
Arklių  gripas 

Šiais metais (2019) Tarptautinė sportinių žirgų federacija ir Pasaulio gyvūnų sveikatos 

organizacija išplatino informaciją apie Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Didžiojoje 

Britanijoje, Nigerijoje ir JAV užregistruotus po keletą arklių gripo atvejus.  Veterinarijos 

gydytojams patariama kontroliuoti, ar laikomasi visų reikalavimų žirgų renginių metu bei 

užtikrinti, kad reguliariai būtų vykdomas vakcinavimas nuo arklių gripo viruso. 

 Arklių augintojai savo ruožtu raginami griežtai laikytis biosaugos reikalavimų, taikyti efektyvias 

gyvūnų viršutinių kvėpavimo takų susirgimų profilaktikos priemones. Valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba, įvertinusi gautą informaciją bei atsižvelgdama į pastaruoju metu 

pasireiškusį kitos užkrečiamosios ligos - arklių rinopneumonijos paūmėjimą, šalies arklinių 

šeimos gyvūnų laikymo vietose atlieka klinikinius tyrimus, ima mėginius laboratoriniams 

tyrimams. Šiais tyrimais siekiama išsiaiškinti ligos sukėlėjus ir plitimo šaltinius.  

„Lietuvoje kasmet užregistruojama po nedidelį arklių gripo protrūkį. Liga pagydoma, tačiau 

laiku nediagnozavus, ji gali atnešti didelių nuostolių arklių ar žirgų laikytojams. Todėl labai 

svarbu, kad gyvūnai būtų laiku skiepijami ir augintojai griežtai vykdytų biosaugos 

reikalavimus“, – komentavo Tarptautinės žirginio sporto federacijos (FEI) veterinarijos 

gydytojas Algis Dranseika. Specialisto teigimu, arklinių šeimos gyvūnų laikytojai ir žirgynų 

savininkai, pastebėję arklių susirgimo požymius, turėtų nedelsiant kreiptis į veterinarijos 

gydytojus bei stengtis, kad užkratas neišplistų. Sergančius gyvūnus reikėtų skubiai atskirti nuo 

sveikų, apriboti jų judėjimą, prižiūrintis personalas turėtų vengti kontakto su kitose gyvūnų 

laikymo vietose laikomais sveikais arkliais. Svarbu tinkamai tvarkyti šalutinius gyvūninius 

produktus, reguliariai naikinti graužikus ir kitus kenkėjus, dezinfekuoti gyvūnų laikymo patalpas, 

skalbti ir dezinfekuoti darbuotojų drabužius.  

Arklinių šeimos gyvūnų laikytojai ir žirgynų savininkai privalo savo gyvūnus reguliariai 

vakcinuoti, ir, jei būtina, taikyti pakartotiną vakcinaciją.  

Sportiniuose renginiuose dalyvaujantys žirgai turi būti pakartotinai vakcinuojami kas 6 mėn. 

Arklių gripas – ūmi užkrečiama arklių liga, kuriai būdingas kvėpavimo takų uždegimas. 

Užsikrėtę arkliai virusą gali platinti apie 10 dienų. Gyvūnams susirgus, kūno temperatūra pakyla 

iki 41°C, jie sunkiai kosti, atsiranda pūlingos išskyros iš šnervių. Gali pasireikšti raumenų 

skausmai, apetito stoka, padidėja pažandiniai limfiniai mazgai. Paprastai arkliai pasveiksta per 

10-20 dienų, tačiau sausas kosulys išlieka. Sunkios eigos atveju arkliai pilnai pasveiksta tik po 6 

mėnesių. Gyvūnai gali užsikrėsti tiesioginio kontakto metu nuo sergančių arklių ir netiesioginiu 

keliu – nuo užkrėstų priežiūros priemonių, arklidžių, girdyklų. Pastebėjus tokius požymius, 

sergančius arklius būtina atskirti nuo kitų ir kreiptis į veterinarijos gydytoją. 
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