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Kis helyen is okosan: a lovak életterének kialakításáról
Az ideális képet ismerjük; lovak ménesben, nagy területeken bóklászva, kielégítve természetes
élettani igényeiket. Sokan ezt, bár szeretnék, ilyen-olyan okból nem tudják biztosítani. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy ne is lehetne közelebb hozni lovaik igényeit és a helyi adottságokat.
Elsődleges és nem lehet eleget hangsúlyozni; a lovak társas lények, akik idejük nagy részét
legeléssel és vándorlással töltik, ha tehetik.
A szeparált, istállózó tartás, jobb esetben kiegészülve némi „szellőztetéssel” egyéni karámokban,
nem követi ezt az igényt. A ló a szabadban és társaságban lehet ló. Egyébként csak egy rab. Hagyjuk
kint többedmagával, sem szüksége, sem igénye nincsen a „bekuckózásra” – ez számunkra, emberek
számára fontos a komfortérzethez, nem pedig számukra.

Egy példa pataáztató gázló kialakítására

Helygazdálkodás
Szabadban tartott lovaink is tudnak látványosan „unatkozni”, minél kisebb az életterük, annál inkább
nő a semmittevéssel töltött idejük. A víz és élelem rövid úton és könnyen elérhető, innentől kezdve
alig-alig marad feladat a napra (legfeljebb némi konfrontálódás a többiekkel, ha túl kis helyen túl sok
lovat zsúfolunk össze, ami nem célszerű). Ez eddig még csak fél siker; kint vannak, együtt vannak,
de még nincs meg a napi elfoglaltság, a napi „vándorlás-érzés”. Mit tehetünk, ha a területünk
nagysága nem teszi lehetővé, hogy kilométereket bolyongjanak?
Külföldön sok kreatív és hasznos példa létezik az úgynevezett folyosós kialakítású élettér1. oldal (összes: 5)
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elrendezésekre, magán lótartóknál, lovardákban, és lovak rehabilitációjában egyaránt.
Az elv mindenhol ugyanaz; minél több mozgásra késztetni a lovat. A terület kerítésén belül
kialakított különféle folyosós megoldásokkal a megtett távolságok növelhetőek, a lovak nem érik el
az etetőt és itatót, pihenőhelyeket, stb. a legrövidebb úton, hanem vándorolniuk kell a különféle
helyszínek között. Ezzel többszörösére nő a napi megtett út, és jobban elfoglalják magukat közben,
ami jó hatással van a mentális kondíciójukra is.
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A megfelelő élettér és mozgás segít a paták rehabilitációjában és az egészségmegőrzésben is

Sokan csupán műanyag karókkal oldják meg a folyosók, elválasztók kialakítását. Egyrészt ez mobil,
esetleg később variálható lehetőséget ad, másrészt ha a lovak igényeit és szokásait hosszabb távon
megfigyeljük, lehet, hogy ezen okból is szeretnénk alakítani az elrendezésen később, mielőtt
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véglegesítenénk az életteret. Egy biztos; mindenképpen érdemes árammal ellátni az egész
rendszert, hiszen leleményes lovak mindig akadnak, akik, ha rájuk van bízva, szívesen átrendezik a
dolgokat, hogy valamihez rövidebb úton hozzáférjenek.
Mozgásra ösztönzés
A folyosók önmagukban nem elég csábítóak, ha a víz és élelem közel van egymáshoz, vagy egy
helyen érhető el csupán. Biztosítani kell, hogy több helyszínt is indokolt legyen felkeresniük, és egyegy helyen ne töltsenek el sok időt. A víz, sólelőhely egymástól távol, és a széna több kisebb
porcióban való kihelyezése (akár a földre, akár hálóban) elősegíti a vándorlást.
A folyosózással önmagában még nem is értünk a kreatív élettér-alakítás végére. Érdemes a szénát is
minél több elfoglaltságot adó módon elhelyezni.
A már említett szénahálóval az evés jellegét kicsit jobban közelíthetjük a természeteshez, hiszen
ilyenkor a ló pár szálanként tud csak hozzáférni a takarmányhoz. Kiszórhatjuk a szénát adott
területre villahegynyi kis kupacokban is. Olyan kreatív ötletek is léteznek, ahol a hálók egy forgó
„ringlispil”-re vannak akasztva, és gyakorlatilag lassan mozognak a ló előtt, amíg az menet közben
csipeget belőle.
A variálható talaj-adottságok óriási előnyei a folyosós rendszernek. Rehabilitációban is előszeretettel
használják ki a szűkebb utak adta „kikerülhetetlenséget”, így hatékonyan stimulálva a (patkolatlan!)
patákat és a mozgás szervrendszerét a folyosók egyes részein létesített kavicsos, köves részekkel,
vagy éppen vízátfolyással, homokkal, sóderrel. Az angol Rockley Farm rehabilitációs
tevékenységének egyik alappillérét is egy ilyen, változatos talajokkal kombinált, folyosós élettér
adja, de a már említett Paddock Paradise élettér-kialakítási technológia ötletgazdája is egy
élettanilag helyes körmölés terén szakértővé vált amerikai úriember, Jamie Jackson, aki vadlovak
megfigyeléséből levonva következtetéseit, dolgozta ki a koncepcióját, melynek mintájára már
Európa-szerte is sok lótartó hely alakította át korlátozott mennyiségű területét a lovak természetes
igényeihez közelítve.
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Kedvező élettani hatások
A mozgásmennyiség növekedése természetesen rengeteg pozitív fizikai, egészségügyi hatással bír.
A lábvégek sokrétű stimulációja (természetesen patkolatlan lovak esetében!) segít a paták
egészségének megőrzésében, vagy visszaállításában, valamint a mozgás szervrendszer fejlődésében
egyaránt. A kellő mozgás és az igény szerinti szálastakarmány-felvétel jó hatással van az
emésztőrendszerre, és elősegíti korunk lovainak népbetegségeinek, mint a gyomorfekély és a
kólikás tünetegyüttesek, elkerülését. A légzés szervrendszerére is optimálisan hat. Mentális
poztívumai is mérhetőek; a szociális kapcsolatok, a kellő mértékű elfoglaltság kiegyensúlyozott,
pszichésen is egészséges lovakat ad számunkra.
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