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Tisztelt Látogató! Kedves Olvasó!
A fejlett mezôgazdaság feltételezi a magas színvonalú állattenyésztést, aminek feltétele a tudatos
tenyésztés, tenyésztésszervezés. A tenyésztésszervezés a tenyésztôi munka összes fázisára kiterjedô
okszerû tevékenység. Magában foglalja a törzskönyvezést, a termelékenységgel kapcsolatos öröklôdô
tulajdonságok és azok kialakításában szerepet játszó tényezôk nyilvántartását oly módon, hogy az
állatok tenyészértéke felismerhetô legyen, ezzel az egész állomány termelékenységének fejlesztése
lehetôvé váljon. Szabatos törzskönyvi feljegyzések, és azok értékelése nélkül korszerû értelemben vett
állattenyésztés nem képzelhetô el. A nemzetközi tenyészállat-forgalmazásnak is alapvetô feltétele.
A tenyésztésszervezést a fajtafenntartással megbízott tenyésztôszervezetek, szövetségek végzik. A
hazai állattenyésztés, de az európai is, a tenyésztôszervezetek fajtafenntartási tevékenységének
minôségén alapszik. A magyar lótenyésztésben ez a tenyésztôszervezeti munka, a tudatos fajtafenntartás a mezôhegyesi ménes alapításával (1785) vette kezdetét. Kozma Ferenc 1867-tôl az állami
ménesintézeteket és méntelepeket az egész országra kiterjedô hatással a legfontosabb tenyésztési
bázisokká építette ki, ahol a tenyészkancák és mének kipróbálására bevezette a teljesítményvizsgálati
rendszert.
Már 70 évvel ezelôtt megtörtént az ország lóállományának fajta szerinti megállapítása, és a kancaregiszter elkészítése. Ezekkel az intézkedésekkel Európában is egyedül álló módon, szinte teljes
körûvé vált Magyarországon a lovak nyilvántartása. Ez a nyilvántartási, tenyésztésszervezeti rendszer tette lehetôvé, hogy ma történelmi lófajtákról beszélhetünk, egyben azt, hogy a mai tenyésztôszervezetek egy páratlan örökség továbbvivôi lehetnek.
Bár 1948-ban megszüntették az állattenyésztô szervezeteket, és 1949-tôl a politikai rendszerváltozásig az állattenyésztés-szervezés állami irányítás alatt állt, de a szinte teljes körû ló nyilvántartás
megmaradt. A rendszerváltást követôen 1989-tôl, majd különösen 1992-tôl gombamód szaporodtak
a tenyésztôszervezetek, és ismét átvették az ôket megilletô feladatokat.
Tenyésztôszervezeteink munkájára a színvonalas lótenyésztés érdekében talán nagyobb szükség van,
mint valaha, mert a tenyésztés szétaprózódott és rendkívül tôkeszegény. Ráadásul a lótenyésztés
évtizedek óta hasznosítási forma változáson megy keresztül. Hatalmas energiát kell fektetnie mind a
tenyésztônek, mind a tenyésztôszervezetnek az új hasznosítások megtalálására. Csak azok a
tenyésztôszervezetek, tenyésztôk és fajták tudnak a változó piaci igényeknek megfelelni, akik/amelyek tenyésztési programjukat e célnak rendelik alá. E kiadvány is hû képét adja a tenyésztôk és
tenyésztôszervezetek törekvésének a fajtafenntartásban a megváltozott értékrendben, az új
hasznosításnak megfelelést illetôen. Kitérnek a ma jellemzô lóhasználati formákra, de nem mulasztják
el a régi és új fajtáink teljesítményét is az olvasó elé tárni!
A Magyar Lótenyésztôk Országos Szövetsége hazai lótenyésztô szervezetek által létrehozott társadalmi szervezet, amelynek célja a tenyésztôszervezetek tevékenységének összehangolása, mindazoknak
a szakmai feladatoknak az elvégzése, amelyekkel a tenyésztôszervezetek megbízzák a Szövetséget. E
feladat ellátására a MLOSZ Tenyésztési Irodája a megyei lótenyésztési felügyelôkön keresztül végzi a
lovak a törzskönyvi alapadatainak gyûjtését és elô-feldolgozását, szervezi a fedeztetési állomásokat,
a tenyésztési hatósággal közösen mûködteti a lótenyésztési információs rendszert (OLIR). Képviseli a
magyar lótenyésztést hazai és nemzetközi fórumokon.
A Magyar Lótenyésztôk Országos Szövetsége törekvése hatékonyabbá és bôvebb körûvé tenni a szolgáltatásait, magasabb genetikai és erkölcsi értékûnek tekinteni a törzskönyvezett állományt, és minél
jobban megbecsülni azt. A tradicionális magyar lófajtákat értékükön megítélni, a tenyésztés és a sport
egymástól való elválaszthatatlanságát szakmai alapon kezelni. Olyan szakmapolitikát folytatni, ami
megcsillantja a jelenlegi gazdasági, pénzügyi és morális helyzetbôl a kitörés lehetôségét.
Dr. Mihók Sándor
elnök
Magyar Lótenyésztôk Országos Szövetsége
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MAGYAR FAJTÁINK
Hûség a tenyésztésben - eredményesség a sportban
Egyes egyedei – megfelelô kiképzés és jó lovas alatt – a ló méreteit meghazudtoló
teljesítményre képesek a díjugratás és díjlovaglás területén is, tömegesebb
egyedei pedig sikeresek lehetnek a fogatsportban. Állóképességük mind kocsiba fogva, mind nyereg alatt kiváló, ennek köszönheti a fajta rendkívüli sikereit a távlovas sportágban.
Mindezen tulajdonságai miatt, valamint hosszú élettartamára tekintettel,
nagyszerûen szolgálja a kedvtelésbôl lovat tartók sportigényét, kiváltképp
kedvelt a fiatal lovasok körében.
A shagya-arab lófajta olyan tulajdonságokat hordoz, melyek egyetlen más
lófajtában sem találhatók meg együtt, és mely tulajdonságokat a szigorú
szelekció, és a vér tisztasága miatt megbízhatóan örökíti is. Jó példa erre az
anglo-arab Ramzes (anyja a shagya-arab Jordi), aki új korszakot írt a
sportlótenyésztés történetében.
A shagya-arab Bajar az apja White Girlnek, aki lovastusában, és Bachusnak,
aki díjugratásban bizonyított az atlantai olimpián, német színekben.
A Bábolnán tenyésztett Siglavy Bagdady VIII törzsmén ivadéka, „Hungares” a 2006-os
Aacheni Lovas Világjátékokon a távlovaglás világbajnoka lett.

A bábolnai arab vagy – ahogyan azt ma világszerte jobban ismerik – shagya-arab a történelmi Magyarországon és késôbb az OsztrákMagyar Monarchia területén alapított ménesek,
Bábolna, Mezôhegyes és Radautz által
tenyésztett tisztavérû arab fajta, melyet annak
elsôsorban európai térhódítása után a különbözô nemzetek zárt törzskönyve alapján
tizenkét országban tenyésztenek tovább.
A fajta bölcsôjét, a Bábolnai Ménest a
Mezôhegyesi Császári és Királyi Ménes fiókméneseként alapították 1789-ben.
A fajta kialakulását az Udvari Haditanács 1816.
március 18-án kelt parancsának köszönheti,
melyben elrendelték, hogy a Bábolnán álló,
elsôsorban keleti vérû lóállományt az állóképesség és
használhatóság érdekében
a jövôben csak arab telivér
mének fedezzék.
A shagya-arab 41 kancacsaládból táplálkozik. Az
alapítók közül 1 angol telivér, 27 arab telivér vagy
arab kanca, 13 ôse pedig
erdélyi, moldvai, cserkesz,
magyar, radautzi néven
szerepelnek, vagyis nem
fajtát, hanem származási
helyet jelölnek.

Jussuf VIII (Joska (N)), fotó: Szalay Balázs

Koheilan Marakes P, Koheilan Karakán P (Nagy S.), fotó: G. Waiditschka
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ÉLÔ ÖRÖKSÉGÜNK
Minden törzset arab telivér alapított, melyek
közül a legismertebbek: Shagya, Gazal-Gazlan,
O’Bajan, Siglavy, Jussuf, Kemir, Koheilan,
Mersuch, Siglavy Bagdady.

Nagycsere O'Bajan XX Pamír nyergében Pachl Péter,
fotó: Mitrov Gabriella

Hungares 2006 VB Aachen, fotó: FEI Presse

A fajtát kezdetben „arab faj”-nak, késôbb
bábolnai arabnak hívták. A shagya-arab elnevezést 1978 óta használják a Nemzetközi
Shagya Arab Lótenyésztôk Társaságának (ISG)
döntése alapján, miután Bábolna akkori
vezetése nem járult hozzá a „bábolnai arab”
név használatához.
A shagya-arab ötvözi az arab telivér szépségét,
állóképességét, szervezeti szilárdságát, vérmérsékletét a kiváló tanulási készséggel, jó
mozgással, egészséges lábszerkezettel és
tömeges, de nem durva csontozattal, alkattal.
Feje száraz, nemes, ék alakú, széles homlokkal,
nagy, kint ülô, sötét színû, értelmet sugárzó
szemekkel, finom orrcimpákkal, melyek
négyzetszerû alakot öltenek. A fülek kicsik és
kecsesek. A nyak magasan illesztett, mérsékelt
hosszúságú és ívelésû, melyet vékony szálú
sörény díszit. A mar jól izmolt, a hát
középhosszú, rugalmas, amely jó kötéssel
kapcsolódik a terjedelmes farhoz. Jellemzô a
magas faroktûzés és zászlós faroktartás.
Kívánatosak továbbá az izmos, dôlt lapocka és
felkar, a terjedelmes, tiszta, száraz ízületek, a
tiszta szárak, a szabályos, ép paták. Lépése
energikus és gyors, ügetése lendületes, rugalmas, vágtája kerek, gördülékeny, tért nyerô.
Kívánatos méretei: mének (botmértékkel) 155-165
cm, kancák: 150-160 cm.

O Bajan XXII (Csillag) nyergében Bali Bogáta, fotó: Mitrov Gabriella
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A lipicai lovaknál a fej nemes, tetszetôs, bár kos- és félkosfej elôfordul. A nyak magasan illesztett, a sörény tömött, hosszú és finom szálú. A hát, ágyék széles, a kötés
feszes. A far gömbölyû, dinnye- vagy almafar. A farok hosszú és magasan tûzött.
A szügy széles, erôs, a mellkas dongás, néha nem elég mély. A végtagok erôsek.
A szár rövid, a paták szabályosak, acélosak. A mozgás tetszetôs, magas és nagy
mértékben biztos.
A lipicai ló késôn érô, szívós, egészséges és hosszú életû, intelligens, barátságos, így kiváló társa gazdájának. A lipicai ló a barokk stílus klasszikus
képviselôje. Igen tanulékony, nagyon engedelmes, jó munkakészségû, kemény,
ellenálló, nem nagy igényû fajta. Mozgása egyedülálló, ami ruganyosságában,
akciósságban jut kifejezésre. Megjelenése és mozgása impozáns. Magyarországon
a fajta egyedeit elsôsorban a fogatsportban hasznosítjuk. Bécsben, a
Spanyoliskolában a klasszikus lovaglás mûvészetét mutatják be velük.

Ez a barokk küllemû, roppant értelmes, szívós és hosszú
életû fajta méltán köszönheti
népszerûségét a magyar fogathajtósport képviselôinek is. E lovak szolgálnak élô bizonysággal arra, hogy a
klasszikus küllem nem áll ellentétben a modern sportversenyek által
támasztott követelményekkel. A
magyarországi lipicai lovak származásukban is megfelelnek a fajta
több mint 400 éves története hagyományain nyugvó szigorú nemzetközi elôírásoknak.
A fajta az 1580-ban a trieszti fennsíkon,
I. Ferdinánd fia, Károly fôherceg által alapított
udvari ménesbôl származik. A császári udvar
számára kívántak itt kiváló, a pompát, a
gazdagságot minden jellegében mutató lovat
elôállítani. A tenyésztés spanyol lovakkal
indult, de az akkori európai udvari ménesekbôl

Fotó: Kappel Edit

Fotó: Szabados Zsuzsanna

kutattak olyan mének és kancák után, amelyektôl a kívánt cél elérését remélték. A lipicai
törzsállomány az évszázadok viharaiban nem
mindig folytathatta kívánatos, nyugodalmas
életét. A napóleoni háborúk idején kétszer is
Magyarországra mentették. 1815 után az
állomány egy része Mezôhegyesen maradt,
majd késôbb a magyar lipicaitenyésztés magva
lett az 1874-ben alapított fogarasi ménesben. A
lipicaiménes többszöri költöztetése után
1951-tôl folyamatosan került mostani,
eredeti tenyészhelyükhöz, a lipicai
karsztvidékhez leghasonlóbb környezetbe, a hegyek közé, Szilvásváradra. A fajtát az egykori OsztákMagyar Monarchia utódállamaiban a
mai napig fajtatisztán, génrezerv
állományként tenyésztik.
Az elmúlt évtizedekben a kimondottan
magyar tenyésztésû lipicai fogatok az
európai és világbajnokságokon, de
más jelentôsebb világversenyeken
(Aachen, Riesenbeck, Donaueschingen
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LIPICAI

AZ ÔSHONOS MAGYAR LIPICAI, MINT HUNGARICUM

Maestoso XXX-35
Lovas: Kappel Edit, Fotó: Dallos Andor

Pluto XXXII-4 nyergében Kappel Edit
Fotó: Váraljai János

Favory XXVIII-5, fotó: Váraljai János

stb.) gyôzelmet gyôzelemre, helyezést helyezésre
halmozva versenyeztek.
Bár a lipicai fajta sportkarrierje az 1920-30-as
évektôl kezdôdik, de az 50-es évektôl napjainkig számtalan világbajnok hajtónk folytatta
a modern sport követelményeinek is megfelelni
tudó lipicai lovak gyôzelmi sorozatát.

A klasszikus „öregek”: Conversano XX-14, 2 EB,
2 VB; Favory XX-19, 3 EB, 1 VB; Favory XX-14,
3 EB, 1 VB; Favory XX-12, 3 EB, 2 VB; Neapolitano
XVIII-3, 2 EB gyôzelmet értek el.
De a mostani fiatalok, napjaink hôsei: Siglavy
Capriola X-6, Conversano XXIV-65, Favory Báró,
Favory XXVII-11, Siglavy Capriola X-45, Siglavy
Capriola X-51 jelentik a nemzetközi jó szerepléseket.
A fentiek alapján a magyar tenyésztésû lipicaiakat
– miután a világon tenyésztett más fajták közül a
legjelentôsebb nemzetközi fogatversenyen a
legtöbb díjat nyerték és nyerik – hungarikumnak
tekinthetjük.
A lipicai fajta tenyésztôinek a
„klasszikus barokk küllemmel
modern teljesítmény” elvét a
rendszeres kipróbálás mellett az
is szolgálja, hogy a nyolc törzset
– Conversano, Favory, Incitato,
Maestoso, Neapolitano, Pluto,
Siglavy Capriola, Tulipán –
folyamatosan fenntartja, külön
figyelmet fordítva a két eredeti
magyar törzs, az Incitato és
Tulipán törzsekre.
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MAGYAR FAJTÁINK
A Nonius Senior anglo-normann méntôl eredeztetett fajta típusában és megjelenésében
is kuriózum a világ lófajtáinak sorában. A nagy testtömeg, a szervezeti szilárdság,
valamint a munkaképesség és készség a tüzéri hámos feladatokat ellátó ôsöktôl
örökölt tulajdonságok.
A származását tekintve tömeges angol félvér, a melegvérû igás lófajták egyik
legtömegesebbike. Két fô típusa a nagyobb és általában fekete színû mezôhegyesi, és a szikárabb, fôként pej színû hortobágyi. Legfôbb jellegzetessége a test
nagyságával arányos, félkos-, esetenként kosfej.
Nyugodt vérmérsékletû, tartós teljesítményre képes, a korábban megrendezett
távhajtási versenyeken állóképességét és mozgáskészségét számtalanszor
bizonyította. Munkakészsége páratlan. A család mindenes lova, kocsiban és
nyereg alatt egyaránt jól használható. Legkiválóbb egyedei a modern fogatsportban nemzetközi szinten eredményesek.

Tüzér üteg

A fajta ôsapja, a napóleoni háborúk idején
zsákmányolt Nonius 1816-tól mûködött a
mezôhegyesi ménesben. A korabeli leírások
szerint „különösebb szépség nélküli” fiatal mén
a ménes arab vérrel is átitatott spanyol-nápolyi
kancáiból remek használati értékû utódokat
produkált. Ivadékaival széles körû és eredményes rokontenyésztést folytattak. Viszonylag
gyorsan kialakult a fajta konszolidált jellege,
ami a katonai szigorral megkövetelt tenyészcél-

Mezôhegyes ménesparancsnok

nak megfelelôen a középnehéz katonai hátas és
hámos típust testesített meg. E típus tökéletesen megfelelt a Mezôhegyessel szemben
támasztott követelményeknek, s egyben alkalmas volt az ország lóállományának javítására
is. A széles körben használt beltenyésztés által
kiváltott fajtahibákat kiváló angol telivér
ménekkel folytatott cseppvérkeresztezéssel
küszöbölték ki. A századfordulóra kialakultak a
Nonius törzs önálló vonalai, létrejött a fajta
modern genetikai bázisa. Lehetôvé vált a
többi törzstôl és más fajtáktól való
elkülönülés, a fajtaként való fennmaradás, homogenizálódás. A Kiegyezést követôen a Kozma Ferenc miniszteri
tanácsos irányításával tenyésztett fajta
értékét kiállítási sikerek sora jelzi. A
fajtát az egész országban nemesítôként
használták, kialakultak tájfajtái, a
mezôhegyes-vidéki és a hortobágyi. Bár
e tájfajták genetikai elkülönültsége az
idôk során csökkent, a típus különbözôsége máig szembeötlô. A két világháború alatt Romániába és Szlovákiába
került jelentôsebb létszámú állomány,
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melyeket napjainkig többé-kevésbé tisztavérben tenyésztettek tovább.
A ló katonai hasznosításának megszûnte után a
nóniusz fôleg az Alföld igáslovaként vált kedveltté, de szerepe nélkülözhetetlen volt a városi
szállítási feladatok ellátásában is. A hetvenes
években kísérleteztek a fajta sportirányú átkeresztezésével, de ez szélesebb körben nem
tudott elterjedni.
A Nóniusz Lótenyésztô Országos Egyesület
1989. évi megalakulását követôen ismét a fajtatiszta tenyésztés és a génmegôrzés vált a
meghatározó tenyészcéllá.
A fajta jövôbeni szerepét jellegzetes külleme,
konstans származása és kiváló fogatló-tulajdonságai határozhatják meg. Jelentôs értéket
képvisel, mint génrezerv. A tradícionális ménesek – Mezôhegyes, Hortobágy – ma is
meghatározóak, de az utóbbi idôben a pár
kancás kistenyésztôk szerepe is jelentôsen
felértékelôdött, állományuk egyre inkább alkalmas a fajta genetikai bázisának megôrzésére.

NÓNIUSZ

TRADÍCIÓ - EGYEDISÉG - MINÔSÉG

Nonius XVII-30

Nonius III-74

Bokodi Sándor nóniusz ötösfogata Aachenben

Egyesület
A nonius fajta tenyésztését napjainkban az
1989-ben alapított Nonius Lótenyésztô Országos Egyesület irányítja.
A fajta törzsállományát 650 kanca, illetve 80
mén alkotja, húsz eredeti kancacsaládja közül
11- et sikerült napjainkig megôrizni.
Az egyesület tenyésztési céljaként kinyilvánítja,
hogy ápolni kívánja a nóniusz fajta évszázados
tradícióit, meg kell ôriznie egyediségét, emellett
a modern kor számára értelmezhetô minôséget
kell létrehoznia.
Nonius IV lovaglás
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MAGYAR FAJTÁINK
A furioso-north star kialakulásának - mint több történelmi magyar lófajtánknak is - a
mezôhegyesi ménes adott otthont. Csekonics József és munkatársai érdeme a késôbbi
kancacsaládok alapítóinak kiválasztása. 1840-re az angol telivér a magyar
lótenyésztésben az egyik legfontosabb nemesítôvé lépett elô. Ezt az irányt követte
a mezôhegyesi ménes vezetése is. Az alkalmazott mének közül kitûnt ivadékaival
a derekegyházi ménes neveltje, Furioso, majd az Angliából importált North Star,
amelyek két vérvonalként kitûnôen kiegészítették egymást a tenyésztésben.
Az 1855. évi új ménesbeosztás szerinti a III-as, majd VIII-as pejménesekben is
csak angol telivér és félvér mének fedeztek. Két évtized alatt kialakult egy jól
elkülönült, nehezebb hátas, egyben közepes kocsiló típusú fajta, amely a
köztenyésztés igényeinek is kiválóan megfelelt. Ettôl az idôtôl kezdve nevezték ezt a
típust mezôhegyesi félvérnek, majd furioso-north starnak.
Az elsô világháború után az eredeti
létszám töredékével kellett az
újjáépítéséhez kezdeni, majd a
második világháború ismét megcsonkította a fajtát, de a ragaszkodás
az eredeti tenyésztési elvekhez
csodát tett. A fajta átvészelt két
világháborút, amelyek után az eredeti tenyészhelyén, Mezôhegyesen, a
régi tenyésztési kultúrát követve
sikeresen újra lehetett teremteni a
fajtát, de a lóállomány drasztikus
csökkenése, az 1961-es és további
szervezések erodáló hatását azóta
sem sikerült kihevernie. Az eredeti
kancacsaládok jó része eltûnt, és a ménvonalakat is pótolhatatlan veszteségek érték. A fajta
veszteségeit mérsékelték a hatvanas évek közepén
alapított termelôszövetkezeti törzstenyészetek:
Orosháza, Szentes, Abádszalók Jászboldogháza,
Karcag stb. Az innen származó lovak ivadékai ma is

North Star IX apaságú kancák a karcagi ötösfogatban
fotó: Katona Szilvia

megtalálhatóak a tenyésztésben.
A korábbi években rendre megtalálhatóak voltak a
fajtába tartozó egyedek a lovassportban. Kiváló
díjlovak voltak a törzsmén North Star „A” XIX és
Csapláros (669 F. VII-14 x 814 Baba). Az ugrólovak
között kitûnt 306 Ürmös (F. „A” XXVII x 42
Mátészalka Labda), Kártya (F. III x
Szentes Kártya), Katyusa (5280 F. XIX5 x 1281 Kati) és a kiváló ugróörökítô
Furioso „B” XX utáni csikók: Nárcisz,
Nóra, valamint a Blokád xx után
született csikók: Bálvány, Írisz, Parafa,
Párkány, amelyek a müncheni
olimpiára készültek. A 90-es években
Ramzes Furioso I Merán, Furioso
XXVII Fáraó, Jutka (F. XXVI x 1553 F.
XIII Júnó), Mályva (F. XIII x 1449
Marina) voltak sikeresek.
A furioso-north star lovak fogatlóként
is eredményesek voltak: 1952-1957
között tartott 100 km-es versenyeken

The Bart Furioso II apaságú ménfogat maraton akadályban, Korona Ménes
fotó: Berecz Tibor
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Furioso The Bart-4 Kalóz, fotó: Kormos László

rendszeresen szerepeltek, s az 1957-ben Csongrádon tartott utolsó versenyen indult 66 lóból 16
furioso-north star volt. Fülöp Sándor 1969-ben
fogatderbyt, bajnokságot, Aachenben elsô helyet
nyert, a hamburgi derbyn negyedik helyen végzett
fogatában három Furioso „B” XX, egy North Star

„A” XVIII és egy North Star „A” XX apaságú ló volt.
Az utóbbi tíz évben is került ki a fajtából eredményes ló, bizonyítva a fajtában rejlô genetikai
értékeket. Díjugratásban: The Bart Furioso I Igor,
Aranyági Kisaranyos (Aldato F. I x NSt III-3
Aranyos), Aldato Furioso II Talizmán, Ideál (F.
XXIX x F. XXVII-11 Ibike). Fogathajtásban az
idei évben tûnt fel egy ígéretes, The Bart Furioso
II apaságú kettesfogat. A 2005-ös OMÉK nagydíjas kancája North Star III-6 Linka volt.
A fajta tenyésztése 1989 óta egyesületi keretekben történik. A rendszerváltás eredményeként a
tenyésztôi kör megváltozott, megszûntek az állami
gazdaságok és a termelôszövetkezeti törzstenyészetek. Napjainkra a fajtának állami ménese nincs,
ennek ellenére a nyilvántartott kancalétszám 550.

Furioso törzskanca karüsszel, Kéktói Ménes
fotó: Kucsora Péter

Kéktói Ménes lovastorna csapata
fotó: Katona Szilvia

Aldato Furioso II tm. Talizmán,
lovasa: Herczeg Csaba
fotó: Gál Ildikó
Furioso kanca csikójával az Aranyági Ménesbôl
fotó: Kormos László
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MAGYAR FAJTÁINK
A gidrán Mezôhegyes rögén, a klasszikus vonaltenyésztés eredményeként, a
hátashasználat formáló erejével kialakult lófajta. Önálló törzskönyvezése a törzsek
szerinti tenyésztés bevezetése érdekében a mezôhegyesi ménesben 1855-ben
végrehajtott új ménesbeosztással kezdôdött. Ennek köszönhetôen a. XX. század
fordulójára a gidrán az Osztrák-Magyar Monarchia, a Duna-völgy valamennyi országában meghatározó anglo-arab fajta lett. Ez játszott közre abban,
hogy az I. világháborút követôen szinte az egész állomány a megszálló román
csapatok kezére került. A háborút követôen Mezôhegyes mindent elkövetett e jó
használati értékû fajta újrateremtésére, aminek köszönhetôen három – A, B, és
C – geneológiai vonalban tenyésztették. Nyereg alatt nyújtott teljesítménye elérte
a fénykorában tapasztaltakat.

Gidran XI-4 (Sóhaj)
Lovas: Kaizinger Balázs, fotó: Jónás Sándor szívességébôl

A II. világháború, de a háború utáni idôk sem
kedveztek a hátashasználatú gidránnak,
törzsállománya vészesen megcsappant. Ez
késztette az Országos Állattenyésztési
Felügyelôséget arra, hogy génmegôrzési céllal
1975-ben Borodpusztán gidrán származású,
népies tenyésztésû, továbbá 3 mezôhegyesi
kancacsaládból származó gidrán kancákkal
tenyészetet hozzon létre. A borodpusztai
állományt a késôbbiekben Marócpusztára
helyezték, majd ide kerültek a megszüntetett
sütvényi ménes kancái is.
Késôbb a kelet-európai politikai-gazdasági változásoknak köszönhetôen a határokon kívül
megôrzött állományból sikerült valamennyi
eredeti kancacsalád egy-egy képviselôjét
megvásárolni.
Bár a gidránt nem a mai értelemben vett
sportlónak tenyésztették, ugrókészségének már
a kezdetekben a tanújelét adta, napjainkban
pedig a lovassportok military szakágában tûnik
ki, nemzetközi mezônyben is. Egy újsághírben
szerepelt 1891-ben a vadászlovaglásra készülô

lovak közül Bibor Gidran nevû mén 10 méter
körüli hatalmas távolugrása egy vizesárok
fölött, Kispest határában. Az amszterdami
olimpián a díjugratás aranyérmét nyerô Elliotról állították, hogy Cegléd környékén vásárolt
gidrán ló volt. A Magyaremlék nevû gidrán
herélt militaryban X. helyezést ért el a berlini
olimpián. A két világháború közötti idô további
kiemelkedô képességû gidránjai voltak Gyergyó
(ism. gidrán félvér), Medve (Gidran XLIX x
Bakony Gidran), Legszebb (387. Gidran Bakony
II x Pacsirta) gidrán kanca, amely több nemzetközi verseny Szent György- és nagydíjában
volt helyezett.
A 7 Siglavy Gidran I-4 1955-ben OB I. helyezett.
488 Inka (Gazal Gidran I x Pereg Arany) 1966ban Poznanban, díjugratásban III. helyezett.
755 Igyál (Gidran B.VII x 98 Gazal Gidran)
1967-ben Budapesten, CHIO versenyen V., CHI
egyéniben III., csapatverseny egyéniben II.
helyezett.
Az 1980-1990-es években Gidran Maxim I-78
(Ibolya), Gidran IV-62 (Gibraltár), a késôbbi
Gidran XIX törzsmén, valamint a fajta egyik

Gidran XI-4 (Sóhaj)
Lovas: Williem Fox Pitt, fotó: Jónás Sándor szívességébôl
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legeredményesebb új kancacsaládjából származó Gidran IV-21 (anyja 14 Regöly Gidran
(Iram) ), késôbb Gidran XI törzsmén többszörös
válogatott ugrólovak voltak. Utóbbi többször
szerzett olimpiai minôsítést.
Gidran XI ivadékai közül Gidran XI-16 (Ima),
3832 Gidran XI-32 (Regölô), Gidran XI-39
(Nimfa) nagy követelményû militarylovak.
Kitûnik köztük Gidran XI-4 (Sóhaj), amelyik
William Fox-Pitt lovaglásában 2004-ben a
Fiatal Lovak Világbajnokságán a világ legjobb
fiatal tereplova címet nyerte el.
Nem csak ezek és további sikeres Gidran XI
ivadékok sorolhatók a kiváló sportlovak közé,
hanem további gidránok is.
A 99 Gidran VI-3 (Obeliszk) 1992-ben a kettesfogathajtás magyar bajnoka. A 4543 Gidran
XIII-43 (Fáraó) a 6 évesek tenyészversenyén
második. Déva Gidran-30 (Torkos/Hûtlen) az
egyetlen magyar ló, amelyik minôsült a Sidney-i
olimpiára. Andor Gidran-10 (Noé) a bredai
CIC** versenyen II. helyezett, majd pedig
2006-ban Kaizinger Balázzsal minôsült a Fiatal
Lovak Világbajnokságára.
Gidran Razbeg I-12 (KIS MITOK), 2008-ban, a
holland nehézkategóriájú military bajnokság
nyertese lett. Az amatôr Lovasok EB-jén
2009-ben Andor Gidran-1 (Oktogon) Szabó
Brigitta lovassal a CCI* kategóriát nyerte meg.
Gidran XI-50 (Sovánka) 2009-ben az ifjúsági
military EB-n a magyar csapat legeredményesebb tagjaként megnyerte a terepnapot, majd
országos bajnok a military csapat tagjaként.
A holland VDL csoport istállójában versenyzô
Gidran XXIV-9 (Habanéra) a fiatal ugrólovak
számára kiírt minôsülô versenyszámban
indulási jogot szerzett a 6 millió Euro összdíjazású Global Champions Tour versenyre. 4883
Gidran XXIV-26 (Széptevô) az OTP Világkupa

GIDRÁN
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Gidran XI-50 (Sovánka) nyergében Pintér Vanda
Fotó: Novotni Péter

Gidran XXIV-9 (Habanéra)
Lovas: Eric van der Flötte. Fotó: Jónás Sándor szívességébôl

résztvevôje 2010 decemberében.
A gidránt az elmúlt pár évben olyan lovasok
lovagolták, mint a világ legjobb military lovasainak egyike, William Fox-Pitt, az olimpiára
minôsült Harald Ambros, Hollandia meghatározó lovasa Jan van Beek, vagy a nehézosztályú military bajnokságot nyert Alice Naber
Loseman. A hazaiak közül Bálint László,
idônként Tuska Pál, Papp Tibor, Schaller Gábor,
Schaller Eszter, a sok sikert megért Kaizinger
Balázs, majd Egyed László, Szeder Tamás,
Pintér Vanda, Gelencsér Zsanett, Szabó Brigitta,
Szász Attila!

Gidran XXIV ivadékcsoport Fotó: Novotni Péter

MLOSZ kiadv-2011.qxd

KISBÉRI-FÉLVÉR

12

9/20/11

10:09 AM

Page 12

MAGYAR FAJTÁINK
Napjainkban a kisbéri ló olyan magasfélvér-jellegû lófajta, amely a hagyományos
tenyésztési és genetikai értékek megôrzése mellett a korszerû sportirányú szelekciós módszerek felhasználásával a mai sportlókövetelményeknek is megfelel.

Bob herceg Bársony
Fotó: Novotni Péter

A fajta a Komárom-megyei Kisbér városról kapta
a nevét, ahol a Batthyány család igen korszerû
gazdaságot rendezett be. Az 1848-49-es szabadságharc volt külügyminiszterének, gróf
Batthyány Kázmérnak elkobzott birtokán 1853ban I. Ferenc József császár egy új katonai
ménes létesítését rendelte el a már meglévô kincstári és udvari ménesek, valamint a jelentôsebb
magánménesek állományából. A gondosan
válogatott állományt több generáción keresztül
folyamatosan korrekt küllemû, kiváló teljesítményû angol telivér ménekkel fedeztették.
Az állomány egyöntetûségének fokozása és a
testtömeg növelése érdekében a legjobban
örökítô telivér mének után saját tenyésztésû
félvér törzsméneket állítottak a tenyésztésbe, a
testtömeg javítása érdekében pedig mezôhegyesi félvér méneket is felhasználtak. A
törzskancajelölteket tenyésztésbe állítás elôtt

Tangó, VB bronzérmes, hajtó: Cristiano Cividini,
fotó: Laura Bortello

Bob Herceg Hunor, fotó: Novotni Péter

Hajtó és tulajdonos Gyurcsán Mihály, fotó: Novotni Péter

falkavadászatokon próbálták ki. Ennek hatására alakult ki az angol telivérhez típusban
közel álló, de annál tömegesebb, nyugodt, jó
munkakészségû, elegáns küllemû, szilárd
szervezetû hátaslófajta, amelyet a helység
nevérôl kisbéri félvérnek neveztek.
1942-ben a mozgás- és használati tulajdonságok javítása céljából 3 trakehneni törzsmént,
(Formást, Széplakot és Lobogót) importáltak a
kisbéri ménes számára.
A II. világháború után a megmaradt állományból megkezdôdött a fajta regenerálása
Parragpusztán. Sikerült a hajdani híres törzsek
jó részét újraéleszteni és a fajta tenyészirányát
az egyre inkább elôtérbe kerülô sportkövetelmények felé irányítani.
A fajtában nagy számban fordultak és fordulnak elô olyan egyedek, amelyek magasabb
szintû hazai és nemzetközi versenyeken eredményesen szerepeltek. Csak néhány ezek felsorolásából: Az 1960-as római olimpián X
helyezett Széplány (Széplak I - 94 Fortis),
Szertelen (Széplak I - 74 Ganeleon), a varsói
félvér-akadályversenyt nyerô Szépfiú (Széplak I
-146 Fortis), a Pardubicében sikeresen szereplô

Hohenstein Héra, fotó: Novotni Péter

Ozora Aphrodite, fotó: Novotni Péter
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HAGYOMÁNYÔRZÉS KORSZERÛEN
(Széplak I - 33 Eperjeske, a késôbbi Sz. VII
törzsmén), Szépöcsém (4258 Széplak I-19 - 105
Kiskunság Gerle) és Bihar (4077 Solymász xx 5161 Lepke), vagy legutóbb a kétszeres kettesfogat-világbajnok Bella (419 Kemecse Maxim671 – 1117 Ravasz).

Széplak Szultán, fotó: Novotni Péter

Dezentor (Deutscher Michel VII – 117 Szöszi), a
military olimpiai keretben helyezett Bíboros
(406 Furfang xx – 15 Manci), hazai és
nemzetközi versenyekben kimagasló képességû
Aranyálom (Maxim VI - 16 Gidran VI), Szépike
(Széplak I - 59 Maxim III), Szeglet (Széplak I –
100 Formás), Figyelô (Formás I - 114 Fenék VI),

Bob herceg Windy
Lovas: Orczifalvi Borbála, fotó: Janászik Andrea

1989-ben alakult meg a fajtát a mai napig gondozó Kisbéri-félvér Lótenyésztô Országos
Egyesület. 2005-ben az Egyesület felvételt nyert
a
Sportlótenyésztôk
Világszövetségébe
(WBFSH), amely révén sikerült bekapcsolódni a
nemzetközi lovas életbe, ezzel remélhetôleg
javítva a fajta egyedeinek külföldi eladhatóságát.

Halley, lovas: Hafner Dóra, fotó: Novotni Péter

Orgonavirág (Maxim VI – 247 Bolyka), Ôzike
(Fenék VII - Ôszinte), Facsiga (Maxim VI 2611 Csiga), Guza (Maxim VI - 2566 Biztos),
Márta (Maxim VI – 12 Széplak), Furmint
(Formás I - 153 North Star I), Szikrázó
(Szikrázó xx - 167 Shannon IV) és sokan
mások. A fogatsportban Fülöp Sándor
hajtásában Európa- és világbajnok Széplak

Vinzor, lovas: Orczifalvi Borbála, fotó: Novotni Péter

Legfrissebb eredmények: az olasz tulajdonban
lévô, dr. Szabó Lajos hódmezôvásárhelyi
tenyésztô által tenyésztett Tangó (2712
Hmvhely-136 Kópé – 1125 Titok) 2010-ben
egyesfogathajtásban világbajnoki bronzérmes,
a 2010. évben a Papp László Sportarénában
megrendezett hagyományos magyar lófajták
versenyét szinte mindegyik helyezésben kisbéri
lovak nyerték. 2011. évben a Rakéta Remény
(Rakéta V – 1719 Formás) nevû mén Mráz
Tamással a Díjugrató Ifjúsági Európa-bajnokságon a magyar csapat legeredményesebb lova.
Széplak Szultán, lovas: Hajdu János, fotó: Novotni Péter
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MAGYAR FAJTÁINK
A modern lovassport szakági igényeinek megfelelôen, genetikailag változatos háttérbôl
mára kialakult egy típus, egy karakter, amely a legsikeresebb a világ versenypályáin.
A modern sportló.
Az utóbbi évtizedek úgy hozták, hogy a legsikeresebb tenyészkörzetek a kontinentális nyugat-európai országokban alakultak ki. A hatalmas genetikai
nyomás az egyre kifinomultabb tenyészértékbecslési rendszerekkel, a
rohamosan fejlôdô biotechnikával, tréninggel és egyáltalán az egész mögöttes
háttériparral látványos fejlôdést eredményezett.
Világszerte nyugat-európai sportlovakkal érik el a legjobb sporteredményeket.
A magyar sportló ennek a fô áramlatnak része, reményeink szerint egyre eredményesebben.

A történet a múlt század
hatvanas éveinek elején
kezdôdött Mezôhegyesen, a
kor kitûnô teljesítményû
kancáival (Pillangó, Esthajnal). Nemsokára megérkeztek az elsô sikeres
mének (Ramzes Junior,
Aldato), valamint hazai
(Krôzus,
Kemál)
vagy
import (Korembleem) angol
telivérek.
Mezôhegyeshez csatlakoztak más igen sikeres ménesek is, mint Enying vagy
Rádiháza, de a kisebb tenyészetek száma is gyarapodott.
Az idôszak végén született Póker (Toborzó után),
aki szerepelt a kaliforniai San Diegoban rendezett
Díjugrató Világkupa Döntôben, majd eladása után
Németországban folytatta sikeres pályafutását.
A Magyar Sportlótenyésztôk Országos Egyesülete 1990-ben alakult meg, a magyar ló hagyományos értékeit megôrzô, széles genetikai
alapokon nyugvó fajtaként megjelölve az általa
tenyésztett lovat.
A hangsúly a kezdetektôl a minôség emelésén
van, hiszen versenytársainkkal való napi
együttmûködés ára a napi kemény vetélkedés
mind a külföldi, mind a hazai piacon.
Legfôbb célunk, hogy a legmagasabb sportteljesítmények elérésére alkalmas egészséges, tel-

jesítôképes és bátor lovakat tenyésszünk.
Ugyanakkor nem tévesztjük szem elôl, hogy a
szélesebb lovas közönség számára megnyerô
küllemû, könnyen kezelhetô, sokoldalú lovat
kínáljunk.
Nagy hangsúlyt helyez az Egyesület arra, hogy
örökletes hibáktól lehetôség szerint mentes
generációk szülessenek.
A jövendô teljesítményre való szelektálás már a
bírálatokon elkezdôdik, majd a versenypályákon folytatódik. A versenyeredmények
jelentik a legfontosabb adatokat a tenyésztési
programban.
A lógenerációk hossza miatt kínzóan sokat, 810 évet, vagy még többet várunk a munkánk
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TELJESÍTMÉNYRE TENYÉSSZÜNK!

eredményére, bármennyire is igyekszünk a
döntést okos, segítô információkkal támogatni.
Ez a hosszú várakozás sok türelmet kíván és
sok megpróbáltatást hordoz, ezért különösen
méltányolandó azon tenyésztôk kitartó munkája, akik hozzájárulnak a magyar sportlótenyésztés sikereihez, magán- és állami
ménesek, néhány kancával tenyésztôk.
Egyre több fiatal ló szerepel eredményesen a
nemzetközi korosztályos versenyeken, bizonyítva az elôrelépést.
A Magyar Sportlótenyésztok Országos Egyesülete törekvése, hogy különféle szintû rendezvényeivel támogassa a tenyésztôket döntéseik meghozásában, lehetôséget adjon nekik
eredményeik bemutatására, segítse ôket a piaci
versenyben.
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MAGYAR FAJTÁINK
A hucul ló összbenyomásában és életmódjában is minden más fajtától különbözô,
egyedülálló fajta. A kultúrfajtákhoz szokott szemû ember meglepônek találja ezt a természetes szelekció domináló hatásával kialakult fajtát. Primitív fajtajellege megnyilvánul apró termetében, gyakran nehéz, mégis szép formájú, csontos fejében,
húsos pofáiban, igénytelenségében, ellenálló képességében. Kicsisége ellenére
sem kelti csökött ló benyomását. A fajta kifejlett korában 137-143 cm bottal
mért marmagasságú, 160-170 cm az övmérete, 16-18,5 cm a szárkörmérete.
Legtöbbször ôzszín-pej. A gesztenyepej, de a sötétpej, a nyári fekete és a fakó is
gyakori. Az egérfakó és a pej színnel gyakran együtt jár a hátszíj, esetenként vállkereszttel, valamint a lábak zebroid csíkozása.

A Keleti-Kárpátokban, a Tisza, a
Prut, a Cseremosz, a Brodina forrásvidékén,
Bukovina, Galícia, Magyarország határterületén
élô hucul nép kezén kialakult, jól jellemezhetô,
primitív lófajta.
A hegyi környezetben végzett kemény munka, a
rendkívül hideg télben és forró nyárban, a 2000
méter magasságban való állandó szabadtartás,
a nagyon is szerény takarmányozás, kemény,
roppant igénytelen, hihetetlenül ellenálló típust
alakított ki. E lónak katonai szempontból (hegyi
vadászok málhás lova) fontos értékeit hamar
felismerték és a fajta elterjedési területén levô
osztrák katonai ménesben, a Radautzhoz tartozó Lucsínán foglalkoztak vele az I. világháborúig. Az I. világháború után a tenyésztési
területen osztozkodó utódállamok létesítettek
hucul méneseket. A fajta fennmaradása szempontjából fontos volt a csehszlovák turjaremetei
ménes, ahova összegyûjtötték a szétszóródott
lucsínai állomány egyedeit. Az itt folyó munkát
a Felvidék visszacsatolása után is folytatták.
A fajtában több kiemelkedô örökítôerejû mén
hozott létre geneológiai vonalat. Ezek a Hroby
(sz. 1898.), Goral (sz. 1898.), Prislop (sz. 1936.),
Ousor (sz. 1933.), Pietrosu (sz. 1933.), Gurgul
(sz. 1924.), Polan (sz. 1929.).

Menázsi osztás!
Fotó: a hadtörténeti múzeum szívességébôl

A geneológiai vonalak mellett a kancacsaládoknak is fontos szerepük volt a rokontenyésztés
elkerülésében, de a genetikai variabilitás fenntartásában is. Mintegy 40-re tehetô a fajta
kancacsaládjainak száma, amelynek közel fele
Magyarországon megtalálható.
A hucul lovat mindig a feltétlen munkakészség
jellemezte. E tekintetben ma is párját ritkítja.
Eredendôen inkább málhás állat, és a katonaság
is málhás lóként hasznosította, mint biztos léptû

Hucul ösvény kancavizsgán felsorakozottak. Fotó: Haga Zsuzsanna
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HUCUL

ÚJ HASZNÁLATÁBAN NÉPSZERÛSÉGE EGYRE NÔ

Hucul ösvény akadály. Lovas: Kovács
Levente, fotó: Haga Zsuzsanna

Hucul ösvény akadály, fordított V betû.
Lovas: Pethô Brigitta, fotó: Erdélyi Bálint

hegyi lovat. A Kárpátokban szolgáló hegyi
vadász alakulatok szolgálati lova volt, amely
minôségében mindenféle munkát kellett végeznie. Húzta a hegyi ütegeket, vitte a menázsit,
vagy hátasló volt. Málhás hasznosítása még a II.
világháború után is felmerült, de e feladata mára
háttérbe szorult. Csodálatos vérmérséklete
ideális szabadidôlóvá teszi, nyereg alatt és
fogatban teljesített szolgálata egyaránt értékes.
A jól belovagolt huculokon a lovaglás igazi
élményt nyújt.
A fogatsportban is megállja a helyét, amit a pónifogathajtó versenyeken elért eredményei bizonyítanak. Egy aggteleki kancafogat a lengyel fogathajtó bajnokságon napjainkban is sikeres. Volt
olyan hucul fogat, amely a fajta nemzetközi

Hucul ösvény akadály, folyón keresztül.
Lovas: Kovács Ilona, fotó: Haga Zsuzsanna

Hucul ösvény akadály, lépcsô. Lovas:
Hajnal Eszter, fotó Erdélyi Bálint

gálájára, Gladiszóvba „gyalogmenetben” jutott ki.
Az Aggtelek-Gladiszóv közötti 302 km utat (változatos terepfelszín mellett, nagyrészt hegyvidéken) a fogat négy és fél nap alatt tette meg.
Megismételte ezt a teljesítményt egy másik fogat is,
amely az egykori Sóúton minden nehézség nélkül
jutott el Kazincbarcikáról Krakkóba.
Az utóbbi idôben a 2 000 m-tôl 16 000 m távolságig terjedô, 16 számozott, természetes vagy
mesterséges akadályt tartalmazó, huculösvénynek
nevezett teljesítményvizsgán is kiemelkedô teljesítményt nyújtanak a hucul kislovak.
Rendszertelen használat mellett sem túlságosan
kocsis- vagy/és lovasigényes. A primitív fajtákra
jellemzôen hatékonyan értékesíti a takarmányt,
jó kondíciótartó. Hosszú élettartamú, termékeny.

Hucul ösvény akadály, folyót átszelô palló.
Lovas Kovács Emese, fotó: Haga Zsuzsanna
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MAGYAR FAJTÁINK
A magyar hidegvérû ló a nyugati hidegvérû fajtáknál szilárdabb szervezetû,
mozgékonyabb és kisebb igényû. Jellemzô rá a gyors fejlôdés, a nyugodt vérmérséklet, a kiváló munkakészség, a jóindulat és a könnyû kezelhetôség.
A magyar hidegvérû a parasztgazdaságok megbízható, különösebb
szakértelmet nem igénylô, tanulékony és barátkozó természetû
munkatársa volt, ezért ma már hobbilóként is szívesen tartják.

A magyar hidegvérû az Ausztriából kereskedelmi és egyéb úton átszivárgott nóri fajta, majd a
XIX. század második felétôl nyugatról importált
egyéb hidegvérû fajták keveredésébôl alakult ki.
Az Északnyugat-Dunántúlon (fôleg Vas megye)
kialakult állományt pinkafôinek, a délnyugatdunántúlit pedig muraközinek nevezték, de
mindkét típus meglehetôsen heterogén volt.
A hidegvérû ló gazdasági haszna, sokoldalúsága miatt kedvelt lett, és fokozatosan terjedt a
Dél-Dunántúlon, de nagyobb arányú tenyésztését különbözô intézkedésekkel korlátozták.
A II. világháború után a magyar hidegvérû
állomány egységes törzskönyvezésével
és fôleg az import belga-ardenni mének
hatására viszonylag egységes hidegvérû lótípus alakult ki, melyet 1953-ban
magyar hidegvérû lófajtaként ismertek
el. (A köznyelvben azonban minden
hidegvérû lovat „muraközi”, illetve
„mura” névvel illetnek.)

A magyar hidegvérû fajtán belül – ahol kevésbé
érvényesült a belga-ardenni mének hatása –
egy finomabb és könnyebb típus különült el, a
muraközi tájfajta, amely ôshonos állatfajtánk.
A Magyar Hidegvérû Lótenyésztô Országos
Egyesület 1989-ben alakult. Ma 300-on felüli
taglétszámmal, 800 törzskönyvezett kancával
és 220 ménnel folytatja a fajta fenntartását, ami
jól mutatja, hogy nagy az érdeklôdés iránta.
A hidegvérû ló mezôgazdasági szerepe, munka-

5073 Pereked-113 Baka
Fotó: Andrássy

A Répáspusztai Ménes Kft. kancái (2008), fotó: Andrássy
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NÉPÜNK ROBOSZTUS TÁRSA
Fotó: Novotni Péter

Schenk Iván kancafogata (2009)
Fotó: Andrássy

hasznosítása jelentôsen csökkent, de
több helyen még mindig igénybe veszik
vonóerejét kisebb munkák elvégzésére. A
hidegvérû kanca fô haszonvétele a csikószaporulat lett. Jó legelôn, különösebb abrakkiegészítés nélkül is jól neveli csikóját, amely jó
áron értékesíthetô, ugyanis több nyugat-európai
országban a lóhúst változatlanul kedvelik,
szívesen fogyasztják, mert táplálkozás-élettani
szempontból kedvezô, mivel zsírt nem tartalmaz.

Kapostáj Rt. kancafogata, fotó: Novotni Péter

Nagy Ferenc tiszaföldvári tenyésztô kancái, fotó: Erdélyi Bálint
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A TURÁNI LÓ

Ha a ló háziasításának 6000-7000 évében valami nagyon ôsit, tisztát, valami rendkívül
különlegeset keresünk, akkor az ahal tekére, a Kelet hitvilágában, mondáiban és
meséiben megjelenô, „szelek szárnyán” járó, „vért izzadó” lovára kell gondolni. (A
lovak leggyakoribb neveiket a széltôl, gyorsan repülô madaraktól kölcsönzik). A
fajta a mai Türkmenisztán déli részén alakult ki, s a történelem során, az
idôszámítás elôtt több mint ezer évvel Ázsia, Kelet-Európa minden lovas népe
elôkelôi ilyen lovat kívántak maguknak. Nagy szerepet játszott a kaukázusi, az
arab, a török, a perzsa stb. fajták, ezeken keresztül pedig az európai lófajták
(mezôhegyesi), valamint az angol telivér kialakításában. Az ahal teke (Ahal nevû
oázis, teke törzsnév összekapcsolása) elnevezés nem régi: a fajta állami
törzskönyvét az 1930-as évek közepén kezdték vezetni.

A honfoglaló magyarság vezetô
rétegeinek tulajdonában is ilyen vérû
lovak lehettek. A honfoglalás kori sírleletek és a
mai lófajták DNS-ének összehasonlítása során
a honfoglalók elôkelôinek lovai a mai ahal
tekével mutatnak nagyfokú hasonlóságot.
A honfoglalást követôen a XV. századtól
gyakorolt nagy befolyást a magyar, de fôleg az
erdélyi lótenyésztésre a „keleti ló”, hiszen a
török birodalom könnyûlovasságának gerincét
ezek a lovak képezték. Mezôhegyes alapító
kancaállományában fôleg a dél-oroszországi, a
Fekete-tenger partvidékérôl érkezô moldvai és
cserkesz (kaukázusi) lovak domináltak.
Az ahal teke legfontosabb kipróbálási helye a
közép-ázsiai országokban is nagy népszerûségnek örvendô rövidtávú (500-1000 m) és a
többtíz kilométeres távlovaglások. Az ahal teke
lovak mai napig emlegetett távlovaglása volt
1935-ben
az
AshabadMoszkva
közötti 4300
kilométeres, 84
napos út, amelyen kiválóan
szerepeltek.
A mai ahal teke

nem sokban különbözik a többezer évvel
ezelôtti ôseitôl, de ennek ellenére sok esetben a
lovassport különbözô szakágaiban sikeres
szereplô. Elég, ha csak Absentre utalunk, a
római olimpia aranyérmes, a négy évvel késôbbi tokióin pedig bronzérmes díjlovára.
Ismereteink szerint Magyarország elôször
1975-ben importált három ahal teke mént a
magyar fakó lovak javítására. A továbbiakban
magánkezdeményezésbôl több egyedet hoztak
be. Hazai tenyésztése 2003-ban került
szervezeti keretek közé, amikor megalakult az
Ahal Teke Lótenyésztôk Magyarországi
Egyesülete. Az egyesület alapító tagja a
2010-ben Türkmenisztánban, Ashabadban
megalakított – egész világot lefedô – nemzetközi tenyésztôszervezetnek, mely a türkmén
állam által kitüntetett figyelemben és támogatásban részesül. A világban mintegy kétezer
fajtatiszta példány tenyésztése folyik.
A magyarországi állomány (harminc egyed)
Európában az egyik legjelentôsebb minôségi és
mennyiségi ahal teke bázis. A hazai tenyészetek Varbón (Mahóca), Ópusztaszeren,
Mezôgyánon, Kecelen és Sopronban találhatók.
A mének közül versenyeredményei alapján
Karakum emelkedik ki az oroszországi
Pjatrogorszkban felállított pályacsúccsal.

26 Arab, Absent apja

Az olimpiai aranyérmes Absent
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SZÉPSÉG ÉS KITARTÁS

Az arab telivér ôse mintegy 2500 éve, Közép-Ázsiából kiindulva terjedt el
Mezopotámiában, Egyiptomban, az Arab-félszigeten egészen a Pireneusok
hegyláncáig. Az arab törzsek hadi sikereiket fôként lovaiknak köszönhették.
A sivatagi nomád törzsek, Mohamed próféta tanítása szerint gondos tenyésztést
folytattak. A Nedzsid-fennsíkon élô Wahabita törzs által tenyésztett lovak
kitûntek a többi törzs lovai közül állóképességükkel, szépségükkel. A háborúk
során a Nedzsid-fennsík lóállományának nagy része egyiptomi kézre került.
Az innen származó mének játszottak szerepet a világ lófajtáinak
kialakításában, így az angol telivér nemesítésében is. A VII. században a
berber törzsek Spanyolországon keresztül a mai Franciaország területére nyomultak be arab lovaikkal. Ez a hatás kitörölhetetlen nyomot hagyott Európa
lótenyésztésében.

Európában a XVI-XVIII. században jelentek
meg az arab lovak. Elôbb a török hódítások
nyomán kezdték nemesíteni az itt található
állományt, majd expedíciókat indítottak új
lovak beszerzésére Arábiába. Ez idô tájt alapították a legismertebb arab méneseket,
Bábolnán 1816-ban kezdôdött a tenyésztés.
Az elsô magyar expedíciót Herbert Eduárd
vezette 1836-ban, ekkor került Bábolnára
többek között Shagya Senior arab telivér mén.

Malik B (Kubinec-222 Ibn Galal I)
fotó: H. Trummel

1967-ben megalapították az Arab Lovakat
Tenyésztôk Világszövetségét, a WAHO-t.
Az alapítók elfogadták, hogy arab telivérnek
tekinthetô az a ló, amely szerepel bármely, a WAHO
által felülvizsgált és elfogadottnak nyilvántartott
arab telivér méneskönyvben vagy
nyilvántartásban.
A tenyésztés tisztavérben
történik, a cél megôrizni az
arab telivér klasszikus szépségét, állóképességét.

ElNabila B (Kubinec-218 Elf Layla Walayla) US. National Champion Stallion 2010
fotó: www.elnabiab.com
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Az angol telivér 1000 – 5000 méteres távon a leggyorsabb lófajta. A fajta, mint ahogy
a neve is utal rá, angliai eredetû, de ma már világfajtaként az egész világon tenyésztik.
Az angol telivér lovak tenyésztési szabályai, módszerei, valamint a versenyzési
képességüket mérô versenyek világszerte egységes rendszerûek.
Az 1700-as évek eleje óta következetesen a versenyeredmények alapján
tenyésztett vegyes eredetû angliai lóállományból keletkezett a fajta. A ma élô sok
tízezer angol telivér ló származása visszavezethetô az 1793-ban kiadott elsô
telivér méneskönybe (General Stud Book) felvett lovakra. Az itt feljegyzett lovak
legnagyobb része pedig három mén és mintegy 60 kanca után született.

Hazánkban gróf Széchenyi István
ismerte fel a lóversenyzés és a versenylótenyésztés jelentôségét. 1822-ben barátjával,
báró Wesselényi Miklóssal importálják az elsô
telivéreket. A magyarországi lóversenyzést a
nemzeti egység megteremtése és a hazai
lótenyésztés fejlesztése érdekében gróf
Széchenyi István indította útjára 1827-ben.
Ugyanekkor megalakítja a Magyar Lovar Egylet
elôdjét, az Állattenyésztési Társaságot.
A hazánkban tenyésztett angol telivérek elsô
méneskönyvét gróf Nádasdy Tamás 1832-ben
jelentette meg, a további méneskönyveket
1918-ig az Osztrák Jockey Clubbal közösen
adták ki, majd az elsô világháború után,
1921-ben újra a Magyar Méneskönyv I. kötete
jelent meg, napjainkban pedig már a XXIX.
kötet van elôkészületben .
Széchenyi munkásságának köszönhetôen a
lóversenyzés, az angol telivér és annak
köztenyésztési jelentôsége miatt a fajta iránti
érdeklôdés mind nagyobb lett. Az 1853-ban
létrehozott kisbéri katonai ménes feladatául a
telivér- és félvértenyésztést tûzték ki. Ez maradt
a feladata az után is, hogy a kiegyezést
követôen a magyar állam tulajdonába került.
Mûködése a XIX. század végére telivértenyésztésünk aranykorát hozta el. A folyamatos, szakszerû importok eredményeként a
telivértenyésztés európai élvonalába kerültünk.
Az értékes importokba fektetett tôke megtérült,
kisugárzása lehetôvé tette a kisebb tenyésztôk
számára is a világszínvonalú tenyésztôi
munkát. Így születhetett meg 1874-ben
Kincsem, az 54 versenyben veretlen csodakanca, mely 6 ország 12 városában versenyzett
veretlenül. Itt nevelték Kisbért, az Epsomi
Derby- és a párizsi Grand Prix-nyerôt. A teli-

vértenyésztésbôl származó kiváló fedezômének
hatására a XIX. század végére a magyarországi félvérló-tenyésztés is nemzetközi színvonalra emelkedett.
A jól szervezett és érdekes, színvonalas
versenyeknek köszönhetôen nagy volt a
fogadási kedv, s így a Magyar Lovaregyletnek
nem voltak anyagi gondjai. 1890-ben központi
versenylótréning-telepnek megvásárolta Alag
pusztát, ahol a világ egyik legkorszerûbb tréningcentrumát építette fel, s a községet is támogatta. 1925. május 9-én nyitotta Európa egyik
legszebb versenyterét, a Kincsem Parkot, irodaés bérházat épített a Belvárosban, miközben
anyagilag támogatta a humán sportokat!
A háború után, 1946-ban a versenyzés és a
tenyésztés néhány megmaradt telivérrel és
félvérrel kezdôdött. Tíz év múltán Roppant és
Imi, aztán pedig Imperial vívott ki nemzetközi
sikert, majd a régi idôk sikereire emlékeztetô
futamok zajlottak a Kincsem Parkban. A válságok, a nehéz évek telivértenyésztésünket is sújtották. A fellendülés, az újabb aranykor akkor
várható, ha a lóversenyrendezés és az ahhoz

A Világ legeredményesebb versenylova, Kincsem szobra
a Kincsem Parkban. Fotó: dr. Németh Csaba
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A VILÁG LEGGYORSABB LOVA
szorosan kapcsolódó lóversenyfogadás-szervezés megújul és fejlôdési
pályára lép. Két évtized gazdátlansága
után most ezen a területen határozott
fejlesztési szándék érezhetô.
Az angol telivér lófajtát atlétikus
képességei, gyors reakcióképessége és
nem utolsósorban kimagasló intelligenciája alkalmassá teszi sikeres helytállásra a lovassportok számos területén, illetve
más lófajták nemesítésére. Az angol telivér
közremûködésével kitenyésztett kisbéri félvér, furioso-north
star, illetve nóniusz fajták képviselôi között is eredményesen szerepelnek a telivér apaságú egyedek. A világ sportlófajtáiban, a holsteiniben, a hannoveriben, a holland
melegvérûben, a trakehneniben, a francia hátasban stb.
rendszeresen feltûnnek egy-egy angol telivér kiváló
képességû utódai. Ugyanakkor nem egy angol telivér
versenylókarrierje után maga is kiváló sportló, ugróló lett,
ilyenek voltak Antaryl, Fáklyás, Francia, Kemál.
A lóversenypályák (Kincsem Park, alagi tréningtelep) az
állami Nemzeti Lóverseny Kft. tulajdonát képezik, azok
mûködtetése, valamint a lóversenyek szervezése, rendezése
a Nemzeti Lóverseny Kft. feladata.
Az angol telivér tenyésztésében a fajtafenntartó munkát a
Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztô Egyesület
végzi. Az Egyesület célja és feladata az angol telivér fajta
magyarországi tenyésztésének minôségi fejlesztése, mely
munkája során együttmûködik a versenyek szervezésével,
rendezésével, valamint a versenylovak futtatásával
foglalkozó szervezetekkel.

Fotó: dr. Németh Csaba

Az angol telivér csikók vérében van a
verseny. Fotó: dr. Németh Csaba

Nemzeti Ménes, Dióspuszta, fotó: dr. Németh Csaba

Imperioso, angol telivér fedezômén,
Fotó: dr. Németh Csaba

Overdose, napjaink csodalova. Fotó: dr. Németh Csaba
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GYORS, MEGBÍZHATÓ, SOKOLDALÚ

Az ügetô gyorsan fejlôdô, nyugodt, könnyen kezelhetô, értelmes és kitartó, ezért széles
körûen használható, lényegesen nagyobb figyelmet érdemelne, mint amelyben eddig
részesült.
A hazai állomány létszáma: 250-350 anyakanca, 30 fedezômén és a teljesítményvizsgálatban 450-600, tréningben lévô versenyló. Az ügetô küllemére jellemzô
a jól izmoltság, a szilárd szervezet és a száraz végtagok. Színe fôleg pej és sötétpej.
Átlagos marmagassága 155-162 cm (bottal).
A fajta további magyarországi fejlôdésében döntô szerepet játszik az, hogy a változó
feltételek között a lóversenyzés bevételtermelô képessége, biztosítsa a mûködési költségeket. További nagyon fontos szerepe van a nemzetközi kapcsolatoknak és a
képzettségnek. Kívánatos Magyarországon a lóversenyipar kialakulása és az, hogy az
ágazat többi szereplôjével együtt, a vidék és a nemzetgazdaság meghatározó szereplôje legyen.

A II. világháború után az újrakezdés már 1945
A fogatlovakkal, legtöbbször a kettesfogatokkal
nyarán megindult. A rendszerváltozásig a
ügetô jármódban való versengés a XIX. század
tenyésztôi munka a lehetôségekhez képest a legközepétôl kezdett mind nagyobb tért hódítani.
magasabb szinten folyt az állami ménesekben.
Hazánkban az elsô ügetôversenyt, vagy ahogy
Alapelv volt, hogy mindig álljon olyan amerikai
akkor mondták, országúti „szekérversenyt”
mén a tenyésztésben, mely a világ legered1857-ben rendezték kettesfogatoknak, melyet
ményesebb apaménjének fia. Ez a gyakorlat a
Blaskovich Ernô nyert. Ezt követôen több
jelenben is folytatódik. A mesterséges terversenyt rendeztek a Városligetben, mígnem
mékenyítés lehetôvé teszi, hogy a jó apamének1883-ban, a Kerepesi úton kialakított lóvásártôl nagy számú ivadék szülessen, az eredményes
téren és ügetôverseny-pályán (ma a Nemzeti
utódok mutatják a módszer sikerét. TenyészLovarda és Arena Plaza) megtartották az ügetôtôink kiemelt figyelmet fordítanak a megbecsült
versenynapot. A hivatalos ügetôversenyzést és a
és folyamatosan fejlesztett kancacsaládokra,
tenyésztést is ettôl az idôponttól számítják.
mivel a teljesítmény genetikai részének ez a
A versenyrendezôk köre többször változott, és
legszilárdabb alapja.
az elkövetkezô évtizedekben a versenyek színA versenyrendszer közel 150 év alatt alakult ki.
helye is újra a Városliget mellé került (Erzsébet
A jelenben a fô tenyészcél a jó teljesítményre
királyné úti pálya). Az 1930-as évek elején újra a
képes, korán érô és korrekt küllemû ló. Ennek
Kerepesi úton, napjainkban pedig a Kincsem
megfelelôen a versenyeket döntôen középtávon
Parkban a Nemzeti Lóverseny Kft. szervezi.
(1900 - 2100 m, illetve rövidtávon futják (1600 Az ügetô kifejezett versenyló, a fajta kialakulására
1800 m). A teljesítményt az 1 km-re kiszámolt
és fejlôdésére a versenyzés meghatározó
átlagidôvel jelzik, a magyar rekord 1.13,6 melyet
befolyással van. A magyar ügetô kialakulásában
Merengô (Belami - Derengô) 2006 évi pej mén
döntô szerepe volt a magyar jukkerlónak, a sajáállított fel 2009-ben a Vincennes-i pályán.
tos hazai körülmények között létrejött használati
típusnak, könnyû fogatlónak. Ez szolgált az
amerikai ménekkel történô kereszMerengô pej mén 2006
Illetmény sötétpej mén 2002
tezés alapanyagául. Az okszerû
tenyésztési munkának köszönhetôen a XX. század elsô felében a
magyar ügetôk kiemelkedô teljesítményeket értek el. A továbbiakban
is az amerikai ügetô a meghatározó
fajta, mivel ez a legelterjedtebb és
legeredményesebb ügetôló.
Tekintettel arra, hogy a kétéves lovak
már versenyben futhatnak, a fajtát
elôdeink úgy alakították, hogy
korán érô és nagy fejlôdési eréllyel
rendelkezik. A nemzetközi tapasztalatok is azt bizonyítják, hogy csak
a nagyon jól felnevelt és tartott
lovak képesek csúcsteljesítményre.
Naná pej kanca 2007
Oguz sárga mén 2008
Képek: a Magyar Turf archivumából
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A quarter horse sokoldalú, könnyû lovaglású ló, amit Európában fôleg a westernlovassportban használnak. Észak-Amerikában a galoppversenyeken, a lovassportok szinte
valamennyi szakágában használják: így a díjlovaglásban, az ugrósportban, a militaryban és a fogatsportban. Estenként még most is munkát végez a farmok
környékén, munkalóként és hobbilóként használják. Ez utóbbira könnyû
lovaglása, rendkívül szelíd és nyugodt természete, könnyû kezelhetôsége teszi
ideálissá. Európában és Magyarországon is egyre népszerûbb, a reining és a
westernlovas szakágban használják és tenyésztése is e cél érdekében történik.

A quarter horse Észak-Amerikában, az Egyesült
Államok keleti partvidékén (Carolina, Virginia
stb.) kitenyésztett lófajta. A fajta alapját a spanyol hódítók által a XVI-XVII. században az
amerikai kontinensre bevitt lovak és azok leszármazottai alkotják, amelyek a késôbbi években
bevándoroltak lovaival keresztezôdtek és szaporodtak el. A telepesek hazájuk szokásait is
magukkal hozták, így az angol bevándorlók a
lóversenyzést, ami alapvetôen befolyásolta a
fajta kialakulását. Az amerikai mindennapok
munkalovát importált angol telivérekkel
keresztezték a versenyteljesítmény javítása
érdekében. A versenyeket két ló között,
rövidtávon, egy negyed mérföldön (egy mérföld
1609 méter) tartották. Ez adta a fajta az elnevezését is: negyed mérföldes ló, azaz quarter
horse.
A fajta nyilvántartására és a tenyésztés összefogására alakult meg Texas állam Amarillo

városában az American
Quarter Horse Association
1940-ben. Ettôl kezdve
beszélhetünk a quarter horse
fajta fajtatiszta tenyésztésérôl. A tenyésztés során az angol telivérrel történô
cseppvérkeresztezés megengedett. A quarter
horse a világ legnagyobb létszámában
tenyésztett és tözskönyvezett lófajtája.

Reining közben - Miroslav Baniari és Hes A Frozen Breeze

Trail közben

Raining közben

QARTER HORSE
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Belsô-Ázsia, Kelet-Európa pusztáin, a vadló ôshazájában, a ló háziasításának központjában és
Észak-Európában, valamint a hegyvidéken a XVII-XVIII. századig a kis testû (125-140 cm
marmagasságú), igénytelen kislovakat és pónikat használták. Hasznosításuk a hátukhoz
kötôdött: a pusztákon hátasként, míg a hegyvidékeken málhás állatként vették hasznukat.
Valamennyi fajta kialakulásában a szélsôséges környezet játszott szerepet: így a rideg
tartást, a szûkös takarmányozást jól viselik. Megjelenésükre a zömök alkat és a dús,
hosszú szôrzet jellemzô. Télen mackószerû szôrzetet növesztenek.
Az utóbbi száz évben legtöbb fajtájuk az ember ízlésének és tenyésztôi beavatkozásának hatására jelentôsen megváltozott. Valamennyi póni és kisló hasznos és kellemes
társa az embernek, gyermeknek, a felnôttnek egyaránt. Helyes felnevelés, kiképzés, és
bánásmód mellett jelentôs sportteljesítményre képesek.
A pónik és a kislovak iránti érdeklôdés az 1970-es években kezdett kibontakozni
Magyarországon. Egy esetleges magyar fajta kitenyésztése mellett külföldrôl került be
mind több, majd a XX. század utolsó évtizedében tömeges mennyiségû póni és kisló.
Tenyésztésük szervezésére alakult meg a Póni- és Kislótenyésztôk Országos Egyesülete.
A pónik és a kislovak fontos szerepet töltenek be a gyermekek lovassá nevelésében. A lovaglás,
a ló iránt vonzalmat érzô gyermek jártasságot szerez a póni körüli mindennapos munkában.

A shetland póni a legkisebb gyerekek ideális elsô
lova lehet. Mérete, jóindulata teszi a gyermek
játszótársává. Segítségével a gyerekek könnyen
tanulják meg a lóval való bánást, a lóra ülést, és
ülésbiztonságot szereznek a hátán, de fogatlóként inkább nyújt maradandó élményt.

Melyik a bátrabb? Fotó: Novák Pál

Sörös legények! Fotó: Erdélyi Bálint

A welsh póni szoborszerû lószépség. A
nagyságukon alapuló mindhárom változatára
jellemzô a sokoldalúság, a könnyû kezelhetôség, a jó vérmérséklet, az energikus
mozgás, a kitûnô munkakészség. A 9-tôl 13-14
éves korú gyermekek ideális hátaslova: a
részükre kiírt díjugratásban és a fogatsportban
is nélkülözhetetlen szerepet tölthet be.

3009 Maashoeven's Egor welsh "B" mén. Fotó: Haga Zsuzsanna
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A connemara póni különösen híres ugróképességérôl. Bár kiállja a próbát a vadászlovaglásokon, keresztezett egyedei a military
versenyeken, mégis alkalmazásának fô területe
az ifjúsági ugrószámokban való szereplés.
Kitûnô idegrendszere, nyugodt vérmérséklete,
könnyû kezelhetôsége miatt nyugodtan ajánlható a gyermeklovas- és szabadidôsportra.

PÓNIK ÉS KISLOVAK
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Tosca, connemara kanca egy grazi versenyen.
Fotó: Sáli Gábor szívességébôl

Ninjo, haflingi mén portré. Fotó: Haga Zsuzsanna

A haflingi kisló tenyésztôi az elsôk között váltottak tenyészirányt a II. világháborút követôen,
amikor az univerzális ló tenyésztését tûzték
célul. Sárga színû fedôszôréhez párosuló hófehér, hosszú szôrei hozzájárultak népszerûségéhez, elterjedéséhez: 17 országban, 22
tenyésztôszervezetben tenyésztik a fajtát,
közöttük Magyarországon is. Nagyobb méretû
kisló, amely kicsiknek és nagyoknak, öregnek és
fiatalnak, képzettnek és kevésbé képzettnek
kínál kikapcsolódást. A pónifogat-bajnokságok
visszatérô lova.

A fjord ló maga a megtestesült nyugalom, s így a hobbilótartók körében nagy kedveltségnek örvend.
Kiegyensúlyozottsága miatt bátran használható terápiás
lovaglásra, de a ma jellemzô versenyszerû lovas szakágak kivételével minden hasznosítási formában ajánlható. Mind lovagláskor, mind egyéb tevékenység közben
bizalomgerjesztô benyomást kelt. Ma már Magyarországon is elterjedt, s nagy közkedveltségnek örvend.
A fjord kisló minden gyermek barátja.
Fotó: Szokolányi Árpád szívességébôl.

A sportpóni a különleges képességû és jól
képzett ifjúsági korú gyermekek sportlova.
Minden olyan értékmérô tulajdonsággal rendelkezik, amely a jó sportlovakban is megtalálható. Feltûnôen nagy mozgás, nemesség, elegancia, igen jó munkaképesség és -készség
jellemzi. A minimum 25 % póni génhányaduknak köszönhetôen rendkívül kemények.
Valamennyi lovas sportágban kiugróan magas
sportteljesítményre hosszú idôn át képesek.
Talán ennek a típusnak a kellô mennyisége
hiányzik a legjobban a hazai fajtaválasztékból!
4287 Balénó sportpóni mén, tenyészbemutatón.
Fotó: Katona Szilvia
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A MAGYAR PARLAGI SZAMÁR
Magyarország állományának legnagyobb része közepes termetû (110-130 cm marmagasság), de elôfordulnak a kis (110 cm alatti) és nagy (130 cm feletti) termetû egyedek is.
A magyar parlagi szamár színe lehet szürke, valamint a barna és a fekete minden
árnyalata. Jellegzetes jegye a szíjaltság és a vállkereszt, a lábakon pedig az esetenkénti
harántirányú zebroid csíkozat, de nem ritkák a jegytelen példányok sem. Mindegyik
színváltozatban gyakori a világos hasalj (fecskehas).
A magyar parlagi szamár legértékesebb tulajdonságai a betegségekkel szembeni
ellenálló képesség, az igénytelenség, a szívósság, békés természet, munkabírás és
sokoldalú használhatóság, a hosszú élettartam. Vérmérséklete nyugodt, jóindulatú,
tanulékony és barátkozó természetû, gazdájához ragaszkodik. Igazi társas lény!
A szamarak nemcsak a gazdasági udvar hangulatát teremtik meg, hanem hasznot is
hajthatnak a kisebb munkák elvégzésével, s a tanya körüli gyomok pusztításával. A gyermekek állatok iránti szociális érzékének kifejlesztésére, az állatokkal való bánásmód megtanulására a szamár az egyik legalkalmasabb gazdasági háziállatunk.

A II. világháború után fôleg a háztáji, kisegítô
gazdaságok igás állata lett, míg napjainkban
hobbiállatként hódít teret.
A Magyarországi Szamártenyésztôk Egyesülete
(MSzE) 2002-ben alakult azzal a céllal, hogy a
szétszórt magyarországi állományt feltérképezze, nyilvántartásba vegye, és ismert származású tenyészállományt alakítson ki a
tenyésztôkkel együttmûködve. A magyar parlagi szamár fajtát 2003-ban ismertettük el
hivatalosan, majd 2005-ben a fajtát védett
ôshonos háziállatfajtának nyilvánították.
A szamarat idôszámításunk elôtt 4000 évvel
domesztikálták Afrikában. Eleinte a Földközitenger partvidékén terjedt el, majd idôvel a
világ szinte minden részére eljutott. Az ásatások tanúsága szerint legnagyobb számban az
idôszámításunk elsô századaiban a rómaiakkal
került a Kárpát-medencébe, de a korábbi kelta
települések leletanyagában is találtak szamárcsontot.
A mai és a római kori állomány genetikai
rokonságát joggal feltételezhetjük, hiszen az
azóta eltelt évszázadok alatt csak elenyészô
számú szamár került külföldrôl Magyarországra.
A szamár a vándorkereskedôk életében, a
várak és kolostorok mindennapos szállításaiban, a malmok meghajtásában játszott
szerepet, gazdasági szerepe nem volt jelentôs a
Kárpát-medencében. A köztudat szerint a szamár a szegény emberek állata volt, de
használata a XVII. századtól a nagybirtokok
majorjaiban és a juhászatokban is elterjedt.
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