
Wildpark, der Wisent konnte sich bis zur Mitte des XVII . Jahr-
huuderts im Vág-Tal haltén und vom Biber wurden sogar noeh 
im Jahre 1837 einige Exemplare in Holics vorgefunden. 

# 

Cbronique de la vallée du Vág. Par P. Matusovits. 
Sous ce titre, le Dr J. Ethey a publié an hongrois un livre, 

aujourd'hui épuisé. L'Auteur en étudie les chapitres consacrés 
á la sylviculture, á la chasse et á la peche, et qui contiennent 
aussi d'intéressants renseignements sur le passé de la vallée 
du Vág. 

The chronicle of the Vág valley. By P. Matusovits. 
This article is a detailed recapitulation of the chapters on 

forestry, hunting and fishing of the very valuable book of the 
same name by Dr. Gy. Ethey now long out of print. It contains 
many interesting facts about the economic past of the Vág valley. 

Vad betegségek. 
Irta és összeállította: Péterfay József főerdész. 

(Befejező közlemiény.) 

Mételyek. — Trematodae. 
A mételyek vagy szívóférgek kivétel nélkül élősködő életmódot 

folytatnak. Szembetűnő bélyegük a szívókák. Véredényrendszerük 
nincs, táplálékuk gazdáik testnedvei, nyálka, béltartalom és vér. 
Hímnősek. Fejlődésük (Digenea) köztigazdák útján történik, 
tipikus tenyészőhelyei a talajvizes területek, terjesztői között fő
ként a juhok emlitendők. 

A közönséges májmétely — Fasciola hepatica okoz legtöbb 
veszteséget. Előfordul a szarvas, dám, őz, nyúl, vaddisznók epe
ereiben, májában. A peték az ürülékkel kerülnek a talajra, honnét 
a Limnea truncatula nevű törpecsigába kerül. Talajvizes területe
ken majdnem minden sovány vadunk métellyel van fertőzve és 
sok elhullást találunk következtében. Szárazság, napfény erősen 
pusztítja. Ugyanezen állatfajokon él a lándzsás métely, Dicroco-
elium dendriticum Rud. is. Olykor nagy számban található jelen
tősebb káros hatás nélkül. Ragadozó emlősökből gyakori a 
Paragonimus Westermanni Kert. 

Madarakbau főkiónt a vízenélőkből ismertebb az lichinoparyphimn 
recurvatum TAnstow., az E. paraulum Dielz. A Chnaunoeephalus ferox 
Rud. a fehér- ós feketeerólyábaíi, az Apatemon gracilis Rud. vadkaosák-
Ixui, a CotylUrus cornutus Rud. vadoirélő madarakban, a Catatropis ver-



rucosa Fröch. vadlúd és kaesaiélékben él. Typhlocoelum cymbium Diez., 
a T. cucumerinum Rud. a vadkacsák légútjaiból ismertek. A véredény
rendszerben a Bilharziellák fordulhatnak elő. Mindezek kisebb jelentőség
gel bíi'niak. 

Tyúkféléink tojáshozamában okozhatnak zavart (Prosthogo-
nimosis) a Prosthogonimus ovatus Rud., a P. pellucidus Linstow. 

A mételyek szőrméseknél súlyos megbetegedéseket és néha 
nagyarányú elhullásokat okoznak, míg madaraknál (fácán, fogoly) 
eddig csak kevés esetben találtam. Kacsákban elég gyakori. 
Sikerre vezető védekezés vadonélő állatoknál eddig ismeretlen. 
Ajánlják a száraz dércsípte dohánylevelet. Tényként le kell szö
geznem, hogy mióta a vadászterületünk különböző helyeire do-
hányszárt helyeztem el, melyeken levelek is voltak, a métely 
ritkábban található. A nyúl és az őz elég sűrűn hozzányúl. A 
nikotintartalmú szerek, főzetek belsőélősködők ellen jóhatásúnak 
bizonyulnak, tehát a dércsípte dohánylevelek kihelyezése ajánlatos. 

Galandféreg. — Cestodariae. 

Összes ismert fajai élősködő életmódot folytatnak. Kevés ki
vétellel hímnősek, petéik rendszerint átalakulással és gazdacserével 
fejlődnek érett egyedekké. Kifejlett korukban hanyatló átalakulás 
folytán száj szervük és emósztőcsatornájuk eltűnt, a táplálékfel
vétel a bőrön keresztül történik. Rendkívül sok fajuk van és igen 
sűrűn előfordulnak. 

A kutya galandférge: Taenia pisiformisnak, mint borsókának 
házi- vagy vadnyúlfélébe kell jutnia, hol a vérárammal máj, tüdő, 
vese, csont, agyvelő, izomzatba jut további fejlődés végett, hol 
hólyagféreggé fejlődik, majd a kutyába kerül és a hólyag 
scolexéből galandféreg nő ki. Néha nagy csoportokban található. 

A Sparganum raillieti disznókból ismert (Kotlán vizsgálata 
szerint ez a Diphyllobotium raillieti plerocercoidja). A D. rana-
rum ivarérett alakja ragadozó húsevőkben fordul elő. A Cyclo-
phyllidea rend családjai vadon élő emlősök és madarakban talál
hatók, káruk azonban alig van. 

A Taenia solium (az ember horgasfejű galandférge) lárvája 
kérődzőkiben — vadjaink közül szarvas, őz, disznóban él. Mint 
sertésborsóka közismert. Szívben, agyban, szemben is megteleped
hetnek és komoly megbetegedést okozhatnak. A juhok kerge
kórságát okozó Multiceps multiceps Leske (Taenia coneurus) 
borsókájához hasonlít a Coneurus serialis hólyagféreg, mely főleg 
nyúlfélék gerincvelőjében élősködik. 

Kérődzőkben a Moinesia expansa Rud. (Syn. Taenia expansa), 
T. álba T. denticulata és a T. ovila fordul elő; nyúlban a 
Cittotaenia pectinata Goeze élősködik. 



; Tyúkféléinkban. a Davainea proglottina Dav. a vékonybél 
kezdeti szakaszában-él és okoz néha vérzéseket. A D. echnobo-
thrida Mégn. csibékben, igen gyakori a bélcsatornában. A 
D. friedbergeri Linst. a fácán vékonybelében él és volierekben, 
főként fiatal csibéknél való tömeges, megtelepedés esetén 
tetemes veszteséget okozhat. A D. tetraoensis Fuhr. fogoly
félékben, süketfajdban, a D. urogalli fajdfélékben, a Hymenolepis 
villása a túzokban fordul elő. A H. cantaniana Pol. fácánban, a 
H. linea Goeze fogoly és fürjben fordul elő gyakran, 

Víziviadból (kacsa- ládfélék) a Hymenolepis megalops Nitzsch., H. lan-
ceolata, H. fasciculata, H. graeilis, H. aquabilis, H. seligara, H. coliaris, 
H. qnatina, H. coronula, a Fimbriaria fasciolaris isimert. 

Galambokból a Davainea crassúla, D. micracantha stb. említhetők. 

A galandféreg fertőzés köztigazdák útján történik (amennyire 
fejlődésmenetének ismeretéből következtetni lehet). A fertőzés a 
legtöbb fajnál kisebb mértékben nem okoz zavart, főként az 
emésztőszervekben, Egyéb nemesebb részekben (T. coneurus; 
veszélyessé és súlyossá válik. Fiatal állatoknál tömeges megtele
pedés esetében elhullást okozhatnak (elhullás 10—20%). Tünetek: 
hasmenés, gyors lesoványodás, vérfogyottság. Bonctani elválto
zás: bélgyulladás, izomsorvadás. 

Orvoslásánál régebben használt szerek (areca dió, terpentin-
olaj stb.) a laboratóriumi ellenőrző vizsgálatok során hatástalan
nak bizonyultak. Hall és Sillinger a kamalát száraztakarmánnyal 
keverve ajánlja. Nátrium sulfuricum . nedvdús takarmányban 
szintén eredményre vezethet, de lehetőleg ötszörös vízben oldva. 
Talajvizes területek kiszárítása (köztigazdák) volna megelőzés
ként alkalmazandó. 

Véglények — Protozoák. 
Mikroszkopikus egysejtűek, vérélősködők; emésztőszervek, 

vázizomzat lakói. Mozgásképletük pseudopodium, flagella, mio-
phanok. Táplálék felvételük szájrésen (cytostoma) keresztül 
emésztésük vacuolákban történik. Szaporodásuk sejtosztás, sar-
jadzás vagy spórák útján megy végbe. 

Ostorosok — Mastigophora — emésztőszervek, vér lakói. 
Előbbi esetben hurutos bántalmakat okoznak, utóbbiban jobbára 
ártalmatlanok. 

Trichomonas columbamm Syn. galambok vékonybelében oltoJaliásos 
májgyulladást okoz, a Cochlosoma anatis Kotlán vízimadarak vakbelében, 
Giardia ardiae gémek, őrgébics vékonybelében, G. cuniculi nyálban, él. 

A Tripanosoma sanquini nyulak vérében él. A vadonélő ma
daraink vérében ugyancsak sűrűn találtak Tripanosomákat. Bél-, 
vese-, vérélősködők; nyulaknál, kérődző vadjainknál, tyúkféléknél 



gyakori. Fiatal állatokban nem ritkán súlyos elhullásokat okoz
hatnak, idősebbeknél a vérfertőzés alig" vehető észre s mint „coc-
cidium hordozó"-\l a fiatal egyedekre veszélyesek. 

Spórásak — Sporozoa — vadállományunkban gyakran súlyos 
megbetegedéseket okoznak. Az Eimeria stiedae Lindem. a házi és 
mezei nyúl vékonybelében, májában és epejárataiban élősködik; 
lázzal, hasmenéssel, száj és orr nyálkázásával kapcsolatos halálos 
megbetegedést (májrothadás — gregarinosis), főként fiataloknál. 
Mint gyakori és nagy elhullást okozó parasita régóta ismert a 
vadállományban. 

Eimeria avium Sylv- & Riv. fácánokban okoz néha nagy pusz
títást. A vadjainknál sűrűn előforduló vért'estékvizelést (Haemo-
globinura infectiosa főként erdővidéken, erdőkór, erdőnyayalyá 
nak is nevezik) a Piroplasma. coccidium okozza, főként rosszul 
telelt és táplált egyedeknél. Súlyosabb esetekben izomgörcsök 
közötti elhullást okoznak. 

Eimeria tenella a hevenyés vakbéleoccidiosis okozója tyúk 
félék csibéinél s mint leggyakoribb bélcoccidiumot megemlíthet
jük az E. acervulina Tyz.-t. Eimeria phasiani Tyz. fiatal állatok
nál gyakori, idősebbekben ritkább. A bélcsatornában található. 
E. pfeifferi Labbé galambban él, az E. pisiformis a nyúl bélcsövé
ben található. 

Coccidiosisnál gyógyszerorvoslás kevés eredménnyel jár. 
Vadon élő madarak vörös vérsejtjeiben legtöbbször ártalmat 

tan véglények, Plasmodiumok élnek: P. praecox főleg ragadozó 
madarak vörös vérsejtjeiben, Haemoproteus cőlumbae galambban. 
• Leucocytozoon fertőzés (vérben): L. ziemanni L a v . ragadozó madaraik

ban, vaaonélő tyúkfélékben található, kóroktani jelentőségük a l ig van . 

Sarcosporidiumok vázizomzatban fordulnak elő; Renay 
szarvas és őzben találta őket. Megtalálhatók az összes kérődzők
ben, tyúkfélékben is. Dr. Rátz vizsgálatai szerint toxieus hatá
súak (Balbinia). A Spirochaeta gallinarum tyúkfélék és víziszár
nyasok spirochaetosisát okozza; a vérben él. Nagyfokú bágyadt
ságot, lázt okoz. A beteg állatok táplálékot nem vesznek maguk
hoz és hasmenés, bénulás közben elhullanak. Élősködők (atkák) 
terjesztik. Orvoslás csak volierekben atoxyl vizes oldatának 
izomba oltásával lehetséges. 

A véglények rendkívül nagyszámban élnek és legalább fele az 
ide tartozóknak élősködő, Terjedésük vízzel,, fertőzött növényzet 
tel, de főként rovarok, atkák, kullancsok útján történik. Nagy
részük komolyabb jelentőséggel nem bír, mégis egyesek veszedel
mes megbetegedéseknek lehetnek okozói. Vadgazdaságban fertő
zés esetén alig áll rendelkezésre védekező eljárás: az Eimeria ese
tében zab- vagy búzapép és gőzölt zöld táplálékkal eredményes 
gyógyulást érhetünk el. 



A növényvilágból származó kórokozók. 

A fertőző betegségek okozói szabadszemmel nem látható élő' 
lények: baktériumok, melyekkel a levegő, föld, víz megszámlálha
tatlan mennyiségben van telítve. Hogy vadjainknál a megbetege
dések mégis aránylag ritkák, azt a fogékonyságuknak tudhatjuk 
be; veleszületett hajlamosság, hűlés, előzőleg kiállott betegség ál
tal történt szervezet-ellenállóképességcsökkenés lehet előidézője a 
ragály fellépésének és terjedésének, de maguk a baktériumok is 
kerülhetnek olyan viszonyok közé, hogy virulenciájukat — fertő
zőképességüket — emeli vagy csökkenti. 

Testük egyetlen sejtből áll, egyrészük levegőn él (aerob), 
mások csak oxigéntől mentes helyen tenyészhetnek (anaerob 
baktériumok). Nagyságuk különböző, rendszerint az ezredmilli
méter (mikron) szolgál a mérésükre. Vannak olyan kórokozó 
csírák is, melyek mikroszkóppal sem láthatók (szűrhető ragály
anyagok). Alakjuk gömb (coccus), pálcika (baktérium), csavart 
(spirillum). A pálcikaalakúak neve vibrio (régen kommabacillus). 
Legnagyobb részük önállóan mozog, mozgatószervük csillangó. 
Rendkívül szaporák, a sejt egyszerűen kettévállik (osztódás), 
pálcikaalakúak). Mérgeket (toxin) fejlesztenek, melyek nem csak 
a megtámadott szervezetre károsak, hanem bizonyos határon túl 
a baktériumokra is. Mások spórák által szaporodnak (egy, kivé
telesen kettő). Elő szervezetben mindig osztódás, hullákban 
spórafejlődés útján történik a szaporodás. Szívósságuk külön
böző, egy-egy baktérium élettartama rövid, a spórás alakok 
spórái évtizedekig is elélnek. A kiszáradás sokat elpusztít (spórák 
beszáradásra is életképesek) napfény kevés kivétellel megöli őket, 
sőt a spórákat is. A hideg iránt szinte érzéktelenek, a meleget, 
illetve a hőséget nem állják (fehérjéjük megalvad), sajnos a ter
mészetes hő nem elég erre. A spórák kevésbé érzékenyek. 

Elterjedésük igen nagy; a levegő, víz (főként veszedelmesek 
a talajvizek), növényzet majdnem mindig tele van velük. Míg 
egyrészük az állati szervezetben hasznos munkásságot fejt ki 
(emésztés), mások a legveszedelmesebb járványos megbetegedé
seket okozzák. Az esővízben szintén vannak baktériumok, amiket 
a levegőből sodor magával az eső. A földbe szivárgott esővíz a 
csirákat magával ragadja a vízáteresztő rétegen, míg a viz-
átnemeresztő réteg felett összegyűlve a talajvízzel tova mozog
nak. Kavics, durvaszemű homok, mint természetes szűrő, a fertő
zött vizet csiramentessé teheti. A feltörő talajvíz a csirákat ismét 
felszínre hozza, mi végül is a patakokban, folyókban gyűlik össze, 
hol a vad ivás közben felveszi és terjeszti azokat. Ugyancsak igen 
könnyen terjed vízelet és ürülékben. Így terjed a lépfene, baromfl-
cholera, mirigykor baktériuma a víz rítján, ha beteg állat vála
déka fertőzi. A talajbaai éveken keresztül életképes spórás alakok 



okozzák az ú. n. talajbetegségeket, melyek vidékenkint nagy áldo
zatot követelnek, másutt szórványosan lépnek fel. Talajbetegségek 
szempontjából a gyakran feltörő talajvíz a legveszedelmesebb. 
Kiszáradt talajról a felszálló porral együtt szállítja a szél a csirá
kat, megfertőzve a takarmányokat. 

Védekezésre nem sok lehetőségünk van s az esetleg végre
hajtható talajvíz levezetésen kívül a hullák fertőtlenítése marad 
legfontosabb teendők. Fertőtlenítés alatt a betegségokozó bakté
riumoknak, csiráknak az elpusztítását értjük. Ez akkor felel meg 
a célnak, ha a kórokozókat biztosan megöli, nem kerül sok áldo
zatba és egyszerűen lehet végrehajtani. Legerélyesebb fertőtle
nítés az eltüzelés, ami minden csirát megöl. A hullamegsemmi^ 
sítés leghelyesebb módja tehát az elégetés. Igen erélyes fertőtle
nítőszer a formaldehyd 40%-os oldata; a formalin, valamint a 
szublimál. Használható a klórmész is 1—10%-os oldatban, 
azonban mindig frissen kell elkészíteni, mert hamar bomlik. Fon
tos a cél: a kórokozók teljes kipusztítása. 

A betegségek tetemes részét nedves, nyirkos, iszapos, talaj
vizes, vadvizes legelőkön szerzik meg vadjaink; igen sokat ter
jesztenek a különböző vórszívók: kullancsok, szúnyogok stb. 

Le kell szögeznünk azt a tényt, hogy a kórokozók által oko
zott megbetegedések és vadjaink elhullásának tetemes részét bak
tériumok okozzák s elhullásuk oka az esetek mintegy 60%-ában a 
járványos megbetegedésekre vezethető vissza. Tagadhatatlan, 
hogy a hullák vizsgálatánál majdnem mindig találunk férgeket 
és a felületes vizsgálat gyakran ezeknek tulajdonítja az elhul
lást, mégis a halál közvetlen oka a legtöbb esetben valamely bak
tériumokozta fertőzés, mi a férgek okozta legyengült szervezetben 
még kisebb mennyiségben is előidézi az elhullást. 

A megbetegedéseket háromféle kórokozó idézi elő: baktériu
mok, szűrhető ragályanyagok és fonálgombák. 

A betegségelőidéző kórokozók előbbi sorrendjében a következő 
járványos betegségeket tárgyaljuk: 

Lépfene. (Anthrax.) Kórokozója spóratermő (ellenálló) bak
térium, mi életképességét évekig megtartja. A betegség főként 
nedves, mocsaras, vízáradásnak kitett területeken fordul elő (ár
terek, talajvizes területek) és rendszerint halálos kimenetelű. 
Elsősorban lépduzzanat jellemzi. 

A fertőzés rendszerint fertőzött takarmánnyal, vizzel történik 
(veszedelmes a nedves rétről származó széna), útja elsősorban a 
bélcsatorna; ritkábban spórákat tartalmazó por belehelése által. 
A bélcsatornába került spórák a bél falán kicsíráznak, elszapo
rodva a nyirokréseken a nyirokáramba, majd a vérkörbe jutnak 
és heveny fertőzésre, utaló megbetegedést idéznek elő. A beteg
séggel szemben fogékonyak a, kérődző vadak (szarvas, (lám, őz, 



zerge) vaddisznó és a húsevők, ha nagyobb mennyiségű lépfenés 
húst esznek meg, mert a ragály anyagot nagyobb mennyiségben a 
gyomornedvek ném képesek megölni. 

Heveny esetben az állat mintegy gutaütésszerűen esik össze, 
kötőhártya, nyálkahártyák (orr, száj) kékesvörösszínű és az állat 
görcsös vonaglás közben elpusztul. Első tünet láz, étvágytalanság, 
bágyadtság és izomremegés. Légzés szapora és gyakori a fel
fúvódás. Véres hasmenés, esetleg a véghélen vér szivárgása, véres 
vizelés észlelhető. A test egyes részein meleg, tömött duzzanat 
található. Vaddisznón a betegség súlyos torokgyulladás alakjában 
nyilvánul, ritkább esetiben beavatkozás nélkül is gyógyulhat (erős 
ellenállóképesség, enyhe fertőzés). A halál az első jelenségektől 
számított 2—9 nap múlva következik be. 

Orvoslás: lépfene ellenes vérsavóval való kezelés, védőoltás. 
Vadgazdasági jelentősége alig lehet, mert ha az állat megfogható, 
rendszerint igen előrehaladott állapotban van a betegség. Védekezés 
megfelelő fertőtlenítés (hullaégetés és elásás a fertőtlenítés 
•után. Talaj is fertőtlenítendő!). 

Nedves, mocsoros, árteres vidékeken előfordulhat kérődző vad
jainknál a sercegő üszög {Gangrona emphysematosa) mint talaj
betegség. Okozója pálcikaalakú, körülcsillangós, anaerob spórát 
termelő baktérium. A fertőzés spórával fertőzött takarmány és 
ivóvíz felvétele útján történik. Tünetek: bágyadtság, láz, étvágy
talanság, szapora légzés és sántaság. A test különböző részein 
(vastag izomzattal borított testrészek) főként meleg, fájdalmas, 
majd hűvös daganatok keletkeznek, mely fölött a bőr elhal. A 
duzzanat nyomásra serceg, dobos hangot ad, annak jeléül, hogy 
gázfelhalmozódás történt. Felnyitáskor a sebből vörhenyes, bűzös, 
émelygőszagú, gázbuborékokat tartalmazó váladék távozik. Orvos
lás védőoltás volna. 

Sertésorbánc. (Erysipel'as suum.) Szelíd és vaddisznók lázzal, 
bőrpirral járó, leginkább hevenyós megbetegedése. Kórokozója a 
sertésorbánc pálcikaalakú, aerob, hasadás útján szaparodó bacil-
lusa, mely külső hatásokkal szemben ellenálló s a talajban hosszú 
ideig életképes. Fertőzés az emésztőcsatornán keresztül történik, 
ürülék, vizelet, nyál által fertőzött takarmány vagy ivóvíz útján. 
Leginkább a fiatalok fogékonyak. 

Háromféle alakban fordul elő: 1. orbáncos csalánláz, leg
enyhébb lefolyású; lázzal, étvágytalansággal és könnyezéssel kez
dődik, majd 1—2 nap múlva a bőrfelületen meleg, vörös- vagy 
kékesvörösszínű duzzanatok jelennek meg és pörkös felrakodá
sok észlelhetők. Enyhébb esetekben a felrakodások, bőrpír vissza
fejlődnek, súlyosabbaknál az elváltozott bőrrészek elhalnak, sőt 
a fül vagy farok leesik. 2. Heveny fertőző alak a leggyakoribb. 
Általános rosszulléttel kezdődik, bágyadtság, láz, könnyezés, ét-



vágytalanság és hasmenés észlelhető, majd a vékonyabb bőrrel 
fedett részeken (hasaalja, fülek, combok belső felülete, ajak) vörös 
vagy kékesvörös foltok, esetleg hólyagok jelennek meg. A nehéz 
légzés, bénulás észlelhető. 3. A hevenyés alak néha idülté válik 
(orbáncos szívbelhártywgyulladás). mikor a hevenyés tünetek el
multával egyideig egészségesnek látszik az állat, majd leromlik, 
étványtalan, köhög, legyengül. A bőrön pörkös felrakodások jelen
nek meg, az izületek az idült gyulladás következtében deformálód
nak. A betegek kimerülésben pusztulnak el. Könnyebb esetben 2—4, 
súlyosabb esetben 10—14 nap gyógyulnak, ha elhullás nem áll elő. 
Idült esetben a megbetegedett állatok fejlődésben annyira vissza
maradnak, hogy tenyésztésre, szaporodásra nem alkalmasak. 
Orvoslása egyedül vérsavóval való kezelés, mi azonban keresztül-
vihetetlen. 

Baromfi cholera (Cholera avium.) Okozója a Pasterulla 
aviseptica baktérium, főleg mesterséges fácán és fogoly tenyész
tésnél fordul elő. A fertőzés főleg kotló baromfiakkal történik, 
de terjeszthetik a tenyészet területén élők közvetlen vagy kőzve 
tett érintkezés útján, hullákkal, sőt verebek, galambok, varjak is 
szerepet játszhatnak a járványterjesztésben. A bacillus földben 
és vízben kedvező viszonyok között hetekig, sőt hónapokig élet
ben maradhatnak, idővel azonban elpusztulnak (tovább nem sza
porodnak). A fertőzés leginkább a szájon keresztül történik, vízbe 
a beteg állatok ürülékével kerül a ragályanyag. A ragály leg
nagyobb részben hevenyés vérfertőzés alakjában zajlik le vérzé
sekkel, főként a szíven, néha a hashártya lemezei alatt. A bél 
nyálkahártyája legalább helyenkint kipirosodott és vérzéseket 
tartalmaz, helyén fibrines felrakodások lehetnek. Béltartalom 
néha zöldesszürkeszínű, híg, vércafatokat tartalmaz; máskor 
zöldessárga összeálló, darabos, megalvadt fehérjéhez hasonló vagy 
csokoládészínű, esetleg feketevörös, véralvadékhoz hasonló. A 
parenchimás szervek duzzadtak, bővérűek. A lép normális. E l 
hullás esetében a májban elhalásos gócok állapíthatók meg. Las
sabban lefolyó hevenyés esetekben gyakori a kruppos tüdőgyulla
dás. Ilyenkor a tüdő puffadt és a hörgők sok habos folyadékot 
tartalmaznak. Idősült esetben lesoványodás, kevésvérűség, máj és 
tüdőben elhalásos gócok, izületgyulladás állapítható meg, törme
lékes vagy krétaszerű izzadmány felhalmozódásával. Az izületek 
körül tályogok is keletkezhetnek. A betegség 4—5 napig tarthat; 
az elhalás nagy, a megmaradók bacillusgazdák lesznek. Orvos
lása ojtásokkal (állatorvos) történik. 

Védekezés a fertőzés lehető elkerülése, volierek, tenyésztések 
szigorú elkülönítése. Sublimáttal vagy karbolsavval desinflciálunk.. 

Baromfityphus. Okozója a Klein-féle Bacillus gallinarum, fő
ként mesterséges tenyészetekben fordul elő. Kis csibéknél fehér 



hasmenésről, kifejlődött állatoknál tyúktífuszról beszélünk: oktaiíi 
szempontból azonban azonosak. Intenzív tenyészetekben fordul elő, 
azonban szabadban élők is fogékonyak; ezeknél tömeges meg
betegedést eddig nem észleltek. A B. gallinarum parasita, sza
badban nem fordul elő; fertőzött tenyészállatokkal, tojásokkal 
vagy csibékkel hurcolják be. Ha valamely állományba a csírát 
behurcolják, a ragály éveken keresztül fennállhat, azonban erős
ségben időről-időre lényeges ingadozások mutatkozhatnak. 
Hiányos tisztaság, tömeges nevelés szűk helyen, a betegek ki
selejtezésének elmulasztása, helytelen takarmányozás szaporít
hatja a. fertőzés lehetőségeit. 

A baromfityphus eleinte vérfertőzésben nyilvánul meg, az 
állatok egyrésze elpusztul. A többinél vagy gyógyulás követke
zik be vagy idült (gyulladásos — elhalásos) szervi elváltozások 
maradnak vissza és bármikor hevenyés kiújulásra kerülhet sor. 
Csibéknél a fehérhasmenés következtében a sziktömlő — mi. egyéb
ként 8—10 nap alatt felszívódik — köles, diónagyságú képlet alak
jában mutatkozik. A betegség hosszabb fennállása esetén szívben, 
tüdőben, májban, lépben elhalásos gócok találhatók. Izületi tájék 
megduzzadása is bekövetkezhet. Fejlettebb egyedeknél lesoványo
dás, .szervi elváltozások (szívizomzat, parenchimás szervekben) 
gyulladásos, elhalásos gócok állapíthatók meg, leggyakrabban a 
májban. A lép mindig duzzadt. Gyakori az idült hurutos vagy 
tüszős bélgyulladás, tojókban a petefészek elváltozás. 

Az elhullás változó, néha nagyon súlyos károkat okoz. Gyó
gyítása eddig meddő. Védekezés a bacillus-gazda bekerülésének 
megakadályozása. Fertőtlenítésre a formaldehyd jól. bevált. 

Paratyvhus okozója a Bacillus breslaviensis, melynek elő
fordulását fácánoknál legújabban Altemeier állapította meg, mely 
hevenyés, ritkábban idült lefolyású, tünetei a baromficholerához 
hasonlóak, de amíg a choléránál a lép normális, itt lépduszanaf 
jelentkezik. Védekezés a kifogástalan tartás. 

Colibacillus által okozott megbetegedések (szőrmés és szárnya
sok) régebbi szerzőknél (Fiorentini: a fácánok fertőző bélgyulla
dása) történt megkülönböztetése Manninger—Kotlán szerint nem 
indokolt, mert a tulajdonképpeni megbetegedést más baktérium 
(cholera. stb.) okozza. A colit)acillusok kitenyésztve nem bizonyul
lak madarakra veszélyesnek, kérődzők borjainál Kukul jevic sze
rint az újszülöttek hasmenését okozza. 

Gümőkór. Okozója a Bacillus tuberculosis, főként mesterséges 
tenyészetekben, túlszaporított állománynál, fertőzött szarvasmarha 
legeltetés következtében -szarvas, őzféléknél okoz veszedelmes meg
betegedéseket és elhullásokat, de szabadon tenyésztett fácánoknál 
és foglyoknál is észleltem. A madárgümő bacillus iránt sertések, 
főként a fiatalok is fogékonyak; elvetéléseknél kérődzőknél is ki. 



mutathatók voltak. Kultúrkörülmények között általában nagyobb 
veszteséget okoz, ahol a gümőkóros háziállatok legeltetése köz
ben a fertőzés veszélye sokkal nagyobb. A fertőzés leggyakoribb 
forrása a bélsárrál fertőzött ivóvíz, eleség, takarmány. Elősegí-
tője a helytelen, nem kielégítő élelmezés. Tapasztalatom szerint 
a túltenyésztés, túlszaporítás nagy mórtékben lehetővé teszi a 
fertőzést, A gümőkór szöveti eltéréseket, lázas állapotot, anyag
forgalmi zavarokat okoz lesoványodással, anaemiával és seny-
vességgel. Gyakori a máj és lép burkának megrepedése,- a belső 
vérzés. Ezidő szerint gyógyíthatatlan. 

Védekezés ellene a -helyes takarmányozás, tisztaság, a beteg 
egyedek kilövése és fertőtlenítés. 

Sertésvész — sertéssepticaemia, szórványosan fordul elő; tö
meges megbetegedést nem igen okoz s rendszerint nem is önálló 
megbetegedés, hanem a sertéspestissel kapcsolatosan fordul elő. 
Kórokozója a Bacillus suisepticus. A betegség túlhevenyés alak
jánál vérfertőzést okoz, a bőrön helyi vérzések észlelhetők s a 
betegség elhullásra vezethet, A hevenyés alak súlyos torok-, tüdő-
és mellhártyagyulladással jár, nehéz légzés, és nyelési zavar, torok
tájék duzzanat jellemzi; utóbbit szapora légzés és köhögés. Az 
idült alak hevenyésből fejlődik hasmenés, köhögés, nehéz légzés, 
lesoványodás észlelhető és 4—5 heti betegeskedés után vagy el
hullanak vagy olyan rossz conditióba jutnak, hogy szaporításra 
alig használhatók. A legyöngült, leromlott állatok sertésbetegsé
gekkel, főként a sertéspestissel szemben különösen fogékonyak. 

Gyakran találkozunk főként őzeknél — gidáknál — szarvas
borjúknál, malacoknál tüdő- és mellhártyagyulladással, mit egy
idejűleg többféle ragályanyag idézhet elő és lefolyása határozot
tan fertőző. A másik alakját, az u. n. nem ragályos megbetegedési 
a szervezetben, élősködők módjára tartózkodó baktériumok okoz
zák, ha az állat ellenállóképességét valamely ártalmas behatás 
csökkenti pl. rossz táplálkozás, angolkór vagy nagyfokú bél-
férgesség. 

Megemlítjük, mint a vadászokat közelebbről érdeklő betegsé
get: a szopornyicát; fiatal kutyák hurutos vagy ideges tünetekkel 
járó megbetegedését, melyen a kutyák legnagyobb része átesik. 
Okozója még ismeretlen; a hurutos váladékból többféle bakté
riumot sikerült kitenyészteni. A fertőzés szennyezett ivóvíz és 
takarmány útján történik, idősebbek csak kivételesen betegednek 
meg. Tünetek: étvágytalanság, láz, nagyfokú bágyadtság és túl 
hevenyés esetben elhullás. Hevenyés esetben az előbbi jellegekhez 
izomremegés is társul a szem csippás, az orrtükör száraz, csere
pes, az orrüregből híg, agyagra emlékeztető nyálkás kifolyás ész
lelhető. Hányás, tüdőgyulladással kapcsolatos szapora légzés, 
gyenge szívműködés áll elő. Vékonyabb bőrrészeken gennyes hó-



ly.agok, pörkös felrakodások jelennek meg. Elhullás előtt a hő
mérséklet a normális alá esik és a végtagok hűvösek. Külön alakja 
az ideges szopornyiea, mikor az állatok járása bizonytalan, szé
delgő, egyes izomcsoportok rángásával jár és sokszor tehetetlenül 
fekszenek, gyakori önkény-telén vizelés és bélsárürüléssel. Enyhébb 
lefolyású esetekben gyakori a gyógyulás, súlyosabbakban az állat 
elhullik. A szopornyiea oltást használják. A beteg állatot tartsuk 
melegen; kedvező hatású a hasfalra alkalmazott meleg borogatás. 

Keleti marhavész. Pestis orientális bovum. A beteg vad 90%-a 
elhull, hevenyés, általános vérfertőzéssel járó megbetegedés. Kór
okozója, a vérben és a váladékokban van jelen. A kórokozó nem 
rendelkezik nagy ellenálló képességgel napfény, beszáradás, fer
tőtlenítő szerek gyenge oldatban is gyorsan megölik. A ragály
anyagot takarmány, ivóvíz, közvetlen érintkezés, légycsípés ter
jeszti. Lázzal, bágyadtsággal, közömbösséggel kezdődik. A beteg 
állatok keveset esznek 5—10 percenkint remegnek; a második nap
tól köhögnek, könnyezés, nyálkás szemváladék, gennyes, piszkos 
néha véres orrválladék, habos nyál, nyálkahártyán szederjes, ké
sőbb szürke foltok, vérömlések jellemzik. A bélsár száraz, harmad
napra, felhígul, savószerű és émelygő szagú. Az ürítés nehéz. 
Egyes esetekben a nyakon, lapockatájon, hátgerincen, tőgyön duz
zanatok, hólyagok lámadnak. A betegek gyorsan leromlanak és 
el hullanak. 

Serléspestis. Pestis suuni. Vaddisznók heveny, vérömlésekkel 
járó fertőző megbetegedése; kórokozóját csak a megbetegítő ha
tásból tudják kimutatni s az elsődleges kórokozó mellett u. n. má
sodlagos kórokozók is szerepelnek. A fertőzés beteg vagy elhullott 
állatok nedveivel fertőzött takarmány és ivóvíz útján történik. 
Tömeges elhullásokat okoz. Tiszta alak heveny, vérfertőző meg
betegedés, gyors elhullással. Kevésbé gyors lefolyás esetén' ked
vetlen evés, bágyadtság, hányás, szemben gennyes, hurutos vála
dék, bőrvérzések, orrvérzés, véres vizeletürítés, hasmenés, folyé
kony, vércsikolt bélsár jellemzik. Felléphet agyvérzés, bénulás és 
kényszermozgás is. 

A betegség másik alakját a bélcsatorna elváltozásai jellemzik. 
Míg, vércsikolt bélsár, torokban gennyes, sárga felrakodások, fe
kélyek jelennek meg és az elváltozások annyira súlyosak lehetnek, 
hogy a nyelés, légzés akadályozott. Hasmenés, lesoványodás és 
végül s i nyvességben elhullás a vége. 

Harmadik a mellkasi alak, súlyos tüdő- és mellhártyagyulla
dással. Orrfolyás, köhögés, nehéz légzés észlelhető. 

Leggyakrabban a vegyes alak fordul elő, septicaemiás alakhoz 
bélcsatorna és mellhártyagyulladás járul. Védőoltások 'alkalma
zása, mi célravezető volna, vadgazdaságban lehetetlen. 



Baromfipestis. Pestis avium. Kórokozója szűrhető ragály-
anyag-, vadonélő tyúkféléken is előfordul s rendszerint járványo
sán jelentkezik. Majdnem mindig halálos elhullást okoz. A ragály
anyag nem képes hosszabb időn át életben maradni. Megtalálható 
a vérben, az összes szervekben, váladékban, ürülékben. Vadász
területen a kiszórt és nem fertőtlenített hullák idézik elő a ragály 
fellépését és terjedését, A vírus a véráramba kerülve és elszapo
rodva septicaemiás állapotot teremt s elkerül az összes szervekbe, 
gyulladásos folyamatot indítva. Láz, étvágytalanság, tompultság 
jellemzi; taraj és toroklebbeny kékesvörösszínű, orrnyílásból vála
dék szivárog. A légzés nehezített, nyak és mellkas bőre duzzadt, 
niellhasüreg nagymennyiségű savóval telt, máj törékeny, belső 
vérzések gyakoriak. A lép nem mutat eltéréseket, A központi ideg
rendszerben elfajulások, elhalások állanak elő. Elhullás 90—95%. 
Gyógyíthatatlan. Védekezésül megelőző módszerek akalmazandók. 

Baromfiak u. n. fertőző ragadós náthája, általában tyúkféléken 
fordul elő, főként őszi és téli hónapokban. Rendszerint meghűlé
ses bántalom; saprophyta baktériumok súlyosbíthatják. Az orr
üreg, garat, gége és légcső nyálkahártyája betegszik meg. Leg
több esetben elhullásra vezet; jelentősége mesterséges tenyésztés
nél és túlszaporított vadnál van főként. 

Vaddisznó malacainál fertőzött szelídkondák útján előfordul
hat a. sertéshimlő (V'ariola suilla) általános rosszullétlel, majd a 
bőrön vörös foltok jelennek meg hólyagokkal: Súlyos esetekben 
tüdőgyulladás társulhat hozzá. 

Ragadós száj- és körömfájás (Aphthae epizooticae) kórokozója 
ínég az agyagszűrőn is átmegy. Ellenálló képessége nem nagy, 
főként a fiatal állatok fogékonyak iránta. A fertőzés takar-
niánnyal, ivóvízzel és állatról-állatra történik. Tünetei: fej és nyak 
lágy részein kemény daganatok, szájban hólyagok keletkeznék, 
légzési és nyelési nehézségek. A száj váladéka fertőzi a körmöket 
hol szintén hólyagok keletkeznek. A betegség lefolyása 1—8 nap, 
A rosszindulatú száj- és körömfájás tömegesen jelentkezik és szö
vődmények nélkül az állatok elhullását okozza. .Jellegei: 5—6-ik 
napon reszketés, bágyadtság, fogcsikorgatás, összeesés és elhullás. 
Védekezés alig lehetséges: a bullák fertőtlenítése a legfontosabb, 

Szárnyasok difleriájának (Baromfihimlő) okozója szűrhető 
tagályanyag, melyet a vad-betegek váladékából, ürülékéből, szeny-
nyezett eleséggel, vízzel szed fel. Előfordulási ideje főként az ősz 
és a tél. A himlő az összes állatokon vagy csak himlős bőrkiüté
sekben nyilvánul meg vagy a száj- és toroküregben, orrüregekben 
fekélyek és elüszkösödések keletkeznek. A ragályanyag a vérrel 
a. legkülönbözőbb szervekbe kerül; máj, vese, ritkábban szívben 
gyulladásos beszűrődés keletkezik. Kiütések és álhártyák akár
hányszor a belekben is kimutathatók. A máj és vese duzzadt, lép 



kisebb mértékben szintén. Két alakja van: a bőrkiütéses ós a 
nyálkahártyakiütéses. Az előbbi főleg a fejbőrön és azok függe
lékein, az utóbbi a nátha súlyos alakjának kórképében jelent
kezik. Heveny alakban 4—5 nap alatt elhullással végződik, egyéb
ként hosszú ideig elhúzódhatik. A betegek 50—70%-a elhull. Véde
kezés tisztasággal, betegek kilövésével és fertőtlenítésével lehet. 
Jódtinkturával orvosolható. Ojt ások (állatorvos) immunizálnak. 

Veszettség. Okozója agyagszűrőn átmenő kórokozó, izgatott
sággal, bénulással járó fertőző megbetegedés. Terjesztése főként 
húsevők által történik, fogékonyak a róka, farkas, főként a kutya, 
macska; kérődzők, vaddisznó. A fertőzés harapás útján történik 
vérbe oltott nyállal. Tünetei nem egyformák. A fertőzött állat 
szeszélyes, nyugtalan, fekvés közben kapkod, hirtelen zajra ijed. 
összerezzen s a kapott sebet harapdálja. Kern esznek, hanem min
dent rágnak, innának, de nehezen nyelnek. A kérődzők dühönge-
nek, támadnak; eleinte székrekedésük, később hasmenésük van. 
Izomremegés és bénulás következtében 3—6 nap alatt elhullanak. 
A veszettség csaknem mindig elhullással végződik. Szárnyasoknál 
az elhullás 2—3 nap alatt következik be. 

Dermedés. Tetanus, (szarvasbetegség, merevgörcs stb.) hatá
rozott talajbetegség. Csírái még a légelhagyottabb helyeken is 
megtalálJiatők, melyek a talajban is szaporodnak. Szaporodás 
közben erős mérget (toxint) termelnek s úgy a csírák, mint a 
baktériumméreg nagyon szívósak. A fertőzés leginkább seben ke
resztül történik. Merevedéssel jár, szarvasfélék kevésbé érzé
kenyek. 

Sugárgomba (Aclinomycosis), mély fekvésű, mocsaras vagy 
árvizes legelőn, esős nyáron a legelő állatokat támadja meg s a 
fertőzés igen nagy számú. A sugárgomba oszlás és spóraképződés 
útján szaporodik, kalászosok, fűfélék szárának légcsatornáiban 
élősködik. Rendkívül ellenálló a napfénnyel szemben is. Legtöbb
ször a nyelv betegszik meg, de gyakori a fej, nyak, gége környé
kének a megbetegedése is. A nyelvháton fekélyek, sipolyok kelet
keznek. Súlyosabb esetekben a nyelv megdagad és kemény lesz 
(deszkanyelv). A betegek nyálaznak s a nyelvet bűzös váladék lepi 
el, sokszor a nyelv kilóg a szájból. Egyéb helyeken daganatok 
keletkeznek. Disznókon a tőgy és mandula megbetegedése gya
kori. Kezelése a daganat teljes kiirtása. Lefolyás igen hosszú, 
néha évekig elhúzódik. 

Tüdőpenész okozója főleg az Aspergillus fumigatus, fácánok 
nál, foglyoknál, főleg a fiatalokban néha tömeges elhullást idéz 
elő. Előfordulása hasonló a sugárgombáéhoz. Kevésvérűség, le
soványodás, nehézlégzés, szárnyak leeresztése, hasmenés, nyálka
hártya felrakodások, bénulás jellemzik. Fiatal állatoknál gyorsan 
előrehaladó tüdőgyulladás pár nap alatt elhullást okoz; időseb-



beknél néha több hétig- is eltart. A betegség igen ragadós. Gyógy
szerekkel nem orvosolható, védekezés száraz, jólszellőzött helyisé
gek és fertőtlenítés valierekben. Fontos a nedvesség és talajvíz
mentes teriilet kiválasztása a voliere elhelyezésénél. 

Szájpenészt (Soor) Oidium albicanus nevű gomba okozza, elégé 
ritka. 

Kosz (Favus) fertőző bőrbetegség, okozója az Achirion gallinae 
nevű gomba. Szórványos megbetegedést okoz, ismertetője szürkés
sárgás behorpadt seb, főként az orrháton, lábakon, hason, honnét 
a szőr és a toll lehull. Tyúkféléken, nyúlon fordul elő, kevésbé 
veszélyes. 

Egyéb megbetegedések. 
A vadjaink leginkább veszélyessé válható megbetegedéseit, 

melyeknek okozói az állat- és növényvilágból származnak, le
tárgyalva, még meg kell emlékeznünk néhány megbetegedésről, 
melyek közül legnagyobb jelentőséggel a vérhas bír. 

A vérhas előidézője ma még ismeretlen; főként váladék útján 
terjed és inkább a szopós és fiatal vadra veszedelmes. Heves has
menéssel jár; az ürülék híg és bűzös, később a nyitott végbélen 
önkénytelenül is kitódul a bélsár. Előrehaladottabb állapotban a 
vad elfekszik, nyálaz, görcsöket kap és egy-két nap múlva ki
múlik. Nem ritka betegség, főként az őzállományban okoz nagy 
veszteségeket. Leginkább tavasszal fordul elő. A gyantás, mézgás 
rügyek fogyasztása veszélyes. Preventív intézkedés a vad jó erő
ben tartása, helyes takarmányozása. Adhatunk tannintartalmú 
anyagokat, jó a tölgymakk és a vadgesztenye. A beteg vad ki
lövése ajánlatos. 

Tavasszal, közvetlen a kikelet után több éven keresztül meg
figyeltem a foglyTok aránylag ritka, de majdnem mindig elő
forduló elhullását, Teljesen egészséges, erőteljes, jó kondícióban 
lévő foglyok — főként kakasok — elhullanak és sem kóros meg
betegedés (baktériumos fertőzés), sem férgek jelenléte nem álla
pítható meg. Az elhullott egyedeken boncolásnál a szívben vér
bőséget és a szívburkon vérzést állapítottam meg. Fejben is gya
kori a vérbőség. Okozójaként a tavasszal erőteljesen meginduló 
párzási ösztönt tartom, amikor a fogolykakas részben a párbajok, 
részben a meginduló nemi ösztön következtében erős felindulásba 
jön. Ajánlatos volna ilyen irányban kiterjedtebb megfigyelést 
végezni. 

Rovarkárokkal kapcsolatosan nem szabad megfeledkezni a 
mérgezésekről, melyeket a vad az erdőn akár mérges növénnyel, 
akár a takarmányon megtelepedett mérgező anyagokkal vesz fel. 
Mérges növények felvétele ugyan a legritkábban történik meg, 
mert a. vad ösztönszerűen nem veszi azt fel; a rovarok követkéz-



tében fellépő mérgezés azonban elég gyakori. Legveszedelmesebb 
a Porthesia chrysorhea, a sárga vagy aranyfarú lepke hernyójá
nak a hernyószőre (szabadszemmel alig látható apró hernyó
szőrök), hozzá hasonló a Cnetocampa processionea. Ezek az apró 
hernyószőrök a növényzetet ellepve külsőleg bőrgyulladást, bel
sőleg mérgezést okoznak. 

Tyúkféléink, főleg fácánok csir adag adását a fartő zsír-
mirigyéhek eldugulása okozza. Tünetei a farok felborzolása, a 
beteg testrész csipkedése. Célszerű a pattanást felszúrni s a vála
dékot eltávolítani, miután a sebet 2%-os kreolinos oldattal kimos
suk és kollódiummal bekenjük. Ha a környék is gyulladásos, azt 
vazelinozzuk. 

Dugulás esetén hasznos szolgálatot tesz egy vazelinozott 
gombostű, gombjával a végbélbe vezetve, valamint karlsbadi só 
vagy faolaj adása. Gyakorlati vadászok keresztespók megeteté-
sét ajánlják, 

A csicsóka, mint vadtakarmány közismert, földben hagyva 
táplálkozásra szarvas-, vaddisznóféléknek igen jó; fácánok, fog
lyok is szívesen szedik a meg nem fagyott földből. Nagyobb 
mennyiségben hasmenést okoz. Kiszedve és tárolva tavasszal 
hamar csírázásnak indul és ilyen állapotban dr- Pápai (Állat
orvosi Közlöny, 1936. V.) mérgezést állapított meg. Tavaszi csí
rázás idején csicsóka t vadtakarmányul ne használjunk fel. 

Tavaszi vedlés — főként őzeknél — erősen igénybe veszi a 
szervezetet, mert a szükséges anyagokat az átmeneti (tél — 
tavasz) idő friss, zsenge tápanyagai '— részben a gyors növés 
miatt is — nem bírják adni. s következtében gyakori a vérsze
génység fellépése, mi sokszor elhullást idéz elő. 

* 
A betegségek a szabadon fejlődőt* és szaporodott vadnál for

dulnak elő legkevésbé; zárt vadasokban, mesterséges tenyészté
seknél gyakoribbak és veszedelmesebbek. Általánosságban a 
betegségek közvetett okát a helytelen vagy nem elégséges takar
mányozásban kell keresnünk. A hiányos táplálkozás következté
ben a vad ellenállóképessége csökken, szervezete sokkal erő
teljesebben reagál a különböző betegség előidéző káros ténye
zőkre. A megbetegedések — jóllehet egész évben előfordulnak — 
leggyakrabban a téli hónapokban jelentkeznek. 

Az egyes betegségeknél felsoroltam azokat az orvoslási eljá
rásokat és gyógyszereket, melyekkel ezidőszerint az állatorvosok 
és a gyakorlat alapján sikeres gyógykezelés érhető el. Vadállo
mányunknál közvetlen orvoslásra — a megfoghatókon és a 
voliére-tenyésztéseken kívül — alig nyílik alkalom, majdnem 
egyedüli sikerre vezető védekezési eljárásul a megelőzés marad. 
Nézzük, milyen megelőzési módszerek állanak rendelkezésre. 



Erőművi sérülések ellen védekezni nem tudunk. Ha olyan 
törés vagy zíízódás áll elő, hogy a vadat megfoghatjuk, akkor 
a szervezet már a további fenntartásra nem igen alkalmas a leg
több esetben, tanácsos az ilyent kilőni, he szenvedjen fölöslege
sen. Miután elég ritkán fordul elő,. nagy jelentősége úgy sincs-
A vadászati sebzések ellen bármennyit küzdünk, megszüntetni 
Úgy sem bírjuk; ezzel mint elkerülhetetlen rosszal számolunk. 

A klimatológiai viszonyok kihatásait csökkenthetjük, bár 
teljes megszüntetése nem áll módunkban. Nagyvadnál gondos
kodjunk az állomány megfelelő téli takarmányozásáról (nyáron 
a vad maga keresi fel azt). Nem elégséges a szálastakarmány 
(lucerna, esépeletlen zab, babszár, széna stb.) kirakása, hanem a 
nedvességtől való megvédés mellett (penészesedés) gondoskodjunk 
fagymentes időben nedvdús (répa, burgonya, csicsóka) takar
mányról; kis fagynál (—4, —5 C-ig) adhatunk takarmány
káposztát (nagyobb hidegnél már hurutos megbetegedést okoz), 
nagyobb hideg alkalmával etetőknél — nedvességtől védve -
tört vadgesztenyét (vérhasnál ajánlatos), tölgy- és bükkmakkot 
és ha tehetjük, kevés zabot, árpát vagy tengerit. Tavasszal az 
átmeneti időben igen tanácsos szemesabrak, ha kisebb mennyi
ségben is. Kisvadnál: nyúlnak lucerna, kevés répa, káposztalevél; 
szárnyasoknál ocsúfélék, tengeri (inkább csövesen, hogy erőseb-
hen igénybe vétessenek), dohánymag (belső élősködők miatt 
nikotin tartalmánál fogva, igen jó s a vad nagyon szereti), nem 
penészes sajtolt vagy kifőzött törköly; ősszel fagy előtt répa, 
burgonya főzött állapotban, tavasszal tengeri, — szemes — árpa 
és zab 3—3—4 arányban keverve adható mindig frissen és olyan 
mennyiségben, hogy a vad még további élelemkeresésre és ezzel 
mozgásra legyen kényszerítve. Sok takarmány egy helyben tartja 
a vadat s szervezete veszít ellneállóképességéből. Ha gondosko
dunk a vad útjainak a lehető tisztántartásáról, hóekézéséről, 
akkor az áttelelés kérdését és .ezzel a megelőző védelem legfon
tosabb kérdését megoldottuk- A téli takarmányozás a sózókkal 
együtt alkalmas arra, hogy gyógyszereket vigyünk be a vad 
szervezetébe és ezzel is ellenállóbbá tegyük. Mint megelőzés, a 
vad téli takarmányozása legfontosabb teendő s ha ennek eleget 
tettünk, akkor nyugodtan várhatjuk a kitavaszodást, betegségek 
fellépésének a lehetőségét a legkisebbre csökkentettük. Igen fon
tos a vérhasra való tekintettel a tavaszi takarmányozás (főként a 
szemes abraktakarmány, vadgesztenye, tölgymakk stb.) megfelelő 
volta, mi kisebb mértékben is elejét veszi a megbetegedések leg
nagyobb részének; főként az őzállománynál fontos a keresztül
vitele. 

Ne feledkezzünk meg arról sem ,hogy a vad gyógyítására álla
nak mindazok a gyógyító értékű füvek, amelyek az erdőn-mezőn 



előfordulnak. Nem hiába tartja a régi szólás-mondás, hogy a Min
denható minden gyógyszert a fák és füvekbe helyezett el, igen sok 
alkalmas gyógy fű kerül a vad emésztőszerveibe legelés közben és 
könnyen valószinűsíthető, hogy ösztönösen éppen azokat veszi fel, 
melyekre pillanatnyilag szüksége van. 

Kisvadnál nem feledkezhetünk meg a fészkelések ideje alatt a 
nedves, hideg területeken, korai tavaszi takarmányokban a fész
kelő vad zavarásáról, hol a fészkelést meg kell akadályoznunk, 
mert a fészek hűvös éjjeleken áthűl, a tojások megromlanak, vagy 
a korai kaszálással tönkre mennek. Járjuk le ezeket a területeket 
állandóan és a fészkelő vad, más nyugodtabb helyet keres magá
nak, mivel a szaporodásunk jó részét biztosítottuk; tekintve, hogy 
a korai takarmányfélék alkalmasak leginkább a fészkelésre. 

Igen fontos a vad zavartalanságának biztosítása. Nyugodt 
vadszaporodásra nyugalmas, háborítatlan területen számíthatunk, 
igyekezzünk ezt a lehető legnagyobb mértékben biztosítani. Jól
lehet a nagyvadra is igen fontos ennek a keresztülvitele, mégis 
legnagyobb jelentősége a tyúkféléknél van, melyek igen hamar 
ott hagyják a fészket és a tojás tönkre megy. 

Amíg a zavartalanság egyik oldalról a szaporodásnál bír 
jelentőséggel, másik oldalról a vad nyugalmának biztosításával 
fontos. Az állandóan nyugtalanított és zavart vad nemcsak a 
helyét hagyja ott, hanem a folytonos félelem, az állandó zavarás 
az emésztésre káros hatású és bár nem nagy kihatású, mégis 
anyagcsere-zavarokat okozhat, lesoványodást idéz elő. 

Az állati élősködők elleni védekezésül az egyes fajtáknál fel
soroltam a rendelkezésünkre álló orvoslási módokat. Nézzük azt, 
hogy a sózókban, de főként takarmányokban milyen gyógyszerek 
adása járhat eredménnyel. 

Elsősorban jegyezzük meg, hogy erősen szagos, vagy szokattan 
illatú anyagokat a vad nem veszi fel — esetleg hosszabb idő 
múlva — tehát a lehetőséghez mérten alkalmazkodnunk kell ehhez 
a körülményhez. 

Egyik legfontosabb fejlődés elősegítő szerünk a foszforsavas 
mész a csontfejlődés elősegítésére. Jóllehet, soha nem adhatunk 
annyit, hogy a vad ilyen irányú szükségletét teljesen kielégítsük, 
mégis nagyon üdvös, főként az agancs fejlődésére a foszforsavas 
mésznek takarmányokkal, vagy sózóban való adagolása. Tiszta, 
zsíros agyaghoz 25—30% só, mintegy ugyanennyi foszforsavas 
mész jól összekeverve (egyesek rétegekben, mások összekeverve 
ajánlják) a vad fejlődését elősegítjük. A takarmányokban sokkal 
szívesebben felveszi a vad úgy a foszforsavas meszet, mint a bele
kevert gyógyszereket, ahol tehát rendszeres téli takarmányozás 
folyik, ott inkább ezekkel adjuk, míg a sózok külterjesebb vad-
gazdaságokban és nyáron bírnak jelentőséggel. 



A gyakorlati vadászok a következőket ajánlják: Illés Nándor 
a belső élősködők ellen: 25 kg agyag, 5 kg só, 100 grm acidum 
aiseuicum, vagy 25 kg agyag, 5 kg só és 200 grm aranykén. Krippel 
% rész agyagra % rész sót és 5 kg sóra 1 kg foszforsavas meszet 
vagy helyette Holfeld-féle takarmányport ajánlja. (A foszfor
savas mész mennyiségét kevésnek tartom). Ujabban a sózókban 
a Wirker-féle rezsónyalatópor használata terjedt el, melyek hasz
nálatát a legmelegebben tudom ajánlani. 

Belső kórokozók ellen (orsóférgek) areea dió, főként az újab
ban használt dohány por (takarmányban 1:50 arányban), dohány
főzet, tannintartalmú anyagok hatásosak, mégis az egyes belső 
élősködőknél felsorolt gyógyszereknek a szervezetbe való juttatá1 

sához inkább h asznál junk mindenkor takarmány féléket, melyek
kel sokkal hatásosabb eredményeket érhetünk el. Az etetőre szo
kott vad szívesebben veszi fel, mint sózóból, hol állandó nedves
ségnek, napsütésnek, stb. van kitéve. 

Gyakorlati vadászok szerint és jól bevált eredménnyel hasz
nálható Syngamus ellen a kamlin-por (belélegeztetve), mások 
ajánlják a foghagymának az etetését (tisztán vagy eleségben). 
Külső élősködők ellen ajánlják 1 négyzetméter kitisztított terület 
közepén 6—10 kg égetett mésznek az elporlasztását és kúpba
húzását fürdőnek; torokpenész ellen egy liter vízre 1 dkg vasgálic 
feloldását és ivóvízbe adását. Ezer féle orvosságot, tanácsot hall
hatunk, komolyabb esetekben mégse feledkezzünk meg az állat
orvosról, főként a fertőző baktériumok által okozott megbetege
dések eseteiben, melyek ellen csakis az elhullott tetemek fertőtle
nítése ós elégetése, valamint elföldelése (legalább 1.5 m mélyre) 
útján védekezhetünk. 

Az eddigiek alapján megállapíthatjuk azt, hogy a legmeg
felelőbb védekezési módunk a megelőzés; a vad jó testi erőben való 
tartása. Az erős szervezet ellenálló, többet bír és megbetegedés 
esetén is könnyebben tud megküzdeni a kórral. Természetesen igen 
fontos az állandó vérfelfrissítés a beltenyésztés elkerülésére 
(ajánlatos 5%); fácánnál az ellenállóbb fajok tenyésztése vagy 
keresztezése. Ezt legjobban a vérfelfrissítéssel kapcsolatban esz
közölhetjük, miértis mindig mérlegelendő a beszerzés a már el
mondottak figyelembe, vételével. Degenerált állomány is feljavít
ható, ellenállóvá tehető ezen az úton; ne hanyagoljuk el ezt a vad
betegségekre is nagy befolyással bíró kérdést. 

A vad ellenállóképességét erősen befolyásolja a mozgási 
lehetőség. Minél nagyobb terület áll rendelkezésére, annál erő
teljesebben fejlődik és könnyen megmagyarázható kisterületű 
vadaskertek állományainak a néha súlyos veszteséggel járó meg
betegedése vagy elkorcsosulása. Minél közelebb áll egy terület
adottsága az ősfejlődéshez, minél természetesebb körülmények 



között él ott a vad, annál kevésbbé van kitéve a kultúrhatások 
degeneráló erejének és a betegségek fellépésének. 

A természet a maga erősen szelektáló közreműködésével 
megmutatja az utat, .melyet követnünk kell, hogy a megelőzés 
a maga teljességével keresztülvihető legyen. Miután minden 
területtulajdonos nagymennyiségű vad elszaporítását tartja fon
tosnak, sokszor a minőség rovására is, és ez az irányzat országos 
jellegű; a vadbetegségekkel kapcsolatos kérdések állandó szem
meltartása nagyon indokolt. Sajnos, a legtöbb helyütt alig 
törődnek ezzel; megfigyelések, sőt a betegség megállapítások is 
igen ritkák, a gyógyítás vagy az orvoslószerek alkalmazása pedig 
alig fordul elő a mesterséges fácán- és fogolytenyésztésen kívül. 
Okát talán abban is kereshetjük, hogy egy-egy hullavizsgálathoz 
nincs mindenkinek kedve (főként felszerelése), intézeteink pedig 
igen magas díjakat számítanak fel egy-egy laboratóriumi vizs
gálatért. Ezért volna fontos egy vadgazdasági kutatóintézet és 
kísérleti vadászterület megszervezése. 
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Dr. Kukuljcvic: Állategésziségtan ós járványtan. 
Brehm: A z állatok világa. (Új kiiadás.) 
Illés: Vadászati ismeretek kézikönyve III. kötet. 
Illés: Vadőr. 
Krippel: Vadászat és fegyver!an. 
Diezel—Mika: A z apró vad vadászata. 
Fónagy: A fácán és fogoly vadászata — tenyésztése. 
Bálás—Winkler: B aroimfibetegségék. 
Dr. Lőrincz: Parasitologiai jegyzet. 
Dr. Eátz: Paraisitologiia. 
Állatorvosi Közlöny. 
Nimród V a d á szfú ,j s á g. 
M a g y a r Vadászújság. 

# 

Wildkrankheiten. Von J. Péterfay. 
Wildkrankheiten treteii in Ungarn eher nur vereinzelt und 

nicht als verheerende Seuchen auf, was mit Rücksicht auf den 
hőben Wildstand des Landes eine erfreuliche Tatsache ist und 
auf einen befriedigenden Oesundheits- und Kráftezustand des 
Wildes, alsó auf ein stá'ndíges Gleichgewicht zwischen Wildstand 
und seinen natiirlichen Lebensbedingungen deutet. — Damit lásst 
es sich auch erklaren, dass für den Ausbau einer wissenschaft-
lichen und experimentellen Wildkunde bisher wenig getan 
wurde; die restlose Erhaltung der hochwertigen Qualitát des 
ungarischen Wildes erfordert aber weitblickende Vorsorge und 
die baldmögliche Aufstellung eines wildbiologischen Forschungs-
instituts. 



Die Wildkrankheiten teilt Veri. in 3 Gruppén. Diese kőimen 
náhmlich durch: 

a) mechanische Verletzungen, klimatische Einwirkungen und 
Nahrungsströrungen, 

b) Parasiten, und • 
c) Bakterien verursacht werden. 
Die Krankheitserreger werden aufgrund der neuesten Lite-

ratur und der reichen Erí'ahrungen Verfassers eingehend bespro-
dhen, ebenso auch die zur Verf'ügung stehenden Heilmittel und 
anzuwendenden Vorbeugungsmassregel, wobei Verf. wiederholt 
betont, dass jede Wildart nur in ihrem natürlichen und unzerstör-
ten Lebensraum gesund erhalten und zur höchsten Wertleistung 
gebracht werden kann. 

* 
Les maladies du gibier. Par J. Péterfay. 
En Hongrie, Pabondance du gibier et les conditions naturelles 

de son existence jouissent de l'équilibre nécessaire; aussi les 
maladies du gibier sont-elles des phénoménes isolés. 

On trouve dans le travail la description détaillée des maladies 
dues 1° aux blessures, effets climatiques, perturbations alimen-
taires; 2° aux parasites; 3° aux bactéries, et l'Auteur expose les 
moyens de guérison et de prévention en insistant sur la nécessité 
de la création d'un institut pour les recherches biologiques sur le 
gibier. 

The diseases of game. By J. Péterfay. 

In Hungary the natural conditions are fully adapted to tha 
needs-of its game and therefore diseases among it rarely occur. 

The author deals with the diseases due to: 1. external injuries, 
climate and feeding troubles, 2. parasites and 3. bacilli. He alsó 
describes their cure and suggets preventive measures, pointing 
out the necessity of the establishment of a research institute for 
game biology. 




