Az istálló és környéke
Ha több lovasiskolában jártál már, különbözőképp tartott lovakkal találkozhattál. Lovaink akkor
érzik a legjobban magukat, ha természetes igényeiket minél inkább ki tudjuk elégíteni. Mi szükséges
ehhez?
- Friss levegő, huzat nélkül
- Sok mozgás, szabad kijárás
- Sok fény, napsütés
- Közvetlen kapcsolat más lovakkal
- Szabályos napirend, rendszeres takarmányozás
- A végzett munkának megfelelő etetés
- Friss víz
Összefoglalva a legfontosabb a fény, a levegő, a mozgás és a törődés.
A legtöbb lovasiskolában boxokban állnak a lovak. Egy átlagos box mérete 3,5 x 3 m. Boxos
istálló is lehet többféle. A zárt istállóban kialakított boxok általában a középen végigfutó
istállófolyosóra nyílnak. Angolboxos istállóban minden box ajtaja az istálló udvarára nyílik, így a
lovak és a környezetük között közvetlen kapcsolat van.
Futóistállóban a lovak csoportosan vannak tartva, az istálló többnyire a legelőre nyílik (így
tartják például a ménesben a csikókat, kancákat). A legelőn tartott lovak számára beállót építenek,
ami megvédi őket az időjárás viszontagságaitól, pl. az erős széltől, csapadéktól, napsütéstől.
Azok a lovak, amelyek egész évben a legelőn vannak, télire vastag, tömött szőrt növesztenek,
ami aztán megvédi őket a hótól, esőtől, hidegtől. Nem csak az igen ellenálló pónifajtákat, mint pl. az
izlandi pónit, hanem a többi lófajtát is lehet legelőn tartani. Az istállóban tartott lovakat azonban
csak lassan és fokozatosan kell ehhez a tartási formához szoktatni. Természetesen gondoskodni kell a
lovak itatásáról és etetéséről, ha a legelőn nem tudnak elég élelemhez jutni.
A lovak számára nagyon jó, ha tavasztól késő őszig nagy karámban vagy legelőn tölthetik a
napjaikat. Ott aztán kedvükre legelhetnek, futkározhatnak, hempergőzhetnek, játszhatnak. Ha egy új
ló kerül egy már összeszokott csapatba, először mindig eldöntik, hogy ki az erősebb. A csapat
„főnöke” gyakran erős rúgásokkal védi meg a rangsorban kivívott helyét. A csoportosan tartott
lovaknál figyelni kell arra, hogy a hátsó lábukról lekerüljön a patkó. Mielőtt a lovad a legelőre, a
többi ló közé engedet, mindenképpen kérd ki egy felnőtt tanácsát!
Ha van rá lehetőséged, figyeld a csoportosan tartott lovak viselkedését, játékát egymással!

