészségügy szempontjából jelentőséggel bír
a ragadozók munkája. Látjuk az ősterületeken, hogy a nagyvad
állományból a gyenge, beteges egyedek a legtöbb esetben a na
gyobb ragadozók prédájává válnak (Kárpátok, Erdély). Kisvadállományunkban a szőrmés és a szárnyas ragadozók szedik össze
a menekülésre kevésbbé képes egyedeket; ezzel mintegy szelek
tálják az állományt és a tevékenységükkel erőteljesebb, ügye-

sebb egyedi fejlődést idéznek elő. Az elhullott tetemek elfogyasz
tásával mintegy egészségügyi szolgálatot végeznek és a hasznos
vad pusztítása (az életre kevésbbé alkalmas egyedek) mellett
közvetve a vad egészségi állapotának javulását idézik elő, illetve
az elhullott állatok megemésztésével — ha csak részben is —
gátat vetnek a kór nagyobb mértékű elterjedésének. Látjuk azt,
hogy azokon a területeken, ahol nagyobb mérvű elszaporítás
mellett a ragadozók irtását erőteljesen végzik, az elhullás százaléka
emelkedik és az elsatnyúlás, a degenerálód ás gyorsabb és minél
nagyobb az. állomány, annál nehezebb a rendelkezésre álló esz
közökkel az elsatnyúlás megakadályozása.
Nézzük azt, hogy Magyarország természeti viszonyai milyen
eshetőségeket nyújtanak vadegészségügyi szempontból:
Felületi tagozódás szerint három különálló -részre kell oszta
nunk az országot: hegyvidék, dombvidék és alföldre.
Hegyvidék
vadegészségügyi szempontból talán a legkedve
zőbb, mert az erdőborította felület oixgéndús levegője jótékony
hatással bír a vad fejlődésére, mit elősegít a páradús levegő ki
váló növényzetfejlődése is. Kedvezőtlen hatású, a vízállásos szur
dok, hol főként árnyat adó erdőben — ha ott a meleg is meg
szorulhat — a kórokozók, főként a baktériumok tenyésznek ki.
Kzeknek a kisterületű szurdokoknak a kihatását legtöbb esetben
ellensúlyozza a széljárásos, tiszta levegővel bíró, szinte kórokozó
nélküli területek nagy kiterjedése, mit legjobban bizonyít az, hogy
begyvidékek szolgáltatják a legkiválóbb egyedeket, hol a kórok
nem gyengítik le a szervezetet, hanem azok szabadon fejlődhetnek.
Dombvidékek
átmenetet képeznek, mert az erdőterületek
csökkenésével a kulturterület
terjeszkedése kerül előtérbe, ami
természetes a lakosság növekedő sűrűségével kapcsolatosan.
Dombvidékeken mindenütt találunk vízállásokat, szennyezett po
csolyákat, ahol a kórokozók tömegei szaporodhatnak, még ha nem
is vesszük figyelembe a. kultúrterületek később tárgyalandó hatá
sát. Dombvidék tehát állategészségügyi szempontból mögötte áll
a hegyvidéknek, mégis körülményei jobbak az alföldénél.
Az alföld két részre oszlik: a száraz és a talajvizes
terüle
tekre. A száraz területek i— bár erdő kevés van rajta — a vad
szempontjából kedvezőek, inert az intenzív napsugárzás a kór
okozók, főként a baktériumok nagy tömegét pusztítja el. Az al
földek jellegzetes tocsogói, talajvizes foltjai azonban rendkívül
károsak. Az összegyűlő víz minden szennyet magával sodor és
megállási helyén a sok szennyeződés a kórokozók — baktériumok,
férgek —• tanyájává válik. Tekintve, hogy ilyen területeken a
harmatképződés és harmatos növényzeten a csirák megtapadása
is könnyebb, érthető ezeknek a területeknek a káros kihatása,
honnét nem egyszer indul ki a pusztító kór.

Legkedvezőtlenebb
a folyamvidékek
kis esésű, alluviális ta
lajának az elposványosodása, tekintettel a nagyon erőteljes nö
vényfejlődésre, ami részben az elpárolgást, részben a pusztító
hatású napsugarak behatolását akadályozzák meg. Ezek a fer
tőző gócok — állandó talajvizes területekkel együtt — honnét a
betegségek a legtöbb esetben kiindulnak
— és még csak a lehetősé
günk sincs meg, hogy vadegészségügyi szempontból ezeket kikü
szöböljük. H a ezek a területek erdővel borítottak, a miazniás
levegő, a baktériumokkal telített talajvíz még nagyobb veszélyt
rejt, hol az összefutó vagy feltörő víztömeg nem nagy mennyi
ségű.
A fenti tájcsoportosítás
lényeges kihatással bír a vad egész
ségi állapotára a háziállatok legeltetésével
kapcsolatban is. Hegy
vidéken legel a legkevesebb háziállatt és a már elmondottak sze
rint ezek is sokkal kevesebb fertőzésnek vagy kórokozó pusztítá
sának vannak kitéve, mint a domb vagy alföldi vidéken, tehát
a kórokozó terjesztésére kisebb lehetőség nyílik. Más a helyzet
kultúrterületeken, hol főként az igényesebb állatfajták (neme
sített, kitenyésztettek) sokkal kevésbbé ellenálló szervezettel bír
nak s ennek következtében kevesebb kórokozó is már elhullást
idézhet elő. Ragályos betegségek terjesztésére nemcsak a sokkal
gyakoribb, hanem a kevésbbé ellenálló szervezet is igen
nagy befolyással bír. H a vadjaink elhullását figyeljük, — hir
telen beálló, tömeges pusztulás, — mindig összhangba hozhatjuk
valamely háziállatnál fellépett betegséggel. A fertőzött, beteg
állatok legeltetése a kórokozók terjedését okozza (nyál, vizelet,
ürülék) amit a vad felvesz. Főként veszélyes a kórokozók terje
dése szempontjából az erdei legeltetés, mert erdőben a csirák,
kórokozók nincsenek olyan mértékben kitéve az intenzív nap
sugárzásnak, mint szabad területen és nemcsak pusztulásuk sok
kal kisebb, hanem elszaporodásukra, terjedésükre is több teret
kapnak (párás levegő, vízállások, betegségterjesztő vérszívók,
főként kullancsok és szúnyogok). A tájcsoportosítás összefüggés
ben van a legeltetéssel, mert hegyvidék ritkább lakossága keve
sebb, dombvidék ós az alföld sűrűbb lélekszámával több állatot
tart, szükségből sokszor minden legeltethető területet lejárat.
Sűbűbb állatállománynál betegség fellépése gyakoribb és súlyo
sabb kimenetelű, tehát kulturterületek
betegségterjesztő
hatása
határozottan nagyobb. H a ezeket azzal a tudattal tárgyaljuk,
hogy
mennyiségű
vadállományaink
szintén
kultúrterülete
ken, vagy azok közvetlen közelében vannak, előtérbe kerül a
kérdés nagy jelentősége.
Szárnyasaink betegség előidéző okául leggyakrabban — főként
baktériumos fertőzésnél — földmívelö lakosságunk
eléggé nern
helyteleníthető
szokását kell felhoznunk: az elhullott
szárnyasok

hulláinak a trágyagödörbe
való dobását és a szántóföldekre
való
kihordását. Hányszor találjuk az elhullott tetemeket árkokban,
félreeső helyeken kidobva az enyészetnek és terjesztve éppen a
legveszedelmesebb fertőző baktériumokat. Eltekintve a talajvizes
területektől, a háziállatok ürüléke, váladéka sűrűn okozója egyegy vadbetegség fellépésének, főként a mesterséges tenyésztések
nél és amíg a hatósági intézkedések szigorú keresztülvitele nem
'szab gátat ezeknek, addig az ország állategészségügyi viszonyai
nak a kihatásai mindig érezhetők lesznek a vadállományokban is.
Nem szabad megfeledkezni, nem mint előidéző, hanem mint
élősegítő betegségterjesztő okról: a vadászati sebzésekről. A lelövés ideje őszre esik, amikor a vad jó testi viszonyok között van,
kövér és ellenálló szervezetű. A sebzés. a tápanyag-felvételt lázas,
gyulladásos állapottal, szövetronesolással lecsökkenti vagy idő
legesen szünetelteti, a szervezet ellenálló képessége csökken, a kór
okozók fellépésének és a vadbetegségek terjedésének tág tere nyí
lik. Főként szól ez a meggondolatlan puskásokra, kik nagy távol
ságról lövik a vadat, nem számolva azzal, hogy a megsebzett
vad 60—70%-a csak idők multán, valamely betegség előidéző szer
vezet közreműködése eredményeként pusztul el, tág teret nyújtva
a kórokozó további fellépésének, főként a spóra útján terjedő fer
tőző megbetegedéseknek.
Mielőtt a vadbetegsógek részletes tárgyalásába kezdenénk,
foglalkozzunk a talapvizes,
nedves területek
jelentőségével
is.
Ta.lajbetegségek (lépfene, tetanus, stb.) okozóit rendszerint feltörő
talajvizes területeken szedik fel állataink s mint ilyenek, nem kis
mérsókben befolyásolják vadjaink egészségét, sőt a legveszedel
mesebb megbetegedések kiinduló pontjai. Jelentőségük nem csak
a baktériumok révén, hanem a sugárgomba (Actinomycosis),
a
tüdőpenész okozója: Aspergillus
fumigatus,
valamint az alsóbb
rendű állati szervezetek: mételyek, Protozoák, stb. lítján, ilyen
helyütt történt fertőzés is nem lekicsinylendő kihatással bír. Az
alsóbbrendű szervezetek terjedése és szaporodása sok esetben a
talajvizes területekkel van közvetlen összefüggésben a köztigazdák
szerepén keresztül. Több, vadászatilag jelentős alsóbbrendű állati
kórokozó közvetett fejlődésű (Digenea) teljes kifejlődéséhez előbb
más állatfajba kell jutnia, hogy ezen a fejlődési fokon keresztülmenve a végleges gazdába juthasson ós ott kifejthesse roncsoló
munkáját. Ezeket a közti-gazdákat igen sűrűn találjuk talajvizes
területeken (pl. mételyek fejlődésénél a Limea truncatula
nevű
törpecsiga stb.). A talajvíz levezetése vadgazdasági szempontból
keresztülvihetetlen, tehát számolnunk kell előre annak kedvezőt
len kihalásával. Nem hagyhatók számításon kívül a talajvizes,
mocsaras terület szúnyogjai sem, mint egyes fertőző megbetegedé-

sek (pl. Coccidiumok, a vérlakó spórások átojtása) terjedésének
előidézői.
A betegségekkel szembeni fogékonyság, mint azt tudjuk, más
minden állatfajtánál. Legellenállóbb szervezettel a természetes
(individuális) úton fejlődött egyedek; nemesített vagy kitenyész
tett fajták fogékonysága aránytalanul nagyobb. Vadállományaink
ritka esetektől eltekintve (vadaskertek, volieretenyészetek) természetes úton szaporodott és fejlődött egyedekből állanak s mint
ilyenek, ellenállóbb, edzettebb szervezettel a kisebb fertőzéseket
vagy megbetegedéseket aránylag könnyebben győzik le, mint a ki
tenyésztett fajták, sőt a betegségekkel
szembeni
fogékonyságuk
is kisebb. Ez nem jelenti azt, hogy betegségek fellépésének kisebb
mórtékben volnának kitéve, mert jóllehet a fertőzésnél sokkal
több kórokozónak kell fellépni, hogy a megbetegedés bekövetkez
zék, de a fertőzés veszélye is sokkal nagyobb, mint az állandóan
szemmel tartható háziállatoknál. Házi állataink -közötti járvá
nyos megbetegedések vadjaink között azonos fertőzés mellett is
sokszor nem okoznak súlyos károkat, mert a vadon élő szervezetek
sokkal ellenállóbbak és a kórokozók tömegesebb fellépése szük
séges a megbetegedés és az elhullás megindításához. Hogy ez
mégis elég sűrűn előfordul, azt jól tudjuk az őz, vaddisznó, nyúl,
fácán, fogoly állományunkban időnkint és helyenkint fellépő
tömeges megbetegedésekből, mi egyes vidékeken a megbetegedett
fajta nagymértékű pusztulásához vezet.
A betegségekkel szemben minden állatfaj fogékony, mégis míg
egyeseknél súlyos, addig más fajoknál könnyebb lefolyással bír;
fogékonyságuk
fajonkint változó. A vadjaink között fellépő beteg
ségek okozói általánoságban azok, melyek a velük rokon házi
állatokon is előfordulnak, jóllehet vannak egyes kórokozók, me
lyek csak egyes fajtákon fordulnak elő (pl. csak szarvasmarhán,
de más kérődzőkre nem mennek át), viszont mások több és egy
mástól eltérő fajoknál is fellépnek.
*
A betegségek részletes tárgyalásánál az eddig tényleg meg
állapított kórokozókat, betegségeket vettem fel, melyek egyrészéről a gyakorlat, másrészről a szakirodalom ad bizonyítékot.
A neveket igyekeztem a legújabb nomenclatura alapján közölni,
mégis egyik másiknál a régebbi elnevezést kellett használnom,
ami könnyen megmagyarázható az alsóbbrendű állati szervezetek
még ma is sokszor változó és néha bizonytalan beosztásával vala
mint elnevezésével.
A vad betegségeit, a kórokozókat három csoportban, a rend
szerzésük alapján tárgyaljuk:

(

I. Erőművi .sérülések, klimatológiai hatások, táplálkozási za
varok és következményükként fellépő megbetegedések.
II. Alsóbbrendű állati szervezetek (parasiták) által okozott
betegségek.
III. Baktériumok, szűrhető ragályanyagok és gombák által
okozott fertőző betegségek.
I. Erőművi sérülések, klimatológiai hatások, táplálkozási zavarok
és következményükként fellépő megbetegedések.
A vad testének külső vagy belső szerveiben előálló töréseket,
szakításokat, sebesüléseket nevezzük erőművi sérüléseknek.
Elő
idézése a verekedésen kívül (párzási időszak) lövések, kerítések
(vadaskert), vadorzók csapdái, gödrök, vágások összedűlt fái,
hova a vad télen sűrűn jár, magas fagyos hó stb. Bőrsérülések,
kisebb szakítások aránylag könnyen gyógyulnak, nem nemes test
részeket ért lövésekből is sokszor kigyógyul a vad, bár a nyílt
sebek fertőzése révén könnyen kaphat súlyos kimenetelű kórt.
Csonttörések eseteiben, bár a gyógyulás elég sűrű, mégis legjobb
az ilyen vadat kilőni, mert rendeltetését csak a ritkább esetek
ben bírja betölteni (szaporodás). Szárnyasainknál a telefon,
táviróvezetékek idéznek elő sérüléseket, sőt elhullásokat, azonban
az ilyen irányú megbetegedések elkerülésére alig van módunk.
A szarvasfélék agancs- és heresérülése
aleggyakoribb jelen
ség, mivel majnem mindenhol találkozunk. Agancssérülés növe
kedés közben rendellenes agancsot, heresérülés a parókás agan
csot okozza. A már teljesen kifejlett agancs idején kapott here
sérülés következtében az agancsot többé nem veti le a vad. Az
ilyen egyedeket ki kell lőni, mert szaporításra nem alkalmasak.
A klimatológiai
tényezők
vadszaporodási kihatása a leg
nagyobb mértékű és azt mondhatnók, hogy a kórokozók által elő
idézett elhullások mértékét majdnem minden évben meghaladja.
Eltekintve a fészek-, tojásáthülések, elmosásoktól (35—40%. L . ilyen
irányú tanulmányomat az Erdészeti Lapok 1934. évfolyamából)
igen nagy mértékű a fejlődő egyedek meghüléses-hurutos pusztu
lása a hideg esők, talajvizes területek, nagy vízmennyiségű zápo
rok alkalmával, ha az elmosásokat, jógokozta — néha nagy
tömegű — elhullást figyelmen kívül is hagyjuk. Ugyancsak szá
molni kell a kelósi időszak forró napjaival, mi az erős sugárzás
nak kitett (főként homokos) területeken a tojás fehérjének megalvadását idézi elő: légnemjárta helyeken a kotló vad kényszerű
fészekelhagyását okozza. Hideg, nagy hóesések meghűlést, hurutos megbetegedést, gyulladásos állapotot idéznek elő, mikor a
nagy hóban mozgó vad bőre átizzad.
Meghűlésnek a vad nagy havas teleken, erősen esős időkben
van kitéve, mikor melle, gyomra, szügye átázik s nem képes ma-

gának meleg vackot készíteni. Gyakran okoz szarvasféléknél
csúzt, mi megismerhető az óvatos járásról, nehéz felkelésről, izü
leti daganatokról és az izületek ropogásáról.
Vaddisznónál a meghűlés gyakran idéz elő torokgyíkot, minek
következtében a gége nyálkahártyája gyulladásba kerül. Meg
ismerhető a lázas köhögés, légzési nehézségekről. A vad nyálaz,
gégekörnyéke megdagad, hangja rekedt és nehezen jár.
A táplálkozási viszonyok a vad egészségi állapotát erősen
befolyásolják. Általánoságban elmondhatjuk, hogy a megbetege
dések legtöbbszöri előidézője
vagy elősegítője
a hiányos, nem
megfelelő táplálkozás. Röviden az alábbiakban foghatjuk össze
a táplálkozási zavarok következtében előálló megbetegedéseket:
Rossz telek után sok pusztul el az ú. n. „rt,s'.2A;ó>"-ban, minek oka
az éhség, emészthetetlen anyagoknak a gyomorban történő fel
halmozódása. Legjobb orvosság a megfelelő takarmányozás. Gya
kori a „szőrlapda" — szarvas, zergegolyók, i— előfordulása, melyek
emészthetetlen növényi rostokból képződnek, mit a gyomor később
meszes burokkal vesz körül. Néha több is található a gyomorban.
Őznél elég gyakori. Kesernyés, olajos szerek (tárnics, kalmus)
alkalmazása célravezető.
Az angolkór, csontlágyulás,
a mészszegény vidékek, túlságo
san lágy víz következménye, foszforsavasmész adagolása ered
ményes, ha azt a vaddal, kellően elkészítve feltudjuk vetetni.
Pip, a szárnyasok betegsége. Előidézője rendszerint rendelle
nes táplálkozás, főként a túlkemény takarmány. Kór jelzés: nyelvés szájkipirosodás, majd a nyálkahártyára savó lép ki, ott beszá
radva egynemű bevonatként borítja a nyelvet. A beteg csibék
nem képesek táplálkozni, rohamos lesoványodás mellett elpusz
tulnak. Kezelése elsősorban takarmányváltoztatás, könnyeit
emészthető eleség adagolása. A nyelv bevonatát olajos anyaggal
felpuhítjuk és óvatosan — a nyelv sérülése nélkül — eltávolítjuk.
Eltávolítás után tanácsos naponkint kétszer pálcikára csavart
vattával 2% bórsav vagy 0.5% kálihypermangán oldattal fertőt
leníteni. Szabadban nem tudunk ellene védekezni.
A takarmány nem megfelelő volta, gyakran elősegítője vala
mely betegség fellépésének. Általában tartsuk szemelőtt, hogy
penészes, fülledt takarmány veszedelmes, a repce túlságos élve
zete koleraszerű megbetegedést, kizárólagos száraztakarmány az
emésztőszervek gyulladását (könnyen okoz elhullást), a tavaszi
zsenge zöld növényzet mértéktelen élvezete vérhasi okoz. Külö
nősen veszedelmes a nagy hóval járó hosszú tél, mikor minden
vadászterület tulajdonosnak a rendszeres takarmányozásról, utak
kitisztításáról kell gondoskodni, hogy a vadállomány létfenntar
tását elsegítse és megóvja az állományát a megbetegedésektől.

II.

A z alsóbbrendű

állati

szervezetek

(parasitá'k).

Állattani felosztásuk sorrendjében kell tárgyalnunk őket,
mivel a rendszerezés a megelőzés, illetve a védekezéshez is meg
felelő keretet n5 ujt.
ízeltlábúak — Artltropodák.
Rovarok — Insecták.
Rágcsáló rovarok — Corrodentiák.
Szőr- és tolltetvek — Mallophagq.
Száj szerveik rágásra alkalmasak, a gazdaállat testéről jobbára
levált hámsejtekkel, tollpikkelyekkel, törmelékkel táplálkoznak.
Életmódjuk a bőrön, illetve szőr vagy tollakon való állandó moz
gásuk révén hat gazdájukra nyugtalanítóan. A fertőzés közvetlen
érintkezés útján jön létre. Káros hatásuk az állandó — főként
éjjeli — nyugtalanításon kívül a különböző váladékaiknak, ürü
léküknek a bőrön való felhalmozódásával a bőr élettani működé
sének zavarásában nyilvánul meg. A bőrt vérszívás céljából meg
szúrni nem tudják, alkalomadtán élő szövetek vagy nedvek táp
lálékfelvétele azonban nem zárható ki, egyes fajoknál a vérfel
vétel sem.
r

Vadgazdaságainkban a következők érdemelnek figyelmet:
Laemobothrium alrum N. éa a Lipeurus
lis Fabr., L. crassicornis Olfers., L. aneris

luridus N. szárcsán, a L. anaGuolt., a -kacsa- és hulfóléken.

Menopon gallinae L. a tyúkfélék leggyakoribb tolltetve, hal
ványsárga 1.5—2 mm hosszú megnyúlt tojásdad alakkal. Egyes
kutatók szerint nemcsak tyúkféléken, , hanem vizimadarakon is
előfordul. M. stramineum Nitzsch. halványsárga, sertékkel dúsan
fedett fai, 1.8—2.3 mm hosszú 0.9 mm széles. Fácánon, foglyon for
dul elő. Lipeurus caponis Jj. hosszú keskeny faj 2.2—2.5 mm
hosszú, 0.4—0.5 mm széles; potroh oldalszéle háti felületen barnán
szegélyezett. Fácánon található. L. heterographus
Nitzsch. álta
lában tyúkféléken fordul elő.
Fácánon élő fajok: Goniodes colchicus Denny. G. truncatus
Gieb. Goniocotes chrysocephalus Giéb. Menopon productum
Piaget.
stb. Nem egyszer találjuk őket foglyokon is.
Galambfélében találhatóik: Menopon ytganteum
Denny..
ColcocephcInm Inrbinatiim
Denny., Goniodes damicúrnis
Nitzsch.,
G. piagefi I. &
Harr.
Goniocotes
bidentatus
Seop. G. hologaster
Mitzseh.,
Lipeurus
cohtrnbae L.

Laemobothrium
giganteum Piag. és L. titán Piag. az ölyvek,
kányák, sólymok, általában a ragadozó madarakon fordul elő.
Trichodectes scalaris N. szarvasmarhákon él és ahol erdei
legeltetés, főként az állatkinttartás gyakori, a szarvasféléken is
gyakran megtaláljuk. Kedvenc tartózkodási helye az- agancsok
köze. a szügy mögötti része és faroktöve.

l-l
M e g kell említenünk a vadászebekre vonatkozóan a Trichodeotes latus
N. a „kutya:tetű"-t A l i g hosszabb 1 mm-nél; lapos, széles, feje lába. rövid,
Ez a szőrtatű főként elhainyago'lt ebeken fordul elő a később tárgyalandó
igázd kutyatetű (Haematophinm
piliferus Burm.) társaságaiban. M i n t a
kutyakalandíéxeg (Diphylidium
caninum L.) közti gazdája
veszélyes
a kutyáikra, bár általánoságban emséik a galandfércgnek a kutyabolha
a köztigazdája.

Igazi tetvek —

Anoplura.

Kizárólag az emlősökön fordulnak elő s rendszerint egy
emlősfajon egyféle tetű él. Vérszívásukkal és állandó mozgá
sukkal nagyon kellemetlenné válnak a gazdaállatra.
Megemlítendő a kutyatetű, Haematophinus
piliferus
szürke 2 mm hosszú állatka. N e m nagyon gyakori.

Burm.,

sárgás

Különösen nagy a, Haematophinus
suis L., a disznótetű, mely
3—4.5 mm hosszú barnás állatka a házi és vaddisznón él. A H.
cervi a „szarvastetű" szarvason, zergén és vaddisznón él. A H.
lemnuostris szarvasmarhákon, elvétve szarvasféléken fordul elő.
Az igazi tetvek, ha nagyszámban fordulnak elő, jelentékeny
vérveszteséget és lesoványodást okozhatnak, jóllehet a lesoványodást inkább az állandó nyugtalanságnak kell betudnunk.
A tolltetvek a fácán és fogoly voliere tenyésztésénél, tartá
sánál fordulnak elő sűrűn, amikor legnagyobb részben akotlóstyúktól, a befogott fácánoktól kapják meg. A k i s csibék fejlődését erősen
befolyásolják, bár. elszaporodásuk ott nagymértékű, hol a tartási
ós táplálkozási viszonyok kedvezőtlenek. A jól táplált, egészséges,
életerős állatok tisztántartott kifutókban természetes védekezéssel
elejét veszik a túlságos elszaporodásnak. A természetes védekezést,
elősegíthetjük, ha homokfürdőhöz 2—5% kénvirágot, 1:4 arányban
nátrium silicofluoratumot keverünk. A rendszeres rovarirtásnál
úgy a hatás, mint olcsóságánál fogva a, fluornatrium nagyon jól
bevált és a nátrium silicofluoratummal együtt legegyszerűbben
behintés vagy beporozás alakjában használható. Használják az
ánizsolajat, melyet egyenlő mértékű egyéb (fa-, lenmag-) olajjal
kevernek, valamint a Fly-tox-ot. Szőr- és tolltetvek ellen szabad
ban igen jó szolgálatot tesznek a fahamufürdők [K (OH.)],
mit minél több helyütt adjunk a szárnyasoknak. Dagonyákban
kén (felodva és belekeverve) adása jár sikerrel.
Kétszárnyúak

—

Diptera.

Szájszerveik szívásra, sok esetben szúrásra is alkalmasak,
mint vérszívók és mint ragályanyag (baktérium) terjesztők nem
hagyhatók figyelmen kívül. A vad nyugtalanításában igen nagy
szerepük van.
Szúnyogok közül a. dalos (Culex pipicus L.) és a gyűrűs
szúnyog (C. ammúlatus
F.). valamint a malária terjesztő

Anopheles (inaculipennis, A. bif'ufcatus és A. pseudopictus emlí
tendők. A cseszlek közül a kolumbácsi légy (Simulium
columbacense Schönb.) bír jelentőséggel. A legyecskék szúrása három
féleként hat: vérveszteség, idegrázkódás és a nyálmirigy vála
dékától eredő mérgezés. Hatósági intézkedések következtében ma
már nem fordul elő nagy tömegekben, mi a Dél-Dunavidéken
még 1886-ban is nagy károkkal járt,
Bögölyök közül a közönséges marhabögöly (Tabanus
bovinus
L.), az esőhozó pőcsik (Haematophota
pluvialis
L.), az arany
szemű pőcsik (Chrysops coecutiens L.) említendő mint szarvas
félék, a Tabanus signatus és a T. aterrimus a zergék kísérője.
Mint élősködők a bagócslegyek
(Oestridae) bírnak nagyobb
jelentőséggel (igen sokan összetévesztik a bögölylegyekkel) s
fiatal korukban mindannyian emlősállatok
testének
lakói.
A bagócslegyek kifejlődött korukban alig, vagy egyáltalán nem
táplálkoznak. Petéiket az állatok szőrére rakják, mit lenyalva
az állat testébe kerül, hol a lárvák (nyü) kifejlődnek. Az állat
testében néha hosszú utakat tesznek meg s többnyire az irha
szövetben (hát) helyezkednek el, hol diónagyságú kelevény
keletkezik, miből végtére a földre ejti magát.
Vadainkon több bagócslégyfaj él: szarvason és őzön a
Hypoderma
bovis L., a H. actaeon Br.; az őzön a Ti,. Diana.
Külön ki kell emelni az őz garatbagócsát (Cephennomyia
stimulator Meig. A megtámadott őzek megnáthásódnak és köhögnek,
keveset esznek s ha légzőútjait a lárvák eldugják, meg is fullad
hatnak. Rendszerint a nyelv mögött a garatban találjuk őket,
Igen gyakran találhatók egyes években és teljes lesoványodást
tapasztaltam következtében.
Az élősdiek közül meg kell említenünk a kullancslegyeket
(Hippoboscidae).
Bőrük erős, jellemző sajátságuk az elevenszülés.
A H. equina L. szarvasmarhán, nyúlon, a Lipoptena
cervi L.
szarvason és őzön, az Ornithomya
aviculari
L. tojáson ülő
madarakon, vadonélő madarak fészkében találhatók. Vért szívnak
és csípésükkel a gazdaállatot nyugtalanítják.
Szipókás

rovarok

—

Rhynchqta.

Szúró, illetve szívószáj szervekkel bíró rovarok, növényi és
állati nedvekkel táplálkoznak.
A közönséges
poloskái
(Cimex
lectulariUs
L.) tisztátalan
volierekben gyakran megtaláljuk, főként a fedett keltetőkben,
hol a behelyezett kotlókat, fácánokat is megtámadja. Nem
téveszthető össze az ugyanitt előforduló óvantaggal
(Argas).
Ugyancsak nem ritka a galambpoloska (Cimex
columbarius
Jennys), mely valamivel kisebb az előzőnél, de vele azonos élet-

módot folytat. A tojásokon
köbméterenkint 30 grm kén
Bolhák
(Aphiniptera)
rovarok, lábaik, főként a
alkalmas. Vérszívók.

ülő kotlókat támadja főként. Irtásuk
elégetése, illetve 48 óráig kénfiistölés.
oldalt lapított testű, szárnyatlan
hátsó pár, erősen fejlett és ugrásra

Ctenocephálus
canis Curt. — k u t y a b o l h a
ós a
C. felis Bouche. —
m a c s k a b o l h a véi-szíváson kívül, mint a Uiphylidium
caninum L. g a l a n d 
f é r e g k ö z t i g a z d á i .jelentősek. M e g e m l í t h e t j ü k a sünibolháit
(Archaeopsvll'i
erinarei Bouche.), t o v á b b á a m ó k u s b o l h á t Ceratopsyllus
sciurorum
Schr.)

Szárnyasokról a, G eratophillus
gallinae Schr., mint a tyúk
félék fészkeikben gyakran előfordulót említhetjük, melytől főként
a. fiatalok szenvednek. A C. gallinulae
Balé. a fácán-, fogoly
fészkekben él. A C. columbae Gern. galambokon található.
Bolhák tisztátalan helyeken (elhanyagolt voliere) szaporodnak,
legjobb óvintézkedés ellenük
a tisztaság. Védekezni lehet
volierekben lugos-szappanos súrolással (berendezési tárgyak),
állatoknál rovarpor beszórással. Legjobb hatással birnak a.
pyrethrum tartalmú porok, illetve készítmények. Kezelésnél
isméilés ajánlatos.
Féregatkák

—

Pentastomidae.

Ma legtöbbnyire a pókfélékhez sorolják őket és az atkákhoz
közelállóknak tartják. A féregatkák kivétel nélkül élősködők.
Leggyakoribb a Linguatula
rhinaris Pilg., lapított nyelvformájú,
fehéres színű testtel és leginkább a rókák orrnyílásában fordul elő.
Kutyákat is megtámadja. Alkalomadtán nyúl, juh, általában
legelőállatok kaphatják meg legelés közben. A lárvák vérzéseket,
gyulladásokat okoznak, mely sok lárvánál veszélyessé válhatik.
Pókok

—

Arachnoidae.

Meg kell emlékeznünk az eléggé közismert „ökörnyál"-ról.
melyek derült őszi napokon ezrével szállnak és mit nem ritkán
vadon, élő tyúkfélék megesznek. Ezek a pókfonálcsomók apró és
fiatal pókok, leginkább a farkaspókfélék (Lycosidae),
melyek
fácánoknál, foglyoknál gyakran okoznak mérgezésszerű jelen
ségeket,
Atkák — Acarinae.
A test tagoltságának csak a. nyomai vehetők ki; á_ száj és
tapogatószerveket viselő feji része a tulajdonképpeni, testtől
némileg elkülönült. Kifejlett korúkban 4 pár végtagjuk van.
Kullancsok
(Ixodidae)
bőrszerű, szerfölött nyújtható kültakarójának hátoldalán szabályos közökben, gyakran harántbefűződések láthatók. Kivétel nélkül gerinceseken élősködnek. Vér •
szívók és mint ragályanyag-terjesztők, nagy fontossággal bírnak.

Leggyakoribb a közönséges kullancs (Ixodes ricinus
L.),
mely főleg erdei állatok: szarvas, dám, őz. nyúl, róka, mókust
támad meg. Nagyobb mennyiségben főként a fiatal egyedeken —
szarvasborjú, őzgida, nyúlflóka — nagy vérveszteség okozásával
veszélyessé válhatnak. Találtam már teljesen lesoványodott őz
gidát tele kullanccsal, mi már mozogni is alig tudott. Felbontva
a belső szervek egészséges képet mutattak, élősködők sem voltak
megállapíthatók, tehát a lesoványodás egyedül a kullancsok vér
szívása következtében előálló vérszegénységre volt visszavezethető.
Ugyancsak találtam kullancsot fácán-fogoly-macskabaglyon, sőt
ilyen elhullást is nem egyszer állapítottam meg. Szárnyasokon
a fejen — szem és fülkörnyék — található leginkább, néha sűrűn
egymás mellett. Szabadon élő állatoknál a védekezés nehéz:
ajánlják higanykenőcsnek a dörgölődzőfákra, dagonyák mellé
való felkenését, amiről a vari szőre közé kerül s jó eredményű
a, kullancsok ellen.
Óvantag (Argasinae)
félék nagytestű atkák, kifejlett egyedek
csak éjjel támadnak vérszívás céljából; az álcák nappal is meg
találhatók' a bőrbe tartósan beletapadva. Ismertebbek az Argas
persicus Okén, — tyúkpoloska, zsiiidelytetű; 7—10, 5—6 mm át
mérőjű, lárvái kerekdedek, 0.7—0.8 mm nagyságúak. Az Argas
reflexus Fabr. galambóvantag, mégis inkább a tyúkféléken talál
ható és főleg volierekben válhatik a fiatal fácánokra veszedel
messé. A kifejlett egyedek nappalra hasadékokba, hézagokba hú
zódnak s csak éjjel jönnek elő, a lárvák nappal is megtalálhatók
a nyakon, mellen és a szárnyak alatt. Nagy vérveszteségeket
okozhatnak főleg' a csibéknél. Rendkívül szapora és szívós (két
évig koplalhat). Mint a spirochaetosfs
közvetítői, illetve e vér
élősködők köztigazdái is veszedelmesek. Irtásuk nehéz, a rések
szurokkal való kitömése és leöntése csökkentheti számukat. Jól
zárható helyiségekben a kéntartalmú strombolyt füstölése aján
latos, köbméterenként 35 grm. A gázolás ideje 6 óra. Szóbajöhet
a kénnel való füstölés is (SO?) köbméterenként 50 grm.
Bársonyatkák
(Trombidiformae)
élénkszínű atkák, lárvái élős
ködők, míg a kifejlettek szabadon élnek. A Trombicula
aiitumnalis Schaw. lárvái gömbölydedek, jóllakva tojásdadok. Színük na
rancsvörös. Főleg ősszel támadják meg az emlősöket, madarakat
s ha nagy számban jelennek meg, a fiatal egyedeket nagyon meg
kínozzák. A szakirodalom kórképüket trombidiosis
néven ismeri
s főként nedves, folyómenti füves területeken fordulnak elő.
Ragadozó
akták- (Cheyletidae)
szorgalmas pusztítói más atkáknak.
Mint élősködők a Cheyleiilla. heteropalpa
Mégnin. a galalimbokon, Syringophilns bipectinatus
Heller. a tyúkfélékon, a S. columbae Hirst. galamb
féléken élnek tolltüszők körül és a tollszárak belsejében, káruk jelenték
telen. Védekezésre vadgawla-wi.gefcba.il a l i g v a n módunk.

A megtámadott egyedeken feltűnő nyugtalanság és vérszegény
ség lép fel.
Madártetü atkák (Dermdnyssidaé)
vérszívók, szúrószerveik
tüszerűek. Jobbára vérszívás idején tartózkodnak gazdáikon. Meg
említhető a Dermanyssus gallinae L. tojásdad, változó nagyságú
(fejlődési fok szerint) sárgásszürkétől a vérvörösig változó színű.
Leginkább volierekben találhatók. Elszaporodásuk esetén elhul
lást okozhatnak (vérveszteség). Védekezés ellenük tisztántartás,
lúgos vízzel való lemosás, 2—3%-os kréolinos, lysolos mésztejjel
való gondos kimeszelés. Nikotinszulfát szintén jó eredménnyel
használható, egyébként a védekezés hasonló a szőr- és tolltetveknél alkalmazotthoz.
Rühatkák (Sarcoptidae). Szemük és légzőbérendezésük hiány
zik. Oxigénfelvétel a bél vagy bőrön keresztül történik. A Megninia cubitalis Megn.,
Pterolichus
obtutus Ilob.,
1'. wtíóvnattés
Megn. a fácán és fogoly; az Epidermoptes
bifurcatus Rivol., Rivoltasia bifurcata Can. általában tyúkféléken, tollazaton Vágy a
bőrfelületen él. A Cytodctcs nudus Viz. a fácánok, foglyok bronchusaiban és légzsákjaiban élősködik, nagyszámban elszaporodva
esetleg Fulladást idézhetnek elő.
Mindenki előtt ismeretes a Cnémidocóptes mutáns Rob., tyúkrühatka által okozott jelenség, a „meszes láb". Az atka színe pisz
kossárga, bőrben, főleg a csüclön hosszú járatokat rágnak és a
felemelkedett szürkésfehérszínü pikkelyek mint vastag kéreg ve
szik körül azt. Főleg idősebb egyedeknél és tapasztalatom szerint
inkább kötött talajokon fordul elő. Orvoslás: a felrakodások fel
puhításából, óvatos eltávolításából és atkaölő szerek alkalmazá
sából áll. Puhitásra glycerin, 10%-os salycilkenőcs használható.
Atkaölésre perubalzsam, kreoliri, lysolkenőcs 1:10, petróleum 1:10
arányban olajjal keverve használható. Utána puhítókenőcsökkel
kenünk. A C. gallinae tyúkféléken fejen, nyakon, általában tollal
fedeti részeken, a, tolltüszőkben él. Védekezés kénfürdő (Hepar
sulf. + melegvíz 1:50).
Háziállatokról könnyen terjed a Sarcoptes
scabei szarvas
félékre, míg a Dermathophagus
cunicull az líjabb időben mind
jobban észlelhető rühességet okozza a nyulakon. Ugyancsak nyu
lakon fordul elő a D. communis is. A nyulrüh az utóbbi években
Dunántúl déli részein sűrűn, az ország egyéb részein szórványo
san észlelhető.
Többé-kévésbbé tollhullást idéz elő i— háziszárnyasról terje
dően — a Cnémidocóptes gallinae Raill. és a C. laevis var. phasiani, bár ez utóbbi önálló faj-jellege még kétséges. A Laminosioptes eysficola Viz. ugyancsak tyúkféléken fordul elő. Jelen
létük lesoványodásra. estleg elhullásra vezethet.

Férnek. — Vermes.
Puhatestű gerinctelen, alsóbbrendű szervezetek, mozgásra
szolgáló szerveik nincsenek (esetleg tüskék, horgok alakjában).
Peték útján szaporodnak; részben váltivarúak, részben hímnősek.
Terjedésük fertőzött ivóvíz és növényzet útján történik leginkább.
a) Fonálférgek

—

Nematodae.

Szabadonélők és élősködők csoportjára osztják őket. Előbbiek
nedves, rothadó anyagokban, vízben élnek; az utóbbiak mint parasiták, szervezetekből élősködnek. Egyes alakok a fejlődés során
mindkét életmódon átmennek. Majdnem kivétel nélkül vált
ivarúak, vannak közöttük elevenszülők. Leggyakoribb élősködők.
Egyes fajok mechanikai úton nem ritkán súlyos szervi elválto
zásokat is okoznak, mások táplálékelvonás ós káros anyagcsere
termékeik által gazdáik komolyabb ártalmára lehetnek. Egyes
fajok járványszerű elhullásokat idézhetnek elő. A fonálférgek
leggyakrabban az emósztőszervekben, bélben, légutákban, ritkáb
ban kötőszövetekben találhatók.
Acuaria hamulosa Diesing. fácán, fogoly zúzógyomrában for
dul elő (hím 12—14, nőstény 16—25 min. hosszú), melynek nyálka
hártyáján roncsolásokat okozhat és rendszerint a nyálkahártya
alatt foglal helyet. Köztigazdái szöcskék. Az A. spinosa fogoly
ban él.
A. spirális Molin. a fácánban és fogolyban (hím 7—8.5, nős
tény 9—10 mm hosszú). A férgek nyelőcső, begy, mirigyesgyomor,
bél kötőszöveteiben, abba befurakodva találhatók.
A z A. uncinata
Rud. vadkacsa, vadlúd nyelőcsövében, m i r i g y e s és
zúzógyomráiiak határán a nyálkahártya gócaiban található. A fertőzés
valószínű vizibollháb felvétele útján történik. N e m r i t k a .
Megemlíthetők: a Hystrichis
tricolor Dujard.
toaesafélék
mirigyes
gyomrában; Eustongylides
tubifex Nitzsch. kacsáik és sirályban; E. mergorum a vizimadaralkban, Amidostomum
anseris Zeder. vadlúdban. E z
utóbbi g y a k o r i .

Jellemző tünetei: vérszegénység, lesoványodás, belsőleg kór
bonctani elváltozások (fekélyek, felrakodások, szövetegyenlőtlen
ség és roncsolás, esetleg vérömlés). A fertőzés forrása rendsze
rint nedves, vizes talaj. Védekezés csak befogott egyedeknél
(voliere) lehet gyomorbajuttatott széntetrachloriddal.
b) O r s ó f é r g e k — A s c a r o i d e a .
Ugy fiatal, mint fejlett korban élősködő életmódot folytatnak,
különböző nagyságot érnek el és mint a bélcsatornák lakói régóta
ismertek. Néha a szervezet egyéb részeiben is megtalálhatók. Az
orsóférgekkel sűrűn találkozunk, főként a fiatal egyedekre veszé
lyesek; komoly élettani zavarokat idéznek elő, mi lesoványodás-

bari, vérszegénységben és rossz fejlődésben nyilvánul meg. E l 
hullások is inkább a fiatal egyedeknél fordulnak elő, idősebbeknél
csak nagytömegű előfordulás estén. Megtelepedésük járványtani
szempontból fontos, mert a megtámadott egyedek fokozott mér
tékben fogékonnyá válnak a különböző fertőzések iránt.
Az Ascaris suis Gm. sertések vékonybelében tartózkodik, az
A. vitulorum
a szarvasmarhafélékbén (terjesztésükkel szarvas,
őz) elég gyakori. A Toxocara mystax kutyákban, macskákban él.
Az Ascaris lineata Sch. fácánban, fogolyban gyakori, egyik
leggyakrabban előforduló orsóférge a tyúkféléknek, 50—90 mm
hosszú. Az A. persipicillum
Gm. tyúkfélékben, A. columbae Gm.
galambfélékben gyakori. A. compar Schrank. a vadonélő tyúk
félékből, az A. compressa Bl. a süketfajdból ismert. A Heterakisfélék tyúkféleségekben fordulnak elő: H. gallinae Gm. tyúkfélék
ben, a H. dispar Sch. vizimadarakban, a H. isolonche Sch. fácá
nok vakbelében. Ez a faj a fácánok gócos vakbélgyulladás.
\typhlitis verrucosa verminosáját) okozza.
Az Oxyurus compar kutyákban, az 0. ambiqua nyulak vas
tagbélben él néha nagy tömegben.
A vesemedencében tartózkodik a Dioctophyme
renale Goeze
(Syn. Eustrongylus
gigás) 14—40, 20—100 cm. hosszú, előfordulása
kutya, róka, vadonélő húsevők veséjében. A Porrocaecum
ensicandataum Zeder. számos vadonélő madárfajból ismeretes.
A Tricho strongylus tenuis Mehl. a fácán, fogoly vékony- és
vakbelében található, rendszerint ritkán, káros hatása jelenték
telen.
A Dictyocaulus filaria Rud. (Syn. Strongylus fllaria) kérőd
zőknél hörghurutot (bronchitis verminosa) okoznak. A hörgőkben
állandó izgalmat idéznek elő, minek nyomán hurutos, gennyes
gyulladás keletkezik. A Strongylus rufescens őzben fordul elő.
Hím 18—28, nőstény 25—35 mm. hosszú, hörgőkben, tüdőben gyul
ladást idéznek elő. Igen nagy ellenállóképességgel bírnak.
Külön ki kell emelnünk a Metastrongylus
elongatust (Stron- .
gylus paradoxus),
mely gyakran egész vaddisznóállományok
pusztulását okozza. A nőstény 25—50, a hím 15 mm. hosszú, sárgás
vagy barnás színű. A hörgőkben tartózkodik, bronchitist és
bronchopneumoniát okoz.
A Strongylus
commutatus a vadnyulak között okoz súlyos,
járványszerű megbetegedést, ugyancsak nyulakban él a Graphidium steigmum Duj. (Strongylus
strigosus), de míg az előbbi
bronchopneumoniát,
ez utóbbi a gyomorban tartózkodik és igen
súlyos vérömléses gyomorgyulladást okoz. A S. vasorum a kutya
szívében, illetve a vérerekben tartózkodik. A S. contortus, a
Nematodirus (Strongilus)
filicollis Rud. és a S. vicarius juhokról
esetleg őzekbe kerülhetnek, gyomor és vékonybelekben találhatók.

A S. micrurust őzekben találjuk, hol hörghurutot okoznak. A z
Ostertagia Stílen. (Syn. Strongylus ostertagi) a szarvasíélék oltó
gyomrában, az Oesophagostomum
radiatum
vastagbelekben,
fejletlen
állapotban
betokolva
a
nyálkahártya
alatti
kötőszövetekben; az O. dentaium Rud. sertések beleiben fordul
elő. A Sclerostoma
— újabban Stephanurus
—
hypostomum
kérődzők vastagbeleiben; a Trichocephalus
crenatus
sertések
vékonybelében, a T. affints kérődzők vakbeleiben, a T. depressiusculus rókák, kutyák vakbeleiben él.
Külön ki kell emelnünk a Trichinella
spirális Owen.-t, ki
fejlett állapotban a vékonybélben tartózkodik. Elevenszülő s az
álcák a vér és nyirokba jutva az egész testben szétszélednek.
Vándorlásuk célja és letelepedési helye a harántcsíkolt izomzat.
Rendkívül ellenállók, sertésekben évekig elél. betokolódva. Meg
találhatók a vaddisznókban, kutya, macska, róka, borz, görény,
menyét, medvékben. Mesterségesen fertőztek vadnyulat, kérőd
zőket, adottsága tehát a szarvasféléknél is megvan, jóllehet
inkább húsevőkben fordul elő. Irtásuk nehéz, mert a legerősebb
féreghajtószerekkel sem sikerül elűzni.
A Filaria lahiatopapillosa
szarvas és őz hasüregében található,
részint aktív, részint egy kötőszöveti tokkal körülvéve, elmesze
sedett állapotban.
Pácánokban közismert a madarak légcsőférge a Syngamus
trachea Montagu. Fejlett korában 2—3 cm bosszú, vérvörös színű
s 3—4 nőstény a. velük kapcsolatban lévő hímekkel együtt elegendő
arra, hogy a fácánok, fiatal csibék légcsövét eltömjék és fulladást
okozzanak. Idősebb, állatokon rendszerint nem nagyon veszé
lyesek, de állandó veszedelmet jelentenek a fiatal csibékre fertőzés
révén, a kiköhögött, vagy bélsár útján kikerült petékkel. Az el
hullás az állatok kora, fejlettsége és a fertőzés foka szerint változó,
de 30—50%-ot is kitehet. A légzőutakban kifejlődő kórbonctani
elváltozások többé-kevésbé változók. Orvoslása: a régebbi szerzők
által ajánlott mechanikai eltávolítások nem vezetnek célra, mert
a légcső nyálkahártyájának erős izgatásától eltekintve, csak a
légcső felső harmadában tartózkodó férgek távolíthatók el. Jobb
hatás várható különböző gyógyszeroldatok gőzeinek vagy dohány
füstnek a beleheltetésétől. Kielégítő eredmény érhető el gyógy
szereknek a légcsőbe való fecskendezésével, vagy csepegtetésével,
mire megemlíthetők: az 5%-os nátrium salicycum, a tracheolyt
nevű jódkészítmény, az 5%-os aniodol oldat. Ez utóbbiból csak
néhány csepp szükséges. A Syngamus petéi és álcái nedves réteken
hosszú ideig életben maradnak.
Valószínű a feltevés, hogy számos >vadonélő madárban
(varjúfélék, szarkák) előforduló férgek ugyanehhez a fajhoz
tartoznak.

Az orsóférgek káros hatása sok tekintetben függ az állatokkorától,, a jelerilevő férgek számától és fajától, valamint az állat
fajtól. Idősebb állatokban sokszor káros hatásuknak a nyomát
sem találjuk, fiatalok azonban igen érzékenyek már kisebb számú
orsóféreggel szemben is. Lesoványodást, vérszegénységet és a
fejlődésben visszamaradást, vakbélgyulladást okoznak. Szárnya
soknál ezeken felül még a. tojáshozam csökkenése a következmény.
Orvoslása: sózóba. ríiageleséghez, nedvdús takarmányhoz
areca dió, ánizs, olaj, rozmarinolaj.
Ujabban
dohányport
(nikotin) ajánlják 1:50 arányban, hosszabb ideig adagolva. Dohányfőzet voli erekben lehet hatásos (450 grm dohánylevél vízben
áztatva, 2 óráig állva hagyva és takarmányliszttel elkeverve
éheztetés után adjuk). Talajban formalin, rézszulfát, szabiimat egy
ezrelékes oldatban használható fertőtlenítésre.
cj H ú r - ( h a j s z á l - ) f é r g e k — N e m a t o m o r p h a .
Hajszálvékonyságú férgek, aránylag sűrűn előfordulnak. Kár
tételük inkább akkor szembetűnő, ha a fiatal állatokban nagy
számban telepednek meg.
Gongyionema
sentatum sárgás-fehér, 3—5, 8—14 cm hosszú
testtel szarvas és őz bárzsingjában a hámrétegben tartózkodik.
Súlyosabb elváltozásokat nem okoz; a G. vulchrum Molin. vad
disznók bárzsingjában és nyelve alatt, a Gnatostöma
hispidium
Fed. vaddisznók gyomrában él; a Gongilonema
neoplasficum
nyulakban található.
A Capillaria
plica, kutya, róka hólyagjában, a C. aerophila
kutya ós róka légcsövében, hörgőkben él. A C. annulata
Molin.
•a fácán és fogoly nyelőcsövében, a begy nyálkahártyájában, a
C. dontorta vízimadarak nyelőcsövében, begyében, a C. cavdinflata
Molin. tyúkfélék vékonybelében, ritkán vakbélben, a C." "olumbae
fíud. a galambfélék vékonybelében (igen gyakori), a C. anatU
vízimadarak vékony- és vakbelében él. ,
Gyakori előfordulások dacára szembetűnő kóros elváltozásokat
és megbetegedéseket csak fiatal állapotban és tömeges megtelepe
dés esetén okoznak. Kórtünetei a fonál- és orsóférgekéhez
hasonlók. Védekezés a jelenleg rendelkezésre álló eszközökkel
alig lehetséges, körülményes voltánál fogva alig vihető keresztül.
d)

Buzogányfejűférgek

— Acanthoephala..

Kifejlett formák csak gerincesek emésztőcsatornáiban talál
hatók. Feltűnő jellegük a. testük felső végén több horogsorral
felfegyverzett ormányuk, mivel a bél nyálkahártyájában meg
kapaszkodhatnak. Váltivarúak.
Legnevezetesebb és hazánkban is gyakori a
Macracanthorhynchus hidrudinaceus
Pallas, 10—65 cm hosszúságban a vad-

disznók vékonybelében. Lárvája a cserebogárban tartózkodik.
Madarakban, főleg kacsákban gyakori a Polymorphus
boschadis
Schrank és a Fllicollis
anatis
Schrank.
Horgokkal felfegyverzett ormányukkal a vékonybél falában
tapadnak meg, azt néha át is fúrják. Nagyobb számban súlyosabb
természetű gyulladásos elváltozások is keletkezhetnek a bélben,
mi
hasmenést,
étvágytalanságot,
lesoványodást
idéz
elő.
Orvoslása a galandférgekhez hasonlóari történik.
(Folyt,

köv.)
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Die Wildkrankheiten. Von J.
Péterfuy.
Auszug erfolgt mit dem Schlussteil der Abhandlung.
Sur les maladíes du gibier, par
Péterfay.
(Le résumé accompagnera la fin de l'article.)
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The diseases of game. By J.

Péterfay.

Summary will be published with the last instalment of the
arti elé.

