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GOTTFRIED BREM

Elôszó és bevezetés
A könyv a lipicai lóról – a világ legrégebbi kultúrlófajtájáról – és az állományain végzett kutatások legújabb
tudományos eredményeirôl szól. A ló háziasítása óta nagyon fontos szerepet játszott az emberi kultúra
felépítésében és annak fejlôdésében: táplálékforrásként, szállító és mozgatóeszközként, háborúk kimenetelét
meghatározó fegyvernemként, munkalóként, reprezentációs eszközként szolgált, illetve életmódot közvetített.
Mi több: ezen funkciókon túlmenôen az ember és a ló érzelmileg kötôdött egymáshoz, és a ló a szépség, a
szabadság, az erô és a hatalom jelképe volt.
A ló háziasítása mintegy 5500 évvel ezelôtt a délkelet-európai és a szibériai erdôs pusztán és Közép-Európában
a ló és az ember együttélésével kezdôdött el. Az elsô kultúrák írásos és jelképes dokumentumai a lovat i.e. 1500as évet megelôzôen már igavonóként és hátaslóként tüntetik fel. Az elsô írásos bizonyíték az i.e. 14. századból
ered. Ez az írásos bizonyíték Kikkuli – észak-szíriai istállómester és ló tréner – munkája, amelyben többek között
a harci kocsik elé fogott lovak tenyésztésérôl, tartásáról, takarmányozásáról és edzésérôl számol be. Mintegy
1000 évvel késôbb megjelennek Szókratész tanítványának, Xenophonnak a mûvei is. „A lovaglómûvészetrôl”
címû könyv arról tudósít, hogy a harci kocsik elé fogott lovakkal szemben az érdeklôdés a csatákban használt
hátaslovak felé terelôdik. Ennek megfelelôen a könyvben (Hipparchikos: „A lovas kötelességeirôl“) részletes
utalások találhatók a lovak vásárlásával és ápolásával, továbbá a lovasok képzésével és a lovas ütközetekkel
kapcsolatban. A hippológia a lóval foglalkozó tudományág. A kifejezés a ló görög elnevezésébôl, a „hippos”
szóból ered. Xenophon az elsô nyugati hippológusnak számít.
A középkor végén, 1434 körül I. Eduard portugál király írta az elsô ismert nyugat-európai tanulmányt a
lovaglómûvészetrôl („Livro da ensinanca de bem cavalgar toda sela”). A reneszánsz jelentôs lovagló iskoláiban
a gyakorlati lovas képzésnek része volt a lótudomány és a lógyógyászat. Az elsô lovagló akadémiát Grisone
1532-ben Nápolyban alapította. Az 1733-ban a barokk kor legjelentôsebb lovaglómestere, François Robichon
de la Guérinière (1688-1751) által megnyitott lovaglómûvészeti iskola („Ecole de Cavalerie”) részletesen
foglalkozott a lovak tartásával, ápolásával, takarmányozásával, orvosi ellátásával, a lovaglómûvészettel, és a
lovak használati módja szerinti felnevelésével és idomításával.
A 18. század végén, a megnyíló új egyetemeken, elkezdôdött az állatorvoslás új szakterületének, a
lógyógyászatnak a tanítása. A beteg lovakkal és azok gyógyításával kapcsolatos ismereteket már az ókor óta
gyûjtötték, és azt szájhagyomány útján továbbadták, de az elsô állatorvosi iskola csak 1762-ben Lyon-ban, az
abszolutisztikus Franciaországban jött létre. A Bécsi Állatorvos-tudományi Egyetem története is a 18. századig
nyúlik vissza. Mária Terézia császárnô alapította 1765. március 24-én, és a katonasághoz rendelt Állatorvosi
Egyetem („Császári, királyi, udvari Ló Gyógy- és Operációs Iskola” – K.u.K. Pferde Curen und Operationsschule)
létrejöttének egyik oka a háborúk által igényelt nagy létszámú egészséges ló rendelkezésre bocsátása volt. Ma a
különbözô egyetemi képzési helyeken lótudományi képzések is folynak.
Bécs és a lipicai lovak több mint 450 éve ugyanannak a változatos és fényûzô történelemnek a szereplôi. A
bécsi Spanyol Lovasiskolában ettôl az idôtôl kezdve ápolják a klasszikus lovaglómûvészetet. Ez a világ egyetlen
helye, ahol a „magasiskolai” lovaglómûvészetet a mai napig klasszikus formájában ápolják.
1580-ban II. Frigyes belsô-ausztriai fôherceg megszerezte a szlovén karsztterületen elhelyezkedô „LipicaFalucskát”, és ott császári, királyi, udvari ménest alapított. Minderre azért volt szükség, mert a császárság
lóállományának beszerzése érdekében végzett importok nagyon bizonytalanok, drágák és veszteségesek voltak.
Az átfogó történelmi és szépirodalmi mûvek mellett a lipicai lóról természetesen természettudományi
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publikációk is léteztek és léteznek. Hans Handler ezredes arra a következtetésre jutott, hogy a klasszikus
lovaglómûvészet egyszerre mûvészet és tudomány (Oulehla, Mazakarini, és Brabecd’Ipra, 1986).
Jelen könyvben a fajta történelmi eredetérôl és a lipicai ménesek-, a lipicai méntörzsek és kancacsaládok,
az állami lipicai ménesek és azok tenyésztési céljainak kialakulásáról lesz szó. Szerencsére sikerült egy kitûnô
hippológust, Dr. Thomas Druml-t is bevonni, aki elsôsorban a történelmi és fejlôdéstörténeti részeket
fogalmazta meg.
A könyv fô hangsúlya az EU által támogatott INCO-COPERNICUS projekt keretében végzett tudományos
vizsgálatok eredményeinek összefoglalása. Az INCO-COPERNICUS programban az EU Közép- és KeletEurópa továbbá az egykori Szovjetunió államai közötti együttmûködést támogatta, amely együttmûködésnek
fôként az ezekben az országokban zajló kutatásokat kellett szolgálni. Dr. Bodó Imre professzor (a L.I.F egykori
elnöke) kezdeményezésére megalakult a projektet megvalósító konzorcium.
A projekt (száma: 1083; hivatalos címe: A lipicai lófajta genetikai variabilitásának vizsgálata molekuláris és
citogenetikai módszerekkel) Dr. h. c. Gottfried Brem professzor, okleveles mérnök, tudományos projektvezetô
irányításával, a Ludwig Boltzmann Immuno-, Cito- és Molekuláris-genetikai kutatási Intézet (szerzôdésszám:
IC15-CT96-0904, DG-12-CDPE) vállalásában valósult meg.
A projektben az alábbi partnerek és munkacsoportok szerepeltek:
• Dr. Bodó Imre professzor, Budapesti Állatorvos-tudományi Egyetem, Állattenyésztéstani tanszék,
Magyarország
• Dr. Franc Habe és Dr. Peter Dovč professzorok, Ljubljanai Egyetem, Állattenyésztéstani tanszék, Szlovénia
• Dr. Eliane Marti és Lazáry Sándor professzor, Berni Egyetem, Állattenyésztéstani Intézet, Immungenetikai
tanszék, Svájc
• L.I.F (Nemzetközi Lipicai Szövetség), Belgium, Sint Ulriks Kapelle
• Dr. Gottfried Brem professzor, Bécsi Állatorvos-tudományi Egyetem, Állattenyésztéstani és genetikai Intézet,
Ausztria
A projekt 1997. február elsején kezdôdött, és hivatalosan 2000. január 30-án fejezôdött be, de a megkezdett
munkák az EU támogatást követôen is folytatódtak. Ezen túlmenôen a Mezô- és Erdôgazdaságért valamint a
Környezet- és Vízgazdálkodásért felelôs Minisztérium további osztrák munkákat támogatott.
A projekt célja a lipicai lófajta (még) meglévô genetikai variabilitásának analízise és dokumentációja a
jövô tenyésztési és párosítási döntéseinek megalapozására cito- és molekuláris-genetikai vizsgálatokkal. Ezen
túlmenôen a lipicai lóról rendelkezésre álló ide vonatkozó összes szakirodalom felmérése és feldolgozása.
A lipicai ló elsôrangú kulturális termék, amelyet a piberi (Ausztria) és a lipicai (Szlovénia) ménesen kívül a
đakovo-i (Horvátország), a monterotondo-i (Olaszország), a fogarasi (Románia), a kistapolcsányi (Szlovákia)
és a szilvásváradi (Magyarország) állami ménesekben tenyésztenek.
Ezen ménesek lovainak többsége a II. Károly fôherceg által 1580-ban alapított lipicai császári udvari ménes
alapító populációjára vezethetôk vissza. Az EU-projekt keretén belül 1998-ban és 1999-ben egy osztrák, svájci,
szlovén és magyar tudósokból álló csoport az összes állami ménest meglátogatta. A ménesek összes lovának
(összesen 586) méretét felvették, ellenôrizték a méneskönyveket, és a genetikai és a szerológiai vizsgálatokhoz
vérvételre is sor került.
A projekt tudományos céljai az alábbiak voltak: DNS-markerek, polimorf rendszerek, alaktani jellemzôk,
mérések, fényképek, származási adatok, egészségügyi státusz és teljesítmény-paraméterek felmérése és vizsgálata
a fajta pontos jellemzése és a fenntartó tenyésztés alapjainak létrehozásához.
A projekt idôtartama alatt a munkatársak az alábbi méneseket látogatták meg: Szilvásvárad – Magyarország
(1997. 05. 27-30.), Lipica – Szlovénia (1997. 06. 20-26.), Ðakovo – Horvátország (1997. 07. 14-17.), Bethlen
– Románia (1997. 09. 07-09.), Alsószombatfalva/Fogaras – Románia (1997. 09. 10-12.), Kistapolcsány –
Szlovákia (1997. 10. 08-11.), Monterotondo – Olaszország (1998. 05. 17-20.), Piber – Ausztria (1998. 06. 0104.), Spanyol Lovasiskola – Ausztria (1998. 07. 06-09.), Kladrub és Slatinany – Csehország (1998. 07.14-17.).
A projektbe Piberbôl és a Spanyol Lovasiskolából 153, Lipicáról 69, Kistapolcsányból 42, Alsószombatfalváról
90, Bethlenbôl 28, Szilvásváradról 77, Ðakovo-ból 64, Monterotondo-ból pedig 63 ló került bevonásra. Ezen
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túlmenôen a kladrubi és a slatinany-i ménesbôl 66 kladrubi lovat is bevontunk a vizsgálatba. A DNS izolálásához
és elemzéséhez továbbá a biokémiai paraméterek vizsgálatához vérmintát vettünk, betekintést nyertünk a
méneskönyvekbe és adatokat cseréltünk, méretfelvételeztünk, fotóztunk, lovakat bíráltunk.
A bécsi egyetemen az eredeti méneskönyvekbôl és a projektbe bevont lovak teljes családfájának különbözô
forrásaiból rekonstruáltuk a mai napig a fajta 18. századi alapító egyedeinek számító nápolyi, spanyol és arab
eredetû lovakat. A 32 generációig visszavezethetô legteljesebb ismert származással a lipicai lófajta rendelkezik a
világ összes lófajtája közül. Csak az angol telivérnek van hasonlóan teljes családfája. Az 1900 körül alakult gróﬁ
ménesekben (pl. Jankovič, Eltz) tenyésztett lovak származásának jelentôs forrásául egy egykori ménesigazgató
könyvei szolgáltak, amelyeket a projekt munkatársai közösen dolgoztak fel.
A morfológiai és a genealógiai adatok mellett a vérmintákból genetikai markereket (mikroszatellit) is
vizsgáltunk, amellyel egyedülálló lehetôség kínálkozott a populációk közötti különbségek (evolúciós értelemben
nagyon rövid idôtartam alatt bekövetkezô) három szinten való követésére, valamint a zárt populációkban
elkerülhetetlen beltenyésztés hatásainak tanulmányozására. A COPERNICUS-projektbôl származó adatok
statisztikai vizsgálatának nagy részét a Sölkner munkacsoport (Ausztria) végezte, együttmûködve Čurik
(Horvátország) munkacsoportjával. Az elemzések során jelentôs tudományos eredményeket értünk el, így:
• a ménesek között a genealógiai és a genetikai megkülönböztetések során jelentôs egyezôséget találtunk;
• a beltenyésztés nagyon csekély hatással bírt a testalakulásra;
• konkrét bizonyítékot találtunk egy olyan génrégióra, amely a szénában található penészgomba elleni
allergikus reakciót befolyásolja;
• gyakorlati javaslatok megfogalmazására került sor a ménesek közötti irányított tenyészállat-cserére
vonatkozóan a beltenyésztés minimalizálása végett.
Egy COPERNICUS-küldetés során, a bécsi Udvari Lovasiskola lipicai ménjeinek a nyári szállásán Dr.
Monika Seltenhammerrel közösen új kutatást kezdeményeztünk. Seltenhammer az emberi melanómákat a
lovakéval vetette össze. A melanóma elôfordulása fôként a szürke lovakon gyakori, de az általában jóindulatú.
Az az ötlet született, hogy a szürke lovak melanómájának genetikai hátterét közelebbrôl vizsgáljuk meg, és a
szürkülés folyamatát (a szürke lovak sötét szôrtakaróval születnek, majd az idô folyamán a pigment eltûnik a
szôrszálakból) hozzuk összefüggésbe a melanóma kialakulásával. Elôször kromaméterrel objektív színmérést
végeztünk. Az eredmények szerint a szürkülés folyamatát és a melanóma kialakulását jelentôsen meghatározza
a genetikai háttér, és a kettô között aránylag szoros összefüggés áll fenn.
Az 586 lipicai és 66 kladrubi ló molekuláris-genetikai vizsgálatából (DNS-mikroszatellitek és mtDNS)
egyértelmûen kiderült, hogy a lipicai lófajta viszonylag homogén populációt alkot, de a hozzá közel álló
kladrubi fajtától egyértelmûen elkülönül. A ménesek lipicai állománya közötti élesebb genetikai elhatárolódás
meglepô lett volna, mert az összes vizsgált ménes esetében kimutatható az „alapító populációval” való
kapcsolat. Mindezen túlmenôen, a lipicai ló tenyésztéstörténetében a populációk olykor egyesültek, illetve
a ménesek között tenyészállat-csere valósult meg. Ez a „génáramlás” azt eredményezi, hogy az állományok
közötti genetikai különbség folyamatosan kiegyenlítôdik.
A lipicai lófajta relatív genetikai homogenitása ellenére néhány ménes között nagyobb különbség tapasztalható.
Genetikailag a lipicai, a monterotondo-i, és a piberi, valamint a fogarasi és a bethleni ménes aránylag hasonló.
A román lipicai állomány viszont egyértelmûen elkülönül a többi ménes lovaitól. Ennek fôként az lehet az oka,
hogy Romániában olyan kancacsaládok állnak tenyésztésben, amelyeket a többi ménes nem tenyészt. Hogy a
román ménesek lipicai lovai a teljes diverzitás tekintetében milyennek értékelhetôk, meg kellene vitatni.
A vizsgált lipicai ménesek között nincsen feltûnô különbség a genetikai diverzitás tekintetében. Az aránylag
csekély állománynagyság ellenére a lipicai lófajtának nem kisebb az alléldiverzitása, illetve a heterozigóciája mint
a többi lófajtának. A molekuláris-genetikai eredmények nem igazolták, hogy a rokonpárosítás nagymértékû
lenne. A citogenetikai vizsgálatok sem igazoltak feltûnô aberrációkat.
Az EU, a Svájci Nemzeti Alap, a Svájci Szövetségi Kutatási és Technológiai Hivatal, a Szlovén Köztársaság
Tudományért és Technológiáért felelôs Minisztériuma, a Képzés és a Kutatás területén a Nemzetközi
Együttmûködésért felelôs Osztrák Hivatal, az Osztrák Jóléti Minisztérium, a Ludwig-Boltzmann Társaság és
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Elôszó és bevezetés

a Bécsi Állatorvos-tudományi Egyetem saját és az érintettek nevében nagyon szívélyes köszönetüket fejezik
ki a projekt ﬁnanszírozásáért és támogatásáért. Külön köszönjük a ménesek vezetôinek együttmûködését és
vendégszeretetét, lovaik és ménesi archív dokumentumaik rendelkezésre bocsátását, továbbá dolgozóiknak
a lovakkal, illetve a lovakon végzett segítségét. Az érintett egyetemeknek köszönjük a kapott támogatást és
a projekt megvalósításában nyújtott segítséget. Kiadóként köszönöm titkárnôm, Bettina Klimmer áldozatos
munkáját a javítási feladatokban. Külön köszönet illeti Hans Brabenetz-et, aki archívumából számos fotót
bocsátott rendelkezésemre.
További köszönet jár a kiadónak és a kiadó munkatársainak.
Végül következzék egy az Osztrák Lipicai Lótenyésztôk Egyesülete honlapján szereplô Mohammed idézet:
Amikor Isten megteremtette a lovat, ekképpen szólt a nagyszerû teremtényhez: „egyedülállónak teremtettelek.
A világ összes értéke a szemeidben rejlik. A Földön szerencsésnek kell lenned, és elônyben kell részesülnöd az
összes élôlénnyel szemben, mert Te vagy a Föld Urának szeretete. Szárnyak nélkül kell repülnöd, és kard nélkül
kell gyôzedelmeskedned!”
Bécsben, 2009 karácsonyán
Gottfried Brem

Elôszó a 2. kiadáshoz
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Elôszó a 2. kiadáshoz
A szerzôk és a kiadók örömmel tartják kezükben „A lipicai ló a tudomány tükrében” címû közös mû 2.
kiadását. Az elsô kiadás széleskörû és intenzív tudományos kutató és elemzô munka folyamán jött létre, annak
eredményeit nagy idôráfordítással, olykor nehezen rendeztük könyv formájába. A folyamat végsô soron abból
ered, hogy jobb egy nem tökéletes könyvet kiadni, mint egy tökéletes könyv kiadására törekedni, amely aztán
egyáltalán nem tûnik tökéletesnek.
Az elsô kiadás több mint 10 éves keletkezéstörténete után kicsit meglepô, hogy a második kiadás az elsô
kiadástól számított alig másfél éven belül megjelenik. Ennek gyakorlati oka, hogy az elsô kiadás – örömünkre
– nagyon gyorsan elkelt, és a könyv iránt természetes módon folyamatos volt a kereslet. A második kiadásban
néhány helyesírási és más technikai javítások mellett a jobb érthetôség kedvéért néhány tartalombeli kiegészítést
is tettünk. A még esetlegesen mindig megmaradó hiányosságért elnézést kérek.
A ló háziállat státusza óta jelentôs emocionális szerepet játszik a szépség, a szabadság, az erô és a hatalom
szimbólumaként, de háziasítása mindig is kérdéses volt és még mindig rejtve van. Jelenleg jobban reméljük,
mint valaha, hogy a molekuláris-genetikai vizsgálatok eredményeivel pontosabb képet kapunk a ló háziasítástörténete tekintetében. Munkatársamnak, Barbara Wallnernek számos Y-kromoszómális vizsgálat elvégzést
követôen sikerült a lipicai mének legalább két haplotípus vonalát molekuláris-genetikailag elkülöníteni
egymástól, és azokat paternális vonalakhoz rendelni. A Conversano Sessana-13 (címlap kép) és két lipicai ló
teljes genomállományának szekventálásával azt reméljük, hogy a különbségtételt tovább tudjuk folytatni. Ezen
munkákat még nem fejeztük be, így ezek eredménye a második kiadásban még nem található meg.
Kiadóként a szöveg átdolgozásában érintett minden munkatársamnak köszönöm a munkáját. Külön
köszönetemet szeretném kifejezni Dr. Thomas Druml-nak és Dr. Max Dobretsberger-nek mindig készséges
rendelkezésre állását, illetve állandó tanácsadását. Titkárnôm, Bettina Klimmer munkaigényes és körültekintô,
közvetlenül az Adobe InDesign CS5.5 verzióba írt bejegyzései nélkül a gyors megvalósítás kivitelezhetetlen
lett volna. Nagy türelemmel és megbízhatóan végezte az irodalomjegyzék, a képhivatkozások és a mellékletek
átszerkesztését is. Nem utolsó sorban köszönetemet fejezem ki az Osztrák Tudományos Akadémia Kiadójának
és elnökének, Dr. Helmut Denk professzornak a támogatását és a segítségét.
Minden Olvasónak és Lipicai Lóbarátnak sok örömet kívánok az olvasás során!
Bécsben, 2012 karácsonyán
Gottfried Brem
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I. ábra Pluto Presciana a piberi ménesbôl, Fotó: Slawik
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1. FEJEZET
THOMAS DRUML

A fajta történelmi eredete
BEVEZETÉS
1.1 SPANYOL LOVAK
Minden kornak sajátságos lótípusa van. A 19. századot az angol telivér, korunkat a melegvérû sportló jellemzi.
A reneszánsztól kezdôdôen egészen a felvilágosodás koráig Európát a spanyol lótípus uralta. A spanyol eredetû
ló hatást gyakorolt az európai uralkodók udvari szertartására. Számos udvari ménes alakult, amelyek egyetlen
célja a reprezentációra különösen alkalmas lovak tenyésztése volt.
A spanyol ló jelentôsége a kor mûvészeti alkotásain látható, így pl. Velázquez, Van Dyke és El Grecco
festményein, amelyek az uralkodót délcegen lovagolva ábrázolják (1. ábra). Ezeket a különleges lovakat a barokk
kor szimbólumának tekinttették, és egyenrangúvá tették a palotákkal és az uralkodók fényûzô udvartartásával
(Baum, 1991). Az élô és az élettelen természetet, ebben a különleges esetben a lovakat, formázható anyagként,
teljes mértékben az emberi akaratnak vetették alá. A barokk korban ezen „erô” központja nem az általános
értelemben vett ember maga, hanem az uralkodó, vagy annak dinasztiája. Önálló egyéniségként a ló ennek
a hatalomnak nemcsak jelképesen az alattvalója, de ez a „mindenütt jelenlévô” kéz megjelenését, külsejét
mûalkotássá formázta. A lipicai ló szakirodalmában használatos „Habsburgok pompalova” kifejezés pontosan
rámutat a valóságra.

1. ábra Velázquez uralkodói portréi az uralkodói hatalom
kifejezôi voltak Spanyolországban. Érdekes módon gazdasági és
politikai válság idején keletkeztek (Könemann)
Conde Duque de Olivares 1633 körül; Velazquez
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2. ábra Bambergi lovas, középkori lótípus (Schönbrunni Állatkert)

3. ábra Donatello Gattamelata szobra, a reneszánsz elsô lovasszobra
(Schönbrunni Állatkert)

Európában, a középkorban a ló körüli kultúra
nem nagyon volt jellemzô. A ló a szállításban és a
hadászatban volt fontos. Az akkori lovaglás során
a lovat lépés, ügetés, poroszka és tölt jármódokban
használták (2. ábra). A vágta – legalábbis a nôk és
a papok számára – szokatlan jármód volt. Erre az
idôre a tölt volt jellemzô, ami nagyon kényelmes,
becsült utazójármód (Otte, 1994).
Az újkor kezdetével a ló jelentôsége és alkalmazási
területe folyamatosan változott. A mai értelemben
hiányosan képzett harci és igavonó lóból mutatós
történelmi pompaló lett.
Mûvészeti értelemben Donatello és Verrochio,
hippológiai értelemben Grisone, Carracciola és
Pignatelli Olaszországban, a reneszánsz korában
újból felfedezték a lovaglómûvészetet és a lovas
szobrok mûfaját (Otte, 1994).
A 16. század elején Nápolyban és Szicíliában olyan
szellemiség uralkodott, amely a lovaglómûvészet
történetében egyedülállóan termékeny idôszakhoz
kellett, hogy vezessen: nevezetesen a nápolyi lovaglótanárok, akik a csaknem 2000 évvel azelôtt
Xenophon által kidolgozott oktatási rendszert
használták, a más fajtákkal össze nem hasonlítható
spanyol ló – bizánci közvetítéssel – Dél-Olaszországba érkezésével különlegeset alkottak. Akkoriban
ezek az ibériai lovak voltak a legjobbak az összes
közül, amiket két, egymást kiegészítô használati
módra (bikaviadal, reconquista harc) generációkon
keresztül spanyol illetve portugál lovasok készítettek
fel. A Xenophon tanításán alapuló lovaglásnak az
eredménye volt az „Ecole Neapolitaine”, vagyis
a Nápolyi Iskola, amelynek közös gyökere volt
a modern lovaglómûvészettel, azzal a forrással,
amelybôl az újkor lovaglómûvészei, La Brou és
Pluvinel kinôttek.
Az ókor óta elfelejtett tradíciók új uralkodói
érzés keletkezését jelentették. „A fényûzésben
és a parádékon büszkeségével, nemességével és
illendôségével, a csatákban katonalóként bátorságával és tanulékonyságával tûnik ki [a spanyol ló –
a szerzô megjegyzése].” (Guerinière, 1733, p 62). Ezt
a két területet – iskolaló, harci ló - az irodalomban
összekeverik, illetve nem pontosan különítik el. A
16. században a harci lovaglómûvészet bizonyos
értelemben még mindig valóságosnak tûnt. Az
akkori vezetô lovaglótanárok, Grisone, Carracciola
és Pignatelli, akiknek a lovaglásoktatása kemény
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5. ábra Lovaglásoktatás Grisone nyomán (Druml archív)

4. ábra Zabla Grisone nyomán (Druml archív)

és katonai volt, éles zablákat és viszonylag durva
módszereket alkalmaztak a ló feligazítására (4. és 5.
ábra). E tanítások célja a ló helyes „mûködése”, és
ezáltal a lovas maximális biztonsága a harcokban.
Az 17. századtól kezdôdôen a harci lovaglás mintegy
belsô indíttatásból eredôen bizonyos értelemben
mesterkélt mûvészetté fejlôdött (Pluvinel, 1627). E
fejlôdési iránnyal párhuzamosan, a lovaglómûvészet
ezen új módozata a nemesség lóhasználatának a
szimbóluma lett (6. ábra).
A spanyol ló európai diadalmenetének lényegében
két oka volt:
1. A lovaglómûvészet újból megjelenése az újkorban
2. Spanyolország Európában játszott hatalmas szerepe.
„A spanyol monarchia a modern nagy állam
megalakulásának elsô példája”, amelyben a feudális
erôket legyôzik, és lehetôvé válik az abszolutisztikus
kormányzás kialakulása (Mieck, 1994, p 28).
Spanyolország politikai és társadalmi méltósága

6. ábra A nemesek lovaglás oktatása már gyermekkortól a napi teendôk
közé tartozott. Velázquez festményén Balthasar Carlos herceg látható a
lovasiskolában 1636 körül (Könemann)
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különbözô területeken nyilvánult meg: „Maximilián fôherceg 1552-ben elsôként hozott magával Ausztriába
nagyszámú spanyol lovat. Több évet töltött Spanyolországban, spanyol nôt vett feleségül és udvarában spanyol
udvartartást vezetett be.” (Nürnberg, 1993, p 223). A Habsburg házasságpolitika révén Ausztria volt legszorosabb
kapcsolatban a spanyol történelemmel. V. Károlyt, (I. Fülöp és Kasztília királynôje, a férje halála után megôrült
aragóniai hercegnô, Johanna ﬁa), 1506-ban az osztrák örökös tartományok egyedüli kormányzójává, 1516-ban
Spanyolország királyává, 1520-ban német-római császárra koronázták. Így világbirodalom uralkodója és a Spanyol
Birodalom megalapítója volt (7. ábra). A Habsburgok jelentôs számú spanyol lovat importáltak, amelyekkel
méneseket létesítettek. Kladrubot, Enyedet, Kopcsányt, Halbthurnt, Lipicát (jelenlegi írásmód ez. 1919 elôtt a
Habsburgi udvari ménest Lipizza-ként írták) és Mezôhegyest is spanyol lóanyaggal alapították (Erdelyi, 1827).

El Escorial, 1563-1584 között épült
7. ábra El Escorial, hatalmat sugalló fényûzô épület a 16. század végi idôbôl

1.1.1A spanyol ló eredete
A spanyol ló kialakulás-történetét illetôen eltérô elméletek léteznek. Kétségtelen viszont, hogy az ókorban az
Ibériai-félszigeten kitûnô, az akkori világban híres ló élt. Az ibériai ló az ókor leggyorsabb lovának számított.
Már a rómaiak is létesítettek méneseket és remontanevelô telepeket annak érdekében, hogy egyre jobb lovakkal
rendelkezzenek (Edwards, 1988; Nissen, 1998). A vandálok (409) és a nyugatgótok (711) Spanyolországba
behatolását követôen a mórok (711) meghódították az Ibériai-félszigetet, akik a 700 éves hosszú uralom alatt
jelentôs nyomokat hagytak az Ibériai-félsziget történetében.
Néhány szerzô (Wrangel, 1908; Schiele, 1982; Flade, 1990) azon a nézeten van, hogy ebbôl következôen
a spanyol lótenyésztésben elkerülhetetlenül szerepet játszott a keleti, illetve az arab ló. „Erre az idôre esik az
andalúz ló meghatározó fejlôdése” … „A karthágói emberek lovainak köszönhetôen keleti vérrel átitatottan és
a mórok arab lovainak nemesítô hatása eredményeként olyan fajta jött létre, amelyet Európában addig nem
ismertek.” (Schiele, 1982; p 80). Az ibériai ló, történetének ebben a korszakában, nagyon „arabozott” volt,
ami azonban a korabeli ábrázolásokról és leírásokból nem tûnik ki. A 20. században, egészen a közelmúltig,
az andalúziai megjelölés is használatos volt még. Az andalúziai valójában egy Andalúziában felnevelt lóra utal,
ennek megfelelôen Spanyolországban több különbözô jelzô is használatos a lótípusokra, mindannak ellenére,
hogy azok nem jelölnek fajtát.
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Az alábbiakban az egykori ibériai ló küllemének rövid leírása következik:
Kosorr, kerek vagy csapott far, mély faroktûzés, és túlnyomó részben pej és fakó szín.
Spanyolországban a mórok az elsô méneseket az ott található, ôshonos, Portugáliában még mindig létezô
sorraia vadlovakhoz hasonló lovakra alapozva létesítették (8. ábra).
Ezekre a tenyészetekre a keleti ló, késôbb a küllemben hasonló berber ló is hatást gyakorolt. Ez a sok
hippológus (Wrangel, 1908; Motloch, 1911; Lehrner, 1982; Schäfer, 2000, Nissen, 1998) által kifejezett tézis már
1609-ben G. C. Löhneyssen-nél megjelenik, aki V. Károly király 1541. évi algériai csatavesztésére hivatkozik.
Ebben az idôben „…Spanyolországban szép, erôs lovakat kellett tenyészteni, mór ménekkel kezdtek fedeztetni
(ám, ahogyan manapság utalnak erre Hispániában, a valódi spanyol ló típusának meg kellett maradnia), és ezt
követôen a lovak kisebbek lettek, mint azelôtt” (Löhneyssen, 1729, p. 87).

8. ábra A portugál vadlovat, a sorraia-t, Ruy d’Andrade az 1930-as években újra felfedezte, és az
Ibériai-félsziget eredeti melegvérû ôslovaként jellemezte (Fotó: Hardy Oelke)

Az ibériai hippológusok teljes mértékben visszautasítják a spanyol ló keleti lóval történô keresztezését és a
sorraia vadlovat ismerik el ôsének (Schäfer, 2000).
Spanyolország következô történelmi korszakát a reconquista fémjelzi. Ebben a korszakban a háborús
események miatt két teljesen különbözô lovas kultúra és lótípus találkozott. Csak a keresztény lovagok lovaglási
módjának a mórokéhoz való közeledésével (akik könnyebb lótípust igényeltek, mert a nehéz lovagi ló túlságosan
esetlennek és lassúnak bizonyult) vált lehetôvé Spanyolország visszahódítása a Nyugaton keresztül. Granada
1492. évi bukásával és a mórok elûzésével véget ért az Ibériai-félszigetért folyó, 700 évig tartó harc. Granada
1492. évi meghódításával Andalúziában számos (fôként újonnan alapított) kolostor azt a feladatot kapta, hogy
a fajtát a legnagyobb odaﬁgyelés mellett Isten nagyobb tiszteletére, fajtatisztán tenyéssze. Spanyolországot,
amelynek erôssége a lovasságán alapult, Európa vezetô katolikus hatalmaként megfelelô lóanyaggal lássa el.”
(Nissen, 1998, p 35). A karthauzi szerzetesek méneseket alapítottak, amelyek 1830-ig fennmaradtak, mikoris a
szekularizálás folyamán feloszlatták azokat. A karthauziak tenyészetét, a „Cartujano-t”, az andalúz lófajta egyik,
a mai napig fajtatisztán fennmaradó törzsét a szerzetesek úgy vigyázták, mint a szemük fényét, azt háborús
idôkben elrejtették.
A 16. században a spanyol lótenyésztés jelentôs támogatást kapott az uralkodóháztól. Ez a század volt
Spanyolország lótenyésztésének történetében a legjobb minôséggel jellemezhetô idôszak.
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Minden ibériai ló, amely többek között a lipicai fajtának az alapját is megteremtette, a 16., 17. és 18. századból
származott. Ebben az idôben az alábbiakban jellemzett spanyol ló típusok uralták a világot.
1.1.1.1Genette
A genette kifejezés az Ibériai-félszigeten eredendôen élô lótípust jelöli. Michael von Erdelni a genette lovat
„móri eredetû eredeti andalúzi”-ként írja le (Erdelyi, 1827; p 69). A még korábbi szakirodalmakban (Wrangel,
1909; Ackerl & Lehmann, 1942) a „Genett” lovat kicsi, déli típusú lóként jellemzik. Haller a „Gineten” lovat
(újkori írásmód) közvetlenül az ôshonos sorraia-lovakkal hozza összefüggésbe (Haller, 2000). Gyors, kemény
szervezetû, 135-150 cm marmagasságú lóként jellemzi azokat. Carracciola mór hatású lovakként írja le azokat,
amelyeknek könnyebbnek, és valamivel kisebbnek kellett lenniük, mint az akkoriban megszokott lótípus
(Nissen, 1999). Ezekben a leírásokban a kisebb marmagasságot mindig a mór hatással együtt hangsúlyozzák.
G. S. Winters von Adlersﬂügel 1687-ben A kancákról, illetve a csikókról címû munkájában a berber lovat
„természetébôl adódóan nem nagy lóként” jellemzi, ezért a berber ménekhez csak nagyobb rámájú kancákat
javasol annak érdekében, hogy a párosításból „szép, közepes nagyságú” ló szülessen” (Motloch, 1911). Ez a
megjegyzés teljesen egyértelmûen beillik a genette és a berber ló szoros genetikai kapcsolatába (9. ábra).

9. ábra Berber mén a vitathatatlan lovas mester, William Cavendish „A ló idomításának új módszerei” címû munkájából (Druml archív)

1.1.1.2 Villano
A villano keletkezés-történetében (lásd Reconquista) egyesítette a nehéz lovassági ló és a genette ló jegyeit.
Fôként a Sant Jago de Compostellába vezetô zarándokútra rendszeresen vitt ﬂandriai lovagi lovat tartják
felelôsnek a „könnyû típusú hidegvérû ló” kialakulásában. A Cordoba környéki területek a feltûnô színeirôl
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is híres villano ló fontos tenyészhelyének számítanak. A párduc tarkaságot erre a ló típusra vezetik vissza. A
villano lovat gyakran „parasztlóként” jellemzik (Ackerl és Lehmann, 1942; Loch in Haller, 2000), Erdelyi „többkevésbé nemesített vidéki lóként” írja le (Erdelyi, 1827; p.69). Mezôgazdasági munkalóként való alkalmazása
nem zárja ki más célokra való alkalmasságát (10. ábra).

10. ábra Bikaviadal a faluban. Francisco de Goya kritikus festménye 1812-1819 között készült (Könemann).

1.1.1.3 Spanyol történelmi pompaló
Ez a lótípus a 16. és a 17. században fôként a Spanyol Udvarban volt uralkodó. E pompalovat Diego Velázquez,
udvari festô írta le a legpontosabban. A pompaló kialakulását II. Fülöpnek (1556-1598) tulajdonítják, aki jelentôs
lépéseivel beírta magát tenyésztés-történetébe. Spanyolország több lótípusának jó érzékekkel való keresztezése
eredményeként jött létre a jó arányokkal rendelkezô,
feltûnôen sok színváltozatban elôforduló, hullámos
hosszúszôrû, hátasló. Kialakulásában szerepet kapott a fajtatisztán tenyésztett genette.
Ez a történelmi pompaló volt az, amelyik a
spanyol ló kitûnô hírnevét megalapozta Európában,
és ezzel az akkori lótenyésztésre tartós hatást
gyakorolt (11. ábra).

11. ábra II. Fülöp spanyol pompalovon. Bartolome Gonzalez 1620.
évi festményét Velásquez átfestette (Könemann).
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1.1.1.4 Német típusú spanyol ló
III. Fülöp (1598-1621) uralkodása alatt a spanyol lótenyésztésben fordulat következett be. Ebben az
idôszakban nagyobb, impozánsabb lovakat igényeltek. A fordulat az oka a kocsik egyre növekvô jelentôségének.
Többször importáltak európai ló anyagot, elsôsorban Dániából, Hollandiából, Holsteinbôl és Olaszországból.
Az importált lovak részben spanyol génháttérrel rendelkeztek, de sok más jegyet és tulajdonságot is magukban
hordoztak. A behozott lovak tenyésztésbe állításával az addig az idôpontig konszolidált spanyol lótenyésztés
kettévált. A keresztezések eredményeként a lovak aránytalanok lettek, hátuk és végtagjaik kifogásolhatóvá
váltak, szervezeti szilárdságuk gyengült, és a jármódok tisztasága is elveszett. A mai szemmel „helytelennek”
tartott jármódok azonban az akkori kor ízlésének megfeleltek. Az ún. „harangjáték-jármód” elérése érdekében
(12. ábra) a csüdhajlatra súlyokat erôsítettek, hogy e mozgásformát kierôszakolják, és azt megszilárdítsák
(Ridinger, 1760).
Ugyanez a jelenség volt megﬁgyelhetô III. Károly
(1759-1788) uralkodása alatt, amikor a spanyol
lótenyésztés folyamatosan vesztett minôségében és
jelentôségében egyaránt.
A Habsburgok spanyol lóra irányuló importjai az
1580-1802 közötti idôszakra tehetôk. Az akkoriban
vásárolt lovakat fôként a pompaló és a német
típusú spanyol ló kategóriájába lehet besorolni. A
fajtatisztán tenyésztett genette, hozzá hasonlóan a
berber is nagyon keresett lovak lettek, de ritkaságnak
számítottak. A lipicai karszti lovak méneskönyveinek
hiányossága miatt az akkor használt lovak pontos
besorolása ma már nem lehetséges. Az itteni leírás
csak kiegészítése a hiányosan meglévô adatoknak.

12. ábra A harangjátékszerû jármód hozzátartozott a barokk pompaló
ideáljához (Druml archív)

1.2 FREDERICKSBORGI
A fredericksborgi ló tervszerû tenyésztése II. Frigyes király (1534-1588) uralkodása alatt vette kezdetét a
Fredericksborgban megalapított ménessel 1562-ben. A szekularizálás miatt a dán királyok kiterjedt területekhez
és nagyon értékes lóanyaghoz jutottak hozzá. E monarchisztikus idôszakra jellemzô életstílusnak való
megfelelés miatt kiválóbb és egyedibb lovakra volt szükség. A II. Frigyest követô dán uralkodók különösen nagy
odaﬁgyeléssel viseltettek a lótenyésztés iránt, annak személyes elkötelezettjei voltak. A kor divatjához hûen
spanyol és olasz fedezôméneket vásároltak. A dán lótenyésztés még II. Frigyes uralkodása alatt olyan szintre
jutott, hogy II. Fülöp ménesébe, Cordobába Dániából hoztak spanyol méneket (Wrangel, 1908).
A dán lótenyésztés meghatározó tényezôje volt az uralkodók ló iránti szeretete, amelynek eredménye
megmutatkozott a ménesek lóanyagában. 1608 táján 16 különbözô ménesi törzs létezett. A kancákat lengyel,
fríz, lüneburgi, schaumburgi, angol, török, egyiptomi és marokkói ménekkel fedeztették (Wrangel, 1908). A
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keresztezésekbôl változatos állomány alakult; a vásárlásnál különösen nagy hangsúlyt fektettek a ritkaságnak
számító színekre (Wrangel, 1908). Több ménes is kialakult, pl. a Jägerpris, amelyben szürke és fakó angol
lovakat tenyésztettek. Roeskilde kizárólag szürke lovakból álló ménes volt. Vordingborgban egy szürke- és
egy pej Neapolitano családot tenyésztettek, amelyet angol ménekkel nemesítettek (Wrangel, 1908). 1660-ban
Dániában 10 különbözô ménes volt összesen 123 anyakancával. Folyamatosan szereztek be külföldi lovakat,
köztük volt egy pej török mén, Lipót osztrák császár ajándéka, a poroszka jármódú angol „Firefox”, amelyet a
király nagyon nagyra tartott. Több más spanyol és nápolyi eredetû mén mellett három éven keresztül volt ez
fedezômén az egyik ménesben (Nissen, 1998).
Ebben az idôben a vordingborgi ménesben, ahol szürke és pej Neapolitano egyedeket tenyésztettek,
olykor fehéren születtek a csikók. A jelenséget két, Württembergben és Kurföldön (fordító megjegyzése:
Lettország egyik etnográﬁai és földrajzi egysége) vásárolt fehér ménnek és egy pej párductarka spanyol lónak
tulajdonították (Nissen, 1998). Fehéren született csikókból álló tenyészetet viszont elôször csak 1673-ban
V. Krisztián uralkodása alatt tudtak létesíteni, a kroghdal-i ménes megalapításával egyidejûleg. A ménesben
fedezett a „Jomfruen” nevû fehér oldenburgi mén, a párductarka „Porcellain” nevû mén és az azt követô évektôl
1679-ig több párductarka és fehéren született mén. Amennyiben ugyanezen idôpontra vonatkoztatva, mintegy
összehasonlításképpen szemügyre vesszük a „Ranzou” nevû törzset is (a párductarka törzset alapító ménrôl
nevezték el), ahol két fehéren született, két párductarka és két tarka mén fedezett, feltûnik, hogy ebben az
idôben nagy erôfeszítéseket tettek a fehéren született és a párductarka lovak tenyésztésére. XIV. Lajos udvarában
történô hosszabb tartózkodást követôen V. Krisztián is átvette a párductarka ló iránti szeretetet (Nissen, 1998).
A párductarka ló hûen tükrözi a kor szellemét, és így a dán udvarból sem hiányozhatott (az ôshonos osztrák
hidegvérû ló, a „nóri” párductarka színéhez hasonlóan a dán lovak párductarka színe is az ôshonos lovak
színébôl ered). A salzburgi érsekségeknek is volt egy „barokk” reprezentációs ménese a 17. században, amelynek
fô ismertetôjegye a szôrtakaró feltûnô változatossága volt (Druml, 2006). VI. Krisztián uralkodása (1730-1746)
alatt a párductarka szín továbbra is divatos maradt. A párductarka színû, Papillon nevû mént gróf Ferdinand
Anton, fô istállómesterétôl, Danneskjold-Laurvigtól kapta ajándékba (Branderup, 1995). Ezzel egy idôben
az országban több fredericksborgi alapú magántenyészet is mûködött, amelyek fôként párductarka és tarka
lovakat tenyésztettek (Nissen, 1998). A fehéren született lovak akkoriban nagy népszerûségnek örvendtek, ezért
az orosz cár díszhintóját fehér lovak húzták. A kroghdali ménes mellett a hannoveri udvari ménesben, Memsen
bei Hoya-ban is tenyésztettek fehér lovakat, az ún. „Kakerlaken” lovakat (Wrangel, 1909; Nissen, 1998). A fehér
lovak kis populáció-nagyságát ﬁgyelembe véve (1883-ban 18 kanca) érthetôbbé válik, hogy ilyen körülmények
között a beltenyésztés és az apaállat beszerzés problémájával szembe kellett nézni. Az apaállat-beszerzés terén
segítette a helyzetet, hogy Kroghdal és Memsen közt méncsere valósult meg. Ennek következtében a két ménes
között- és a ménesen belül egyre szorosabb rokonság alakult ki, ami nagymértékû beltenyésztést eredményezett.
Az elôrehaladott beltenyésztési-depresszió tünetei – termékenyülési zavarok, nagy mértékû csikóhalandóság,
csökkenô marmagasság - ellenére a két ménesben egészen 1780-ig fajtatisztán folyt a tenyésztés (Wrangel,
1909). Ezt követôen keresztezésekkel próbálták enyhíteni a problémákat, a tervszerûtlen „próbálkozásoknak”
köszönhetôen viszont a helyzet csak romlott (Wrangel, 1909). Általános értelemben a fehéren született lovak
tenyésztését merész vállalkozásként lehet jellemezni. A fehéren született lovak nagyon ritkán fordulnak elô,
emiatt akkoriban nagyra becsülték azokat. A rossz termékenyülési ráta a kis populáció-nagyságból (ebbôl
következik a beltenyésztési depresszió), illetve abból a ténybôl ered, hogy homozigóta fehér genotípusú lovak
embrionális korban elpusztulnak. Az embrió a vemhesség korai szakaszában elpusztul, felszívódik, vagy a kanca
elhugyozza azt. A fehér szín tekintetében csak a heterozigóta genotípusok, a színes lovak tekintetében csak a
homozigóta recesszív genotípusok életképesek (lásd a 13. fejezetet).
1680-ban megépült a Koppenhágai Lovasiskola, amely a bécsi Spanyol Lovasiskola példáját követôen a lovas
készségek tökéletesítése mellett a mének teljesítmény-vizsgálatát is lehetôvé tette (Ackerl és Lehmann, 1942). A
dán lótenyésztésben 1690 táján kezdôdött el a fajtatiszta tenyésztés idôszaka, ami bizonyára mintegy 100 éven
keresztül tartott, és megalapozta a fredericksborgi ló világhírnevét (Wrangel, 1909).
A napóleoni háborúk és a zavarodott elméjû VII. Krisztián (1749-1808) régenssége alatt a Dán Birodalom
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meggyengült, amelynek következtében a fredericksborgi lótenyésztés fényes idôszaka véget ért. A 18. század
végén jelentôs számban exportáltak dán tenyészlovakat, amelyeket külföldön nagyra becsültek, de ennek
következtében a fredericksborgi tenyésztés összeomlott. A hiányos államkassza feltöltésére 1771-ben nagy
ló árveréseket szerveztek, amelyeken jelentôs számú, fontos tenyészállatot adtak el. A vevôk között tartották
számon többek között Ausztriát is, ahová a „Pluto” nevû mén került (Nissen, 1998). Minden bizonnyal ez
a mén alapította meg Lipicán a 6 klasszikus ménvonalak egyikét. Pluto mellett más lovakat is importáltak
Dániából: „Danese” (1718), „Sans Pareil” (1772, fekete; szül.: 1766), „Junker” (1772, szürke; szül.: 1767),
„Danese” (1808, fekete; szül.: 1795). Említésre érdemes továbbá a Lipicán kancacsaládot alapító „Deﬂorata”
nevû fredericksborgi kanca (1767) (Wrangel, 1909).
Fredericksborg legjobb lovait értékesítették, a fehér ménest a kihalás veszélye fenyegette, 1803-ban bezárták
a lovasiskolát, a Waterloo-i vereséget (1815) követôen Európát elárasztotta az angol telivér és végül, 1871-ben
feloszlatták a tradicionális ménest.
A klasszikus fredericksborgi ló küllemét az irodalmak az alábbiak szerint jellemzik: „a dán ló általában könnyû
típusú, de nehezen nevelhetô, köztük található a legtöbb ugróló.” [az ugróló alatt a klasszikus iskolai ugrásokat
értik – szerkesztô megjegyzése]. Löhneyssen (1729) a fredericksborgi lovat „jó képességû, szép, erôs” lóként
jellemzi. Von de Friess amalienborgi kastélyának lovas szobra mûvészettörténeti alkotásban foglalja össze a
különbözô szerzôk által készített küllemi leírást. Az 1750-ben készült lovas szobrot, amelyrôl Branderup azt írja
(1995, p. 31), hogy a tipikus fredericksborgi lovat passage-ban ábrázoló Pluton nevû mén (1748), a törzsalapító
Pluto (1765) apja, a mûvészeti alkotások példája, de Friess a következôk szerint mutatja be. „Anatómiailag
csaknem hibátlan, harmonikus testfelépítésû ló, amelynek feje nem egészen közepes nagyságú, kosfej, magasan
illesztett, erôs nyaka a fejjel harmonikus egységet képez, lapockái dôltek, marja lekerekített. Szügye széles és
mély, háta kissé hosszú, ágyéka széles, erôs, jól izmolt, fara közepesen hosszú, csapott, jól barázdált, az erôs
hosszúszôrökbôl álló farok mélyen tûzött, végtagjai erôsek.” (Branderup, 1995; p. 12).

13. ábra V. Frigyes lovasszobra Koppenhágában (Druml archív)
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1.3 NÁPOLYI LÓ
Korának tenyésztési produktumaként a nápolyi ló éppolyan jelentôs volt, mint a spanyol ló. A régi
szakirodalomban és Lipica ménesi listáján a spanyol és a nápolyi ló egymás mellett tûnik fel.
A Két Szicília Királysága („regnum utriusque siciliae) (Mieck, 1994; p. 95) 1503-ban Spanyolország uralma
alá került, és ez 1713-ig így is maradt. Ezt követôen a Habsburg ház uralkodása alatt, 1735-ben pedig a Bourbon
dinasztia irányítása alatt állt. Az 1789-1814 közötti francia uralomtól eltekintve, Nápoly 1860-ig a spanyol
Bourbonok kezén volt.

14. ábra A 15. század nápolyi lótípusa. A festményt Paolo
Ucello készítette 1436-ban, a lovasszobor Firenzében áll, John
Hawkwood alkotása (Zsebkönyv-kiadó)

A 16. század kezdetén Nápoly a lovaglómûvészet újra felfedezésének színhelye lett (14. ábra). Nápolyban híres
lovaglómesterek - úgy mint Cessare Fiaschi, Pasquale Carracciola, Frederigo Grisone és Pignatelli - tanították
a lovaglómûvészetet és a lóval való közelharcot. A fegyverek feltalálásával megváltozott a hadi technika és
ezzel együtt a lovaglás is. A lovaknak könnyebb testfelépítésûnek, fordulékonyabbnak és összességében
lovagolhatóbbnak kellett lenni annak érdekében, hogy az ellenség támadásának gyors hadmûveleteit
háríthassák (Nissen, 1998). A spanyol genette kiszorította a múlt idôk esetlen, nehéz lovagi lovát (Wrangel,
1908). Löhneyssen (1729) a nápolyi ló három különbözô típusát különbözteti meg (1609):
• Corsieri: nagy rámájú lovak, amelyeket kocsikba fogva, vontatási célokra használtak. Populációja minden
bizonnyal kicsi volt, mert kizárólag csak a király ménesében tenyésztették. Az újfajta lovaglási módra
használhatatlannak bizonyultak, „mert ha összeszedettséget igénylô feladat elvégzésére tanítják, tekintélyt
parancsolók lesznek, hihetetlen, hogy milyen erô halmozódik fel bennük.” (Löhneyssen, 1729; p. 88).
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• Genette: (lásd az 1.1 alpontban).
• Da due selle: közepes nagyságú, erôs lovakként voltak ismertek, amelyeket az Abruzzók vidékén fôként a
hercegek és a nemesek tenyésztettek.
Carracciola szerint 1567-ben a Nápolyi Királyságban 82 különbözô ménesnek kellett lenni. Arról is számot
ad, hogy ebben az idôben a spanyolok nagyon szerették a fekete lovat (Nissen, 1998), ami magyarázatot ad arra,
hogy Olaszországban ebben az idôben miért volt a lóállomány olyan nagy része fekete. A fekete takarót utólag
a nápolyi ló jellegzetességének ismerték el.
A 16. században Mantua vidékén létezett egy nagy lótenyészet, ami a Gonzaga családhoz tartozott. A
lóállomány spanyol genette-bôl, török és berber lovakból állt (Löhneyssen, 1729, p. 88), a lovak összességében
minden bizonnyal könnyebb testfelépítésûek, vékonyabbak és tanulékonyabbak voltak. Beszámolók olvashatók
a legkorábbi, ismert lóversenyekrôl a ménesben. Az angol udvar és az angol lovas kultúra élénk kapcsolatban
álltak a Gonzagákkal.
E ménesek és a lovak jelentôségének kifejezésére a gonzaga lovakról Giulio Romano 1534-ben a Mantua
palotába (Palazzo del Te) a ló szobába („camera dei cavalli”) freskókat készített (15. ábra). Ezek a még mai
napig meglévô freskók a mûvészettörténelem és az ikonográﬁa egyedülálló tüneményei, mert ebbôl az idôbôl
általában csak lovagolt hátas mének ábrázolásaival és ló anatómiai, illetve mozgástani tanulmányokkal
találkozhatunk, de tenyészmének portréival nem.

15. ábra Gonzaga ló Mantuában (Palazzo del Te). A mûvészettörténelem egyedülálló portréi ezek a tenyészkancákról és a ménekrôl. Mindez
igazolja a Gonzagák már akkor nemzetközi jelentôségû lótenyésztését. A Gonzagák akkoriban telivér típusú lovakat tenyésztettek, amelyek
futás-teljesítményükrôl voltak híresek (Druml archív).
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V. Károly uralkodása alatt a nápolyi eredetû spanyol ló olyan népszerûvé vált, hogy a spanyol udvari ménesbe
„nápolyi” lovakat importáltak (Nissen, 1998). A 17. század elején Olaszország déli részén 282 ménes létezett,
amelyeket fôként olasz nemesek tartottak fenn (Wrangel, 1908). A nápolyi Campagna tartományban 1760
körül megalapították a Persano ménest. A ménesben a spanyol kancákat keleti ménekkel keresztezték, amelynek
eredményeképpen nagyon nemes, nagy teljesítményû lovak jöttek létre (Wrangel, 1908). 1764-ben Sacramoso
gróf zeviai ménesébôl, az Osztrák Hercegségbôl megvásárolták a „Pepoli” nevû fekete mént. Késôbb bizonyára
ez a mén volt a kladrubi udvari ménes Generale-Generalissimus törzsének az alapítója (Motloch, 1886)
(lektori megjegyzés: a Pepoli fekete mén nem nagyon lehetett a Generale-Generalissimus fekete kladrubiak
megalapítója, mert azok szürkék voltak). A bohémiai vidéken az akkoriban ismert polesini lovat tenyésztették.
(Erdelyi, 1827). A lovakat a nagy ráma, a kifejezetten akciós járás, a kosfej, a büszke feligazodottság és a fekete
szín jellemezte. A Pepoli típusú lovak a Ferrara hercegségben és a toskanai Kartana ménesben is elôfordultak
(Nissen, 1998). Veronában is voltak ménesek, hasonlóképpen a Canossa grófnak is, ezek állományát nápolyi
eredetû kancák és mének alkották (Erdelyi, 1827).
1774-ben a „Conversano” nevû fekete mént II. József császár parancsára Kaunitz herceg vásárolta meg
Conversano gróf ménesébôl (kk. Oberstallmeisteramt, 1880). Ez a tenyésztôjérôl elnevezett mén alapította meg
a lipicai lótenyésztés ugyanilyen nevû klasszikus méntörzsét. A nápolyi fajtához tartozott, és származásában
részben a spanyol lovakra vezethetô vissza. A mént a Le Murghie tájegységben (Puglia) található Bari környékén
tenyésztették (16. ábra), ahol viszonylag primitív viszonyok uralkodtak (Nissen, 1998).

16. ábra Conversano gróf tenyészetének
ma létezô utódfajtája, az ún. murgézi ló
Olaszország déli részén (Druml archív).

Róma környékén a Chigi grófnak létezett egy híres fekete tenyészete, az ún. chigi fajta (Wrangel, 1908). A
lovakban egyesült a nagy marmagasság, a magasan illesztett nyak, a kosfej, és a jelentôs „lábtô-akció”. A papok
és az egyházfejedelmek hintóinak kocsilovaiként szolgáltak. A lovak a csaknem túlzásba vitt igen akciós járás,
ugyanakkor lassú lépésmunka miatt az egyházfejedelmek reprezentációs céljaira eleve alkalmasnak bizonyultak
(Ackerl és Lehmann, 1942). A chigi-tenyészetben két típus különíthetô el, a kocsiló típus, az ún. negretto, és
a kevésbé nemes, inkább a hidegvérûhöz közelálló típus, a porcello. Egy negretto típusú mént („Napoleone”)
1849-ben fedezôménnek állítottak be a kladrubi ménesben (Nissen, 1998). Rómába vásárolták 1853-ban, hogy
az elsô (fekete) Sacramoso vonal kihalását megakadályozzák (17. és 18. ábra). Három év fedeztetés elteltével
kivették a tenyésztésbôl, mert otromba fejet, túl hosszú, vékony végtagokat és kevésbé térnyerô jármódokat
örökített. „Római” és nem nápolyi típusként jellemzik (Nürnberg, 1993; p. 234).
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Valójában a nápolyi, illetve az olasz
lótenyésztés fô idôszaka a 16. és a 17.
századra tehetô. „Korában, a nápolyi ló volt
a félsziget legjobb lova. Erôsebb volt, mint
a spanyol genette, és az iskolalovaglásban
jobban szerették (19. ábra). Egyesítette a
nagyságot és a könnyedséget, a szelídséget
és a temperamentumot, és olyan
tulajdonságokkal rendelkezett, amelyek
alkalmassá tették kocsilókénti használatra
és a lovaglómûvészetre egyaránt.”
(Nürnberg, 1993; p. 12). Löhneyssen a
nápolyi lovat jó harci lóként jellemzi,
amelyik nem eléggé tanulékony, ezért
a kiképzésben elegendô idôt kell neki
17. ábra Az 1920-ban született Sacramoso XXIX fekete kladrubi mén az egykori udvari
adni. „Nápolyi belovaglóik még 6-7 éves
ménesben Kladrubban (Brabenetz archív)
korukban is remontának nevezik azokat”,
igaz viszont, hogy „minél tovább tanulják, annál jobban elsajátítják” (Löhneyssen, 1729; p. 88).
„A kladrubi lóban fôként a múlt lova testesül meg számunkra – a mai ízlés szerint – annak minden csúfságával,
mert csak a nemes, keleti jegyeket magán viselô ló, mint amilyet az angol telivér is magán hord, típusát tekintik
„szépnek”. Ennek ellenére éppen a kladrubi ló nagyon is érdekes, egyesíti az óspanyol és az ónápolyi genetikát.”
- így hangzik Major Schoenbeck évszázadfordulón írt idézete (Gassebner, 1898).

18. ábra Napoleone-Amelia (szül.: 1885) fekete kladrubi mén a 19. század végén (Gassebner, 1896)
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A 18. század kezdetén, ahogyan azt a klasszikus lovaglómesterek fajtaleírásaiból olvashatjuk, a nápolyi ló
veszített tenyésztési értékébôl. Pluvinel már 1627-ben jellemzi a fajtát: „Olaszországból a mostani idôk igazi
törzsei nagyon megromlottak, és a korcs egyedekkel nagyon összekeveredtek” (Pluvinel, 1627; p. 14). Guerinière
szerint a nápolyi ló „többségében nem tanulékony, ennek következtében nehezen idomítható”. Testalakulása
kezdetben nem megnyerô, mert általában túl nagy fejû és túl vastag nyakú; ezen hibáktól eltekintve viszont szép
és büszke mozgású.” (Guerinière, 1733; p. 63). Newcastle kritikája szerint „otromba, nincs szíve, nincs benne
tûz és kocsilónak alkalmasabb, mint nyereg alatti munkára” (idézet Ackerl és Lehmann munkájából, 1942; p.
21). A 19. század közepe óta a fajta kihaltnak tekintendô.
A lipicai lótenyésztés számára fontos egyedeket fôként a ménvonalakban találjuk meg. A nápolyi ló
legjelentôsebb hatást a kladrubi ménesben gyakorolt, amelyben a nagyrámájú „hintóló” nápolyi mintára
továbbra is kedvelt (A nápolyi lovaknak a lipicai ló tenyésztésében játszott szerepérôl és hatásáról lásd a
6. fejezetet).

19. ábra Cosimo I. de Medici lovasszobra Firenzében Giovanni de Bologna alkotása (Zsebkönyv-kiadó)
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1.4 KARSZTI LOVAK
Az eddigiekben jellemzett fajták esetében olyan „mûvészeti termékekrôl” volt szó, amelyek a mindenkori
divat áldozatául estek. Ezen alapult az ibériai hátterû fredericksborgi fajta - amelynek jelentôsége fôként a
tenyésztési célban megjelenô „exkluzív” színében rejlett, - és a nápolyi ló - amelyet fôként fekete színben
kedveltek, és amelynek kiválósága a kocsi elôtt is megmutatkozott - hatása.
A keresztezések révén kialakult két fajta alkalmazásában közös célt szolgált: pompalóként megfelelni,
amelynek következtében, erre a feladatra való felkészítésében megelôzte a „magasiskolai kiképzést”. Az
ibériai ló heterogén, de egységes típusú lóanyagból származik (Motloch, 1886). Ez a megjelenés a jelenkorban
összefoglalóan a „barokk ló”.
Ezzel szemben a karszti lovakat ôshonos ló típusként kell leírni. A karsztban, a primitív, zord viszonyok,
rideg felnevelési körülmények között, a hôség idején gyakran víz- és takarmányhiányban kialakult lótípus olyan
ellenálló, hosszú életkorú fajtává fejlôdött, amelyet minden évszázadban nagyra becsültek. E lófajta jellemzése
ma nehézkes, mert egy kihalt „történelmi” fajtáról van szó, arról, amelyik az eddigi vélemény szerint a lipicai
ló kiinduló állományát adta. Pontosabb feltárást követôen viszont valószínûtlennek tûnik, hogy a 16. és a 17.
században azért importáltak volna drága méneket és kancákat, hogy azokat a helyi lóanyaggal keresztezzék.
Mindemellett még ﬁgyelembe kell venni a Lipicán alapított udvari ménest is, vagyis egy nagyon elit létesítményt
(vö.: Kugler és Bihl, 2002; 14. fejezet). Elôfeltevésünk alapjául értelmezhetnénk a „karszti kancák” és a „karszti
mének” kifejezéseket. A lipicai ló kifejezés csak az I. világháború óta létezik, elôtte a „karszti fajta” kifejezés volt
használatban (k.k. Oberstallmeister, 1880).
A karsztos területeken már a rómaiak is tenyésztettek lovat. A kancák és a mének erôteljes szelekcióját
és a ménesek helyválasztását Vergilius ismerteti (Nürnberg, 1993). Mivel ezekrôl a területekrôl toborozták

20. ábra Az ún. „San Marco lovak” Velencében (Druml archív)

A fajta történelmi eredete

25

a kocsilovakat a római kocsiversenyekre, feltételezhetô, hogy ezek a lovak, hasonlóan a Balkánon található
lovakhoz, keleti géneket is magukban hordoztak. A középkorban a ménesek karszti vidéken történô létesítését
források bizonyítják (k.u.k. Oberstallmeisteramt, 1880). A karszti méneket kitûnô szervezeti szilárdságuk,
állóképességük és bátorságuk miatt a középkori lovagok szívesen használták a versenyben és a harcászatban
egyaránt (Nürnberg, 1993). A szakirodalom gyakran említést tesz a karszti lovak velencei, Verrocchio (1486)
által készített „colleoni” és a padovai, Donatello (1447) által készített „Gattamelata” lovas szobrokban való
ábrázolásáról. A szerzôk között azonban nincsen egyetértés. Ackerl és Lehmann a „Gattamelata” lovas szobrot
a karszti ló ábrázolásaként írja le. Mûvészettörténeti szempontból nézve a mûvész „San Marco harci lovak” (20.
ábra) felé (római ábrázolás, ám eredetileg Görögországból származik), és Marcus Aurelius lovas szobra (21.
ábra) felé orientálódik, és nem egy karszti lótípus felé.
A Verrocchio (1486) által készített „colleoni”
szobrot (22. ábra) Nürnberg (1993) és Ackerl és
Lehmann (1942) a karszti ló ábrázolásaként mutatja
be. Nissen (1998) viszont egy olyan „minta” után
készített ábrázolásként mutatja be, amin a lovakat
akkoriban a velenceiek Pugliából (Le Murghie
vidéke) toborozták, és amelybôl késôbb kialakult az
olasz murgézi-fajta. (Errôl a területrôl származik a
Conversano nevû alapító mén.)
Ezzel egy idôben fôként a kisebb testfelépítésû
karszti lovakat málhás állatként használták. E
munka során a sziklás terepviszonyok között
kifejezetten akciós jármód alakult ki.
1580-ben Károly fôherceg Lipicán megalapította
a ménest, mindenekelôtt azért, hogy független
lótenyésztéssel rendelkezzék. Emellett más ménesek
is léteztek a környéken, ami a karsztvidék élénk
lótenyésztését mutatja (k.u.k. Oberstallmeisteramt,
1880). Fugger „Von der Gestüterei” címû mûvében
(idézet, Motloch, 1911) a karsztot a ménes számára
alkalmas helynek véli. Löhneyssen 1609-ben a
karsztvidéket tenyésztési területként említi, és az
ott tenyésztett lovakat a török lovakhoz sorolja.
21. ábra Marcus Aurelius lovasszobra a római Capitoliumon áll, i.u. 173ban készült (Zsebkönyv-kiadó)
„A munkában és a harci eseményekben nagyon jó”
lovakként jellemzi azokat.
Amikor a 16. és a 17. században az elsô spanyol méneket Lipicára vitték, bizonytalan volt, hogy vajon az
ottani körülmények között fejlôdnek-e. Idôvel azonban a környezeti és szelekciós feltételeknek köszönhetôen
kemény szervezetû, kis takarmányigényû lótípus fejlôdött ki. A szolgálók ménesi lovai (a középkorban ezalatt
könnyû típusú utazó lovat értettek, ám az semmilyen negatív értelmet nem hordozott magában – a szerzô
megjegyzése) többnyire lipicai lovak voltak, és azok olyan kitartó lovakként voltak ismertek, hogy gyakran
az angol és más külföldi lótípusok sem voltak képesek a vadászatokon, de még a táborhelyen sem legyôzni
azokat” (Erdelyi, 1827; p. 63). Így hangzik egy tudósítás a lipicai ló kivételes szervezeti keménységérôl még az
„arabizálási hullám” elôtt.
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22. ábra Bartolomeo Colleoni lovasszobra Velencében Andrea del Verrochio alkotása (Schönbrunni Állatkert)

1.5 ARAB LOVAK
Az arab ló olyan további lófajta, ami a lipicai ló tenyésztésére jelentôs befolyást gyakorolt. Az arab ló
történelmérôl jelentôs szakirodalom létezik, annak közelebbi ismertetése meghaladná e munka kereteit (lásd
Flade, 1990; Schiele, 1982).
Közép- és Nyugat-Európában az arab ló jelentôsége 200 évvel késôbbre tehetô, mint a spanyol lóé. Ennek
ellenére a keleti, illetve az arab lovat Európában már azelôtt is ismerték; a keleti ló kifejezés összefoglalóan
a különbözô eredetû lovakra utalt. Ezeket az egzotikus ritkaságnak számító lovakat elôszeretettel használták
reprezentációs és vadászati célokra. Grisone a következôk szerint jellemzi a keleti lovat (1573; p. 21): nemesi
díszként való használatát a perzsák mindenek fölötti erényének tartják: vezetéskor nyájas, jármódjában nemes
és mûvészi, lépése kicsi és megemelkedett, a rajta ülô lovas jó kedvû. Könnyen tanítható, nemesi természete
van. Guerinière (1733; p. 64) „kis takarmányon is kitartó, dolgos campagne lónak” tartja, amely „a futásra
sokkal inkább alkalmas, mint iskolalónak”.
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Európában a 18. század közepén a következô kép élt az emberekben az arab lóról: az uralkodói udvarokba
ritkán importálták, vásárlásakor a terepre való adottsága állt elôtérben, az iskolalovaglásra kevésbé
alkalmasnak tartották.

23. ábra III. Napóleon lovasszobor modelljei arab lótípuson. A bal oldali modellt a császárnô elutasította, a jobb oldali modell Emmanuel Fremiet
1860. évi alkotásának végleges modellje. A két kép hippológiai értelemben különösen érdekes, mert a mûvész látszólag lovaglóórában részesült: a
kezek lesüllyednek, az állóülés Guerinière féle modern lovaglóülés lesz. A ló fejét alacsonyabban hordja, ezáltal nyaka a harmadik nyakcsigolyában
hajlik, a bal elülsô láb több súlyt vesz fel, a hát hordja a lovast (G. Duby és J.-L. Daval, 2006).

A 18. század végét Európában a lótenyésztés átszervezése jellemezte, mind szervezeti mind pedig tenyésztési
értelemben. Ausztriában erre az idôszakra esik a katonaság megnövekedett remonta-igényének fedezésére
létesített katonai ménesek alapítása (Mezôhegyes, 1785; Bábolna, 1789; Radautz, 1774; Piber, 1798). Ezzel
egyidejûleg a tenyésztési cél is megváltozott. Többé nem a reprezentációs célokat szolgáló, magas akcióval járó
és iskolalovaglásra alkalmas barokk lovat keresték, hanem gyors, fordulékony és kemény szervezetû lovat. A
tenyésztési célban bekövetkezett változást elsôsorban az új hadvezetés tette szükségessé, másodsorban viszont
a gondolkodásmód megváltozása is szerepet játszott ebben. Az uralkodói hatalom barokk reprezentációját a
felvilágosodott uralkodók szerényebb gesztusai váltották fel (23. ábra). Az iparosodás az idôt minden életterületen
meghatározó tényezôvé tette. Elveszett az érdeklôdés a mûvészi iskolalovaglás iránt, amelynek feltétele volt a
hosszú éveket igénylô kiképzés. Több barokk lovasiskola bezárt: Fredericksbrogban 1803-ban; a lichtensteini
téli lovasiskola Bécsben, 1870 körül. A kocsik építési módjának megváltozása, a jobb utcák és a nagyobb sebesség
engedélyezése miatt gyorsabb lótípust igényeltek (Motloch, 1911). A kor jellegzetessége a jukker használat, ami
„jukker lovakból” négyesfogatolású vadászkocsit jelentett. A velük szemben támasztott minimális követelmény
az volt, hogy két óra alatt 60 km utat tegyenek meg (Hecker, 1994). Úgy tûnik, hogy a tenyésztôk akkoriban
ezeket a tulajdonságokat az arab telivérekkel való keresztezésben érték el a legkönnyebben.
Mint azt már említettük, a 16. és a 17. században általánosan elterjedt gyakorlat volt a különbözô eredetû
lovaknak kevésszámú feltétel alapján (pl. szôrtakaró színe) való párosítása. A szûkebb értelemben vett
fajtatiszta tenyésztés Európában kivételnek számított. Még a 18. század végén is érvényesült a tenyésztôk között
a francia természettudós, Buffon által hirdetett elv, miszerint „feltétlenül ellentétes éghajlati viszonyokról
származó lovakat kell egymással párosítani, tekintet nélkül arra, hogy esetleg az ôshonos és a párosítandó fajták
magukban nemesebbek, mint a párosításból létrejövôk; fontos, hogy a párosítandó fajták közötti különbség
a lehetô legnagyobb legyen.” (Buffon idézet in Hecker, 1994; p. 14). Csak Johann Christof Justinus (17561824) nyúlt vissza a már Arisztotelész által is ismert állandóság-elmélethez, amely szerint a külsô jegyeknek
és a belsô tulajdonságoknak kizárólag a fajta által meghatározott ismertetôknek kell lenni, amelyeknek az
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utódokra történô örökítésében meghatározó a fajta életkora és annak fajtatisztán tenyésztése. (Hecker, 1994).
Justinus 1815. évi „A lótenyésztés alapelveirôl” címû munkájában az alábbi követelményeket támasztja a
tenyészállatokkal szemben:
• igazolható származás
• igazolható minôség
• igazolható öröklés.
Ezek a megfontolások a ménes tenyésztési gyakorlatában valósultak meg, és a méneskönyvek szabályos
vezetésének az alapját képezték (Hecker, 1994).
A nemesítô tenyésztés számára szükséges fajtatiszta arab lovakat az eredeti tenyészhelytôl némi távolságból
vásárolták. A Lipicán vezetett méneskönyvekben megemlített elsô arab lovak az alábbiak voltak: Sultan, 1768;
Soliman, 1760 és Morsu, 1776.
Az arab lovakkal történô módszeres keresztezés a 19. század elején kezdôdött, abban a szemléletben, hogy
„a lipicai ló kocsiló jellegét ﬁnomítani kell, jármódjait pedig gyorsabbá tenni szükséges, vagyis a karsztvidék
lovának egyben hátasló jelleget is szükséges kölcsönözni” (Bilek, 1914; p. 2). Ezt az ötletet Karl Graf Grünne,
lovassági tábornok, az akkori fôistálló mester szorgalmazta. Ezen idôszak legismertebb lova az 1810-ben született
eredeti arab mén és vonalalapító Siglavy volt. A kopcsányi udvari ménes 1826. évi feloszlatását követôen az
ottani arab lovakat Lipicára, a nehéz kocsiló típusú lovakat (nápolyi fajta) pedig Kladrubba helyezték át. Ettôl

24. ábra Tajar, eredeti arab mén (szül.: 1830) (Wrangel)
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az idôponttól kezdve Lipica feladata a könnyû kocsiló és hátasló tenyésztése volt. Kladrubban a nagy rámájú,
nehéz típusú, reprezentációs célokat szolgáló kocsiló tenyésztésére összpontosítottak (Motloch, 1911).
Az elôbbiekben jellemzett alapító fajták karakterizálásának fô nehézségét a kevés rendelkezésre álló forrás
jelentette. Az alapító fajták és az azokból létrejött lipicai ló küllemérôl csak a késôbbi történelmi leírások és
korabeli ábrázolások alapján lehet elképzelésünk.
Az arab lovak szerepét jobban dokumentálták. Bilek „Az arab ló hatása a keresztezésekben, különös tekintettel
a lipicai lóra” címû 1914. évi munkájában jelenik meg elôször pontos, nyomon követhetô küllemi leírás. Az
alábbiakban kicsit közelebbrôl is megvizsgáljuk e munkát, mert az a lipicai ló 1900 körüli küllemét és annak
arab ló formálta változásait is leírja.
Bilek (1914) a következôk szerint járt el: az arab háttérre vizsgált lovakat 4 csoportba osztotta (az arab háttér
kiszámításához a lovak 7 generációs származását vette alapul).
• fajtatiszta karszti ló – legfeljebb 20%-os arab génhányad
• keresztezett karszti ló – 20-40%-os arab génhányad
• jelentôs arab génhányadú ló – több mint 40%-os arab génhányad
• kladrubi génhatású lovak
A lovakat standardizált mérési ponttal látta el, és a bábolnai ménes arab lovaival hasonlította össze.
1.5.1 Az arab ló hatása a küllem alakulására
A fajtatiszta karszti kanca bottal mért átlagos marmagassága 151 cm, a keresztezett karszti lóé pedig 153,1
cm. Ez a marmagasságbeli különbség a keresztezett karszti lovak markánsan kiemelkedô marjának tudható be.
Ennek ellenére a fajtatiszta karszti ló erôs testfelépítése, magasan illesztett nyaka, nagyobb feje és izmoltabb fara
miatt nagyobbnak tûnhet, mint az arab lóval keresztezett típus (Nürnberg, 1993). A korunkban oly nagyon
hangsúlyozott hátasló jelleg – a jól kiemelkedô mar – a kocsilóként való használat során nem szükséges.
Hasonlóképpen, a kiemelkedô mar hiánya a klasszikus nyereg (barokk nyereg, ibériai nyereg, és az abból
kifejlesztett western nyereg) használatakor nem hat korlátozóan a ló lovagolhatóságára.
A jelentôs arab génhányaddal rendelkezô kanca bottal mért átlagos marmagassága 150 cm.
Összehasonlításképpen, a bábolnai ménes kancáinak átlagos marmagassága 148,5 cm.
Egy másik hátasló jellegzetesség – a lapocka hossza és dôlése – tekintetében Bilek a karszti lovat rövid és
meredek lapockákkal jellemzi. Ebben a vonatkozásban az arab lóval való keresztezés semmilyen javulást nem
eredményez, ellenkezôleg, Bilek (1914) szerint magától adódik az a feltevés, hogy „a lapockák megrövidüléséért
és elﬁnomodásáért az arab ló tehetô felelôssé” (Bilek, 1914; p. 27). Az elmélet bizonyításaként az ezen korból
származó, arab lóval keresztezett lipicai lovakról készített ábrázolásokra hivatkozik. Ráadásul a feltevést a
kladrubi génhatású lovak lapockájának jobb helyzete és arányai alátámasztják. A meredek lapockákat viszont
még az iskolaló esetében sem kell feltétlenül hibának tekinteni, mert az a rövid al- és felkarral valamint a
hosszú lábközépcsonttal együtt teszi lehetôvé a lipicai ló akciós mozgását. Az arab lóval való keresztezés
eredményeként laposabb, térnyerôbb jármódokat reméltek az elegáns, magas lépések rovására. A keresztezett
karszti lovak megváltozott jármódjai morfológiai értelemben az alkar meghosszabbodását és a lábközépcsont
lerövidülését jelentette.
A lipicai ló további jellemzôje a hosszú hát. Bilek (1914) a hát hosszúságát a mar legmagasabb
pontjától a csípôszöglet vonaláig mérte, vagyis a hát hosszúsága magában foglalja az ágyék hosszát is. Az
eredmények szerint e jellemzô tekintetében rajzolódtak ki a legnagyobb különbségek a fajtatiszta karszti
lovak és a keresztezett karszti lovak között. Az eredeti arab mének esetében a háthosszúság marmagassághoz
viszonyított százalékos aránya 41,1%, a fajtatiszta karszti lovaknál pedig 52%. Mindkét fajta esetében ivari
dimorﬁzmus volt megﬁgyelhetô: a kancáknak hosszabb volt a háta, mint a méneknek. A keresztezett karszti
lovak esetében, az arab hatás következtében a hát hossza rövidebb lett, a rövidülés mértéke a génhányaddal
közel arányosan változott.
Az arab ló különös átütôereje a fej és a nyak alakulása tekintetében volt a legszembetûnôbb. Az arab telivér
jellegzetes fejalakulását általánosan ismertnek feltételezhetjük. Bilek (1914) méréseibôl azt a következtetést

30

1. fejezet

vonja le, hogy „már egy csekély mértékû arab hatás is elegendô ahhoz, hogy a fejalakulás azonnal észrevehetô
legyen” (Bilek, 1914; p. 23). Az arab jelleg a fej lerövidülésében, a torokjárat és a homlok szélesedésében jut
kifejezésre. A szemek és a fülek élénkebbek és ﬁnomabbak. Ugyanez a jelenség ﬁgyelhetô meg minden arab félvér
esetében. Bilek (1914) munkájában a ménvonalakat azok fej és nyakformájának fenotípusos jellege alapján
az utolsó évszázadban szokásos felosztás alapján sorolja be (vö.: 10. fejezet). Eszerint eltérô nyakalakulásokat
különböztet meg: a karszti és a kladrubi családok esetében a magasan illesztett nyak van túlsúlyban, míg az
arab génhányadú családok esetében a hosszabb, a vízszinteshez közel illesztett, kinyújtott nyak a jellemzôbb. A
keresztezett karszti lovak esetében a nyak hosszabb, annak felsô vonala egyenesebb. A szarvasnyak-alakulást is
tipikusnak említi, ami a mozgásban túlságosan magasan hordott („feldobott”) fejtartásra vezethetô vissza. A
fajtatiszta karszti ló nyaka magasabban illesztett, konkáv ívû, ügetésben kifejezetten érvényesül a lengése.
Az arab telivér fara egyenes, a háthoz vízszintesen kapcsolódik, annak egyenes vonalban történô folytatása.
Mindezt különösen nagy biztonsággal való öröklôdéssel említik, és ugyanez vonatkozik a magasan illesztett
faroktûzésre is (Bilek, 1914; p. 42). A fajtatiszta karszti ló fara ovális és csapott; olyan jellegzetesség ez, ami
hasonlóan a spanyol lóhoz, az iskolalovaglással (összeszedettségre való nagyobb hajlam a nagyobb fokú
izmoltság és dôlésszög miatt) hozható összefüggésbe. A keleti lóval keresztezett karszti lovak fara laposabb és
csapottabb, ami miatt a faroktûzés még magasabb. Bilek (1914) szerint ez a jelenség a tömegesen elôforduló
keresztezési hullámból fejlôdött, arab génhatású ménvonalak esetében nyilvánvaló.
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II. ábra Csikós 1910 körül Lipicán
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2. FEJEZET
THOMAS DRUML

A lipicai ménesek történeti fejlôdése
Az abszolutisztikus uralkodási mód egyre növekvô reprezentációs igénye miatt uradalmi ménes kialakítása
vált szükségessé. A lipicai ménes 1580. évi alapításával az udvar igényeit kielégítô lótenyésztés alapkövét
fektették le.
Az elsô két évszázadban a ménesben fedezô mének fôként spanyol és olasz tenyészetekbôl származtak. A
hiányos feljegyzések miatt az akkori populáció pontos összetételének ismertetése nem lehetséges. A 18. század
közepéig „okirati” bizonyítékként csak különbözô számlák állnak rendelkezésre a spanyol lovak vásárlásáról.
Ez abból adódik, hogy Lipicát eredetileg „vad ménesnek” rendezték be (1. ábra). A „vad ménes” kifejezés az
extenzív tartásmódot és tenyésztést jelentette, ami a reneszánsztól egészen a barokk korig szokásos gyakorlat
volt. Az uradalmi „állatkert” továbbfejlôdését mutatja. A kancaménest egész évben, kiegészítô takarmányozás
nélkül egy nagy területen szabadon tartották, ahova tavasszal beengedtek egy fedezômént. Az anyakancák külsô
segítség nélkül a szabadban ellettek, az ellés többnyire nagyobb komplikációk nélkül lezajlott. A kanca- és
méncsikókat egy éves korukban elkülönítették egymástól, és ﬁatal ló ménesekbe osztották azokat. A 17. századtól

1. ábra Vad ménes; Cavendish (Druml archív)
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kezdôdôen már adtak kiegészítésképpen szálastakarmányt és abraktakarmányt, amelynek következtében a csikók
jobban fejlôdtek. A nagyobb termetû, tömegesebb lovak a személy- és áruszállításban elônyben részesíttettek. [ezen
idôponttól kezdôdôen a kocsiknak egyre nagyobb jelentôsége lett – a szerzô megjegyzése]. Az itt tapasztaltakkal
párhuzamosan Spanyolországban is nagyobb lovakat igényeltek, így kialakult a „német típusú spanyol ló” (lásd az
1.1.1.4 alfejezetben). Ekkor már volt egy fedezômén istálló, egy ﬁatal ló istálló és egy ún. lekötô istálló, ami az éves
csikók kezesebbé tételére szolgált. Eleinte ezeket a „vad” ménesépületeket fából építették, ahogyan az a kladrubi
és a rif-salzburgi ménesekben (Erdelyi, 1827; Motloch, 1911; Druml, 2006) is szokás volt. A további fejlesztések
többé-kevésbé zökkenômentesen zajlottak. A használat miatt egyre inkább szükség volt a „kézben lévô” kancákra,
és ez maga után vonta a szükséges építészeti változtatásokat. Erdelyi (1827) szerint a mezôhegyesi és a lipicai
ménes a 18. század végéig létezett vad ménesként vagy rideg tartású ménesként (2. ábra).

2. ábra Fiatal kancák Lipicán 1910-ben a „Ville” havasi legelôn (Brabenetz archív)

Trautmansdorf gróf 1810. évtôl kezdôdô, fôként a törzsek szerinti tenyésztést eredményezô (kk.
Oberstallmeister, 1880) lótenyésztési reformjával, Lipicán gyakorlatilag a mai elképzeléseknek megfelelô,
szabályozott ménesmûködés valósult meg. A „törzsek szerinti” lótenyésztés megvalósításával a lótenyésztést
„racionális alapelvekre” helyezték (kk. Oberstallmeisteramt, 1880). E tenyésztési mód fô jellemzôje a
mének törzsekbe sorolása és a kancacsaládokkal való szabályozott párosítás volt. Ennek megfelelôen egy
idôintervallumban (4 év) pl. a Neapolitano, a Conversano és a Favory törzsek 3 ménje, a következô idôszakban
a Maestoso, a Pluto és a Siglavy törzsek 3 ménje fedezett. Ezzel az eljárással a túl közeli genetikai kapcsolatok
kialakulását elkerülték (Lehrner, 1986). A méntörzsek szerinti tenyésztés ezen formája gyakorlatilag a ma
alkalmazott tenyésztési eljárással azonos.
A régi irodalmak Lipica jellemzô vonásaként annak gyér vegetációját emelik ki (kk. Oberstallmeisteramt,
1880; Motloch, 1886; Gassebner, 1898; Wrangel, 1909, Bilek, 1914). A karszti ménes ismertetô jegyei a vízhiány,
a takarmányhiány és a sziklás legelôk. E feltételek viszont kifejezetten kedvezônek bizonyultak a lipicai ló
tenyésztése számára (4. ábra).
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3. ábra Az osztrák uradalom hippológiai térképe Gassebner nyomán. A térkép felosztása az 1876. évi lótenyésztési ankéton meghatározott
tenyészkörzetek szerint történt (Gassebner).

Lipica alapítását kezdôdôen jelentôs mértékû támogatást kapott, és lótenyésztését ösztönözték, amibôl a
környezô területek is proﬁtáltak. Laibach-ban téli lovarda létesült, az Ausperg család több ménest elszállásolt, de
virágoztak a Valvasorok (fordító megjegyzése: a mai Szlovéniában, Ljubljana környékén élô család, amely eredetileg
az észak-olaszországi Bergamo vidékén elhelyezkedô Telgate nevû községbôl ered. Az elnevezés a „feudalizmus
hordozója“ jelentéssel bír. A családnév a 11. századból származik.), a nagy piacok, és a lókereskedôk is.

4. ábra Fiatal kancaménes Lipicán 1910-ben a „Ville” havasi legelôn (Brabenetz archív)
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1735-ben megnyitott a bécsi Spanyol Lovasiskola, amelyben kizárólag csak lipicai lovat lehetett alkalmazni
(kk. Oberstallmeisteramt, 1880). 1768 körül a ménes 150 anyakancával rendelkezett. Az udvarnak nagy igénye
volt a munkalovakra, amelyek nagy részét a lipicai lovak képezték. A lipicai lovakat elônyben részesítették, mert
azok a kemény városi burkolatot jobban elviselték. Erdelyi (1827) az állami szolgálatukban tett keménységükrôl
és teljesítményükrôl tudósít.
Ehhez azt is hozzá kellene tenni, hogy a 18. század táján jelentôs mennyiségben igényelték a katonalovakat.
A hétéves háborúban (1756-1761) a lóállomány jelentôsen lecsökkent. Ennek következtében a nagy katonai
ménesek Ciszlajtánia déli részén létesültek (5. ábra).

5. ábra Dragonyos ezred a mezôn. A
lovasság fôként a könnyû, telivér típusú lovat
használta. A radautz-i ló ebben az idôben
világhírnévre tett szert akárcsak a trakehneni
fôménes kelet-porosz tenyészete (Fotó: Piberi
szövetségi ménes)

A napóleoni háborúk alatt (1796-1816) a lipicai ménesnek többször is menekülnie kellett.
Az elsô, 1796. márciusi menekvés Székesfehérvárra vezetett. A veszteség nélküli visszatérés 1798
szeptemberében következett be.
A második menekülés, 1805 novemberében, a szlavóniai (mai horvátországi) Diakovar-ba vezetett, ahol
már 1506 óta létezett egy keleti ménes. Egy éves tartózkodást követôen, a lovak 1807 májusában tértek vissza
Lipicára. Három mén és egy pár kanca Diakovar-ban maradt, amelyek az 1854-ben Ðakovo-ban létesült lipicai
ménes alapjait jelentették.

6. ábra Az 1728 óta Lipicához tartozó
ﬁókménes, Prestanek-ben
(Brabenetz archív)

A harmadik menekülés a mezôhegyesi katonai ménes közelében található Pécskára vezetett. A közel hatéves
tartózkodás alatt a ménes egyedei gyengültek, és termékenységi gondok (1810-ben 110 anyakancából 27
vetélt) is jelentkeztek. Ennek okai az elôzô menekülések által az anyakancákban kiváltott stresszhatásra, és a
Mezôhegyes környéki terület környezeti hatásaira vezethetôk vissza, jegyzik az 1880 óta íródott forrásmunkák
(kk. Oberstallmeisteramt, 1880; Nürnberg, 1998). Helyváltoztatásnál a közvetlen csíraﬂóra megváltozása is
okozhat ilyen mértékû termékenységi zavart.
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Az 1815. évi visszatérés során a lovak egy része Magyarországon maradt, és ezzel megkezdôdött a magyar,
illetve a román lipicai lótenyésztés.
A lipicai lónak nem ideális környezet ellenére a lovak még egy ideig Mezôhegyesen maradtak, majd Fogarasra
(a Monarchia szétbomlása után a mai Romániához került) történô áttelepítés mellett döntöttek. A magyar
Alföldrôl 1874-ben 137 lipicai ló került az újonnan létesült fogarasi ménesbe (Nürnberg, 1998).

8. ábra Lóúsztatás a lipicai ménesben 1910-ben (Brabenetz archív)
Fiatal kancaménes a Ville alpesi legelôn 1910-ben az itatóhelyen

A napóleoni háborúk végén, 1816-ban Lipica teljesen tönkrement, lepusztult állapotba került. Mialatt
Lipicán azon fáradoztak, hogy az épületeket helyreállítsák, vízgyûjtô területet építsenek, és a legelôket feljavítsák,
Bécsben többféle kezdeményezés történt a ménes új helyre telepítésére és jogi átruházására.

9. ábra Krajna hippológiai térképe (Gassebner)
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1826-ban a kopcsányi ménest feloszlatták. A kocsikat Kladrubba (10. ábra), a fôként keleti lovakból álló
állományt pedig Lipicára helyezték át. Ebben az idôben az arabbal keresztezett lipicai ló egyre jelentôsebb
hatású lett a köztenyésztésben. Azonnal több lipicai magánménes létesült Horvátországban, Szlavóniában és
Magyarországon (11. ábra) (Lehrner, 1982).

10. ábra Generale Alba XII 19. századi kladrubi mén (Brabenetz archív)

11. ábra Magyarország hippológiai térképe (Wrangel)

Jankovic grófnak spanyol genetikai alapokon nyugvó terezovac-i ménese (1700-1923) 1860-ban teljes
mértékben a lipicai ló tenyésztésére állt át. Az egyik legjobb minôségû magánménesnek bizonyult. Ugyanennek
a családnak a tulajdonában állt az 1845-ben létesült Cabuna ménes (1845-1922), ami a terezovac-i ménessel
együtt uralta a horvát lótenyésztést. Az Eltz-i grófok 1868-ban alapított vukovar-i ménese (1868-1945) nóniusz
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tenyészetérôl (12. ábra) volt nagyon híres, míg az Esterházy grófok magyar, tatai ménese, erôteljes és nagy
rámájú kocsiló típusú radautz-i eredetû lipicai lovakat tenyésztett.

12. ábra Eltz grófné félvér ménese Vukováron (Brabenetz archív)

1885-ben császári rendelet miatt a fajtatiszta arab lovakat Lipicáról kiürítették, és a keresztezett karszti lovak
létszámát lecsökkentették, mert a fajtatiszta karszti lovak jobban megfeleltek a Spanyol Lovasiskola igényeinek
(Lehrner, 1982, p 147). Az arab lóval történt keresztezések idôszakát követôen a másféle keresztezésbôl származó
egyedeket is szinte teljes mértékben eltávolították a ménesbôl: Rudolf Fürst Liechtenstein, fô istállómester,
szenvedélyes vadászlovas, kezdeményezésére angol telivérekkel kereszteztek. Ám az ezekre a keresztezésekre
(még ügetôkkel is történtek keresztezések) visszavezethetô utódokat a Spanyol Lovasiskola lovasai elutasították,
és a nagy arab génhányadú lovakhoz hasonlóan kiselejtezték ôket.
1912-ben az akkoriban magyar fogarasi ménest, a gyakori szemgyulladások, pontosabban havi vakság
miatt Bábolnára helyezték át. Három mén, és 22 kanca maradt vissza, amelyek, a köztenyésztésbôl vásárolt
16 kancával együtt az 1920-ban újonnan alapított román állami fogarasi ménes alapállományát képezték
(Nürnberg, 1993).
Az elsô világháború elején a lipicai ménesnek 4. alkalommal is menekülnie kellett. A tenyészanyag, a
szolgálati lovak és a négyéves kancák a Bécs melletti Laxenburgba, a többi mén- és kancaévjáratok (ﬁatal lovak)
Kladrubba kerültek. A laxenburgi tartózkodás alatt 31 csikós kanca hullott el, a vemhességi arány pedig 80%ról 10%-ra zuhant (az okokat vö.: a harmadik, Mezôhegyesre történô menekülés következményeivel).
1920-ban Laxenburgból 107 lovat át kellett adni Olaszországnak, a csehek elkoboztak 37 kancacsikót és éves
csikót, és összesen 97 ló maradt, amelyeket az osztrák Földmûvelésügyi Minisztérium hatáskörébe rendeltek,
és Piberben szállásoltak el.
A két világháború között a ménesek jelentôs mértékben átalakultak. Lipica olasz katonai ménes lett.
Megpróbálták a lipicai lovat a katonaló tulajdonságaival felruházni: egyértelmûen kiálló, magas marra törekedtek
a jó nyeregfekvés elérése érdekében, illetve a lapos, térnyerô mozgás kialakulását tûzték ki célul. Ezt a jelenséget
az újonnan feltörô versenysporttal összefüggésben kell látni, amit nemzetközi szinten az olaszok 1933-ig uraltak.
Federico Caprilli módszerének köszönhetôen, akinek a modern ugróülés feltalálását tulajdonítják (fordító
megjegyzése: Federico Caprilli csak forradalmasította a modern ugróülést, az egyébiránt Széchenyi Dénes és
Kégl Károly nevéhez fûzôdik), a katonatisztekbôl álló ugrócsapat Európa-szerte megállta a helyét. Az olaszok
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élénk vérmérsékletû, alig képzett lovakat használtak, amik fôként terepen teljesítettek jól. Mivel a lipicai lovat
az ugró pályákon nehezebb volt lovagolni, és alkatilag is kevésbé volt alkalmas az ugrósportra, a fajta nem tudta
megállni a helyét a feltörô versenysportban. Rövid idôn belül, tenyésztési szempontból többé-kevésbé sikertelen
próbálkozások után visszatértek a klasszikus tenyésztési célokhoz (Lehrner, 1982; Nürnberg, 1998).

13. ábra Az 1892-ben született radautz-i Maestoso II. (Brabenetz archív)

A két világháború között Piberben, amelynek lóállományához néhány, a köztenyésztésben mûködô
fedezômének elôállítását szolgáló radautz-i lipicai ló is tartozott (13. ábra), fôként angol félvértenyésztés folyt;
a lipicaiakat azok mellett tartották. Ebben az idôben a lipicai ló inkább a gazdasági típust szolgálta: nagyobb
tömegû, erôsebb csontozatú volt. Ez a durvább típus a korabeli fényképeken is jól látszik. Nürnberg (1993) a
nagyobb rámájú lovak kialakulását a radautz-i kancákban is látni véli. A fajta ilyen mértékû elhanyagolása a
„császári szürke ló” népesség által történô csekély mértékû megbecsülésével is összefüggésben áll. Ma a piberi
ménes feladata a bécsi Spanyol Lovasiskola ménekkel történô ellátása. A Fogarasról Bábolnára áthelyezett magyar
lipicai ló a termékeny alföldön az erôs
hegyi, jukker típusból nagyobb,
erôteljesebb kocsiló típussá alakult.
Említésre méltó a Pallavicini grófnak
a mai szilvásváradi ménes területén
elhelyezkedô
ménese
(18881945), amelyikre egyes magyar
kancacsaládok visszavezethetôk.
Az 1921-ben újonnan alapított
kistapolcsányi, akkor csehszlovák
állami ménes más fajták mellett lipicait is tenyésztett gazdasági célokra.
A II. világháború jelentôs
eseménynek bizonyult a lipicai ló
tenyésztésének történetében, többek
között azért, mert több ménest –
Bábolnához és Kistapolcsányhoz
14. ábra Európa térkép a ménesek megjelölésével. Feketével jelöltük a COPERNICUS
hasonlóan – ki kellett üríteni, ami a
projektbe bevont méneseket, pirossal az azokon kívül létezô állami méneseket, kékkel pedig a
lovak szétszóródását és veszteségét
lipicai lóval történelmileg összefüggésbe hozható, de ma más lófajtát tenyésztô vagy feloszlott
jelentette.
méneseket (Druml szerkesztése)
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1.táblázat A kialakult állami ménesek és azok I. és II. világháború körüli lóállománya, továbbá a ma érvényes tenyésztési cél. A táblázat Nürnberg,
1993; Oulehla et al, 1986; Lehrner, 1982 szakirodalma alapján készült.

Ménes

Alapítás éve

Lóanyag

Tenyésztési cél

Lipica

1580

1920: 107 hátramaradt ló 1946: 11 kanca
Kutjevo-ból és 4 kanca Olaszországból
1946: összesen 60 kanca

nagy rámájú, hátas típusú lovak
tenyésztése, laposabb jármódok,
a fajtajelleg megtartása mellett
lovagolhatóság elôtérbe helyezése

Piber

1798, illetve
1920

1920: 97 ló Lipicáról/Radautz-ból
1946: hátramaradt állomány + 10 kanca
Vukovárból 1946: összesen 40 kanca

fôként a bécsi Spanyol Lovasiskola
számára mének rendelkezésre bocsátása;
lovagolhatóság, klasszikus, barokk stílus

Monterotondo

1945

1946: 179 ló Lipicáról, a Hostauból
visszaküldöttek

méntörzsek és kancacsaládok fenntartása

Kistapolcsány

1921

1920: 30 kanca és 1 mén Lipicáról, 2 mén
Fogarasról 1945: 15 mén (Hostauban
1943/44-ben születettek), késôbb
3 mén Piberbôl, Jugoszláviából és
Magyarországról 1946: összesen 30 kanca

korábban a köztenyésztés számára
munkalovat tenyésztettek, ma fôként
hátas- és fogatló tenyésztésére
összpontosítanak

Szilvásvárad

1952 óta

1920: Bábolnán kb. 100 Fogarasról
származó ló 1945: Bábolnán összesen
40 kanca 1952: 20 kanca + a Pallavicini
kancák egy része 1952-tôl a lovakat
Szilvásváradra telepítették

nagy rámájú, erôs, fogatló típus
tenyésztése

Ðakovo

1854

1920 elôtt: az alapállomány Lipicáról
származik 1960: a stancic-i és kutjevo-i
ménesbôl a lovakat Ðakovoba helyezik át

erôs munkaló tenyésztése, ami a sportban
is megállja a helyét

Fogaras

1921

1920: 3 mén, 22 kanca (ME, L), 16 kanca
köztenyésztésbôl, 3 mén Kistapolcsányból
1945: összesen 50 kanca további ménesek:
Dalnic 1955-1961; Brebeni 1970-1980

kemény szervezetû igavonó és munkaló
rendelkezésre bocsátása a mezôgazdaság
számára (az 1900 körüli jukker típust)

Bethlen

1992

a Fogarasról származó szürkétôl eltérô
színváltozatú összes kanca és mén

szürkétôl eltérô színváltozatú lovak
tenyésztése (sport és munka használatra)

Megjegyzés: a bethleni ménes 2012-ben megszûnt.

1941-1942-ben a Demir Kapjar-ban (Macedónia), Lipicán (Olaszország) és Kruschedol-ban (Horvátország)
lévô lipicai lovakat a Birodalmi Mezôgazdasági Minisztérium utasítása alapján a hostau-i (Csehország) állami
ménesbe vitték. Ott összesen 300
lipicai ló, Európa mintegy 100 legjobb
arab lova, több mint 200 melegvérû
ló, és 600 doni sztyeppei és kaukázusi
(Budjonny, Kabardini) ló volt, amelyek
mindegyike a német csapatok által
elfoglalt területekrôl származtak.
A vállalkozás kezdeményezôje,
Gustav Rau, német fô istállómester”
1942-ben elhatározta, hogy a
piberi ménest Hostau-ba menekíti.
A ménesek ezen összehozásával
létrejöhetett a lipicai ló tenyésztése
genetikai kapcsoltságának az alapja
(a kezdetekben védôintézkedéseknek
15. ábra Hostau-i idôszak, a debica-i méntelepen Lengyelországban 1943-ban. A kettesfogat
gondolt elôvigyázatosság az 500 lovat
nyerges lova: Kutjevaz-10 mén (szül.: 1931-ben Ljunicevo-ban Jugoszláviában), apja
számláló ménesben genetikailag
Siglavy Kerze. A rudas: a Piberben 1940-ben született Neapolitano III mén. Hajtó: Hubert
pozitív hatást gyakorolt).
Rudolfsky a hostau-i ménes vezetôje (Brabenetz archív)
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16. ábra Kastély Hostau-ban. A ménes székhelye (Brabenetz archív)

Az alábbiakban a hostau-i lipicai fôménes egykori vezetôjének, Hubert Rudofski alezredesnek az 1950 körül
írt beszámolóját közöljük (Brabenetz archiv):
„A lipicai ménesek sorsa 1941-1945 közötti háborús években
A Duna térségében található összes lipicai ló az 1580-ban alapított, Trieszt mellett elhelyezkedô lipicai fôménesre
vezethetô vissza. Fennállásának elsô és második évszázadában a fajtát kizárólag a bécsi udvar céljaira tenyésztették.
Kifejezett iskolaló tulajdonságainak köszönhetôen Közép-Európa minden királyi udvarában használt a lipicai
ló, amelynek ôsei a spanyol lovakban keresendôk, késôbb a köztenyésztésben is elterjedt, mert az iskolalóként
fontos tulajdonságai mellett munkahasználhatósági értékeit is megtanulták becsülni. A lipicai ló közepesen nagy
testalkatú, nagyon szilárd konstitúciójú, kitartó, nagy menôkedvû, a takarmány mennyiségét illetôen nagyon
kisigényû; rendkívül tanulékony, intelligens és szelíd. A primitív kislovak mellett a legkésôbb érô fajták közé tartozik,
de nagyon hosszú életkort él meg. A 20-25 évesen a Spanyol Lovasiskolában iskolalóként és tanítóként feladatát
teljesítô mének nem számítanak ritkaságnak. A 18. és a 19. század folyamán számos olyan Duna-menti országot
találunk, amelyben a lipicai lovat magán- és állami ménesekben tenyésztették.
1939 szeptemberében, a II. világháború kitörésekor a lipicai tenyésztést az alábbi intézmények és állományok
jellemezték:
1. A régi karszti ménes Lipicán, Olaszországban, 6 országos fedezôménnel, 60 anyakancával és annak
csikóévjárataival.
2. Az osztrák szövetségi ménes Piberben (Köﬂach mellett, Stájerországban), 3 országos fedezôménnel, 40 anyakancával
és annak csikóévjárataival.
3. A magyar állami ménes Bábolnán, 4 fedezôménnel, 40 kancával és azok csikóival.
4. A csehszlovák állami ménes Kistapolcsányban, 2 ménnel, 30 anyakancával és azok csikóival.
5. A román állami ménes Fogarason, 4 országos fedezôménnel, 50 anyakancával és csikóival.
6. A jugoszláv állami ménesek Stancic-ban és Kruschedol-ban, valamint a királyi magánménes Demir Kapjarban
(Macedónia), 6 országos fedezôménnel, 70 anyakancával és annak csikóévjárataival.
Ezen állami lipicai tenyésztési intézményeken kívül fôként Magyarországon (gróf Esterházy – Tata) és
Horvátországban (Eltz gróf, többek között Vukovar) jelentôs magánménesek mûködtek, ahol a lipicai fajtát
különösen nagy gondviseléssel tenyésztették.
A háborús események során a legfelsôbb német honvédségi vezetô úgy határozott, hogy kiürítik a fôméneseket,
hogy az olyannyira értékes tenyésztési anyagot megmentsék, és az ellenséges csapatok és a fosztogató partizánok
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ellen megvédjék. A piberi fôménes állományát is áthelyezték, mert ezt a területet a hegyi málhás lovak felnevelésére
tartották fontosnak.
A lipicai fajta további tenyésztésére és a lovak felnevelésére kifejezetten alkalmasnak találták a kezdetben osztrák,
késôbb csehszlovák hostau-i állami ménest Bohémia erdôvidékén, a Szudétákban, ami már 1938 óta honvédségi
remonta állomásként mûködött. Négy majorjával, 600 hektárnyi rét és legelô területével, tágas istállóival, és egyéb
újkori ménesintézményeivel 500 ló befogadására könnyen képesnek bizonyult.
Hostau-ba elsôként a jugoszláviai Kruschedolból érkezett 16 kanca. Ezt követôen Demir Kapjarból érkeztek
kancák és csikók, összesen 44, amelyek 1941. április végén azt követôen indultak útnak a Szkopje-NándorfehérvárZágráb útvonalon, hogy a német csapatok megszállták az országot. 1941. július elején Piberben megálltak, ahol
a ménes állományának elszállításáig maradtak. 1942 szeptemberében valamennyi lipicai ló Hostauba került.
Közöttük az alábbi fedezômének voltak: Neapolitano III Sardinia, Pluto III Siglavy, Siglavy Ivanka és a jugoszláv
Conversano Olga I. A piberi állomány 34 anyakancából és összesen mintegy 80 csikóból állt. 1942 januárjában
Horvátország magánméneseibôl 11 kancát és több ﬁatal mént megvásároltak. Amikor az szükségessé vált, az olasz
lipicai fôménes veszélyeztetett helyzete miatt a ménes teljes állományát Hostauba menekítette át. A 173 ménesi egyed
között 6 fedezômén volt: Conversano Slatina II, Siglavy Slatina II, Maestoso Bellamira, Pluto Marina, Neapolitano
Slavonia I és Favory Slava II.

17. ábra Favory Slava II ménesi kocsiban Hostau-ban 1944-ben (Brabenetz archív)

Közülük az elsô négy eredeti karszti, a másik kettôt 1937-ben az olasz ménesirányítás Jugoszláviában vásárolta.
Ezen túlmenôen az állomány 64 anyakancából és 100, mindenféle évjáratú kanca- és méncsikóból tevôdött össze.
A lengyelországi lótenyésztés újbóli felépítése folyamán 1943-ban mindkét jugoszláv mént, Favory Santa-t és
Favory Blanca-t, továbbá 36 kancát Kelet-Galíciába vittek, ahol a Kárpátokban, Stryj-tôl délre, Dembinában a
lipicai fajta számára új tenyészhelyet alapítottak. Már az osztrák-magyar ménesirányítás idején Galíciában a
köztenyésztésben mindig használtak radautz-i méneket. Az ôsi lipicai ló nemesítésére és élénkítésére – mint ahogyan
az Lipicán és más ménesekben is mindig mûködött – a lipicai kancák egy részét arra különösen alkalmas arab telivér
ménekkel fedeztették. Voltak kancák, amelyeket a Janow Podlaski ménesben a Trypolis ox mén fedezett, több más
kancát pedig a Hostauban tenyésztésbe állított Miecznik ox és Lotnik ox mének. Ezen idôszak alatt fedezett még pár
mén, azok, amelyeket Hostau a Spanyol Lovasiskolával (vagy Podhajsky-val) kötött egyezség keretén belül egy vagy
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két fedeztetési idényre kölcsönbe kapott. Három iskolaménrôl van szó, Conversano Prescina-ról, Favory Africa-ról
és Pluto Bassawica-ról. Olykor a jugoszláv tenyészet ménjei, a fekete Neapolitano Erkelc és a Conversano Primula
nevû mének is fedeztek.

18. ábra Rudolfsky a debica-i ménes vezetôjeként. Jobb oldalán az 1945-ben Amerikába került Lotnik ox, bal oldalán
Lartur-3 ox (Brabenetz archív)

A kiválasztott ménekkel és kancákkal, rövid, de egyedülálló tenyésztési lehetôség adódott. Még ha a bohémiai
rög sem a karsztot, sem a piberi alpesi legelôket, de még csak a macedóniai forró klímát sem pótolhatta, a ﬁatal
évjáratok, már amennyire ezen rövid idôszak alatt azt meg lehetett ítélni, nagyon jól fejlôdtek. Több Hostauban
született és felnevelt lipicai mén bizonyult különösen alkalmasnak iskolalónak. A bohémiai erdôvidéken világra jövô
kancák a piberi ménesben nagyon jó anyakancák lettek.
A háború végéig minden ló Hostauban maradt. Amikor Németország összeomlása kézzelfoghatóan várható volt,
és közelgett annak veszélye, hogy a pótolhatatlan tenyészanyag bolsevik kézre kerül, egy, német ménestisztekbôl
álló huszárcsapat a hostau-i ménest a közelgô amerikai csapatok kezére játszotta. 1945. május 15-én az amerikai
csapatok védelme alatt álló összes fedezômént, anyakancát és csikóévjáratokat a közeli, bayerni országhatárra vitték.
Furth im Waldhoz közel a nagy szállítmányt felbontották, ezen a helyen vették át az osztrák, a jugoszláv és az olasz
tenyészanyagot. Tizenkét jugoszláv kanca, néhány csikó, és a Neapolitano Slavonia I nevû mén még Mannsbachig (Hessen) elért, ahol a mén, nem sokkal késôbb szívrohamban elpusztult. 1947-ben a kancákat visszaadták a
jugoszláv kormánynak. Néhány lipicai ló Amerikába került. A 30 lovat számláló, Demir Kapjarban létesült egykori
udvari ménest 1946 júniusában Ausztria visszaadta Jugoszláviának. 1947-ben a hozzávetôlegesen 100 lóból álló
karszti ménes is hazakerült Lipicára. A hosszú háborús bonyodalmak és a majdnem összes lipicai ménes teljes
összeomlása ellenére így értek vissza csodával határos módon régi hazájukba, a lipicai lovak. Mivel Lipicát és környékét
Jugoszláviának ígérték, az olasz ménesirányítás Rómától délre tenyészhelyet rendezett be. 1952 ôszén az ideiglenesen
Wimsbach-ban (Felsô-Ausztria) tartózkodó lipicai lovak is Piberbe kerültek, így ma a zöld Stájerországban újra
megtalálható a teljes osztrák lipicai tenyészanyag, 3 fedezôménnel, 40 kancával és a csikóévjáratokkal.
A bécsi Spanyol Lovasiskola iskolaménjeit, nyergeit, egyenruháit, értékes gyûjteményeit még 1945 tavaszán FelsôAusztriába, biztonságba tudta helyezni.
Magán- és sajtó információk következtében minden olyan országban, ahol a háború elôtt lipicai lovat tartottak,
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továbbtenyésztették a fajtát. Még ha a háborús és a háború utáni idôszak sok sebet ejtett is a fajtán, azok hamar
beforrtak, így a hálás lipicai lovak sok más fajta mellett újra elfoglalhatták a nekik megilletô helyet.
Hubert Rudofski.
A lipicai ló tenyésztésében a jugoszláv lipicai ménesek különleges helyet foglalnak el. Horvátország,
Szlavónia, de Bosznia és Szerbia is bizonyos értelemben egyedülálló tenyészetekkel és köztenyésztéssel bírnak.
Nóniusz tenyészete mellett kiváltképp Szlavónia számított lipicai tenyésztô körzetnek; 1990 körül a jugoszláv
lipicai lóállományt 40.000 lóra becsülték. A 20. század az egyik legváltozékonyabb volt az összes közül a horvát
lipicai ló tenyésztésében. A megszakítás nélküli tenyésztési történelmû đakovo-i püspöki ménestôl eltekintve
néhány állami lovas intézményt átalakítottak, még a magánménesek kárára is. Az Eltzi és a Jankovich grófság
méneseinek az I. világháborút követôen új állami érdekeket kellett kiszolgálni.
2. táblázat Horvát ménesek 1975-ig (Ilancic, 1975; Brabenetz, Druml)

Ménes

Rövidítés

Idôszak

Adolfov – Dvor

1866 – kb. 1914

Armalijino Polje

1933 – 193?

Betin – Dvor

1939 – 1944

Brezik – pusta

189? – 1900

Cabuna

CAB

Cib
Daruvar

DAR

1845 – 1922

Aldar JankoviÐh gróf lipicai ménese

1925 körül

Dr. Dunderski lipicai és angol tenyészete

1070; 1711; 1938?

Tüköry úr lipicai ménese

Djetkovac

1890 – 1919 körül

Donji Miholjac

1882 – 1944

Ðakovo

D

Jellemzés

1506-tól

Ernestinivo

1933 – 1944

Franjin Dvor

1925 – 1947

Gladnos

1920 –, 1928 – 1959

Gornji Miholjac

Pocetak i kraj 19. stoli

Inocenc Dvor

1894 – 1945

Izidorovac

1903 – 1938

Jasinje

1959 – 1971

Kapinci

1908 – 1945

Krndija

1947 – 1949

püspöki és állami lipicai ménes, 1806-tól lipicai tenyészet

Odescalchi, olasz herceg arab ménese Ilokban

E. Freitag lipicai ménese

Kutjevo

KUT

1946 – 1962

ménállomás és állami lipicai ménes

Lipik

LIP

1938 – 1956

állami lipicai ménes, 1986 – 1992

Lug pusta

Kraj 19. stoli – 1921

magyar állományú angol félvér ménes

Morija

1938 – 1941

Nasice

1842 – kb. 1900

Neteca

Druga polov 19. stoli –
1921

Nustar

1850 – 1921

Orahovica

1850 – 1919

Orlovnjak

ORL

1917 – 1944

Ladislaus Pejacevich gróf jelentôsen arab jellegû félvér
ménese

Speiser család lipicai ménese; Terezovac-ból történô
felvásárlással kezdôdött, 1944-tôl Ausztriába és
Németországba került (Hostaun keresztül). Emellett félvér és
melegvérû lótenyésztés
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Ménes

Rövidítés

Osijek

Idôszak

Jellemzés

1947 – 1960

Eszéknek is nevezik, esetleg lipicai ménes

Ovcara

1926 – 1944

Podgorac

1850 – 1918

Pusta Korija

1892 – 1918

Retfala

Pocetak 19. stoli – kraj
19.stoli

Rogovac

1891 – 1918

Ruma

1800 – 1922 körül

Selce

1892 – 1912

Seles

1875 – 1944

Slavonska
Pozega

1922 – 1955

Sremski Karlovci

1900 – 1918 körül

Tenja

1884 – 1925

Terezino polje

1860 – 1903

Terezovac

TER
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Ladislaus Pejacevich gróf lipicai ménese
1928 körül 12 Pluto típusú lipicai kanca, (Ogrizek), Otto v.
Pfeiffer ménese

1700 – 1923

Endre JankoviÐh gróf lipicai ménese

Valpovo

1810 – 1944

Rudolf Normann v Ehrenfeld gróf félvér és nóniusz ménese

Virovitica

1810 – 1918

Visnjevci

1895 – 1910

Vocin

1890 – 1918

Vrbik

VRB

1921 – 1947

Gustav v. Reisner arab fajta és nóniusz ménese, késôbb
államilag elismert ménes

Vukovar

VUK, E

1868 – 1945

Eltz gróf ménese (lipicai, nóniusz)

Az 1920 körül bevezetett agrárreform hatására a nagybirtokok egy részét felosztották és a helyi parasztok
között szétosztották. Mindent megtettek annak érdekében, hogy a köztenyésztést, azaz a lipicai ló tenyésztését
széles alapokra helyezzék. A magánménesek az állam számára nehezen ellenôrizhetôek voltak, ezért nagyon sokat
invesztáltak a feltörekvô vidéki lótenyésztésbe. A horvát, illetve a jugoszláv lótenyésztés fontos személyisége
volt M. Steinhausz, akit a „dél Gustav Rau-jának” tekintettek. A tapasztalt hippológus, a stancic-i állami ménes
alapítója és vezetôje számos könyvpublikációt hagyott hátra, és a lipicai ló körüli jártassága mellett fôként a
nóniusz ló szakembereként volt ismert.
Ilancic (1975) 48 horvát magánménest sorol fel (2. táblázat), amelyeknek a fele már 1920 táján a háborús
események és az agrárreform következményeként feloszlott, a másik fele pedig a II. világháborút követôen,
illetve a motorizációval jellemzett háború utáni idôszakban még a láthatáron sem tûnt fel.
Horvátország mûködô köztenyésztésének létrehozására (20. ábra) irányuló állami törekvések 1919-ben a
Zágrábhoz közeli stancic-i – egykori állami csikótelep - ménes (részben Petrovo-nak is nevezik) megalapításával
kezdôdtek. A ménes alapító kancái az alábbi lovakból tevôdtek össze: 11 eredeti lipicai ménesbeli lipicai kanca,
amelyet Kladrubon keresztül vásároltak meg, 11 kanca Jankovich Aladár gróf cabunai ménesébôl, 8 kanca
Jankovich Endre gróf terezovac-i ménesébôl, 5 kanca az Eltzi gróf vukovar-i ménesébôl és 18 kanca Tüköry úr
daruvári-, Biedermann úr mozsgói-, Jankovich Tivadar gróf szöllösgyöröki ménesébôl és Bozjakovina vidéki
koronauradalomból. A ménes egyik legjelentôsebb alapító ménje a radautz-i osztrák állami ménesbôl származó,
1910-ben született 372 Favory V-1. 1938 táján a ménest a fertôzô kevésvérûség miatt felszámolták, mintegy 100
lovat elpusztítottak. A ménes megmaradó egyedeit Lipikre, a ﬁókintézménybe telepítették át, ahol 1956-ig
maradtak a lovak. A kutjevo-i méntelep és az ott létesített lovagló- és hajtóiskola Hauptmann Sekulic vezetése
alatt nemzetközi elismerést szerzett (19. ábra). Ennek a ﬁókintézménynek a fô feladata a vidéki lótenyésztô
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19. ábra Horvát ötösfogat egy aacheni versenyen. Hajtó: Sekulic, a kutjevo-i méntelep vezetôje (Fotó: Cacic)

szövetkezetek fedezômén-igényének az ellátása volt. 1939 körül 651 ménje volt a ﬁóktelepnek, ebbôl 200
nóniusz mén és 304 lipicai mén. Összesen 611 mén állandóan magángondozásban állt, a ménösszpontosító
állomásra minden évben csak 44 mén került vissza. 1946-tól kezdôdôen a méntelepre egy ménest is beállítottak,
amely 1960-ig tartózkodott ott. A lipiki és a kutjevo-i ménesek feloszlatását követôen a lóállományt az akkor
már állami đakovo-i ménesbe integrálták.

3. táblázat Az egykori Jugoszlávia állami ménesei és a tenyésztés mindenkori alapját jelentô lovak, továbbá a ménesek közötti kapcsolatok

Ménes

Alapítás éve

Lóállomány

Karadjordjevo
(Szerbia)

1903

Lipicáról, Ðakovoból és Kutjevo-ból származó lovak, katonai ménes, Kocsilovakat
tenyésztettek vadászati célra, 10-15 kancából álló állomány

Stancic

1920 – 1936

1919-ben alapították, 11 lipicai kancából és 18 JankoviĀ-i kancából és ménbôl

Demir Kapijar

1924 – 1959

1924-ben alapították 4 lipicai kancából (Lipica, Piber és Vukovar) 1941-ig jugoszláv
királyi udvari ménes, majd Hostau-ba helyezik át

Lipik

1937 – 1956
1982 – 1992

1938-ban alapították a stancic-i ménes lovaiból; 1982-ben alapították a lipicai
ménesbôl származó lovakkal

Vucijak

1946

boszniai ménes, könnyû, hegyi munkaló, köztenyésztés számára fedezômének

Kutjevo

1946 – 1960

a stancic-i ménes lovaiból alapították; 1949 15 anyakanca és 18 2-3éves Lipicáról
importált kancák; 1960: az egész állomány a āakovo-i ménesre megy vissza

Ðakovo

1954

lásd a 2. táblázatot

A lipicai ménesek történeti fejlôdése
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4. táblázat A lipicai lótenyésztésben érintett ménesek Európában és az egykori császári, királyi Monarchiában (Brabenetz, Druml)

Ménes

Rövidítés

Idôszak

Jellemzés

Andrássy

AND

?

Andrássy gróf különbözô ménesei Magyarországon. Közelebbi adatok
nem állnak rendelkezésre

Bethlen

B

1980 –

román állami lipicai ménes, szürkétôl eltérô színváltozat

Bábolna

BA

1806 –

magyar állami arab ló ménes, 1913 – 1951 között lipicai ménes

Brebeni

BR

1970 – 1980

román lipicai ménes

Demir Kapjar

DK

1924 – 1959

macedón királyi udvari ménes

1924 – ?

macedón állami ménes; arab és bosnyák lótenyészet

Duschanovo
Fogaras

F

1874 – 1913

román állami lipicai ménes

Havransko

HAV

?

egykori lipicai ménes Bohémiában; pontos információk nem állnak
rendelkezésre

Janov
Podlawski

JP

1817 –

lengyel állami ménes, arab lótenyészet

Karadjordjevo

KA

(1903) 1946 –

szerb állami ménes, katonai irányítás

Kladrub

KLA

1562 –

cseh állami ménes, kladrubi lótenyészet

Kopcsány

KOPT

– 1826

egykori magyar császári, királyi, udvari ménes

Lipica

L

1580 –

szlovén állami lipicai ménes

1852 – 1945 ?

szerb állami ménes, lipicai és arab lótenyészet, lipicai lovak
ménállomása

Ljubicevo
Monterotondo

M

1947 –

olasz állami lipicai ménes

Mansbach

MAN

1945 – 1947

Mansbach (Hessen): a Hostauból való menekülést követôen a jugoszláv
lipicai lovak szállása

Mezöhegyes

ME

1785 –

magyar állami ménes

Mozsgó

MO

Piber

P

(1898) 1920 –

1920 óta osztrák állami lipicai ménes

Petrovo

PET

1919 – 1936

Petrovo alatt Stancic állami ménes értendô

Prónay

PRO

Prónay báró ménese, további információ nem áll rendelkezésre

Pusztaszer

PSZ

1888 – 1945

Pallavicini gróf lipicai ménese, Kistelek Csongrád megyében, 1844 óta
félvértenyészet, 1888 óta lipicai tenyészet. A tenyészanyag Lipicáról
származik, 1928-ban kb. 32 kancát és több luxuskocsit külföldi
udvaroknak eladtak

Radautz

RAD

1792 – 1919

korábban osztrák állami ménes, 1920 óta román állami ménes

Szarajevo

SA

1885 – 1945

korábban boszniai állami ménes, Mrkonjicevo-nak is nevezik, arab és
bosnyák ló tenyészet, ma a Borike állami ménesben él tovább

Szilvásvárad

S

1952 –

Szilvásvárad, magyar állami lipicai ménes, elôzô Pallavicini ménes,
1888 (Pustaszer)

Stancic

ST

1919 – 1938

Stancic, egykori horvát állami ménes

Todireni

TO

Kistapolcsány

T

Tata

TAT

Tata, Esterházy gróf lipicai ménese Komárom megyében, shagya-arab
ménes is

Trauttmannsdorff

TRA

Trauttmannsdorff ménes a 19. században, Bischofsteinitz, Egerland.

Vitazy

VIT

Vitazy

Vucijak

VUJ

1946 –

WI

1945 – 1952

Wimsbach

YUG

Biedermann lipicai ménese

Todireni, egykori román ménes
1921 –

szlovák állami lipicai ménes

Vucijak, boszniai állami ménes, lipicai tenyésztés
Wimsbach, 1945 után lipicai szállás Felsô-Ausztriában
jugoszláv ménesi tenyészetek
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20. ábra Az egykori Jugoszlávia ménesi tenyészetei (Druml szerkesztése)
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III. ábra Pluto Presciana a piberi ménesbôl, Fotó: Slawik
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3. FEJEZET
THOMAS DRUML

Lipicai ménvonalak és kancacsaládok
3.1 A LIPICAI MÉNVONALAK
A 8 lipicai ménvonal közül 6 „klasszikusnak” – Pluto, Neapolitano, Favory, Conversano, Maestoso, Siglavy
-, 2 pedig „nem klasszikusnak” – Incitato és Tulipan – tekinthetô. A „klasszikus” megnevezés a lipicai császári
udvar ménesének eredeti ménvonalaira utal. A két „nem klasszikus” ménvonal elsôsorban Horvátországban,
Magyarországon és Romániában van tenyésztésben (Oulehla, 1996).
3.2 A MÉNVONALAK KIALAKULÁSA ÉS CÉLJA
A lótenyésztésben nagy hangsúlyt fektetnek a származás dokumentálására. E jelenség a 18. század
közepétôl fokozottan megmutatkozik. A lipicai ló tenyésztésében alkalmazott elnevezéseket az alábbi példával
szemléltetjük: „Conversano Zenta X-2” 1987
Conversano = ménvonal
Zenta X-2
= Zenta X-2 anyakanca
„Conversano XIII-2” 1991 (ez a nevezéktan az Osztrák-Magyar-Monarchiában volt jellemzô, azt ma az
utódállamokban megtartották, pl. Magyarországon és Romániában)
Incitato
= ménvonal
XIII-2
= az Incitato XIII nevû fedezômén 2. csikója
Amennyiben az Incitato XIII-2 nevû mént a ménesben új törzsménnek sorolnák be, akkor az a nevében új
római számot kapna. A római számok egy ménes egy törzse ménjeinek a sorrendjére utalnak. Vagyis a példában
szereplô Incitato XIII-2 nevû mén apja, az Incitato XIII, az Incitato törzs 13. ménje a fogarasi ménesben.
Egy populáció jelentôsebb hatású ménjei alapján a ﬁatalabb generáción belül lényegesen könnyebben és
gyorsabban lehet az apaménekre szelektálni.
Az „örökítôerôhez” hasonló fogalmak azt fejezik ki, hogy az ember célja az ôsök bizonyos jellemzôinek egy
mén utódaiban való felhalmozása, ami alapján a tenyésztô feltételezheti ezen jellemzôk változatlan formájú
továbböröklôdését. Hozzá kell azonban tenni, hogy a mének örökítésének biztossága a populáción belül a
szelekcióval és a tenyésztési céllal áll szoros kapcsolatban. A vonalak, illetve törzsek szerinti rendszerezés
majdnem minden lófajtában létezik (Löwe, 1988). Az Y kromoszómában genetikailag egy kicsit fontosabb
tényezô jelenik meg, amit mindig csak a mének adnak tovább (lásd a 18. fejezetet), és ami gyakorlatilag a
törzsalapítótól származik (Bowling, 1996).
3.1.2 A klasszikus ménvonalak
Az egyes törzsek és családok fenotípusos leírása és jellemzése a jelenbe érô hippológiai tradíciót világítanak
meg. Erdelyi a lipicai ló tenyésztésében „törzstenyésztésrôl” beszél, de a törzsekhez nem rendel jellemzôket
(Erdelyi, 1827). Gassebner elsôként jellemzi az öt, általa a „régieknek” nevezett (Gassebner, p82; 1898) törzseket
és a Siglavy, arab törzset.
A méntörzs elnevezés a tradicionális császári, királyi udvari méneságakkal lehet kapcsolatban. A törzseket ugyanis
egymással nem találkozó, független genealógiai vonalakként írták le, amelyek mindegyike más importállattól
(apaállattól) származott. A vonalak, illetve ágak az egyes törzseken belüli struktúrát jelentették. Több mint száz év zárt
méneskönyvvel mûködô modern tenyésztés után, idôközben a ménvonal elnevezés felváltotta az egyébként helyes
méntörzs megnevezést. Húsz évvel késôbb Bilek (1914) ismertette a vonalak jellemzôit, amit az 1. táblázat szemléltet.
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1. táblázat A lipicai méntörzsek morfológiai jellemzôi a századfordulón

Méntörzs

Fejalakulás

Nyakalakulás

Hát

Egyéb

Pluto

egyenes fej, az arc-orri
rész ívelt

erôs, magasan illesztett

különösen hosszú

hajlamos a hajlott
hátra

Conversano

homlok részen ívelt

ﬁnom, kevésbé magasan
illesztett

inkább rövid

Favory

a homlok-orrhát alig ívelt,
esetleg az arc-orri lehet az

ﬁnom, kevésbé magasan
illesztett

inkább rövid

kisebb rámájú, de
jó felépítésû lovak

Neapolitano

durva fej, egészen ívelt

erôs, magasan illesztett

inkább rövid

kisebb rámájú, de
jó felépítésû lovak

Maestoso

a homlok-orrhát alig ívelt,
esetleg az arc-orri lehet az

közepesen nehéz,
magasan illesztett

közepesen hosszú

Siglavy

egyenes fej

ﬁnomabb, vékonyabb,
hosszú és kinyújtott

rövid

Ebben a tipizálásban egyfelôl bizonyos fokú utalás történik Gassebner-re (1898), ugyanakkor pedig Bilek
(1914) nem jellemzi a mar kiemelkedettségét és a végtagokat.
Kurucz (1985) és Nürnberg (1993) feltételezik – valószínûleg mindkét forrás alapján – hogy az egyes törzsek
közötti különbségek egészen az elsô világháború elôtti ideig léteztek (2. ábra). Genetikai értelemben azonban
1900 körül nem lett volna elvárható a méntörzseket alapító mének meghatározó hatása, mert azok génhányada
csak 3,13%-os mértékig jelentkezett az egyes ménekben. Löwe (1988) hangsúlyozza, hogy egy apaállatnak adott
vonalhoz való származás szerinti hovatartozása – a korábbi elképzelésekkel ellentétben – csak keveset mond
annak tenyész- és teljesítményértékérôl (Löwe, p273, 1988). A különbözô törzsek ma már többnek tekinthetôk,
mint genealógiai vonalak.

1. ábra Klasszikus méntörzsek 1900 körül (Kotrba nyomán). A hat klasszikus méntörzs jellemzô fejalakulása 1900 körül (Nürnberg, 1993, p. 47)
a Pluto, b Neapolitano, c Conversano, d Maestoso, e Favory, f Siglavy
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A törzsek megkülönböztethetôségének aspektusa ennek ellenére idôrôl idôre változik, mert az jelentôs
részben hippológiai örökséget képvisel. Emil Kotrba lóábrázolásain (1. ábra) a klasszikus lipicai törzsek tipikus
fejformáiban jelentkezô legjellegzetesebb különbségek a századforduló tájékán mutatkoztak meg.
Kurucz (1985) „Lipicai törzsek a Duna menti országokban” címû munkájában többek között a piberi, a
kistapolcsányi és a szilvásváradi ménes összesen 142 lova fejformájának fényképes értékelés alapján történô
összehasonlításával foglalkozik. A fejformák alakulása különbségtételének alapját Nürnberg (1993) törzsek
szerinti fejtípusok felosztása képezi, amit a szilvásváradi Incitato és Tulipán törzsek fejformáival egészítettek
ki (2. ábra) (fordító megjegyzése: az akkor élô Incitato és Tulipán mének fényképe alapján Gera István rajza
egészítette ki). (Lektori megjegyzés: Kurucz János diplomamunkájának szerepe volt, hogy Nürnberg ráébredt arra,
hogy a ménvonalak fejformája ma már nem érvényesül általánosan)

2. ábra Az egyes méntörzsek fejtípusai (Nürnberg, 1993, p. 176)
1 Siglavy, 2 Maestoso, 3 Pluto, 4 Neapolitano, 5 Favory, 6 Conversano, 7 Incitato, 8 Tulipan (Nürnberg, 1993, S. 176).

A fejformákat 2 kategóriába osztották:
1.kategória: 8 értékû skálán 1-4 értékkel leírt fejformák. Azok, amely esetekben a fej vonalvezetése ﬁnom, a
proﬁlvonal egyenes, vagy kissé ívelt.
2. kategória: 8 értékû skálán 5-8 értékkel leírt fejformák. Klasszikus fejforma, íveltebb proﬁlvonallal.
A piberi és a kistapolcsányi ménes vizsgált lovainak (lásd a 13. fejezetben) több mint 90%-a az elsô kategóriába
esik, a szilvásváradi ménes vizsgált lovainak kategóriák szerinti megoszlása 50%. A törzsön belüli típusvariációk
vizsgálatakor csak a piberi Maestoso törzs lovai mutattak 100%-os egyezést a meghatározott Maestoso típussal
(lásd az 1. és 2. ábrákat). A többi ménesben és törzsben jelentôs variancia mutatkozott a fejformákat illetôen
(Nürnberg, 1993; Kurucz nyomán, 1985).
3.1.3 A nem klasszikus törzsek
Az Incitato törzs 1815-ben került a magyarországi mezôhegyesi ménesbe. Az Incitato Senior (Curioso –
532 Capelano) nevû, 1802-ben a Bánffy gróf ménesében született (fordító megjegyzése: helytelenül szerepel
a könyvben, ugyanis a mezôhegyesi méneskönyv szerint a mezôhegyesi ménesben született) szürke mént
jelen munkában alapító ménként tekintjük. Nürnberg (1993) szerint ez a mén apai oldalon egy Siebenbürger
nevû méntôl, anyai oldalon pedig spanyol ôsöktôl származik. Jellemzôje a gyakori kosfej alakulás, a magasan
ívelt hattyúnyak, és az akciós mozgás. Wrangel a törzset már 1895-ben a kihalás veszélyétôl fenyegetettnek
minôsítette, ezt Nürnberg 1993-ben ismét megtette.
A Tulipán törzs az 1860-ban a terezovac-i ménesben született Tuilpan nevû fekete méntôl ered. Ez idô tájt
az akkor még spanyol kancákból álló ménesbe Lipicáról importáltak méneket. Ezen keresztezésekbôl született
többek között a Tulipan nevû mén is.
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3.1.4 A törzsek megoszlása a vizsgált populációkban
A mének ménesekbeli aktuális megoszlását a 2. táblázat mutatja.
A táblázat felépítésébôl kitûnik a ménesek közötti klasszikus és nem klasszikus törzsek szerinti felosztás. Nem
klasszikus törzsek kizárólag a đakovo-i, a szilvásváradi, a fogarasi, és a bethleni ménesekben fordulnak elô. A
klasszikus törzsek ménjeinek koncentrációja az alábbiak szerint alakul: a piberi ménesben 72 mén (a magas
szám feltételezhetôen a Spanyol Lovasiskolában felállított, a vizsgálat idején tenyésztésben nem alkalmazott
66 hátas ménnek tulajdonítható); Lipicán 19 mén; Monterotondo-ban 14 mén. Ebben a 3, klasszikus lipicai
tenyészhelyként jellemzett ménesben minden klasszikus törzset legalább egy mén képvisel.
2. táblázat A projektben vizsgált mének ménesek és törzsek szerinti felosztásban

Ménes

L

P

M

K

D

S

F

B

A mének száma
törzsek szerint

Méntörzsek %

Pluto

4

6

4

–

1

1

1

–

17

11,6

Conversano

2

17

1

1

1

1

2

–

25

17,1

Favory

3

9

2

1

2

–

1

–

18

12,3

Neapolitano

7

11

1

2

–

–

2

1

24

16,4

Siglavy

2

23

3

–

2

2

1

2

35

24

Maestoso

1

6

3

1

7

1

1

–

20

13,7

Köztes létszám

19

72

14

5

13

5

8

3

139

95,1

Incitato

–

–

–

–

–

1

–

1

2

1,5

Tulipan

–

–

–

–

2

2

1

–

5

3,4

Zw. Summe

–

–

–

–

2

3

1

1

6

4,9

A mének száma a
ménesekben

19

72

14

5

15

8

9

4

146

100

Méntörzs
Klasszikus
törzsek

Nem klasszikus
törzsek

Összesen

A kistapolcsányi ménes is beillik még a klasszikusnak leírt ménesek sorába, mert egyetlen egy mén sem
áll tenyésztésben a nem klasszikus törzsekbôl (összesen 4 klasszikus törzs 5 ménje található a ménesben). A
nem klasszikus törzseket Szilvásváradon 3 mén képviseli a tenyésztésben, Ðakovo-ban 2 mén, Fogarason és
Bethlenben 1-1 mént állítottak a tenyésztésbe.
Az törzsek megoszlásában a Siglavy törzs dominál 24%-kal, ezt követi a Conversano törzs 17,1%-kal, és a
Neapolitano törzs 16,4%-kal. A klasszikus törzsek összességében 95,1%-os hányadot képviselnek.
A nem klasszikus Incitato törzs a mének 1,5%-át adja (2 mén), a Tulipán törzs a méneknek 3,4%-át (5 mén).
Wrangelt felidézve kijelenthetjük, hogy az Incitato törzs tekintetében 100 év elteltével a helyzet alig javult.
Az eredmények torzítanak, mert a Bécsben álló 66 mén közül (a méneknek mintegy fele klasszikus vonalbeli)
csupán két mént lehetne tenyészállattá minôsíteni.
Korrekcióval a 3. táblázatban összefoglalt eredményeket kapjuk:
3. táblázat A bécsi Spanyol Lovasiskola 66 hátas ménje törzsek szerinti bontásban

Méntörzs

Összesen

%

2. táblázat %-ában

Pluto

12

15

11,6

Conversano

8

10

17,1

Favory

10

11,3

12,3

Neapolitano

15

17,5

16,4

Siglavy

16

20

24

Maestoso

14

17,5

13,7

Köztes létszám

75

91,3

95,1

Incitato

2

2,5

1,5

Tulipan

5

6,2

3,4

Köztes létszám

7

8,7

4,9

Mindösszesen

82

100

100

Lipicai ménvonalak és kancacsaládok

57

Amennyiben feltételezzük, hogy egy mén utódok nélkül nem minôsül tenyészállatnak, akkor a Neapolitano
és a Maestoso törzsek 17,5-17,5%-kal és a Siglavy törzs 20%-os részaránnyal meghatározóbb törzseknek
tekinthetôk. A Siglavy és a Conversano törzsek százalékos megoszlása egyértelmûen csökken. Összességében a
klasszikusnak tekintett mének 91,3%-ot képviselnek.
3.2 A LIPICAI KANCACSALÁDOK
A kancacsaládok a méntörzsekhez hasonlóan csoportokba vannak sorolva:
klasszikus kancacsaládok
horvát eredetû kancacsaládok
magyar eredetû kancacsaládok
román eredetû kancacsaládok
Ugyanazon alapító kancának több neve és a dokumentumokra vonatkozó különbözô tradíciók – fôként a
román és a magyar ménesekben – megnehezítették az egyes ménesek tenyészete közötti genealógiai kapcsolatok
feltárására irányuló törekvéseket. A Nemzetközi Lipicai Szövetség (L.I.F. 1985-ben alapították) ma elismert
kancacsaládjait a Szövetség megbízásából Atjan Hop gyûjtötte össze (lásd a 10. fejezetet). Ezen egységes
rendszerezés fontos lépés volt az egykori keleti blokkot alkotó országok lipicai lovainak fajtaelismerésében. A
Nemzetközi Lipicai Szövetség a kancsaládok besorolását követôen a következôkben is eljárt.
A kancák névadásában kétféle eljárás is létezik, amelyet az alábbi két kancanév példáján keresztül mutatunk be.
Az 1983-ban Lipicán született 834 Dubovina XXIV kanca neve az alábbiakat mutatja:
834
= törzskönyvi szám
Dubovina
= a kanca neve; jelen esetben ugyanaz, mint az anyjának a neve
XXIV
= amennyiben az anyakanca ugyanazt a nevet viseli, mint a lánya, úgy az anyakanca lánya az
anyja számából kiindulva kronológiailag magyobb római számot kap.
Az egyazon kancacsaládon belüli kancautódok nevét a családon belül használt nevekkel tetszôlegesen
felcserélhetik.
A fogarasi 669 Conversano XXVI-71 kanca példáján keresztül a magyar és a román elnevezést magyarázzuk el:
ídfíer
669
= törzskönyvi szám
Conversano XXVI-71 = Conversano XXVI nevû mén 71. utóda
3.2.1 A klasszikus kancacsaládok
A klasszikusnak jellemzett kancacsaládok a 18. századból származnak. A kancacsaládok fenotípusos jellemzése
a szakirodalomban nem található meg. Három klasszikus kancacsalád közvetlenül Lipicáról származik. Ezek az
alapító kancáktól, Sardiniától (szül.: 1776), Spadigliától (szül.: 1778), Argentinától (szül.: 1767) eredeztethetôk;
ezek a „régi karszt fajta” kancái (L.I.F. 1994). Nyolc kancacsalád a császári, királyi udvari ménesbôl, Kladrubból
származik. Ezen kancák közül 3 alapító kanca, Rava (szül.: 1755), Almerina (szül.: 1769), Africa (szül.: 1747), a
kladrubi fajta ugyanilyen nevû kancacsaládjait származtatja. A Deﬂorata nevû családot egy 1767-ben született
Deﬂorata nevû fredericksborgi kanca alapította. Famosa (szül.: 1773, Ivánkának is nevezik) és Fistula (szül.:
1771, Stornellának is nevezik) a kopcsányi császári, királyi udvari ménesbôl származik. A Famosa nevû alapító
kancától a kladrubi fajtának is kiterebélyesedett egy kancacsaládja. A 4 arab jellegû kancacsalád, Gidrane,
Djebrin (Djebrin eredetileg arab mén volt, amit 1856-ban Brudermann ezredes Szíriából importált), Mercurio
és Theodorosta (Nürnberg (1993) a radautz-i kancacsaládokhoz sorolta) félig Lipicáról, félig a radautz-i katonai
ménesbôl származnak. Ezek alapítói 1806 és 1870 között születtek.
3.2.1.1 A klasszikus kancacsaládok kancáinak megoszlása
Az egyes kancacsaládok megoszlásában (4. táblázat) markáns különbség van az ún. klasszikus ménesek
– Lipica, Piber, Monterotondo – és a többi ménes között. E tényt annak a kancaalapanyagnak a különbözô
genetikai értéke igazolja, amelyeken a ménesek létrejöttek. A kistapolcsányi szlovák nemzeti ménes és a đakovo-i
horvát ménes a klasszikus és nem klasszikus kancacsaládok viszonyát illetôen köztes helyzetben vannak a
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ménesek sorában. Feltûnô, hogy a kistapolcsányi ménesben a Rava nevû kladrubi család három kancával van
képviselve.
A piberi ménesnek van a legnagyobb állománya, összesen 63 kancával 14 klasszikus kancacsaládból. A piberi
ménest követi a moterotondói, 14 klasszikus kancacsalád 44 kancájával, a lipicai, 15 klasszikus kancacsalád
35 kancájával, a kistapolcsányi pedig 9 klasszikus kancacsalád 35 kancájával. A szilvásváradi magyar állami
ménesnek egyetlen kancája van a Deﬂorata nevû kancacsaládból. Egy-egy kancacsaládon belül a kancák
legnagyobb koncentrációja a piberi ménesben tapasztalható. Ebben a ménesben a Bradamanta, az Europa és a
Capriola nevû kancacsaládok 9-9-9 kancával képviseltetik magukat.
4. táblázat A klasszikus kancacsaládok kancáinak megoszlása

Család

Szül../ménes

Alapító
kanca

Szül./ménes

L

P

M

K

D

S

összes

%

összes
%

Sardinia

1770 L

-

-

3

3

3

5

-

-

14

3,3

0,06

Spadilgia

1778 L

-

-

2

-

2

1

2

-

7

1,7

0,01

Argentina

1767 L

-

-

1

-

5

-

-

-

6

1,4

0,51

Africa

1747 KLA

-

-

4

5

4

6

3

-

22

5,2

0

Alerina

1779 KLA

-

-

5

2

7

-

3

-

17

4

0,03

Bradamanta

1777 KLA

-

-

2

9

3

4

-

-

18

4,3

0,29

Englanderia

1773 KLA

-

-

2

4

1

-

1

-

8

1,9

0

Europa

1774 KLA

Musica VI

1818 L

2

9

1

-

-

-

12

2,9

0,46

Fistula

1771 KOPT

-

-

1

2

1

1

-

-

5

1,2

0,01

Famosa

1773 KOPT

Formosa VI

1818 KLA

-

1

6

-

-

-

7

1,7

0,01

Deﬂ orata

1767 KLA/L

-

-

5

2

3

6

-

1

17

4,1

1,56

Ox Gidrane

1841 L

-

-

2

3

-

3

2

-

10

2,4

0,04

Djebrin

(1862) RAD

Sh III

1875 RAD

1

8

4

-

-

-

13

3,1

0,22

Mercurio

1806 RAD

53 Sh Abugress

1867 RAD

2

2

-

-

-

-

4

1

0,21

Theodorosta

1870 L

-

-

2

4

2

6

-

-

14

3,3

0,11

Capriola

1785 KLA

-

-

1

9

2

-

-

-

12

2,9

0,18

Rava

1755 KLA

Bat

v. 1908 (L)

-

-

-

3

-

-

3

0,7

0,08

35

63

44

35

11

1

189

45,1

3,9

Összesen

A klasszikus kancacsaládok összesen 189 kancája a vizsgálatba vont összes lipicai kancának a 45,1%-át tették
ki. A legnagyobb létszámban képviselt kancacsaládok Africa összesen 22 kancával, Bradamanta, 18 kancával,
Almerina, 17 kancával és Deﬂorata 17 kancával. Ezen kancacsaládok mindegyike a kladrubi császári, királyi
udvari ménesre mennek vissza. A legkisebb létszámban képviselt kancacsaládok Rava, 3 kancával, Mercurio 4
kancával és Fistula 5 kancával.
3.2.2 Horvát eredetû kancacsaládok
Horvátország, illetve a volt Jugoszlávia lipicai ló tenyésztését több különálló ménes jellemzi. A đakovo-i
ménes kancacsaládjai túlnyomórészt a 19. századi magánménesekbôl származnak. Négy kancacsalád eredete
(5. táblázat, 1-4) Eltz gróf vukovar-i ménesében található. A Rendes család az 1920-as években került a
stancic-i ménesbe, és késôbb, 1950 körül a đakovo-i ménesbe. A Hamad Flora, az Eljien és a Miss Wood nevû
kancacsaládok a második világháborút követôen kerültek a piberi ménesbe. Az 1970-es évektôl kezdôdôen
e családok a többi ménesben, a dokumentumokban már nem léteznek. A Traviata és a Margit nevû család
(5. táblázatban a 6. és a 7. számú) Jankovic gróf terezovac-i ménesébôl származik, a Traviata nevû család
1920 körül, a Margit nevû kancacsalád 1960 tájékán kerül Ðakovo-ba. Egyetlen kancacsalád származik csak a
đakovo-i ménesbôl, az 1905-ben létrejött Munja.
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A Hamad Flora nevû kancacsalád (1850 körül jött létre) a bábolnai katonai ménesbôl ered. Ennek a családnak
az alapító kancája a származási adatok szerint az 1906-ban a vukovári ménesben született Flora nevû arab
telivér. Ugyanebbôl a ménesbôl származik egy másik kancacsalád is, XX Miss Wood, amely a Miss Wood névre
hallgató, 1890-ben született ír hunter kancára vezethetô vissza. Ezt tekintjük kancacsalád alapítónak.
5. táblázat A horvát kancacsaládok kancáinak megoszlása

Család

Szül../ménes

Rendes

1847 elôtt VUK

Alapító
kanca

Szül./ménes

L

P

M

D

összes

%

összes
%

-

-

-

-

-

13

13

3,1

0

Hamad Flora

1850 elôtt BA

Ox Flora

1906 E

-

4

2

-

6

1,4

0,14

Eljen

1904 VUK

-

-

-

2

2

-

4

1

0,01

Miss Wood

1890 VUK

-

-

-

3

-

-

3

0,7

0,12

Traviata

1913 elôtt TER

-

-

-

-

-

3

3

0,7

0,04

Mima

1898 DAR

Vanda

1898

-

-

-

4

4

1

0,11

Margit

1902 elôtt TER

-

-

-

-

-

2

2

0,5

0,09

Munja

1905 D

Musica VI

1818 L

3

-

-

4

7

1,7

0

3

9

4

26

189

10,1

0,51

Összesen

3.2.2.1 A horvát eredetû kancacsaládok kancáinak megoszlása
A hat horvát eredetû kancacsaládot (Fruska, Alka, Karolina, Anemone, Ercel, Czirca; Oulehla, 1996 és a L.I.F,
1994 felosztása alapján) a dokumentumokból nem lehetett felderíteni (6. táblázat). Az ezen kancacsaládokból
származó egyedek a referenciapopulációban nem fordulnak elô.
A referenciapopulációban vizsgált 8 kancacsaládból 6 esetében az adatok szerint az alapító kanca a család
névadójával azonos volt. A đakovo-i ménesben 5 horvát eredetû kancacsalád található. Érdekes, hogy ugyanebbôl
a ménesbôl három kancacsaládot áthelyeztek Piberbe és Monterotondoba.
Ennek következtében Piberben három horvát eredetû kancacsalád 9 kancája, Lipicán öt horvát eredetû
kancacsalád 26 kancája található. Lipicán és Monterotondoban összesen 3 különbözô kancacsalád 4, illetve 3
kancája található.
Az 5. táblázatban szembetûnik, hogy Ðakovoban a Rendes nevû kancacsaládnak 13 kancája van, amely
létszámmal meghatározó családnak minôsül. Ezt követi a Munja nevû kancacsalád 7 kancával, és a Hamad
Flora nevû család 6 kancával.
A horvát eredetû kancacsaládok a teljes kancaállomány 10,1%-át képviselik. Mindezen túlmenôen besorolhatók
a klasszikus családok közé, a magyar és a román ménesekkel viszont semmilyen kapcsolatuk nincsen.
6. táblázat A referenciapopulációban nem létezô horvát kancacsaládok (Oulehla nyomán, 1996, L.I.F 1994)

Szám

Kancacsalád

Alapító kanca

Alapító/ménes

Nyilvántartás

5

Fruska

–

1857 Vukovar

Amerikai Egyesült Államok (magán)

9

Alka

–

1898 Ðakovo

Vucijak

10

Karolina

–

1885 Ðakovo

Vucijak

12

Anemone

M XXXIX

~1860 ME

Vucijak

13

Ercel

–

~1880 Terezovac

Dél-Afrika

14

Czirca

–

~1850 Terezovac

Dél-Afrika

3.2.3 Magyar kancacsaládok
A magyar lipicai lótenyésztés kialakulását lásd a 2. fejezetben. A horvát kancacsaládok kialakulásához teljesen
hasonló módon a magyar kancacsaládok alapító kancáit illetôen is a magántenyészetek voltak hatással. Négy
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kancacsalád (7. táblázat, 1-4) a mezôhegyesi katonai ménesbôl származik, a kancacsaládok alapító kancái 1782
és 1804 között születtek. A katonai ménes születésének története szerint a névadással egyidejûleg az alapító
kancák körülbelüli típusleírása is megtörtént. A moldvai kanca esetében egy keleti típusú kancáról van szó,
éppen úgy, mint a magyar kanca esetében. A holsteini elnevezés annak import voltára utal. A holsteini ló abban
az idôben a „német típusú spanyol ló” jellegében tündökölt (vö.: 1. fejezet, 1.1.4). Két kancacsalád (az ötös és a
nyolcas) Bábolnáról ered, azok 1910 tájékán születtek.
7. táblázat A magyar kancacsaládok kancáinak megoszlása

Alapító
kanca

Szül./
ménes

L

P

M

T

D

S

F

B

Össz.

%

Össz.
%

542 Magyar
1790 ME
Kanca

39 0 M

~1800
ME

–

1

–

–

–

4

–

–

5

1,2

0,00

759
Moldvai

1804 ME

41 M XIII

1907 F

–

–

–

–

–

12

–

–

12

2,8

0,12

2064
Lepkés

–

134
Holsteini

1786 ME

–

–

–

–

–

2

–

–

2

0,5

0,00

2070 Madar
ME
VI

236
Moldvai

1782 ME

–

3

–

–

–

15

–

–

18

4,3

0,00

2038 N.
Juci

1905 BA

89 Sh XVII

1910 BA

–

–

–

–

–

9

–

–

9

2,1

0,06

502
Mozsgó
Perla

1874 Ter

Nagyasszony

1901
TER

–

–

–

–

–

1

–

–

1

0,2

0,01

2052 N.
Szeréna

–

Sistiana

1910 TAT

–

–

–

–

–

4

–

–

4

1

0,05

81 M.
Sostenuta

1897 BA

35 Sh XVII

1906 BA

–

–

–

–

–

1

–

–

1

0,2

0,02

Toplica

~1900

25 Siglavy

1913

–

–

–

–

3

–

–

–

3

0,7

0,05

2214 Alpár

–

Dama

1923
PSZ

–

–

–

–

–

1

–

–

1

0,2

0,03

Pallavicini
Lepke

–

Dinar

1923
PSZ

–

–

–

–

–

6

–

–

6

1,4

0,01

501 Karst
Párta

1943 L

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

4

1

0,08

–

4

–

–

3

59

–

–

66

15,6

0,43

Család
Magyar
kancacsaládok

Szül./
ménes

Köztes létszám

A Damar és a Dinar nevû alapító kancák a Pallavicini gróf ménesébôl származnak, mindkettô 1923-ban
született. Az ún. Pallavicini kancák (lásd a 7. táblázatot) teszik ki a magyar kancacsaládok jelentôs hányadát,
amelyeknek egy részét a második világháborút követôen Bábolna átvett (Nürnberg, 1993). A szilvásváradi
ménesbe több kancacsaládot állítottak be a tenyésztésbe Pallavicini kancaként. „Számos felvétel bizonyítja, anélkül, hogy ezt megjegyeznénk - hogy a magyar tenyésztôk a klasszikus tenyészhelyekrôl (köztük Lipicáról is)
származó kancákat átkeresztelték” (Oulehla, p.32 1998). Ezen kancacsaládokat (és a szilvásváradi ménes összes
többi lipicai lovát) csak 1985-ben ismerték el fajtatiszta lipicai lovakként (Oulehla, 1998). A többi kancacsalád
az Eszterházy gróf ménesébôl (7. számú), a Jankovic gróf ménesébôl (6. számú) és a Biedermann gróf ménesébôl
(9. számú) származnak. A kialakult kancacsaládok alapító kancái 1901 és 1913 között születtek. A 6. számú
kancacsalád, Mozsgo Perla a második világháborút követôen került Szilvásváradra, a 2052 Neapolitano Szerena
(7. számú) 1950 tájékán került a magyar állami ménesbe, éppúgy, mint a 9. számú Toplica. A Karst Parta (szül.:
1943) nevû család (13. számú) Lipicáról származik (Nürnberg, 1993).
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3.2.3.1 A magyar kancacsaládok megoszlása
A dokumentumokban két magyar kancacsaládot, a Pallavicini kancákat (Oulehla, 1996 és a L.I.F. 1994
felosztása szerint) nem lehetett megtalálni. (8. táblázat).
8. táblázat A referenciapopulációban nem létezô magyar kancacsaládok

Szám

Kancacsalád

Alapító kanca

Alapító/ménes

Nyilvántartás

10

2222 Aljas

280 Galsár

Pallavicini PSZ

Szilvásvárad

13

2004 Anczi

Hazzard

Pallavicini PSZ

Svédország, Dánia (magán)

A magyar kancacsaládok elszigetelt populációt jelentenek. Két piberi kancacsaládon (2070 Madar VI, 3 kanca;
542 Magyar Kanca, 1 kanca) és egy đakovo-i kancacsaládon (Toplica, 3 kanca) kívül a magyar kancacsaládok
semmilyen más kapcsolatban nem állnak a többi ménes kancáival. A szilvásváradi ménesben 12 kancacsalád 59
kancáját tartják tenyésztésben. A Toplica nevû magyar kancacsalád csak Ðakovo-ban található meg.
A kancák nagyobb létszáma a 2070 Madar VI nevû családban - 18 kanca - (Szilvásváradon és Piberben), a 759
Moldvai nevû családban – 12 kanca és a 2038 Neapolitano Juci nevû kancacsaládban – 9 kanca – tapasztalható.
Az 502 Mozsgo Perla, a 81 Maestoso Sostenuta és a 2214 Alpar nevû kancacsaládokat már csak egyetlen kanca
képviseli. A kancacsaládok ezen, csak egyetlen kancával rendelkezô veszélyeztetett helyzete csak Romániában
fordul még elô 3 kancacsalád esetében.
A teljes kancapopuláció 15,6%-át alkotják a magyar kancacsaládok kancái. Az 501 Karst Parta nevû kanca
az egyetlen, amely az adatok szerint egyszerre alapítója és névadója az ugyanilyen nevû kancacsaládnak.
Minden más alapítókanca ﬁatalabb mint a kancacsaládok névadó kancái (azok a kancák, amelyek hivatalosan
egy-egy kancacsalád alapító kancájaként jegyeztek fel). A dokumentumok alapján kivételt képez ez alól két
kanca, a 134 Holsteini kanca, és a 236 Moldvai kanca, amelyek mindkét kancacsalád (3. és 4. számú) létrejötte
elôtt születtek.
3.2.4 Román kancacsaládok
A romániai fogarasi ménes lóállománya 1874-1912 között részben a lipicai állami ménesbôl származó
magyar mezôhegyesi ménes lovaiból tevôdött össze. Fogarason, az újjáépített román állami ménes
kancaállománya 1920-ban az egykori ugyanezzel a névvel ellátott császári, királyi udvari ménes 22 kancájából,
és a köztenyésztésbôl származó 16 kancából állt. 1990-ig a román méneskönyvekbe nem lehetett betekintést
nyerni. Csak ettôl az idôponttól kezdve lehetett a származási dokumentumokat a fajtatiszta tenyésztés
ellenôrzésének a céljából tanulmányozni, és a többi lipicai ménessel való genetikai kapcsolatok felderítésének a
céljából átvizsgálni, illetve összehasonlításokat tenni. Az adatok eltérô módon történô vezetésébôl és a részben
hiányos származási adatokból eredô nehézségeknek köszönhetôen 4 kancacsaládot nem sikerült azonosítani, és
ennek következtében hivatalosan vezetni. Az 1-3. számú kancacsaládok (9. táblázat) még a magyar mezôhegyesi
ménesbôl származnak. A 207 Shagya XXVII nevû, 1856-ban Bábolnán született alapító kancát a kancavonal
mentén vissza tudták vezetni az 1786-ban született 936 Erdélyi nevû családalapító kancára.
A 4-8. számú, a 10. és a 11. kancacsaládok a fogarasi ménesbôl származnak. Létrejöttük idôpontja a magyar
ménes nagy részének 1912. évi elköltözésével áll összefüggésben. A 8. kancacsalád az 1865-ben Piberben született
8 Contesina kancára vezethetô vissza. A magyar méneskönyv szerint ez a kanca a Bradamanta (Presciana néven
is ismert) nevû klasszikus kancacsaládban szerepel. A 9. kancacsalád az 1870-ben Lipicán született Palmyra
nevû kancára megy vissza. Ez a két kancacsalád és az 1-3- kancacsaládok a mezôhegyesi és a lipicai ménes régi
kancabázisát képviseli. A többi hat kancacsaládot a következô fejezetben tárgyaljuk.
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9. táblázat A magyar kancacsaládok kancáinak megoszlása

Alapító
kanca

Szül./
ménes

L

P

M

K

D

S

F

B

Össz.

%

Össz.
%

936 Erdélyi 1786 ME

207 Sh
XXVII

1856 BA

–

–

–

–

–

–

5

4

9

2,1

0,01

461
Moldvai

1782 ME

–

–

–

1

–

–

–

–

2

5

8

1,9

0,00

410 Turtsy

1801 ME

–

–

–

–

–

–

–

–

1

1

2

0,5

0,09

48 F X –4

1909 F

–

–

–

1

–

–

–

–

8

–

9

2,1

0,07

5 F IV-8

1912 F

–

–

–

–

–

–

–

–

10

4

14

3,3

0,39

14 T-14

1915 F

N VIII

1905
elôtt F

–

3

–

–

–

–

12

4

19

4,5

0,08

No 7

-

84 T-4

1916 F

–

–

–

–

–

–

3

–

3

0,7

0,68

36 N-1

1914 F

8 Contesina 1865 P

–

1

–

2

–

8

11

–

22

5,2

0,12

Palmyra

1870 L

60 M
Palmyra

–

–

–

–

–

–

–

1

1

2

0,5

0,17

49 Hidas

1909 F

–

–

–

–

–

–

–

–

17

–

17

4,1

0,05

22 M.
Bazovica

1912 F

–

–

–

–

–

–

–

–

2

2

4

1

0,33

13 számú
–
(P Fantasca)

268 F I-2

1941 TO

–

–

–

–

–

–

1

–

1

0,2

0,00

13 számú

–

297 C
Lebada

ME

–

–

–

–

–

–

-

1

1

0,2

0,00

lásd a 18.
tábl.

26 T II-6

1915 F

–

–

–

–

–

–

3

1

4

1

0,01

lásd a 18.
tábl.

4C
Slatina

1904 F

–

–

–

–

–

–

3

–

3

0,7

0,15

lásd a 18.
tábl.

Sh XI-2

~1874 ME

–

–

–

–

–

–

1

–

1

0,2

0,03

lásd a 18.
tábl.

294 F
I-5-1

1948 TO

–

–

–

–

–

–

1

1

2

0,5

0,04

–

6

-

2

-

8

81

24

121

28,6

2,10

2

–

–

–

–

–

–

–

2

0,6

0,02

40

82

48

37

40

68

81

24

420

100

6,96

Nem klasszikus román kancacsaládok

Család

Szül./
ménes

Köztes létszám
Rebekka I

1914 (L)

–

–
Mindösszesen

3.2.4.1 A kancacsaládok alapító kancáinak a felosztása
Hat kancacsaládot alapító kanca esetében kiderült, hogy azokat nem lehet besorolni a hivatalos kancacsaládok közé.
A 26 Tulipan II-6 (9. táblázat) alapító kanca a román méneskönyv szerint a 410 Turtsy (3. kancacsalád)
családhoz tartozik. Ennek a 26 Tulipan II-6 kancának, ami egyike a két Pluto IX (szül.: 1893) lánynak,
kapcsolatban kell lenni a 410 Turtsy családdal. A származási adatok szerint a 26 Tulipan II-6 kancának nem
létezik anyakanca lánya. Pontosan ez az a keresztezôdési pont, ahol a 410 Tursty kancacsalád keresztezi a 2
Pluto IX-2 kancát (szül.: 1908), vagyis egy Pluto IX-es lányt. Ezek édestestvérérôl (ez a keresett anyakanca)
viszont nincsen adat. Emiatt a 26 Tulipan II-6 kancát jelen munkában különálló kancavonalként tekintjük.
A 268 Favory I-2 és a 297 Conversano Lebada nevû alapító kancák a román méneskönyvben a 13. és a 14.
sorszámmal ellátott kancavonalakra vezethetôk vissza. Azt viszont a rendelkezésre álló dokumentumok alapján
nem tudjuk eldönteni, hogy e két megnevezett kancacsalád ugyanaz-e, mint a L.I.F. által közzétettek (13. számú
= 318 Maestoso VII, 14. számú = 296 Conversano).
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A 13. számú család (a L.I.F. szerint) a dokumentumok alapján 8 generáción át nyomon követhetô, a 9.
generációban a vonal az 1932-ben Bábolnán született Conversano VII-es ménnel törik meg.
A 14. kancacsalád (a L.I.F. szerint) a dokumentumok szerint az 5. generációban végzôdik, 1982-ben, a
fogarasi Maestoso XXXVIII ménnel.
Az utolsó két alapító kancát – Shagya XI-2 és 294 Favory I-5-1 – egyetlen egy kancacsaláddal sem sikerült
kapcsolatba hozni.
A L.I.F. által családalapítóként elismert 1787-ben Mezôhegyesen született 519 Moldvai kanca sem a származási
dokumentumokban sem Bodó Imre professzor kéziratában nem tûnik fel.
Végül megjegyezhetjük, hogy a származási dokumentumokban üresen hagyott részek a román méneskönyvben
az esetlegesen nem megbízható adatok alapjául szolgálhatnak.
3.2.4.2 A román kancacsaládok megoszlása
A lipicai fajta teljes kanca populációjának 28,6%-át képviselik a román kancák (9. táblázat). A román
kancacsaládokból származó 121 kanca közül 105 a fogarasi és a bethleni állami ménesben is tenyésztésben
áll. Ebbôl adódik, hogy Európa többi lipicai ménesétôl élesen elkülönülnek. Más ménesekkel való genealógiai
kapcsolatuk: 4 román kancacsalád 6 kancája található a piberi ménesben, a szilvásváradi ménesben 10 román,
egykor régi magyar eredetû kancacsalád kancája áll tenyésztésben és két kanca egy kistapolcsányi ménesbeli
kancacsaládból. A legnépesebb kancacsalád 22 kancával a 36 Neapolitano-1 kancacsalád. A 14 Tulipan14 kancacsaládban 19 kanca, a 49 Hidas nevû családban 17 kanca található. Három, csak egyetlen kancával
képviseltetett kancacsalád a 3.2.4.1 fejezetben említett problémás kancavonalat jelenti.
3.2.5 A szlovén kancacsaládok
Lipicán létezik még egy „új” család, ami az 1914-ben Lipicán született Rebekka I kancára (Thais-nak is
nevezik) megy vissza. Ezt a családot Lipicán két kanca képviseli. A család a Vrbik nevû horvátországi arab
magánménesben alakult ki.
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IV. ábra A piberi szövetségi ménes (Fotó: Habe)
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4. FEJEZET
BODÓ IMRE ÉS FRANC HABE

Európa állami lipicai ménesei és azok tenyésztési célja
A fejezet a jelenlegi európai lipicai tenyésztési központokról ad áttekintést ABC szerinti sorrendben (1. ábra).
1980-ban Lipicán fennállásának 400. évfordulóját ünnepelték. Ezen alkalomból a II. világháborút követôen
elôször találkoztak az egykori Osztrák-Magyar Monarchia lipicai lovat tenyésztô ménesei. Ettôl az idôponttól
kezdve óvatosan azon dolgoztak, hogy átfogó együttmûködést, mindenekelôtt tenyészállat-cserét valósítsanak
meg az egyes, ez ideig még izolált állami ménesek között. Az egykori keleti blokkon belül a politikai helyzet
miatt általános értelemben tenyésztési együttmûködést garantáltak. Ez nem vonatkozott a nyugat-európai
piberi és monterotondo-i ménesekre. Hat évvel késôbb, 1986-ban megalapították a lipicai tenyésztôszervezetek
csúcsszervezetét, a Nemzetközi Lipicai Szövetséget. Lipica fennállásának 400. évfordulója alkalmából elhangzott,
az állami ménesek lovairól tartott elsô elôadások idézeteibôl kiderült, hogy a ménesek milyen eltérô feltételekkel
mûködnek, és ezek milyen hatást gyakorolnak a tenyésztési stratégiák megvalósítására. A részt vevô ménesek
tenyészállatai aktuális állományát az 1. és a 2. táblázat mutatja.

1. ábra A COPERNICUS csoport által látogatott lipicai ménesek 1997-ban és 1998-ban (pirossal jelölt lovak) (Habe szerkesztése)

4. fejezet

66

1. táblázat Az 1997-ben és 1998-ban látogatott lipicai ménesek tenyészállat állománya
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2. táblázat Az 1997-ben és 1998-ban látogatott lipicai ménesek méntörzseinek szerkezete
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A HORVÁT LIPICAI ÁLLAMI MÉNES, ÐAKOVO-BAN
Története:
A đakovo-i állami ménes 1960 óta utódménese az egykori horvát lipicai lovat tenyésztô központoknak,
Stancic-nak (Petrovo), Lipik-nek és Kutjevo-nak. Ez az eredetileg püspöki ménes a világ legrégebbi méneseinek
egyike. Az 1506-ban alapított, a török uralom miatt eredetileg keleti, vagyis arab lovat tenyésztô ménes lovai
az egész Balkánt benépesítették. A ménes elôször akkor került érintkezésbe a lipicai lovakkal (régi spanyol
tenyészanyag), amikor a lipicai ménest elsô ízben menekítették a napóleoni hadsereg elôl (1806). Ennek ellenére
csak 1854-ben vásároltak több eredeti lipicai lovat, és állították át a ménest a lipicai fajtára. A II. világháborút
követôen Ðakovo állami lótenyésztési centrum és a köztenyésztés koordináló állomása. A köztenyésztés fedezôménjeinek ménösszpontosító állomása is volt, és itt kapott helyet egy lószelekcióval foglalkozó intézet is. Ez
utóbbinak a székhelye ma már Zágrábban található.
Tenyésztési cél (1980):
„Az đakovo-i ménes elsôsorban a köztenyésztés számára szerez be és állít tenyésztésbe fedezôméneket. A
magántenyésztôk számára értékesített anyakancákkal és ﬁatal kancákkal is hatást gyakorol a köztenyésztés
minôségére. A Đakovo-ban létrehozott ménösszpontosító állomás a ﬁatal mének számára teljesítményvizsgálati
központként szolgál. A horvát lipicai lovak a szlavóniai alföld klimatikus és geológiai viszonyainak köszönhetôen
nemesek, kitûnô, száraz végtagokkal rendelkeznek. Tenyésztési célként határozzák meg a korai ivarérést, és az
erôteljesebb, nagyobb marmagasságú és rámájú (a jelenlegi marmagasság bottal mérve átlagosan 153,8 cm) lovak
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2. ábra 463 Pluto Batosta II đakovo-i mén (szül.: 1984) (Fotó: Habe)

tenyésztését. A mozgás attraktivitásának elôtérbe helyezésével annak hatékonyságának a javítását is célul tûzték ki,
valamint a fajtára jellemzô tulajdonságokat, vagyis a vérmérsékletet, az engedelmességet, a kitartást, a harmóniát
és a szépséget. Végezetül, a tenyésztési programban bennfoglaltatik, hogy, a lipicai lónak kocsilótól és hátaslótól is
elvárt tulajdonságokkal kell rendelkeznie. Ma még nem tudjuk megkerülni a mezôgazdasági munkára is alkalmasság
kérdéskörét sem. A đakovo-i lipicai tenyésztés további ismertetô jegye a mének négyesfogatban történô konstitúciós
vizsgája a fogathajtó Európa- és Világbajnokságok alkalmából.”

3. ábra 696 Majestoso Zenta VI-4 mén (szül.: 1991-ben Ðakovo-ban) (Fotó: Habe)
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A ROMÁN FOGARASI ÉS BETHLENI LIPICAI ÁLLAMI MÉNES
Története:
Az egykori magyar fogarasi ménest (4. és 5. ábra) a 137 egyedet számláló, Mezôhegyesrôl áttelepített lipicai
ménesbôl alapították 1874-ben. A hely kiválasztásakor a Kárpátalján fekvô alsó szombatfalvai ménes klimatikus
és geológiai viszonyai voltak meghatározóak. Gustav Wrangel hippológus az 1890-es évek végén részletes leírást
ad a magyar fogarasi ménesrôl.

4. ábra A fogarasi ménes kancaistállója Alsó-Szombatfalván (Fotó: Habe)

5. ábra Fogarasi kancaménes a kancaistálló bejáratánál (Druml archív)
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1912-ben a magyar ménest újból áthelyezték, ezúttal a bábolnai arab ménesbe. A mai román lipicai tenyésztés
magját a munkalovakként hátrahagyott 3 mén és 22 kanca képezte. Az I. világháborút követôen, 1920-ban,
a ménes újraalapításakor további 16, román köztenyésztésbôl származó kancát vásároltak meg. Ez a ménes
képezte az újból megalakult román fogarasi ménes alapját. A 20. század folyamán a lipicai ló tenyésztése egész
Erdélyben elterjedt, és mai napig uralja a köztenyésztést.

6. ábra Neapolitano fekete mén (szül.: 1990-ben a fogarasi ménesben) (Fotó: Habe)

7. ábra Neapolitano XXVIII (szül.: 1989-ben) a bethleni ménes fedezôménje (Fotó: Habe)
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8. ábra A bethleni ménes (Fotó: Habe)

A bethleni ménes (7. és 8. ábra) 9 év Brebenben tartózkodást követôen 1980-ban jött létre, amikor az ottani
állományt Erdélybe helyezték át. Itt a színes lipicai ló tenyésztésére törekedtek, amit a parasztok jelentôsen többre
tartottak, mint a szokásos szürke színt. E ménes alapját a fogarasi ménes színes ménjei és kancái képezték.
Tenyésztési cél (1980):
A mai román lipicai lovat az alábbiak jellemzik: marmagassága 155 cm, övmérete 189 cm, szárkörmérete
20cm, testsúlya 500-520 kg. Testalakulása négyzetes, kvadrátindexe 104%, kifejezett izomzatú, nagy szemû,
konvex fejproﬁlú. A nyak erôs, felsô vonala ívelt, hátizomzata erôs, végtagjait kifejezett ízületek jellemzik.
Élénk vérmérséklete, szelídsége, elegáns megjelenése, nemes mozgása eleve alkalmassá teszik hátas- és díjlovagló
feladatok elvégzésére. Teljesítményvizsgálatai 1955 óta fôként kocsilóként való kitartásra és gyorsaságra
irányulnak. Gyorsasága lépésben (1000 kg súly mellett 10 km-t megtéve) 1,9-2,4 m/sec, ügetésben (450 kg súly
mellett 20 km-t megtéve) 5,3-5,8 m/sec.
A ménes feladata fôként a fedezômének tenyésztése, a köztenyésztésnek juttatása és általuk a román ôshonos lovak
nemesítése. A lipicai tenyésztés helye nem korlátozódik Brassó és Nagyszeben hegyi területei köré. Idôközben 26
megye, 120 állomásán 210 mén fedez. További tenyésztési központok találhatók Bethlenben, Brebeniben, Öszényben
és Dumbrava-ban. A fedezômének évente 6000-7000 kancát fedeznek, amibôl mintegy 3500 csikó születik. A lipicai
mének apaállatként való használatával a köztenyésztésben található lovak minôsége és teljesítménye is javult némileg.
Az alsószombatfalvai lipicai lovak uralják a köztenyésztést, amelyek fôként mezôgazdasági munkára javasoltak.”

A SZERB LIPICAI ÁLLAMI MÉNES, KARADJORDJEVO-BAN
Története:
Az 1903-ban alapított karadjordjevo-i szerb állami ménes (9a-c ábra) csak 1946 óta tenyészt lipicai lovat.
Ez a hosszú idôn keresztül katonai irányítás alatt álló ménes a lipicai lovak mellett nóniusz ménessel és angol
telivérekkel is rendelkezett. A lipicai állomány a lipicai, a đakovo-i és a kutjevo-i kancákra megy vissza.
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9a. ábra A karadjodjevo-i szerb állami ménes (Fotó: Urosevic)

9b. ábra A karadjodjevo-i állami ménes vegyes kanca állománya (Fotó: Urosevic)
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Tenyésztési cél (1980):
A karadjordjevo-i ménes célja a szerb köztenyésztés igényeinek megfelelô tenyészanyag elôállítása. A ménesben
50 lipicai mén áll, más egyéb fajtájú (arab, nóniusz, angol telivér) fedezômének mellett. A méneket lótenyésztô
szövetkezeteknek, egyesületeknek, lovas kluboknak, mezôgazdasági szövetkezeteknek és magántenyésztôknek
adják bérbe.
A lipicai ló típusa tekintetében a szelekció az alföldi és hegyi tájak lótenyésztôinek az igénye alapján alakul. A
lipicai fajtában erôs, élénk, kitartó, és elegáns méneket tenyésztenek, amelyeknek fogatban és hátasló használatra
is alkalmasnak kell lenniük.
Hangsúlyozandó, hogy a
ménes összes kancája részt
vesz a mezôgazdasági és
szállítási munkákban, és
alkalmasságukat a szelekció
során figyelembe veszik. A
lipicai lovat más lótenyésztô
területeken is alkalmazzák, a köztenyésztésben nemesítô fajtaként elônyben
részesítik.”
9c. ábra A kancaistálló Karadjordjevo-ban (Fotó: Urosevic)

A SZLOVÉN LIPICAI ÁLLAMI MÉNES, LIPICÁN
Története:
A szlovén állami, lipicai ménes átfogó bemutatása a 2. fejezetben olvasható.

10. ábra Fiatal kancák Lipicán a Ville alpesi legelôn 1910 körül (Brabenetz archív)

Európa állami lipicai ménesei és azok tenyésztési célja

73

11. ábra 738 Siglavy Steaka mén (szül.: 1979-ben Lipicán) (Fotó: Habe)

Tenyésztési cél (1980):
„Az 1970-es évektôl kezdôdôen egyre világosabbá vált, hogy a ló szerepe a mezôgazdaságban napról-napra kisebb
jelentôségû, és a lipicai ló perspektívája a nyereg alatti használatban rejlik, legyen szó akár a sportról, akár a lovas
turizmusról. A háborút követôen sok más lótenyésztô intézménynek is alkalmazkodnia kellett tenyésztési céljában a
nyereg alatti használathoz.
A lipicai ló különleges fajta volt, és bizonyos értelemben a mai napig is az maradt. A lovas versenyeken csak
ritkán fordulnak elô. Ezért ma a lipicai ménes célja, hogy megôrizze a lipicai ló klasszikus típusát, mindemellett
viszont bizonyos javításokra törekszik, fôként a mozgásban, egy laposabb, tért nyerôbb mozgás elérésében, ami
megkönnyítené a lipicai ló lovassportokban való alkalmazását. Ez a részben új alkalmazási cél a lipicai ménes
tenyészanyaga, fôként a mének teljesítményvizsgálati rendszerének bizonyos mértékû változtatását is eredményezte.
Miután a mének 3-4 éves képzést követôen már készség szinten tudják a díjlovaglás alapjait, más lófajtákkal mérkôzve
nemzetközi versenyeken szerepelnek. Bizonyos eredményeket már elkönyvelhetünk magunknak, hiszen az 1979-es
Balkán Bajnokságon két lipicai mén a díjlovaglás arany- és ezüstérmét szerezte meg. Meg vagyunk róla gyôzôdve,
hogy egy olyan állandósult fajta esetében, mint a lipicai, a korrekciós munka nehéz. Lipica, a fajta törzsménese
azonban jelenleg bizonyos a lipicai ló szerepével kapcsolatban, miszerint egyengeti a lipicai ló sportarénába vezetô
útját, ahol más fajtákkal összevetve azonos értékû vetélytársként léphet fel.”
A lipicai ménes ma állami intézmény, amit Szlovénia természeti és kulturális örökségeként különleges törvény
véd. Ez a törvény a lipicai ménesre, továbbá a lipicai fajtára vonatkozóan megegyezik a L.I.F. szándékaival. A
ménes ma meghatározott tenyésztési program alapján mind a hat klasszikus ménvonalat (C. N. M. F. P. S)
valamint a 18. és a 19. században Lipicán kialakult, ma már klasszikusnak tekintett 17 kancacsaládot tenyészti.
A ma 360 lovat számláló ménes a szlovén lipicai tenyésztôk erôs magánszövetségével együtt, összesen 400
tenyészállattal, a világ legnagyobb súlyú lipicai lovat tenyésztô területe.
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Mindamellett, hogy Lipica tenyésztési, sport és turisztikai központ, saját mûvészeti galériájával, új
múzeumával és a régi ménesépületek renoválásával egyre inkább Szlovénia kulturális központjává is válik.
A lipicai ménes ménjeit még ma is a klasszikus díjlovaglásra képzi, Spanyol Lovasiskola programjával
Szlovéniában és külföldön is bemutatózik. A ménes az ún. sport-díjlovaglást és a fogathajtást is ápolja. Lipica
díjlovagló csapata eredményesen szerepelt a los angeles-i (Amerikai Egyesült Államok) olimpián, és részt vett
a Világkupa keretén belül szervezett nemzetközi versenyeken is. Lipica maga is rendez nemzetközi díjlovagló
versenyeket, és nemzeti szinten vezetô helyszínnek számít ebben a szakágban.
A lipicai ménes lovainak morfometrikus jellemzése a 15. fejezetben olvasható.

12. ábra 859 Neapolitano Allegra XXVI mén (szül.: 1984) (Fotó: Habe)

AZ OLASZ LIPICAI ÁLLAMI MÉNES, MONTEROTONDO-BAN
Története:
Az olaszországi lipicai lótenyésztést két korszakra lehet osztani: a két világháború közötti idôszakra, 19191942 között, és a II. világháborút követô idôszakra, 1947-tôl kezdôdôen. Az I. világháborút követôen Lipica
Olaszországé lett. A Laxenburgban felállított egykori udvari lovaknak a felét Olaszországnak vissza kellett adni.
1919. július 16-án az olasz bizottság 109 lovat vett át, és az eredeti, 18. századig visszamenô méneskönyvek egy
részét is magához vette. A lipicai tenyésztés ezen korszaka a lipicai ménesben olasz katonai vezetés alatt folyt.
Az olasz lipicai ló marmagassága nem ritkán meghaladta a 160 centimétert, és a szárkörmérete elérte a 22-23
centimétert. Mindez két nagyon nagy, a Maestoso XVIII és a Conversano Austria nevû méneknek, valamint
egy 50%-ban kladrubi hátterû 1916-ban született Favory Noblesse ménnek volt köszönhetô. Mindezen túl,
nagyon erôteljes kancák állnak tenyésztésben, ezek közül is hat anyakanca kladrubi anyától származott.
Fajtatiszta kladrubi lovakkal is kereszteztek. A lovak ugyan nagyobbak lettek, de ezzel egyidejûleg durvábbak
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13. ábra Kancaménes az olasz monterotondo-i lipicai ménesben (Fotó: Habe)

is, a régi lipicai ló típusa egyre inkább elveszett.” (Nürnberg, 1993; p135-136). Az ezekbôl a próbálkozásokból
eredô egyedeket aztán kizárták a tenyésztésbôl, csak az 1907-ben született Noblessa nevû kladrubi kanca génje
képviseltette magát a monterotondo-i és a lipicai udvari ménesben annak ﬁán, Favory Noblesse-n (Favory
Sarda nevû 1907-ben született kancából) keresztül.
A II. világháborúban Olaszország megadását követôen a német csapatok elfoglalták Lipicát, és 1943
októberében a teljes lóállományt Hostau-ba helyezték át. A háborút követôen 179 lipicai lovat visszaadtak
Olaszországnak, amelyet a Mezôgazdasági Minisztérium egyik birtokán, Rómától 35 km-re délre, Monterotondoban szállásoltak el. A ménes ma a Mezôgazdasági Minisztérium hatáskörében áll, és az Instituto Esperimentale
Zootechnika alá van rendelve.

14. ábra 987 Pluto Virtuosa mén (szül.: 1994-ben Monterotondo-ban) (Fotó: Habe)
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Tenyésztési cél (1980):
„A technikai vívmányok korában a hadsereg igényei megváltoztak, így a lipicai ló iránti érdeklôdés is más
lett. Ezért a ménes csak a hat ménvonal és az Olaszországban létezô 13 kancacsalád fajtatiszta fenntartásával
foglalkozik.
A kancák és azok szaporulatai az év 365 napján éjjel-nappal a szabad legelôn tartózkodnak. Csak a mének
vannak istállóban, illetve kifutókban. A rossz vemhesülési arányok miatt a kézbôl való fedeztetést háremszerû
fedeztetési móddal váltották fel.
A fajta keménységében, kitartásában és igénytelenségében bízva vezették be az egész éves szabadtartást, amire
egyébként évszázados példájuk van a maremann fajtájú lóval szerzett tapasztalatként.”

15. ábra Két lipicai mén, edzés közben (Fotó: Habe)

AZ OSZTRÁK LIPICAI SZÖVETSÉGI MÉNES, PIBERBEN
Története:
Az osztrák szövetségi piberi ménesnek az átfogó bemutatása a 2. és az 5. fejezetben olvasható.
Tenyésztési cél (1980):
A piberi lipicai lótenyésztés feladata a bécsi Spanyol Lovasiskola számára megfelelô mének tenyésztése. A Spanyol
Lovasiskola ménjei kizárólag a piberi ménesbôl kerülnek ki. Ez a tény meghatározza a ménes tenyészirányát. Az
osztrák lipicai ló, ahogyan az I. világháborút megelôzôen, úgy ma is a parádék és a reprezentációk lova. A Spanyol
Lovasiskola az osztrák állam hivatalos reprezentációjának elôterében áll. A tenyésztési módszer és a szelekció
változatlan maradt: minden olyan ménnek, amelyet a piberi ménesben a tenyésztésben használni szándékoznak,
saját teljesítmény próbaként a Spanyol Lovasiskola átlagon felüli ménjeként kell teljesítenie. Ily módon a klasszikus
lovaglómûvészet és magasiskola gyakorlatainak teljesítéséhez szükséges különleges tulajdonságoknak a fajta genetikai
alapjában rögzülnie kell. Ez a kitétel az osztrák lipicai ménesnek fô jellemzôjévé vált.

Európa állami lipicai ménesei és azok tenyésztési célja

16. ábra A piberi osztrák szövetségi ménes (Fotó: Piberi szövetségi ménes)

Piberben a fajtán belüli átgondolt párosításokban
a nagyobb rámájú lovak tenyésztése és a hátasló
jelleg elôtérbe helyezése fogalmazódik meg.
Természetesen tradicionális kötelességként kezelt a
lipicai ló jellemzô fajtatulajdonságainak a megôrzése.
Mindezekkel együtt elôtérben áll a lipicai ló különleges
megjelenése, méltósága és szépsége. Nagyon fontos
szelekciós feltételként kezelik a lovak kisugárzását,
mozgásmechanikáját és viselkedésmódját.
Az osztrák lipicai ló tenyésztésében is megfogalmazódik a 20. századi alkalmazási céloknak is megfelelô
tulajdonságokkal és képességekkel bíró lovak tenyésztése.”

17. ábra Pluto Presciana, piberi mén (Fotó: Slawik)
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18. ábra Siglavy Mantua I, a Spanyol Lovasiskola capriole feladatát végrehajtó ménje (Fotó: Habe)

A MAGYAR LIPICAI ÁLLAMI MÉNES, SZILVÁSVÁRADON
Története:
A fogarasi ménes áttelepítésével 1913-1914-es éveket követôen a teljes magyar állami lipicai lótenyészetet a
bábolnai arab ménesben helyezték el. Innen kezdôdött meg 1952-ben a magyar lipicai állománynak a Bükkihegységben elhelyezkedô Szilvásváradra való áttelepítése. 1962-ben a Bábolnán maradt lipicai állományt is
Szilvásváradra szállították, oda, ahol a Pallavicini gróf már megalapította magán lipicai tenyészetét. Így
fordulhatott elô, hogy az újonnan alapított magyar lipicai tenyésztési centrumba visszakerült néhány, a II.
világháborút követôen a bábolnai ménesbe menekített Pallavicini tenyészetbôl származó utód.
Ma Szilvásvárad a magyar lipicai lótenyésztés fellegvára. A nagy kiterjedésû ménesi területen az éves
teljesítményvizsgálatok és aukciók mellett nemzetközi versenyeket, különösen fogathajtó versenyeket is
rendeznek. A magyar fogathajtók és fogatlovaik számos nemzetközi sikereik alapján a világ legjobbjai. E
tevékenység természetesen a magyar lipicai lópopuláció tenyésztési céljában is megfogalmazódik.
Tenyésztési cél (1952):
A magyar lipicai ló mindig nagyobb testalkatú és ebbôl kifolyólag rámásabb volt, mint az egykori lipicai udvari
ménes utódméneseiben található lovak. A magyar lipicai ló jellemzô fejalakulása, az erôteljes kosfej és a nagy,
kifejezésteljes szemek, még mindig ismertetô jegyei. Az elsôsorban kocsilóként, illetve gazdasági munkára való
használata a szelekciós követelményeket is ebbe az irányba terelte. A hosszú négyzetes (téglalap alakú) testalakulás, a
térnyerô mozgás, és a megnövekedett marmagasság gyorsabb elôrehaladást és nagyobb önsúlyt kölcsönöz a kocsiban
való munkában. A magyar fogatok nemzetközi sikerei igazolják a választott utat.
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19. ábra Szilvásváradi kancaménes a legelôre vezetô úton (Druml archív)

A SZLOVÁK ÁLLAMI MÉNES KISTAPOLCSÁNYBAN
Története:
A kistapolcsányi szlovák
állami ménest (20-23. ábra)
1921-ben alapították. A lipicai
mellett további fô fajtájuk a
shagya-arab és a hucul. Kisebb
arányban tenyésztenek angol
telivért és szlovák sportlovat.
Sokszínûségének köszönhetôen a
ménes hippológiai látványosság,
az évente ôsszel megrendezett
árverésekrôl pedig kifejezetten
ismert. Az itteni lipicai
lótenyésztés eredete az 19151916-os ﬁatal ló évjáratokra, az I.
20. ábra A kistapolcsányi szlovák állami ménes ribniki ménesudvarának bejárata (Fotó: Habe)
világháború alatt Laxenburgban
és Kladrubban elszállásolt eredeti lipicai ménesre megy vissza. 1921-ben ebbôl az évjáratból származó 30 kancát,
és egy eredeti lipicai mént (Neapolitano Gratiát) Kistapolcsányba helyeztek át. A köztenyésztésbôl két további
mén került a ménesbe, nevezetesen az 1911-ben Fogarason született Siglavy Capriola I és Maestoso XIII-2. A II.
világháborúban a ménest kiürítették, és az állományból, csaknem 60%-os veszteséget elszenvedve a megmaradó
lovak csak 1945-ben tértek vissza a fôménesbe. A rákövetkezô években néhány kancát visszavásároltak a
köztenyésztésbôl, hogy a ménes állományát továbbfejlesszék. Kiválogatást követôen, a hostau-i 1943-1944-es
évjáratokból is beállítottak 15 mént. A piberi tenyésztésbôl származó Siglavy V, Favory I, Favory III és a pej
Pluto mének kifejezetten termékenyek voltak.
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21. ábra Favory XI Reseda (Fotó: Horny)

22. ábra Maestoso X Mahonia, az egyik legeredményesebb kistapolcsányi fedezômén
(Fotó: Horny)

23. ábra Maestoso IX, Maestoso X Mahonia apja (Brabenetz archív)

Tenyésztési cél (1980):
„A Kistapolcsányban tenyésztett
lipicai ló közepesen nagy, szalaggal
mért marmagassága 164-168 cm,
bottal mért marmagassága 153-157 cm,
övmérete 185-195 cm, szárkörmérete
19-20 cm. Hosszúkás testalkat, széles,
mély mellkas, hosszú, erôs, olykor kissé
puha hát, kevéssé kifejezett mar és
magasan illesztett, erôs nyak jellemzi.
Kifejezésteljes feje ôsei öröksége, orrcsontja gyakran többé-kevésbé erôsen ívelt, szemei nagyok és értelmet
sugárzók, fara izmos, erôs, széles, olykor
kissé csapott, a farok magasan tûzött. A
végtagok szárazok, kifejezett ízületekkel,
erôs inakkal bírnak, jó alakú patákban
végzôdnek. Nemességet sugárzó, élénk
vérmérsékletû, kitûnô mozgású ló. Jó
takarmányértékesítô, jámbor, igénytelen
és kitartó, a munkában kemény és
megbízható. Átlagos lépéshosszúsága
1,65-1,75m, átlagos irama 1,60-1,75 m/
sec. Átlagos ügetéshossza 2,30-2,90 m,
átlagos irama ügetésben 3,50-4,10 m/sec.
Összehasonlításképpen az arab ló ügetô
lépéshossza 3,50-4,00 m, átlagos irama
ügetésben 6,40-7,80 m/sec. Nagyon
kevés olyan lófajta létezik, amelyik a
lipicai lóval szemben testalkatának
és mozgásának harmóniája, illetve
sokoldalú teljesítôképessége és teljesítôkészsége terén eredményesebb lenne.”

Európa állami lipicai ménesei és azok tenyésztési célja
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A BOSZNIAI ÁLLAMI MÉNES – VUCIJAK-PRNJAVOR

24. ábra A vucijak-i boszniai ménistálló Prnjavorban (Druml archív)

Története:

25. ábra Vucijak-i kancaménes

A boszniai állami ménes 1946ban alakult a lipicai, lipiki, és
đakovo-i ménes lovaiból. Általános
értelemben a köztenyésztés számára
tenyésztett fedezôméneket. Az 1992.
évi Balkán háborút követôen a ménes
mûködése többször veszélyeztetett
volt. Az állam meg akart szabadulni
a felelôsségétôl, és 1995-ben privatizálta a teljes területet. A ménes
jelenleg
részvénytársaság
formájában mûködik, amelybôl az
államnak 55%-os részesedése van.
Az állomány mintegy 27 kancából
és 3 ménbôl áll. Az, hogy a ménes
még ma is létezik, kizárólag a ménes
személyzete kezdeményezésének és
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elkötelezettségének köszönhetô. Ezek a szakemberek a hónapokon keresztül tartó ﬁzetés-nélküliség ellenére
végig takarmányozták a lovakat, életben tartották a ménest. Az, hogy Vucijak fenn tud-e maradni a jövôben,
az jelentôs mértékben függ a boszniai kormánytól és a nemzetközi érdekektôl. Ahogyan eddig is, most is tilos
Bosznia és az EU közötti ló kereskedelem, Boszniában viszont nem keresik a lipicai és a munkalovat, mert a
tradicionális mezôgazdasági szerkezet megszûnt.
Tenyésztési cél (1980):
„Az a tenyészanyag, amellyel a ménes megkezdte mûködését, a lipiki és a đakovo-i ménesbôl, valamint a horvát
lótenyésztô szövetkezetekbôl származott. A tenyésztés folyamán a lipicai ló a ménesben is és a köztenyésztésben is
könnyebb típusú, fordulékonyabb és gyorsabb lett. Ezen típus kialakításában az a felismerés volt meghatározó, hogy
a legtöbb nehéz mezôgazdasági munkát gépekkel végzik. Ezen típus kialakítása a boszniai Save-terület földrajzi
viszonyaival is összefüggésben áll, ami nemcsak az alföldi területnek tulajdonítható, hanem Bosznia déli, dombos,
hegyes részeinek is. A ménvonalak régi nevei nem változtak. Csak a kancacsaládok kapnak új nevet, hogy a többi
ménes tenyészeteitôl elkülönüljenek. A kancacsaládok Bosznia és Hercegovina folyóinak neveit viselik. A prnjavor-i
lipicai tenyésztésben az állomány harmada sötét színtónusú, fôként fekete szôrtakarójú. Az eddigi tapasztalatok és
a sokéves tenyésztôi gyakorlat során felismertük, hogy a szürke szôrtakaró és a típus szoros összefüggésben állnak
egymással. A színes lipicai lovak bírálatánál ezt ﬁgyelembe kellene venni.”

26. ábra Favory Drina I mén (szül.: 1991-ben Vucijakban) (Druml archív)
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V. ábra Piberi négyesfogat. Hajtó: a piberi ménes igazgatója, Dr. Max Dobretsberger (Fotó: Piberi szövetségi ménes)

A piberi szövetségi ménes
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5. FEJEZET
MAX DOBRETSBERGER

A piberi szövetségi ménes
A ménes alapítása 1798-as évre nyúlik vissza. Ebben az idôpontban az akkor egyházi tulajdonban lévô
birtokot II. József császár államosította, és a tartományi területen ménest rendezett be.

1.ábra Piberi kancaménes kihajtáskor (Brabenetz archív)

A ménes elôször csak 1808-tól vált gazdasági értelemben önfenntartóvá és függetlenné, amikoris saját
igazgatással mûködött. A ménes fôként remonta-telepként szolgált. Az elsôdleges feladat a hadsereg lehetô
legnagyobb számú remontával való ellátása volt. Mivel a hadsereg az akkori háborús idôkben nagy létszámú
lovat igényelt, a ménes 1867-ig katonai irányítás alatt állt.
1867 és 1890 között a ménes irányítását a Földmûvelésügyi Minisztérium vette át. Gróf Razwadowsky
irányítása alatt azonban az eredeti normann importoknak katasztrofális következményei lettek nemcsak a piberi
ménesben, de más tenyészetekben is. A hátrányos következmények mértéke miatt ezeket a tenyészhelyeket
ideiglenesen bezárták. 1890-tôl folytatódott a katonai irányítás. A 19. század elsô felében az anglo-arab hátterû
lovakkal Piber jelentôs tenyésztési eredményeket ért el. Lovai szépségükrôl és teljesítôképességükrôl is ismertek
voltak (2. ábra).
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2. ábra Gidran I, a Gidrán törzs egy radautz-i képviselôje 59 Gidrán után, a katonaság ló igénye miatt Piberben is fedezte a
lovakat (Fotó: Piberi szövetségi ménes)

1858-tól a ménes feladatai közé integrálták a lipicai lónak a tenyésztését is. Kétségtelen, hogy ekkor még
a lipicai lovak nem az Udvar igényeit elégítették ki, hanem az Osztrák-Magyar-Monarchia köztenyésztésben
meglévô lipicai ló tenyésztését (vö.: Gassebner hippológiai térképe).

3. ábra Figaro, piberi tenyésztésû pinzgaui mén, az értékes piberi hidegvérû lótenyésztés egy terméke (Brabenetz archív)

A piberi szövetségi ménes
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Tíz év elteltével a tenyésztés kifejezetten jó színvonalú volt, amit mutat az is, hogy ekkor már 90 lipicai mén
fedezett a köztenyésztésben. Késôbb, a minisztérium utasítására a lipicai lovak tenyésztését újra felszámolták.
Ekkor tájt anglo-normann, angol félvér, ír- és norfolki lovakat tenyésztettek. A ménes tenyésziránya 1890. évtôl
újra változott, fôként a gidrán, a shagya és nóniusz törzsek tenyésztése vált fô feladattá.

4. ábra A piberi ménes belsô udvara az 1940-es években, a múlt egykori fénye (Brabenetz archív)

Az elsô világháború közelgô harci cselekményei miatt a karszti lipicai ménest 1915-ben a Bécs melletti
Laxenbrug-ba, illetve a kladrubi ménesbe menekítették. Az elsô világháború végén az osztrák lótenyésztés
a lipicai császári és királyi, udvari ménesben folyt. A lipicai udvari ménes lovai 1920-ban Piberbe kerültek,
ahol új otthonra leltek (4. ábra). Az ide került lovakat különbözô szempontok szerint válogatták ki. A ménes
évszázados létezése alatt nagyszámú földterületet, épületet és más ingatlanokat szerzett. Ez a keletkezéstörténet
annak következménye, hogy a ménesegyüttest nem tervek alapján létesítették, nem mesterségesen jött létre,
mindig a tenyésztés igényei szerint alakították. Így jött létre egy ménes, amely természetes állapota és szépsége
miatt Európában egyedülálló és egyedülállónak is kell maradnia.
Ma Piber községében található a fôménes és a ménesigazgatóság. Ezen túlmenôen négy távolabbi
létesítménnyel rendelkezik a ménes, amelyek a ﬁatal lovak felnevelését szolgálják (Kampl, Grub, Wilhelm
[500m] és Reinthalerhof [700m]). A csikók a körülbelül 1500 m magasan fekvô Prentlalm és Stubalm hegyi
legelôkön élvezik szabadságukat és töltik el nyári hónapjaikat. A fôménes kb. 600 m-es tengerszint feletti
magasságon él és legel. Az éghajlat elôalpoki, a talaj ôsi, eredeti kôzet, részben gazdag mészlerakódással, ami a
lipicai karsztos terület geológiai és részben topográﬁai viszonyaihoz hasonló.
A Lipica környékén található területek Olaszországban feküdtek, a II. világháborút követôen pedig
Jugoszláviában. Az Ausztria számára vesztes I. világháborút követôen a gyôztes hatalmak a lipicai tenyészet
egy részére igényt tartottak. A csehszlovák kormány 37 Kladrubban állomásozó kancát kobzott el, és 107 lovat
Olaszországnak kellett átadni. Csupán 97 lipicai ló maradt Ausztriában. Ezeket 1920-ban Piberbe helyezték.
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5. ábra Lotnik ox és Hubert Rudolfsky, a hostau-i ménes vezetôje és az arab lovak kedvelôje 1944-ben. A mén 1945-ben az
amerikai csapatokkal elkerült Európából (Brabenetz archív)

A II. világháború kezdetekor ezeknek a szürke lovaknak ismét el kellett hagyni ménesüket, mert Piberben
málhás hegyi lovakat és öszvéreket kellett tenyészteni katonai célokra. 1941 és 1943 között minden jelentôs,
német hatáskörben lévô lipicai kancát a bohémiai erdôvidéken fekvô Hostauba irányítottak (5. ábra).
1945 májusában minden lipicai lovat sikerült biztonságba helyezni. Ez fôként a Reed ezredes parancsnoksága
alatti George S. Putton, amerikai tábornok lovasainak az érdeme. Köszönhetô továbbá az akkori ménesparancsnok,
Hubert Rudolfsky ôrnagy és a ménes állatorvosa, Dr. Rudolf Lessing egyedülálló mentôakciójának.

6. ábra A II. világháborút követô méneslátogatások a piberi ménes új szerepét jelentik (Fotó: Piberi szövetségi ménes)

A piberi szövetségi ménes
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Az Olaszországban és a Jugoszláviában lévô lovak visszatérését követôen a Felsô-ausztriai Bad Wimsbachon keresztül az osztrák állomány többi része is visszatért Piberbe, ahol a mai napig kiváló helyet talált
magának az állomány.

7. ábra Ménesbemutató Piberben az 1950-es évek elején. A képen a lipicai lovak mellett egy nóniusz kettesfogat is látható az Eltz gróf tenyészetébôl.
Az osztrák állam az Eltz gróf híres nóniusz tenyészetébôl felvásárolt egy kancaménest, amely egészen 1983-ig Piberben maradt
(Brabenetz archív)

A lipicai lóval szemben támasztott jelenlegi igényeket az alábbiak szerint lehet körülírni:
Közepes nagyságú, 154-158 cm marmagasságú ló. Kemény, kitartó, nagy menôkedvû, könnyû járású, ezzel
egy idôben tanulékony és jámbor. A lipicai lófajta a késôn érô lófajtákhoz tartozik. Az egyedek hosszú életkort
élnek meg. A Spanyol Lovasiskolában iskolaménként és tanító lóként szolgálatban lévô 25 éves mének nem
számítanak ritkaságnak, mindig megﬁgyelhetôk, megcsodálhatók.
A lipicai ló jellegzetes fejalakulása olykor kosfej formát mutat. A nyak magasan illesztett. Az erôs, izmos hát
nagyon erôs farba megy át. A testalakulás a barokk pompára és parádéra való lovak testalakulásának megfelelô,
ahol a testfelépítés kerete inkább téglalaphoz hasonló. A jól illesztett farok sûrû, ﬁnom szálú hosszúszôrökbôl áll.
A végtagok szárazak és jellegzetesen tagozottak, a csüd tiszta, a paták formásak. A lipicai lóra mára oly jellemzô
szürke szôrtakaró elôször a 19. században érvényesült. Ezt a színt ízlésbeli okokból kifolyólag a tenyésztôk
elônyben részesítették (a szürke szín divatossá válása Európában Napóleonnak tulajdonítható - a szürke szín
iránti szeretete miatt – Vezir ox, stb. Ez elôl a mûvelt uralkodóházak nem tudtak kitérni), így ma már csak
nagyon ritkán találkozhatunk színes (szürkétôl eltérô színû) lipicai lóval.
A csikókat gyakorlatilag születésüktôl kezdve, vagyis még a szopási idô alatt az emberhez szoktatják. A
csikók hat hónapos korukig az anyjukkal maradnak. Ezt követôen leválasztják anyjuktól, megkapják a piberi
ménes bélyeget, és Kampl-ba, a csikónevelô telepre kerülnek. Az éves kor tájékán bekövetkezô ivarérés miatt
a csikókat nemek szerint szétválogatják. Az éves kancacsikókat a reinthalerhof-i, az éves méncsikókat a
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8. ábra Nyári szabadság a legelôn; akkoriban még a haﬂingiakkal együtt (Brabenetz archív)

wilhelm-i csikónevelô telepre helyezik át. A csikók ezeken a telepeken maradnak három éves korukig. A nyári
hónapokban, vagyis júniustól szeptemberig a csikók ivar szerint elkülönített csoportokban az 1500 m magasan
fekvô Prentl- és Stubalm területeken legelnek (8. ábra). Ezen a magasságon az éghajlat meglehetôsen zord,
a talaj köves, a felszín pedig meredek. A lovak itt megfelelô állóképességet, edzettséget, kitartást szereznek,
a takarmányban a mértékletességhez szoknak. A szabad természetben és a nagyobb számú fajtársakkal való
együtt tartózkodás lehetôvé teszi a csikók természetes faji ösztöneik napi gyakorlását, aminek következtében a
késôbbiekben jelentôssé váló reakciók alakulnak ki bennük.

9. ábra Navarra, Salva és Perletta (jobbról) az 1960 körüli kanca szemlén Piberben (Brabenetz archív)

A piberi szövetségi ménes
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A piberi hegyi legelô térségében a környezeti hatások keményebbek, mint Lipicán, de talán pontosan emiatt
fejlôdött tovább pozitívan az osztrák lipicai állomány.
A tenyésztés számára az évjárat legjobb lovai szükségesek, ezért a hegyi tartózkodást követôen, az ôszi
hónapokban csikószemlét tartanak. Ezen a régi tradíción a Spanyol Lovasiskola vezetôje, a ménes igazgatója,
illetve miniszteri tisztviselô van jelen. A ménesben található összes lovat szemrevételezik, osztályozzák, és az
arra érdemeseket lebírálják (9. ábra).
A hároméves méneket a bécsi Spanyol Lovasiskolába szállítják kiképzésre, hogy késôbb az ottani bemutatókon
szerepeljenek. A ménekkel kapcsolatos információkat a ménes a Spanyol Lovasiskola vezetôjétôl kapja meg,
mert csak a legjobban teljesítô, a legtanulékonyabb, a legjobb jellemû, és a legszebb mének térnek vissza a
ménesbe tenyésztésre 1-3 év idôtartamra.

10. ábra Lipicai kanca négyesfogat a bécsi versenyen. Hajtó: Dr. Heinrich Lehrner ménesigazgató. Elragadó a hajtóstílus, könnyû szárvezetés, a
könnyed támaszkodás. Ma már alig látható ilyen kép (Brabenetz archív)

A kancák küllemét, munkakészségét, vérmérsékletét és más tulajdonságait, a tenyésztés számára fontos
egyéb információkat a ménesben és a kiképzés során ítélnek meg. Kiképzésük nemcsak a nyereg alatti, hanem
fogatban való munkát is jelenti. A párosítási terveket számos adat, tulajdonság, teljesítmény-kritérium, és végül
genetikai feltételek teljesülése alapján állítják össze, ﬁgyelembe véve – többek között – a kancacsaládokat és a
törzseket is.
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VI. ábra (Fotó: Piberi szövetségi ménes)

Lipicai lovat tenyésztô országok, a Lipicai Lótenyésztôk Világszövetsége
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6. FEJEZET
ATJAN HOP

Lipicai lovat tenyésztô országok, a Lipicai Lótenyésztôk
Világszövetsége, és annak hozzájárulása a fajta állományának
gyarapodásához
KELETKEZÉSTÖRTÉNET
1980-ban, Lipica fennállásának 400. évfordulójának ünnepsége alkalmából az állami ménesek és a lipicai
lovat tenyésztô országok közötti, nemzetközi szinten szervezett együttmûködés létrehozásának a gondolata
született meg a lipicai lófajta állományának fenntartása és gyarapítása céljából. Ez az együttmûködés nemcsak a
Nyugat és Kelet közt fennálló vasfüggönyt akarta kijátszani, hanem az eltérô kulturális és tenyésztési tradíciók
egységes, demokratikus szervezetbe tömörítését is szolgálta.
1984-ben brüsszeli kezdeményezésre L.I.F. Alapszabályt fogadtak el, ami meghatározta a taggyûlés és az
igazgatótanács (elnökség) – mint a L.I.F fô szervei - hatáskörét, de egy ún. tenyésztôi bizottságot is létrehoztak,
valamint rögzítették a fajtatiszta tenyésztés alapelveit, a barokk lótípus ideálját, a törzskönyvezés rendjét, és
még más egyebet.
Lipicán, a L.I.F alakuló taggyûlésen az alapszabályt egyhangúan megszavazták, majd az 1986. november 20ai királyi határozat a belga jog alapján a szövetséget nemzetközi, közhasznú társaságaként jogi személyiséggel
ruházta fel. A L.I.F alapító tagjai között szerepeltek az Európai Közösséget alkotó országok, vagyis Belgium,
Olaszország, Németország, Hollandia, Nagy-Britannia, Franciaország és Dánia, késôbbi EU-tagállamok, mint
pl. Ausztria és Svédország. Alapító tag volt még az Amerikai Egyesült Államok, Magyarország, és az egykori
Jugoszlávia.
A Nyugat-Kelet közötti politikai szakadék megszûnt, és a Világszövetség dinamikusan fejlôdött, ami
további közép-európai (Románia, Csehország, Szlovákia) és egyéb európai országok (Norvégia, Finnország)
csatlakozását, valamint Dél-Afrika és Ausztrália belépését követôen kontinenseken átívelô dimenziókat ért el.
A L.I.F tagoknak az európai egységes piac kialakulásának folyamatába való állandó bevonása csakis az Európai
Közösség állatorvoslásra és állattenyésztésre vonatkozó rendelkezéseinek betartásával volt lehetséges, ami a
megelôzô jogharmonizáción keresztül megkönnyítette az EU csatlakozást, lényegében az EU-bôvítést.
Tenyésztési feladatok
A L.I.F. tenyésztési bizottságának a feladata a tenyésztési célok és a fajtatiszta tenyésztés feltételeinek a pontos
meghatározása és esetleges ellenôrzése. Deﬁniálta a küllemre vonatkozó elvárásokat, kidolgozta a nemzeti
kancanyilvántartás elkészítésére vonatkozó javaslatait és felülvizsgálta annak tartalmát.
Az elismert mén- és kancavonalak valamint az idegen génhányadú keresztezések behatárolt listájának
végérvényes meghatározásával kimondta a fajtatiszta tenyésztés követelményeit, és ezzel egyidejûleg az eljárási
szabályzat mellékleteként közzétette az 1995 óta érvényben lévô zárt törzskönyv-vezetés feltételeit.
Állomány- és tenyésztési adatok
A rendszeresen összevezetett számadatok alapján a lipicai lófajtát, világviszonylatban, a ritka, veszélyeztetett
háziállat fajtákhoz kell sorolni, mert évente csak mintegy 1000 egyedû tenyésztési potenciállal lehet számolni. A
lipicai lóállomány világviszonylatban hozzávetôlegesen 4250 egyedbôl áll. A L.I.F. állandó törekvése ennek a csekély
tenyésztési alapnak a fenntartása, és a tudományos kutatásnak, hála a COPERNICUS projektnek, a támogatása.
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Az alábbi, 1. és 2. táblázat az 1999/2000 évekre közöl valósághû számadatokat:
1. táblázat Eredeti lipicai lovat tenyésztô országok

Ménes/Ország

A nyilvántartásban lévô lovak
létszáma

A tenyészállatok létszáma

Alsó-Szombatfalva/RU

238

83

Bethlen/RU

208

67

Szilvásvárad/H

232

77

231 70

76 –

Lipica/SLO

209

59

Monterotondo/I

179

59

Ðakovo/HR

166

56

Kistapolcsány/SK

127

42

Karadjordjevo/SE

75

25

Vucijak / BH

105

35

Piber/Spanyol Lovasiskola/ A

Összesen

1840

2. táblázat Magántenyészetek

Amerikai Egyesült Államok

600

Hollandia

300

Belgium

210

Nagy-Britannia

200

Németország

170

Horvátország

150

Ausztria

150

Franciaország

100

Magyarország

80

Svédország

75

Ausztrália

60

Szlovénia

50

Dél-Afrika

50

Dánia

40

Jugoszlávia

40

Svájc

40

Norvégia

35

Románia

35

Csehország

25

Összesen
A világ lipicai lóállománya 1999-ben összesen

2410
~ 4250

Fejlesztésre vonatkozó kilátások
Annak ellenére, hogy minden lipicai lovat tenyésztô országban vércsoport- és DNS regisztrációt alkalmaznak,
a COPERNICUS-projekt keretében végzett genetikai vizsgálatok pótolhatatlan segítséget nyújtanak a
származásellenôrzésben.
A L.I.F. tagszervezetei közötti jövôbeli együttmûködés egyik formája a kutatási eredmények terjesztése.
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A tenyésztôi bizottságnak kiemelt feladata a kutatási eredmények könnyen érthetô formájú közzététele a lipicai
lovat tenyésztô országok magántenyésztôi mindennapos használata javára. Megkerülhetetlen a tudományos és
a tenyésztôi körök információcseréjének ösztönzése.
A COPERNICUS-kutatási jelentés egyik fontos következtetése az állami ménesek közötti génpotenciál
(tenyészállatok) fokozott cseréje.
Ez a tevékenység a lipicai lovat tenyésztô országokban már sok éves gyakorlat, sôt a legtöbb magántenyészetben
fellelhetôk az eredeti ménesekbôl származó importok. Ezzel a gyakorlattal érdekes és értékes génpotenciáltartalék jött létre.
A lipicai lovat tenyésztô országok számára a Piber-Lipica-Ðakovo-Szilvásvárad-Kistapolcsány-Fogaras
tenyészhelyekrôl való tenyészállat-beszerzés (vérfrissítés) szokásos gyakorlattá vált (1. kép).

1. ábra Neapolitano Elvira, holland magántenyészetbôl származó mén: Kistapolcsány x Piber (Fotó: Hop)
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VII. ábra A piberi Siglavy Beja nevû mén (Fotó: Szabára)
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7. FEJEZET
BODÓ IMRE, SZABÁRA LÁSZLÓ ÉS ESZES FERENC

A típus és annak jelentôsége a lipicai fajta tenyésztésében
Fajta és típus
A ma érvényes állattenyésztési alapfelfogás a fajtákról a 17. század végén alakult ki, mindenekelôtt Angliában.
A korábbi, az elképzeléseink szerinti fajtának megfelelô populációk, mint pl. az arab ló, e szabály alól kivételt
képeznek. Az azt megelôzô idôkben csak „jó” és „rossz” lovakról volt szó, azokat viszont nem sorolták fajtákba.
A 250 éves méneskönyvekben található „dán”, „hannoveri”, „erdélyi” megnevezés nem jelent mást, mint a
mindenkori származási helyet (lásd az 1. fejezetben).
Egy további, a modern állattenyésztésben fontosabb és népszerûbb fogalom a „típus”. Ezért helyénvaló
mindkét általános állattenyésztési koncepció jelentôségének bemutatása, mielôtt azok szerepe a lipicai ló
tenyésztésében tárgyalásra kerülnének.
DEFINÍCIÓK
Fajta
A fajta a háziasított állatfajoknak származásban és kialakulásban hasonló örökletes jellemzôkkel bíró, többékevésbé zárt populációja, amelynek egyedei a tenyésztôk célirányos szelekciójának eredményeként közel azonos
testformákkal, szôrtakaró-színnel, küllemi és teljesítménybeli tulajdonságokkal rendelkeznek. A fajta kívánatos
tulajdonságait a tenyésztési szabályzatban, írásos formában rögzítik, ﬁgyelembe véve a mindenkori sajátságos
eltéréseket.
A fajtán belüli különbségeknek akkor van jelentôsége, ha azok szerint lehetséges a típusokba sorolás (pl.
tejelô szarvasmarha, húsmarha).
Egy fajta túlélésének fontos mérôszáma az effektív populációnagyság, amelyet a nôivarú egyedek létszáma és
az ivararány jellemez. Az effektív populációnagyság alapján pontosan meghatározható a beltenyésztés veszélye
és a génsodródás hatása (vö.: 11. fejezet). Ezen túlmenôen jelentôsége van a fajta összetételének, a vonalak és a
családok létezésének, földrajzi és más variánsok létének, és a ritkán elôforduló alfajtának.
Típus
A típus a ﬁzikai és biológiai testalakuláson alapszik, és különbözô teljesítményekre képesít. A testnagyság és
a hormontermelés éppen úgy feltétele a típusnak, mint a ﬁziológiai és pszichológiai tulajdonságok.
Röviden szólva a típus az egyedi karaktert (ami egy populáció esetében lehet jellegzetes, de nem szükségszerûen
az) a háziasított állat külsô és belsô tulajdonságainak összességeként írja le.
A típus és a fajta közötti kapcsolat
Ezeknek az egymást többé-kevésbe átfedô deﬁnícióknak megfelelôen a fajták tenyésztésével összefüggésben
hozott döntések fontos szerepet játszanak, amelyek pl. csak bizonyos színek elôfordulását engedélyezik,
mert azok elhanyagolják a típuskoncepciót. Ezzel szemben a típus alapján történô tenyésztés a ﬁziológiai
tulajdonságokat és az abból eredô teljesítményt hangsúlyozza.
A típus elôfordulhat egyrészt a fajtán belül, másrészt viszont különbözô fajták is képviselhetnek egy közös
típust. Hadd következzen erre néhány példa (Bodó, Mihók, 2002):
Különbözô fajták azonos típusa:
• Az amerikai kiállításokon a különbözô húsmarha fajtákat fôként a szôrtakaró színe alapján lehet
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megkülönböztetni, mert azok külleme nagyon hasonló.
• A modern sportló egyforma típusú függetlenül azok mindenkori származási helyétôl.
• A brown swiss tehén jelenlegi típusa azonos a holstein-frízével.
Különbözô típusok egy fajtán belül:
• A tradicionális brit (aberdeen) angus marha és az amerikai angus típus teljesen eltérô (Sponenberg, 2000)
• A charolais fajtán belül egyértelmûen elkülöníthetô két típus, a vágótípus és a tenyésztípus. Az amerikai
típus mindkét elôzô típustól eltérô, további variációt jelent.
• A magyar furioso fajta tenyésztésében hátas- és fogattípusú lovak különíthetôk el.
• A Kárpátokban meghonosodott cigája juh régi, tradicionális típusban (Csóka) és modern, tejelô típusban
(Zombor) létezik.
A lipicai lovat gyakran barokk lóként jellemzik. Meg kell vitatni viszont azt a kérdést, hogy melyek azok
a tulajdonságok, amelyek a lipicai lóra jellemzôk, és melyek azok a tulajdonságok, amelyek a modern lótól
megkülönböztetik.
A legfontosabb jellemzôk az alábbiak:
Közepes marmagasság
A közepes marmagasság a ménesben tartott lovak esetében 153-157 cm közötti, 3,61 cm-es szórással.
A nagyobb típusú kladrubitól való elkülönülés megôrzése érdekében fontos lenne a lipicai lovat ennél nem
nagyobb marmagassággal tenyészteni. Kocsilóként való alkalmazására és évszázadunkban az emberek magasabb
voltára tekintettel sem lehet a nagyobb marmagasságú lipicai lovat is elfogadni.
Szubkonvex proﬁl vonal
Nemes, ﬁnom, száraz és enyhén konvex fej kívánatos, de sosem barátságtalan kosfej. Az alkalmanként
elôforduló konkáv fej (csukafej) az arab hatás következménye, és ezért az nem kedvelt. A lipicai ló szeme
nagy, sötét, kifejezésteljes és hûséges. Alderson (1989) ezzel összefüggésben a következôt írja: „Vannak más
szemléletmódok is, amelyeket nem lehet az azonnali teljesítménymaximalizálás érdekében tekinteni: esztétikai
és érzelmi álláspontok, amelyeknek tradicionális szimbólumként van jelentôsége. Azok a fajták, amelyeket
pillanatnyilag nem favorizálnak, az életminôség megteremtéséhez járulhatnak hozzá.”
Lekerekített testformák
A lekerekített testformák további fontos jellemzôként szolgálnak a sokkal „szögletesebb” arab lovaktól való
megkülönböztetésben. A rossz kondíciójú lipicai ló nem felel meg a kívánatos fajtajellegnek (10. ábra).
Téglalap alakú testalakulás
A téglalap alakú testalakulást vizsgálataink igazolták. A marmagasság átlagosan 3-8 cm-rel kisebb, mint a
testhosszúság. Ezt késôbb pontosabban kell tárgyalnunk.
A lipicai lófajta további fontos jellemzôje a szabályos lábállás és a kemény paták. Ezek olyan tulajdonságok,
amelyek minden fajtában kívánatosak.
A típus egyrészt a fajták közötti különbségek fenntartása miatt fontos, másrészt a fajtán belüli fenotípusos
sokszínûség miatt játszik fontos szerepet. A különbözô jellemzôk alapján a lipicai ló több típusra osztható.
Használati típusok
A hátas- és kocsilótípus két eltérô morfológiai tulajdonságokkal és használati képességekkel rendelkezô
típust jelent.
A hátas- és kocsilótípus közötti legfontosabb különbség a marmagasság és a testhosszúság aránya. A
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„klasszikus” hátasló kvadratikus testfelépítésû, kvadrátindexe 100, ami azt jelenti, hogy a ló olyan magas, mint
amilyen hosszú. A kvadratikus testfelépítésû ló tipikus példája az arab ló (1. ábra).
A modern hippológiában vitatott ez a tradicionális felosztás, mert a sportló lovagolhatósági tulajdonságait
számos további tényezô befolyásolja.
A lipicai lófajta esetében ez a két típus már a korai idôkben is igazolható volt, ahogyan ezt az 1. és a 2. rajzok
szemléltetik (2. és 3. ábra).

1. ábra 89 Gazal X arab mén (szül.:
1995-ben) a boszniai állami ménesben
Borike-ben. Négyzethez közelítô
testalakulást mutat (kvadrát indexe
98%) (Druml archív)

2. ábra Conversano Virtuosa. A 19.
század fogatló típusa. Kvadrátindexe
109%. (Wrangel, 1893)
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1. táblázat A különbözô ménesek lovainak átlagos marmagassága és testhossza

Ménes

Kancák

Mének

Marmagasság

Testhossz

Kvadrát-index

Marmagasság

Testhossz

Kvadrát-index

Bethlen

153,7

160,9

104,7

156,3

161,1

102,9

Ðakovo

155,4

160,8

103,5

156,5

161,1

102,9

Lipica

153,2

158,5

103,5

155,1

157,5

101,6

*

*

*

154,2

155,2

100,2

Piber

153,3

160,2

104,5

153,6

158,4

103,1

Fogaras

154,7

159,4

103,0

156,8

159,5

101,7

Szilvásvárad

156,8

164,8

105,1

158,2

163,1

103,1

Kistapolcsány

153,2

161,6

105,5

156,8

165,2

105,3

Monterotondo

* a félvadon ménesben tartott kancákat nem tudtuk lemérni

3. ábra Favory Roxana, a 19. századi hátas típus. Kvadrátindexe 102% (Wrangel, 1893)

Az egyes ménesek és nemek esetén mutatkozó különbségek túlságosan kicsik és nem szigniﬁkánsak (1.
táblázat). Annak ellenére, hogy a szilvásváradi lipicai lovak a nemzetközi fogathajtó versenyeken elôkelô
helyezéseket érnek el, a magyar lipicai lovak mérésénél nem tudtuk igazolni azok jellemzô kocsitípusát (1.
táblázat). A kistapolcsányi ménes lipicai lovai nagyobb mutatószámokkal voltak jellemezhetôk, mint a magyar
lipicaiak (3. ábra). Hasonlóképpen, a piberi lipicai lovaknál nem észleltük azok tipikus hátas jellegét. Az alábbi
képek a hátas- és kocsilovak küllemi jelentôségének jobb megértését segítik (4-10. ábra).
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4. ábra Siglavy XI-9 (szül.: 1992-ben). Hátas típusú ló
a szilvásváradi ménesben (Fotó: Eszes)

5. ábra Bartonia-59 (szül.: 1988-ban). Hátas típusú ló
a piberi ménesben (Fotó: Szabára)

6. ábra 559 Conversano XXVI-16 (szül.: 1984-ben).
Hátas típusú ló a fogarasi ménesben (Fotó: Szabára)
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7. ábra 148 Siglavy-Capriola VIII (szül.: 1981ben), fogatló típusú ló a szilvásváradi ménesben
(Fotó: Eszes)

8. ábra Theodora-9 (szül.: 1990-ben), fogatló
típusú ló a piberi ménesben (Fotó: Szabára)

9. ábra 649 Favory XXXI-72 (szül.: 1990-ben),
fogatló típusú ló a fogarasi ménesben
(Fotó: Szabára)
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10. ábra 486 Conversano XXII-114, durva, munkaló
típusú egyed, amely a fajtában nem kívánatos
(Fotó: Szabára)

A marmagasság és a testhossz arányának a lipicai ló teljesítményére gyakorolt jelentôségét a projekt
keretén belül nem lehetett tovább részletezni. A lovak különbözô használati típusainak összehasonlításakor
nemcsak a morfológiai tulajdonságok és a küllemi jellemzôk fontosak, hanem a pszichológiai és az etológiai
követelményeknek is jelentôségük van. A használati típusok közötti, kizárólag testarányok alapján történô
különbségtétel nem elfogadott, mert a ló használata során a nevezett testméretek mellett egyéb jellemzôk is
hangsúlyosak.
A fej formája a barokk típus szimbóluma
A lovak küllemi bírálatának fontos része a fej formájának meghatározása. Mindenekelôtt a fajtajelleget, de a
lovak szépségét is jelentôsen formálja a fejalakulás. A lipicai ló tenyésztésében még mindig vitatott, hogy melyik
proﬁlvonal jellemzi legjobban a klasszikus barokk típust. Manapság, sok ménes sportlótenyésztése hatására
az arab fejet részesítik elônyben, az úgynevezett „római orr” napjainkban a háttérbe szorul. Ennek alapján a
jellemzô fejalakulás kérdése vitatott.
Kurucz (1985) munkáját folytatva (vö.: 3. fejezet), amelynek módszere inkább szubjektívnek tekinthetô,
jelen tanulmányban megpróbáljuk pontosan deﬁniálni a proﬁlvonalat leíró görbét, és a fejalakulásokat objektív
mérôrendszer alapján elemezni.
A COPERNICUS projekt keretében minden kanca és mén proﬁlvonaláról felvétel készült. Az alábbi vizsgálat
tárgyát 442 felvétel képezte.
Módszer
Abból a feltételezésbôl kiindulva, hogy a barokk típusú
fej parabolával írható le, objektív módszert fejlesztettünk
ki a különbözô fejformák mérésére. Elsôként egy referencia
egyenest határoztunk meg. Ez szolgált a koordináta-rendszer
alapjául, amelyben az orr-proﬁlvonal mentén pontokat
rögzítettünk. A referencia egyenes a koponya két ﬁx
pontján érvényesült. A koordináta-rendszerben a parabola
meghatározásához szükséges pontokat az orr-proﬁlvonal
mentén jelöltük ki.
Az orrcsont ívének vizsgálatakor meg kell határozni a
referencia görbét. Ehhez meg kell adni a standard egyenes
(a két referencia pont határozza meg: az angulus ocularis
temporale és a tuber faciale) és az orrcsont nem íves részén
áthaladó tangens közötti szöget (11. ábra).

11. ábra A ló fején meghatározott referencia-egyenes
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Az eredményül kapott egyenlet a következô:
Y = ax2+bx+c
Az orrcsont nem íves részének egyenese a standard egyenessel 12,12 fokos szöget zár be. Ha ezt az egyenest
párhuzamosan a standard egyenes referencia pontjába toljuk (angulus ocularis temporalis), akkor egy olyan
referencia egyenest kapunk, amelyik az x tengelyt és a standard egyenest 12,12 foknál metszi. Az orr-proﬁl
mentén meghatározott pontoknak a számított parabolára való illeszkedésének pontosságát le kell ellenôrizni.
Adatgyûjtés
A fényképeket digitalizáltuk, és meghatároztuk a referenciapontok és a proﬁlvonal koordinátáit. A
számításokat speciális számítógépes program végezte, amely kiszámolta az „a”-val jelölt ívkoefﬁcienst és a
proﬁlvonal és a görbe közötti illeszkedés pontosságát. Az „a” koefﬁcienst az egyszerûbb ábrázolás érdekében
10.000-rel megszoroztuk.
A 12-14. ábrákon szélsôséges fejalakulásokat mutatunk be koefﬁciens értékükkel együtt.
12. ábra 242 Albona kladrubi kanca szélsôséges kosfeje. A kanca apja
Generalissimus Amadeus XXX-83, anyja Affabila. Szül.: 1991-ben
Kladrubban. Görbület (a) = 19,2; pontosság = 96,1%. Fotó: Szabára

13. ábra 20 Bonavista XXVII lipicai kanca túlságosan ﬁnom, arab
jellegû feje. Apja Conversano Sagana, anyja 73 Roviga. Szül.: 1982-ben
Piberben. Görbület (a) = -4,1; pontosság = 97,8%. Fotó: Szabára
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14. ábra 979 Pluto Ofelia lipicai mén ideális, fajtára jellemzô
feje. A mén apja Pluto Norma, anyja Ofelia. Szül.: 1994-ben
Monterotondo-ban. Görbület (a) = 8,5; pontosság = 97,3%. Fotó:
Szabára

Az összesen 617 felvételbôl (kladrubi és lipicai
lovakról) a nevezett módszerrel technikai okokból
442 fényképet tudtunk értékelni (2. táblázat).
2. táblázat A ménesek vizsgálatba vont lovai

Mének
n
B

16

D

55

C

F

M

1

3

7

N

Kancák
P

S

T

2
1

3

1

2

3

2

4

6

4

3

1

18

8

13

8

5

8

10

8

18

6

8

5

5

1

1

1

1

1

1

6

4

2

R

12

1

1

2

1

4

P

71

64

17
24

1

1

1

2

9

6

10

5

17

17

19

22

15

32

408

1

1

34

Összesen

442

1

2
4

61

32

1

133

9
1

9

7

18
4

6

39

16

5

3

6

4

6

4

53

31

42

275

408
K

2
5

3
4

408

T

12

3

W

S

2

2

Összesen

P

1

2

1

N

8

81

39

M

2

50

20

I

2

F

S

F

2

L

T

C

408
12

22
442

A statisztikai elemzések alapján az alábbi kérdéseket tudtuk tisztázni:
A fejalakulás tekintetében mutatkoznak-e különbségek a nemek között? A 3. táblázat a varianciaanalízis
eredményeit közli.
3. táblázat A kancák és a mének fejalakulása

Ivar

Létszám

Középérték

Szórás

CV%

Mének

145

6.12

4.06

66

Kancák

297

6.41

4.49

70

P = 0.362

kritikus tartomány

0.773

CV1 F=0.833

7. fejezet
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A gyakorlati szakember számára egészen meglepô, hogy a két csoport eltérése nem szigniﬁkáns. Csak a
romániai bethleni ménesben volt a kancáknak konvexebb proﬁlvonala, mint a méneknek, de az eredmény a
csekély létszám (2 mén, 14 kanca) alapján statisztikailag nem tekinthetô biztosnak.
4. táblázat A különbözô ménesek lovainak fejalakulása

Ménes

Létszám

Középérték

Szórás

CV%

a

Kistapolcsány

20

4.09

3.71

9.1

Piber

71

4.43ab

2.79

6.3

64

abc

3.45

6.9

abcd

3.16

6.1

bcde

Bécs
Lipica

50

4.98
5.18

Fogaras

81

6.21

4.00

6.4

Bethlen

16

6.73cde

4.77

7.1

e

4.61

5.8

e

3.36

4.7

e

Ðakovo
Monterotondo

55
12

7.01
7.10

Szilvásvárad

39

7.84

3.00

3.8

Kladrub, Slatinany

34

9.96f

3.45

3.5

Átlag

442

6.09

3.91

6.0

P=7.13

Kritikus tartomány

1.80

VAR1 F= 9.245

Az egyes ménesek tenyésztési céljaiban mutatkoznak-e különbségek a fejformát illetôen?
A 4. táblázatból az alábbi következtetések vonhatók le:
A ménesek többsége között megmutatkozó különbségek szigniﬁkánsak. A proﬁlvonal ívében adódó
legfeltûnôbb különbség a kladrubi és a lipicai ló között ﬁgyelhetô meg, ami a különbözô fajtajelleget és tenyésztési
célt valamint a fajták által képviselt eltérô esztétikai ideált is hangsúlyozza. A kladrubiak proﬁlvonalának átlagos
ívértéke 9,96. A legegyenesebb, legﬁnomabb fej (a=4,09) a kistapolcsányi ménes lipicai lovait jellemzi.
A proﬁlvonalak ívértékei alapján rangsorolt ménesek egybeesnek a gyakorlati szakemberek által felállított
rangsorral. Öt ménes átlag alatti, illetve átlagos értékekkel bír: Lipica, Piber, Bécs, Kistapolcsány és Fogaras. A
bethleni, a đakovo-i, a monterotondo-i és a szilvásváradi ménesek a lipicai lovak barokk típusú fejalakulásának
felsô értékeit képviselik. Csak az olasz lovak rangsorbeli helye megdöbbentô egy kicsit. Helyük a csekélyebb
szelekciós nyomásnak és a ménesirányításnak köszönhetô. A rokon, illetve genetikai anyagában hasonló
ménesek esetében a lovak fejalakulása is hasonló (vö.: 12 fejezet).
Annak a kérdésnek a tisztázása is lehetôvé vált a módszer alkalmazásával, hogy vajon különbözik-e a
proﬁlvonal az egyes ménvonalakban (5. táblázat).
5. táblázat A különbözô méntörzsekhez tartozó mének fejproﬁlja

Méntörzs

Létszám

Középérték

Szórás

CV%

Siglavy

71

4.68

3.20

76

Conversano

85

5.06

3.72

73

Neapolitano

53

6.03

3.93

65

Favory

49

6.04

3.31

55

Maestoso

72

6.08

3.94

65

Pluto

57

6.40

4.34

68

Incitato

1

7.00

0.00

Tulipan

20

8.38

2.90

35

Összesen

408

5.77

3.78

66

P=0.003

Kritikus tartomány

5.12

VAR1 F=3.128

A típus és annak jelentôsége a lipicai fajta tenyésztésében
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Az elemzés során az egyes ménvonalak egyedei (kancák és mének) fejalakulásban nem mutatkoztak
szigniﬁkáns különbségek. Ennek folytán a Kurucz (1985) által szubjektív módon elért eredmények megerôsítést
nyertek objektív módszerekkel.
Következtetések
A lipicai lovak fejalakulása fôként az egyes ménesek szelekciós stratégiájával áll összefüggésben. Nemek
és ménvonalak szerinti eltérés nem mutatkozott. Általánosságban igaz, hogy a kladrubi lovakkal szemben
kívánalomként megfogalmazott nehéz „római orr” megléte olyan, a barokk korra jellemzô jegy, ami a könnyebb,
arabozott, a lipicai klasszikus tenyésztési korából származó típusjellegtôl elkülönül. Mindennek ellenére a
lipicai fajtára olyan átlagos proﬁlvonal jellemzô, amelynek ívértéke 5,95.
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VIII. ábra A bécsi Spanyol Lovasiskola (Fotó: Spanyol Lovasiskola)

A Spanyol Lovasiskola – „a legelôtôl a capriole végrehajtásáig”
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A Spanyol Lovasiskola – „a legelôtôl a capriole végrehajtásáig”
A 3 éves méncsikók szemrevételezését követô néhány héttel megtörténik azok ménestôl való leválasztása.
Az elkövetkezô néhány hónapban még a ménes ismerôs környezetében maradnak, ahol a dolgozók ﬁnoman és
körültekintôen futószáras és nyereg alatti munkához szoktatják azokat, majd tavasszal Bécsbe kerülnek.

1. ábra Fiatal mének a legelôn (Piberi szövetségi ménes)

A lipicai lovak késôn érnek, de hosszú életûek. Erre tekintettel a ﬁatal mének csak 4 éves korukban
kerülnek a Spanyol Lovasiskolába. Bécsbe való megérkezésükkor a belovaglók a váristálló udvarán fogadják és
szemrevételezik a ﬁatal méneket, még azelôtt, hogy az istállókba bevezetnék azokat. Az elsô napok nagyon sok
feszültséget jelentenek az újonc méneknek. A legelô és a futóistálló adta szabadság immár a múltat jelenti, új
ápoló veszi körül mindegyiket, más napirend szerint élnek és idegen szagokat éreznek. Ez mind olyan tényezô,
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amihez hozzá kell szokniuk. Általánosságban igaz, hogy a lipicai ló nagyon gyorsan tanul, ennek ellenére a
túlkövetelés nagyon nagy hiba lenne. A megérkezést követô napon a ﬁatal méneket korán, még amikor a
városban kicsi a forgalom, és a téli lovarda a reggeli nyugalmában tündököl, elsô alkalommal a lovardába
vezetik. Ily módon alakul az iskolaménné való mintegy nyolc éves kiképzés kezdete. A mének belovaglója
ideális esetben mindig ugyanaz marad, olykor 20 éven keresztül.
A belovaglóvá váláshoz vezetô út - az udvari lovasiskola szabályrendszere
A Spanyol Lovasiskolában 16 éves korban kezdôdik a növendék kiképzése. Az elsô négy évben tapasztalt
belovagló irányítása alatt elvégzi a lovagló képzést, és az udvari lovasiskolát minden részletében megismeri. Az
istállóban a lóápolás éppolyan kötelessége, mint a nyergek, a kantárok és a többi felszerelés ápolása.

2. ábra A bécsi Spanyol Lovasiskola lovardája 1940 körül (Fotó: Brabenetz)

3. ábra Terepre lovaglás a Lainz-i Állatkertbôl (Piberi szövetségi ménes)

A Spanyol Lovasiskola – „a legelôtôl a capriole végrehajtásáig”
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Az elsô négy évet követôen a belovaglók a növendéknek nemcsak a saját képességeit és tudását, de annak
átadásának képességét is elbírálják. A növendéket kedvezô esetben belovagló-jelöltté nevezik ki. Kap egy ﬁatal
lovat, amelyet oly módon kell kiképeznie, hogy a lovat az elôadásban elô lehessen lovagolni. Minden kiképzés
legalább még 4 évig tart. Ezen idôszakban a belovagló-jelölt intenzíven együtt dolgozik a vezetô belovaglóval
(Oberbereiter). Ekkor már eléri azt az idôt, hogy az addigi lovas tudásából és a lovassport iránti lelkesedésébôl
kifejlessze a lovaglómûvészethez való képességét. Ez egy olyan út, ami a ﬁatalembertôl nagyon sok fegyelmet és
beleérzô-képességet követel.

4. ábra Biztos támaszkodású lipicai ló munkaügetésben. Lovas: Hauptmann Sekulic, aki a bécsi Bamherzigengasse-ben található lovagló intézetnek
sok éven keresztül volt a vezetôje (Druml archív)

A kiképzés tradíciója és a Spanyol Udvari Lovasiskola lovaglómûvészete a tapasztalt vezetô belovagló
(Oberbereiter) szájhagyomány útján történô tanításának az eredménye, ami önmagában egyedül az Udvari
Lovasiskolára jellemzô. Jó belovaglónak az minôsül, aki lovakat tud kiképezni, és jó tanárként a tudását át tudja
adni. Ily módon marad fenn a kiképzés minôsége. Az Udvari Lovasiskola ezt a pragmatikát élô tradícióval,
egyedülálló kulturális örökségként ôrzi.
A tréning elsôsorban rendszeres és egyenletes gimnasztikai munkát jelent az izomzat, az inak és az ízületek
megerôsítése érdekében. Egy helyesen képzett ló a magasiskola ügyességi követelményeinek eleget tud tenni,
mert a feladatok végrehajtásakor ﬁzikailag jól érzi magát, mentálisan pedig nyitott a belovagló által kért
feladatok teljesítésére. Az összefüggéseknek ezen ismerete igazolja a következô megállapítást is: „A ló határozza
meg az idôt”. Xenophon, a görög hadvezér i.e. 400 körül jegyezte fel elsôként ezirányú ismereteit. A reneszánsz
nagy lovaglómestere megállapította, hogy ugyan szükség van a ló kiképzésének elméleti írásaira, de a lovak
sohasem képezhetôk egy és ugyanazon minta szerint.
A belovaglónak tehát nap mint nap meg kell újulnia és a feladatokat eltérô formában meghatároznia. A
kiképzés kezdetekor az úgynevezett állítsd a lovadat egyenesre és lovagold elôre vezényszó érvényes lépésben,
ügetésben és vágtában. A ló egyensúlyban jár és készségesen elfogadja a lovas segítségeit. A természetes elôre
menetelben a feladatok és a körök minden jármódban való lovaglása következik.
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5. ábra Piaff hosszúszáron könnyed támaszkodás mellett. A hátulsó lábak viselik a test súlyának nagy részét (Brabenetz archív)

A kiképzés következô építô eleme a campagne iskola.
Ebben az idôszakban a mének izomzatát szisztematikusan
tornáztatják, fejlesztik a hátulsó lábak tolóerejét valamint
a láb- és a hátizomzat teherbíró képességét. A belovagló
elfogadja a ló különleges adottságait és képességeit, hogy
a ló kiképzése során a lehetô legjobban támogassa. Az
egyenes vonalon való minél magasabb fokú hajlíthatóság
mellett a lovak az oldaljárásokat, továbbá a piaffot és a
passage-t is megtanulják. A cél a ló összeszedetten való
lovaglása – a hátulsó lábak fokozott teherbíró képessége
– minden jármódban, fordulatokban és körökön teljes
egyensúlyban. Mindezt megközelítôleg az elkövetkezendô
2-3 év során sajátítják el.

6. ábra Lipicai mén piaff közben a Lainz-i Állatkertben 1942 körül. Figyelemre
méltó a ló feligazodottsága, aktív hátulsó lába és mozgásának ütemessége
(Brabenetz archív)

A Spanyol Lovasiskola – „a legelôtôl a capriole végrehajtásáig”

Amennyiben a mén a campagne iskola minden
feladatát elsajátítja, és a belovagló úgy érzi, hogy
a ló mind teljesítmény-képességében, mind
teljesítmény-készségében javulhat még, elkezdi
a magasiskolai kiképzést. Minden megtanult
feladatot és mozgást a legösszeszedettebb módon
hajtanak végre. Iramváltoztatások, a repülô
ugrásváltások és a piruettek lovaglása tökéletesítik
a földön végzett feladatokat. A hajlékonyság, az
erô és az elegancia harmóniává egyesülnek, a ló
mozgása egységet képez a lovassal, és a lovaglás
mûvészetté válik.
A teljes mértékben kiképzett iskolamén ettôl az
idôtôl kezdve mutatható be a Spanyol Lovasiskola
Gálabemutatóin. A ló kifejlesztett tehetségét
a belovagló ezt követôen is mindig kérni és
támogatni fogja.

7. ábra A 23 éves Conversano Stornella mélyen ültetett levádban
kézen. A ló a legmagasabb fokú összeszedettséget mutatja
(Brabenetz archív).

8. ábra Látványos capriole kézen, Podhaisky ezredessel (Brabenetz archív)
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Csak kevés számú mén alkalmas a föld feletti gyakorlatok elvégzésére. Ennek a ﬁzikai erô mellett az erôs akarat
és a jelentôs tanulási készség is alapfeltétele. Csak nagyon kivételes lovak alkalmasak egyedüli bemutatásra, akár
hosszú száron, akár lovas alatti munkában a magasiskola feladatainak minden jármódban történô teljesítésére.
Ez a lipicai ló életének a megkoronázását jelenti.

9. ábra Courbette kézen a szabad ég alatt (Brabenetz archív)
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IX. ábra (Brabenetz archív)

A lipicai ló és a díjlovaglás (klasszikus lovaglómûvészet)
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9. FEJEZET
PETER ZECHNER ÉS THOMAS DRUML

A lipicai ló és a díjlovaglás (klasszikus lovaglómûvészet)
A lipicai ló és a klasszikus lovaglómûvészet – a bécsi Spanyol Lovasiskola világszerte ismert produkciója
alapján is összefonódott egymással A tények a lipicai ló díjlovaglásra való alkalmasságát teszik nyilvánvalóvá.

BEVEZETÉS
Napjainkig nincs még egy olyan lófajta, amelynek neve és teljesítménye annyira össze lenne fonódva a
klasszikus lovaglómûvészettel, mint a lipicai lóé. A bécsi Hofburg területén 1572-ben említették elôször
a Spanyol Lovasiskolát. Említése viszont nem volt véletlenszerû, ugyanis ekkorra tehetô az ókori klasszikus
lovaglómûvészet újra felfedezése és továbbfejlesztése. A láncolat Xenophonnal (i.e. 440-354) veszi kezdetét, és
az az 1532-ben Nápolyban Lovaglóakadémiát alapított Frederico Grisone-nal, és az 1688-ban Franciaországban
született korszakalkotó Francois de la Guerinière-vel ér el a Spanyol Lovasiskola nagyjaihoz. Max Ritter
von Weyrother a Spanyol Lovasiskola történetének leghíresebb vezetô belovaglói (Oberbereiter) egyikének
számított, aki 1813-tól haláláig, 1833-ig gyakorolt hatást a lovasiskola életére.

1. ábra Meixner, Oberbereiter (vezetô belovagló) levade-ban (Fotó: Piberi szövetségi ménes)
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Guerinière-re hivatkozott, és úgy érezte Guerinière inspirálta. Még a halála után megjelentetett mûvében
„Töredékek az osztrák császári, királyi, udvari vezetô belovagló (Oberbereiter), Max Ritter von Weyrother
hátrahagyott írásaiból – a barátok által összeszedett gyûjtemény” is ez érzékelhetô. Egyedülálló hírneve
a lovaglómûvészetet Ausztria határaitól messze földre vitte. Tanítványa, Louis Seeger, az elsô berlini
Lovaglóakadémia megalapítója és istállómestere. Az ô szellemi utóda, Gustav Steinbrecht, valamint Oeynhausen
bárója, akik mind Weyrother tanításain keresztül voltak irányadók, és ezáltal pozitív hatást fejtettek ki a
németországi lovaglómûvészet fejlôdésére.
1898. október 20-án jelentette meg a Spanyol Udvari Lovasiskola akkori vezetôje, Franz Hollbein és Johann
Meixner, vezetô belovagló (Oberbereiter) azt a brosúrát, amely a mai napig is rögzíti a ló és a lovas kiképzésének
iránymutatásait. A füzet címe: „Direktívák a császári, királyi, udvari Spanyol Lovasiskola ló és lovas kiképzése
módszeres folyamatának a végrehajtásához”. (1. és 2. ábra)

2. ábra Richard Wätjen egy lipicai iskolaménen a Spanyol Lovasiskolában. Ez a német lovaglómester késôbb hosszú éveken keresztül a hannoveri
lovassági iskola kiképzôje volt. „Ülésfanatikusnak” számított. Ô alkotta meg a német lovaglásoktatást, ami a lovassági iskolával állt kapcsolatban
(Boku archív)

A lipicai ló és a díjlovaglás (klasszikus lovaglómûvészet)
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Különlegesen kiemelkedô személyiségekre van szükség ahhoz, hogy olyan történelemhû intézmények, mint
a Spanyol Lovasiskola, továbbfejlôdhessenek.
A II. világháború alatti nehéz idôkben a Spanyol Lovasiskola szintén egy különleges személyiség vezetése alatt
mûködött, aki egy kategóriába sorolható a történelem nagy lovaglótanáraival. Ô volt Alois Podhajsky ezredes
(3. és 5. ábra). Lovagló tudása és lóhoz értése lehetôvé tette, hogy a kiképzés menetét korszerû ismeretekkel
egészítse ki, egyúttal az intézmény elitista igényeit is rögzítette. 1964-ig vezette a Lovasiskolát. A „Klasszikus
lovaglómûvészet” címû könyve a mai napig a lókiképzés és a díjlovaglás alapmûvének számít.

3. ábra Podhaisky ezredes a legendás Pluto Theodorosta nyergében, 1950 júniusában a Német Mezôgazdasági Társaság egyik rendezvényének
versenyszámában (Brabenetz archív)

A LIPICAI LÓ KIKÉPZÉSE
A díjló klasszikus kiképzése általános érvényû. Az alapok, mint a támaszkodás, az elengedettség és az ütem, a
lipicai ló kiképzésében éppúgy érvényesek, mint bármely melegvérû ló esetében. A cél elérésében természetesen
vannak árnyalatnyi különbségek és eltérô utak, de a határokat a ló, mint élôlény és egyéniség határozza meg.
Látható különbségek adódnak a lófajták külsô megjelenésében és belsô jellemében, és az ezekkel összefüggésbe
hozható erôsségekben és gyengeségekben.
A klasszikus „direktívákban” Hollbein és Johann Meixner vezetô belovagló (Oberbereiter) az alábbiak
szerint fogalmaz:
„A magasabb szintû lovaglómûvészet során nem szabad egyoldalúan a magasiskolára gondolni, hiszen az
magában foglalja mind a három lovaglási módot, nevezetesen:
* elsôként: lovaglás a ló lehetô legtermészetesebb tartásában, nem összeszedett jármódokban, egyenes vonalon:
ez az ún. állítsd a lovadat egyenesre és lovagold elôre.
* másodsorban: az összeszedett ló lovaglása minden jármódban, fordulatokban és körön tökéletes egyensúlyban.
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Ez az ún. campagne lovaglás.
* harmadsorban: a ló mûvészien feligazított tartásban lovaglása, a koncízület fokozott hajlítása mellett,
egyenletesen, hajlékonyan minden szokásos, a természetet leképezô különleges és mûvészi jármódban és
ugrásban…”.

4. ábra Neapolitano Bionda 19 évesen passage-ban hosszúszáron (Brabenetz archív)

ALAPKIKÉPZÉS
Már ez a kevés történelmi sor is megmutatja, hogy mennyire fontos a ló megfelelô, életkor szerinti képzése,
különös ﬁgyelmet fordítva a biztos, szilárd alapkiképzésre és arra, hogy a ló azt elfogadja.
Mire a csikóból képzett mén lesz, hosszú idô telik el (4. ábra). A felnevelés és a klasszikus kiképzés ﬁgyelembe
veszi a lipicai lovak egyéni sajátosságait. A lipicai késôn érô lófajta, de nagyon hosszú életû, és magas életkoráig
teljesítôképes marad. Ezt a körülményt a piberi tartományi ménesben (lásd 5. fejezet) az optimális felnevelés
során számításba veszik. Az állat közérzetét elôtérbe helyezô csoportos tartás, a nyári hónapokban a magasan
fekvô területeken való hegyi legeltetés a ﬁziológiailag és pszichikailag egészséges ló fejlôdésének sarokköve.
Elôször három és fél évesen futószárazzák a remontákat Bécsben. A futószáras munkát alapvetô fontosságúnak
tekintik, ezért az 3-4 hónapot vesz igénybe. Az elengedettség, az átengedôség, az ütem és a lendület elérése
és megszilárdítása a cél. Segédeszközként hevedert és kikötôszárat használnak. A ló teljes életében szükséges
engedelmességet is ekkor éri el. A lovat futószáron szoktatják hozzá a lovas testsúlyához. A lovardában csak azt
követôen lovagolják, amikor a ló már egyensúlyban van.
Egy éves képzést követôen hordja a ló a lovast mindhárom jármódban elengedett hátizomzattal, és áll
egyensúlyban.
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5. ábra Alois Podhajsky Maestoso Alea nyergében egy
díjlovagló versenyen. Figyelemre méltó az egy kézzel
lovagolt ló könnyedsége nyújtott ügetésben, egy olyan
jármódban, amelyben a lipicai ló nem feltétlenül
jól érvényesül. Podhajsky eredményesen szerepelt
Pluto Theodorosta és Maestoso Alea nevû ménjeivel
a díjlovagló versenyeken. Pluto Theodorosta nagydíj
szinten az alábbi versenyeken ért el elsô helyezést: 1950.
június 18. Frankfurt, 1950. június 25. Hamburg, 1952.
augusztus 10. Stockholm. Maestoso Alea nagydíjban,
1953 januárjában, Hannoverben 1. helyezést ért el (Fotó:
Piberi szövetségi ménes).

A lipicai ló nagyon intelligens fajta, ezért
a kiképzésében nem lehet mindent egy
kaptafára húzni. A képzés során a mének
tulajdonságait és különleges adottságait
okvetlenül ﬁgyelembe kell venni. Mindez
a munkatempót és a képzés menetét, a
továbbhaladás ütemét is meghatározza.
A második kiképzési évben a munka intenzívebbé válik. A fô cél az, hogy a munkatempóból megfelelô
lendület mellett összeszedett tempókat fejlesszenek. A ló egyenletes támaszkodás mellett, egyenesre igazított
és a tarkón át a szárhoz lép. Ezt követôen nagy jelentôsége lesz a nagy körök lovaglásának, a ló hajlításának. Az
egyenletes tempóra precízen odaﬁgyelnek. Ezzel kapcsolatban Podhajsky az alábbiakat írja: „A tempó, illetve a
lépések egyenletessége a kiképzés alfája és omegája, mert abban legjobban az egyensúly tükrözôdik vissza.” A
lovat a segítségekre érzékennyé teszik. A segítségadás akkor a legjobb, ha azokat a nézôk nem látják. Ezt követôen
képzik a lovakat a tradicionális oldaljárások, a vállat be, a farat ki, a farat be és a féloldalazás végrehajtására. A
kézen történô munka támogathatja a lovagló munkát.

6. ábra Ridinger Stich Courbette

7. ábra Conversano Stornella levádban (Brabenetz archív)
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MAGASISKOLA
A magasiskola a legmagasabb szintû díjlovagló feladat, amit a mének a legnagyobb precizitással, megfelelô
kádenciával, átengedôséggel, ütemmel és lendülettel hajtanak végre. Szent György Díjat, Intermediaire-t
és Grand Prix feladatokat teljesítenek. Az ugrásváltásokat és a piruettet éppolyan tökéletesen hajtják végre,
mint a passage-t és a piaffot. Élô bizonyítékai a tökéletes egyensúlyban mozgó, különlegesen könnyed járású,
tornáztatott lovaknak. A látható könnyedség az éveken át tartó képzés eredménye. (8-10. ábra)
A lovak szintjét átengedôségük és lendületük növeli. A lovakat egyedileg, képességeik szerint fejlesztik tovább.
A föld feletti iskola közvetlen kapcsolatot létesít a lovaglómûvészet régi mestereivel. A reneszánsz és a
barokk korból származó, a katonai hadviselésben alkalmazott ugrások a ménekkel szemben a legnagyobb fokú
összeszedettségi és atletizáltsági követelményeket támasztanak. Minden ugrást kifejezetten nagy összeszedettségi
állapotból nyernek, mindazonáltal ezek a lovak természetes mozgásfolyamataiban, viselkedési mintáiban is
megtalálhatók.

8.-10. ábra Három különbözô courbette (Brabenetz archív)

A barokk lófajták, így a lipicai is, testfelépítésükbôl adódóan eleve hajlamosak arra, hogy súlypontjukat
a konc fokozott hajlítása mellett hátrahelyezzék. A ló összeszedett állapotában ez különösen fontos, ami a
képzés elôrehaladásával a legszembetûnôbben a vágtapiruettben, a passage-ban és a piaffban jut kifejezésre.
Ebbôl aztán átlagon felüli tornáztató munkával kifejleszthetô a föld feletti iskola. A lipicai lovak impozáns
megjelenése a hátulsó lábak kifejezett akciójából, az erôs, izmos nyak feligazodottságából, a kádenciából és a
könnyedségbôl ered. Ezzel ellentétben, az olimpiai szakágakat uraló modern hátaslovakat másfajta ismertetô
jegyek jellemzik. A jelentôs angol telivér hatás miatt jármódjuk térnyerô. Mindez a meredek vállból kiinduló
elülsô lábak kisebb akcióját, a közepesen hosszú, jól lengô nyak csekélyebb mértékû feligazodottságát, vagyis
összességében hosszabb vonalat feltételez. Ily módon elônyük van a fokozásokban és a nagy négyszögben, de
hátrányuk keletkezik az összeszedettségben.
A barokk lófajták között a lipicainak különleges helyzete van. A lipicai császári, királyi, udvari ménes 1580.
évi megalapításától kezdôdôen a fajta tenyésztési célja a klasszikus lovaglómûvészet kiszolgálása, illetve a bécsi
Spanyol Lovasiskola számára mének nevelése. Sem a tûzvészek, sem a kitelepítések, sem a háborúk, sem a
Habsburg monarchia bukása nem tudott véget vetni ennek a tradíciónak.
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11. ábra Munka a pilárok közt a Spanyol Lovasiskolában 1910 körül (Boku archív)

12. ábra és 13. ábra Capriole: a föld feletti iskola koronája (Ridinger, Brabenetz)
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A svájci díjlovagló válogatott egykori tagja, Armand Schuster de Ballwil írásából (megjelent 1978
decemberében, Párizsban, „Plaisirs Equestres – Special le Lipizzan” különkiadásában) származó kivonat a
lipicai ló 1970-es évekbeli nemzetközi díjlovagló sportban játszott szerepét ily módon ismerteti:
„Manapság a lipicai ló többé már nem olyan lófajta, amelyet a francia hátaslóval, vagy az ír vadászlóval
azonosítanak. Az újkori viszonyokhoz való alkalmazkodás révén a klasszikus lovaglómûvészetbôl verseny
lovaglómûvészet lett. Ebbôl az okból kifolyólag a lipicai ló megjelenését valószínûleg régimódinak tartják.
Fennkölt lényét a bírók többé nem díjazzák, a vékony, sportos alkatú lovak kerülnek elôtérbe. Nemes, büszke
járása eltér a nagy díjlovagló iskolákban szokásos jármódoktól. Ez a fô oka annak, hogy a lipicai ló a versenyeken
többé nem az ôt megilletô helyet foglalja el.
Én magam Neapolitano nevû saját lovammal is szembesültem a lovaglómûvészet ezen fejlôdésével. A
Svájci Nemzeti Szövetségbe bejegyzett Neapolitano méltósággal megvédte a helyét a díjlovagló versenyeken,
és én gyakran a ranglista élén állhattam. Ez viszont nem mindig volt könnyû, ez a siker éppen a lovaglás
pontosságának volt köszönhetô. … Manapság a lipicai ló versenyben való részvételével kapcsolatos nézetek
nagyon megoszlanak.

14. ábra Miss Hall Conversano
Caprice lipicai mén nyergében. A
mén nemzetközi versenyeken és
Olimpiai Játékokon is képviselte
fajtáját. Többek között háromszor
nyerte meg a Hamburgi Derbit
(Fotó: Piberi szövetségi ménes)
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Amióta Aquitániában élek, ezzel kapcsolatban a legkülönbözôbb és a legellentmondóbb véleményekkel
találkoztam. Olyan személyeket hallottam a lipicai ló hiányosságairól beszélni, akiknek a tudását egyébként
semmi esetre sem kérdôjelezném meg:
1. Egy állami ménes egykori igazgatója egyik nap azt mondta nekem, hogy a lipicai ló a szemében csak egy
cirkuszi ló, amelyik a klasszikus lovaglómûvészetre alkalmatlan.
2. Szövetségünk egyik tisztviselôje, illetve díjlovagló bíró egyszer kijelentette, hogy lehetetlen a lipicai lovat
más fajtákkal összehasonlítani, és annak teljesítményét csak a mûkedvelô szemével szabad nézni, de nem
kellene bírálni.
Meg vagyok róla gyôzôdve, hogy a lipicai ló a klasszikus lovaglómûvészetre kitûnôen alkalmas, feltételezve
hogy az abban a formában marad, ahogyan azt a tanító mestereink kidolgozták, és ahogyan azt ôk kívánták
volna, hogy a mi idônkben kidolgozzák.”
A háború utáni idôszakból származó idézet szemlélteti a modern díjlovaglás és a klasszikus doktrínák
kezdôdô különválását. Erre lehet példa a féloldalazás: amíg a 19. században a mozgás irányába állított és hajlított
ló oldaljárása alatt az idomított ló engedelmességének próbáját értették, addig manapság a díjlovagló versenyek
alapvetô építô eleme. Az utóbbi évtizedekben a kiképzési idô jelentôsen lerövidült, a módszerek megváltoztak,
a modern ember körül új technikai segédeszközök láttak napvilágot, és azok az ember teljesítménykényszerrel
jellemezhetô gondolkodása miatt alkalmazásban is vannak. Csak pár évvel ezelôtt lehetett a díjlovaglás akkori
helyzetével kapcsolatban óvatos kritikára gondolni. A klasszikus lovaglásoktatás más lómodelleken (spanyol
tenyészetek, amerikai tenyészetek) alapuló újjászületésétôl vezérelve eszmecsere alakult ki a modern díjlovagló
stílusról és a jelenlegi kiképzési rendszerrôl – egy jel, arra, hogy a kör bezáródik.
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X. ábra Kilencesfogat a kistapolcsányi állami ménesben (Brabenetz archív)
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10. FEJEZET
ATJAN HOP

A Nemzetközi Lipicai Szövetség (L.I.F) fajtatiszta tenyésztéssel
szemben támasztott követelménye és a kancacsaládok új felosztása

1. ábra Atjan Hop, a L.I.F egykori titkára lóháton (Fotó: Hop)

1. BEVEZETÉS
A lipicai ló a világ legrégebbi kultúr-lófajtáihoz tartozik. Hátaslóként, csatalóként, történelmi pompalóként
és kocsilóként több mint 330 éven keresztül szolgálta a császári udvarházat. A 18. század végén, fôként
ceremoniális feladatai ellátása mellett, kitûnô minôségének köszönhetôen Közép-Európa különbözô állami- és
magánméneseiben is elterjedt.
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A lipicai lovat az Osztrák-Magyar-Monarchia 1918. évi összeomlását követôen az egykori monarchia újonnan
alakult utódországaiban a mai napig is továbbtenyésztik. Ezen túlmenôen, a II. világháború után a lipicai ló az
egész világon elterjedt, beleértve az Amerikai Egyesült Államokat, Ausztráliát és Dél-Afrikát.
A szlovén lipicai egykori udvari ménes fennállásának 400. évfordulójának 1980. évi ünnepségén a
nemzetközi szakemberek között gyorsan egyetértés alakult ki arra nézve, hogy a fajta további fejlôdése csak
nemzetközi összefogással valósulhat meg. Abban az idôben a nemzetközi fedôszervezet megalapítását a politikai
körülmények akadályozták. Elôször csak 1984-ben zajlott le a megalapítást elôkészítô taggyûlés Brüsszelben.
Ezt követôen, 1986-ban alakult meg hivatalosan a Nemzetközi Lipicai Szövetség (L.I.F). Az évek folyamán
minden tradicionális állami ménes és minden nemzeti tenyésztôszervezet tagja lett a nemzetközi szövetségnek
(lektori megjegyzés: a L.I.F-be Magyarországot Egri Zoltán saját bátor elhatározással, minden hivatalos engedély
birtoka nélkül léptette be. Ezzel sok erkölcsi és anyagi hasznot hozott hazájának). A szervezet fô célja a lipicai
fajta állományának továbbfejlesztése a fajtatiszta tenyésztés dokumentálásával.
Amikor 1986-ban a nemzetközi szövetség formálisan megalakult, egyik célkitûzéseként nemzetközi
megállapodás született a lipicai ló fajtatisztasága tekintetében. Lipicán, az alapító közgyûlésen (1986
szeptemberében) ad hoc szakmai bizottság alakult. Prof. Dr. Jože Jurkovič (Jugoszlávia), Dr. Jaromir Oulehla
(Ausztria) és Dr. Karl-Heinz Kirsch (Németország) összeállították egy alapszöveget, amelyet az általános
közgyûlésbôl vettek át. Ez a szöveg a Nemzetközi Lipicai Szövetség Alapszabályának (L.I.F, 1986) II. mellékletében
található alapító szövegében „a fajtatiszta lipicai ló származásával szemben támasztott követelmények” címszó
alatt szerepelt, és alapját képezte a késôbb kidolgozott lipicai kancacsaládok összeállításának. Ez a szöveg volt a
„lipicai méneskönyvek lezárásának” az alapköve is.
A II. melléklet eredeti szövege az 1986. évi változat alapján
II. A fajtatiszta lipicai ló származásával szemben támasztott követelmények
1. A lipicai ló akkor tekinthetô fajtatisztának és akkor vezethetô be a lipicai törzskönyvbe, ha az
származásában hiánytalanul visszavezethetô a hat klasszikus ménvonalra (CONVERSANO,
NEAPOLITANO, PLUTO, FAVORY, MAESTOSO, SIGLAVY) és a 18 klasszikus kancacsaládra.
2. Az INCITATO és a TULIPAN ménvonalak a hat klasszikus ménvonallal egyenértékûek, feltéve,
hogy mind anyai mind apai vonalon, legalább 5 generáción keresztül kizárólag fajtatiszta lipicai lóra
vezethetôk vissza.
3. A 18 klasszikus kancacsaládot új kancacsaládok (Hamad-Flora, Eljen-Odaliska, Miss Wood, RebeccaThais, Rava) egészítik ki, amelyek a klasszikusokkal egyenértékûek, feltéve, hogy azokat tradicionálisan
elismert ménesben, tervszerûen tenyésztik. Továbbá szükséges, hogy legalább 5 generáción keresztül
az elsô pontban megnevezett, illetve a második pontban megnevezett INCITATO és TULIPAN
ménvonalakra visszavezethetôk legyenek.
4. Kivételes esetben lipicai lóként ismerhetô el az arab, andalúz, lusitano és kladrubi származású egyed,
amennyiben azt tradicionális ménesben állították tenyésztésbe. Más fajtájú, a genetikai bázis bôvítésére
esetlegesen alkalmazott lovak elismeréséhez a Nemzetközi Szövetség elismerése szükséges. Írásos
kérvényt kell beadni az elismertetésre irányuló ok megjelölésével, és a kizárólag tenyésztési kísérletként
nyilvánított iratot a L.I.F Vezetô Testületének (Board Administration) kell benyújtani.
Ez a genealógiai feltétel érvényes egyébként a második melléklet elsô bekezdésében megfogalmazott
fajtatisztaság deﬁníciója, és a LIF-eljárási szabályzat 6. cikkelye mellett, amelyet a „World Arabian Horse
Organisation (WAHO)” példájára fogalmaztak meg:
I. deﬁníció
Azokat a lipicai lovakat lehet fajtatisztának tekinteni, amelyek a L.I.F által elfogadott nemzeti törzskönyvek,
vagy azok elôdjei egyikében szerepelnek.
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2. A KANCACSALÁDOK ELSÔ JEGYZÉKE
Mivel különösen a 3. pont alatt szereplô, „új” kancacsaládokkal kapcsolatban bizonyos kérdések felmerültek,
az említett bizottság (a késôbbi L.I.F-tenyésztôi bizottság elôdje) 1987-ben összeállította a kancacsaládoknak azt
a listáját, amelyek fajtatiszta lipicaiaknak tekinthetôk. Akkoriban a lista nem tartalmazta a magyar és a román
kancacsaládokat, ennél fogva a jegyzék csak a klasszikus és a tradicionális horvát lipicai lótenyésztésben kifejlôdött
kancacsaládokra korlátozódott. A jegyzék elkészítéséhez használt források ma már nem találhatók meg. Ha a
listát közelebbrôl megnézzük (lásd 2. táblázat), 18 klasszikus kancacsaládot láthatunk, a Rava nevû kancacsaládot
nem. Ugyanakkor két kancacsaládnak (Manzina, Kheil il Mssaid) már nincsen közvetlen élô leszármazottja. A
Lipicán megalapított karsztvidéki udvari ménesrôl a 19. század végén készített ismert szakirodalomban (Finger,
1930; kk. Oberstallmeister, 1880) a Kheil il Mssaid nevû kancacsaládot még megemlítik, a Manzina-t viszont már
nem. A Rava kancacsalád viszont ezekben a forrásokban megtalálható. Éppen ezért nem teljesen világos, hogy a
kancacsaládok elsô L.I.F jegyzékének összeállításakor milyen forrásokat használtak.

2 a,b,c,d ábra Az elismert kancacsaládok L.I.F jegyzéke, 1987
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A horvát kancacsaládok jegyzékének összeállításának alapjául Miroslav Steinhausz a stancic-i jugoszláv
állami ménes egykori ménesigazgatójának Zágrábban 1943-ban megjelentetett „Linije pastuha i rodova
kobila hrvatskog Lipicanca” (a horvát lipicai fajta ménvonalai és kancacsaládjai) címû mûve szolgált. A szerzô
mûvében említést tesz néhány már kihalt kancacsaládról.
Az elsô jegyzék tartalmában ugyan átfogó volt, de a lipicai fajta olykor összetett keletkezéstörténetét nem
teljesen magyarázta meg. Megemlített ugyan néhány már kihalt kancacsaládot, de nem az összeset. A horvát
kancacsaládokat illetôen a jegyzéket csak Steinhausz könyvével együtt lehetett használni. Mindemellett, ahogyan
fent már említettük, a magyar és a román kancacsaládokat nem tartalmazta.
3. MAGYAR KANCACSALÁDOK
1987-ben a brüsszeli L.I.F közgyûlésen a magyar képviselôk ismertették Pallavicini ôrgóf egykori pusztaszeri
lipicai ménesének legfontosabb törzskönyvi adatait. Ezen adatok alapján bejelenthették, hogy a magyar lipicai
lótenyésztés genealógiai értelemben visszavezethetô a L.I.F által elismert méntörzsekre. Ezzel valóra válhatott a
L.I.F célkitûzése, és a lipicai méneskönyv lezárásra kerülhetett. Mindenesetre határozat született a II. melléklet
II.3 pont alatti eredeti szövegének bôvítésérôl:
3. A 18 klasszikus kancacsaládot új kancacsaládok (Hamad-Flora, Eljen-Odaliska, Miss Wood, RebeccaThais, Rava) valamint a Pallavicini kancacsaládok egészítik ki, amelyek a klasszikusokkal egyenértékûek,
feltéve, hogy azokat tradicionálisan elismert ménesben, tervszerûen tenyésztik. Továbbá szükséges, hogy
legalább 5 generáción keresztül az elsô pontban megnevezett, illetve a második pontban megnevezett
INCITATO és TULIPAN ménvonalakra visszavezethetôk legyenek.

Amikor 1988-ban a szilvásváradi magyar állami lipicai ménes egykori igazgatója, Egri Zoltán, ismertette a
Magyar Lipicai Méneskönyv I. kötetét (Egri, 1988), nemcsak a Pallavicini kancacsaládok kerültek említésre,
hanem azok a kancacsaládok is, amelyeknek az eredete a mezôhegyesi illetve a bábolnai állami ménesekben,
illetve az Eszterházy gróf tatai és a Biedermann gróf mozsgói magánménesében volt megtalálható. Ezen
túlmenôen kiderült, hogy a Jankovič gróf terezovac-i (Suhopolje) ménesébôl származó egyik kancacsalád,
amelyiket Steinhausz már nem említ a könyvében, Magyarországon tovább él. És végül, egy feltehetôen
Lipicáról, a II. világháborút követôen papírok nélkül felbukkanó bélyegzett lipicai kancát („Karszt Párta”) egy
új kancacsalád alapító kancájának ismertek el.
Mindezzel egyértelmûvé vált, hogy a L.I.F jegyzékét ki kell egészíteni az „új” kancacsaládokkal. Az elsô
L.I.F jegyzéket viszont nem azonnal korrigálták. A magyar méneskönyv I. kötetében szereplô kancacsaládokat
csak kiegészítésképpen általánosan elfogadták. Ebben az idôpontban a romániai kancacsaládok felosztása
hiányzott még.
4. TULIPAN ÉS INCITATO
A magyar méneskönyv elsô kötetében elsô alkalommal dolgozták ki részletesen a klasszikusnak nem számító
két ménvonalnak, - Tulipan és Incitato – a genealógiai levezetését. Mivel az Incitato törzs a mezôhegyesi
magyar állami ménesbôl származik, és az a ménes a 18. század végi spanyol és lipicai tenyészetre vezethetô
vissza, egyértelmû, hogy a L.I.F alapszabály (L.I.F, 1986) II. mellékletének II.2 pontja ma már genealógiai és
történelmi tényállással nem bizonyítható.
A Tulipan vonal esetében is hasonló a helyzet, amely a Jankovič gróf Terezovac-ban található magánménesének spanyol és lipicai tenyészetébôl származik. Ennek a tenyészetnek az eredete a 17. század második
felében gyökerezik, így szintén egyértelmû, hogy a II. melléklet szigorú megfogalmazása szükségtelen volt. A
Tulipan és az Incitato már sokkal régebb óta a lipicai ló tradíciókban gazdag tenyésztéstörténelmének a része,
mintsem, hogy csupán 5 generáción keresztül lenne visszavezethetô fajtatiszta lipicai lovakra.
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5. A „KLASSZIKUS” KIFEJEZÉS MEGHATÁROZÁSA
A L.I.F fajtatiszta lipicai lóval szemben támasztott kritériumainak értelmében a „klasszikus” kifejezés
már nem a „fajta törzsménesében, a Lipicán létesült karsztvidéki udvari ménesben születettekre” értendô. A
meghatározás ennek értelmében nemcsak a ménvonalak felosztására, hanem a kancacsaládokra is érvényes.
6. A ROMÁN KANCACSALÁDOK
A román lipicai tenyészet, amely 1919 óta politikai okok miatt gyakorlatilag elszigetelt helyzetben volt,
kancacsaládok szerinti felosztása eddig nem volt lehetséges.
A romániai tenyészet valójában az egykori „fogarasi királyi magyar lipicai ménes” Erdélyben, AlsóSzombatfalván mûködô részbeni folytatása. Az eredeti tenyészetet a magyarok 1912-ben a bábolnai ménesbe
helyezték. A hátrahagyott munkalovakkal – mindegyik fajtatiszta lipicai ló volt – folyt tovább a tenyésztés.
Miután 1918-ban Erdélyt Romániához csatolták, 1919-ben ugyanazon a helyen, a meglévô tenyészanyaggal
megalapították a „Simbata de Jos”-i (Alsó-Szombatfalva) román lipicai ménest. Mivel a törzskönyvek 1912ben a lovakkal együtt Bábolnára kerültek, a mostani román lovak származása csak a személyzet között –
szájhagyomány útján – ismert. A Magyarország és Románia között fennálló nehéz politikai helyzet miatt a
két tenyészet közötti kapcsolat sohasem valósult meg. A beszûkült tenyésztési bázis ellenére ugyan fejlôdött a
lipicai tenyészet, a kancacsaládok meghatározása viszont sohasem valósult meg (Hop et al, 1994).
6.1 A KUTATÁS KEZDETÉN
Amikor 1991-ben Románia kérte tagfelvételét a Nemzetközi Szövetségbe, a tenyésztôi bizottság (ami közben
a tradicionális állami ménesek összes ménesigazgatója tagságának köszönhetôen bôvült) azt javasolta, hogy a
román törzskönyvek átvizsgálásakor – különös tekintettel az anyai oldali származásra – a román tenyészetnek a
magyar tenyészettel való kapcsolatát is állapítsák meg. A L.I.F tenyésztôi bizottság titkára, Atjan Hop (1. ábra)
(Hollandia) már elôkészítette ezt a munkát (Hop, 1991). A kancacsaládok szerinti felosztást az 1992. évi L.I.F
közgyûlésen javasolták a román Mezôgazdasági Minisztérium képviselôinek. Ezt követôen a L.I.F tenyésztôi
bizottságát meghívták méneslátogatásra is a román törzskönyvek átvizsgálására.
A látogatásra 1993 júniusában került sor. Prof. Dr. Bodó Imre (Magyarország) és Atjan Hop (Hollandia), a
L.I.F tenyésztôi bizottság elnöke és titkára látogatták meg az Alsó-szombatfalvai ménest, és Dr. Sandu Balan-nal,
Dr. Gheorghe Bica-val és Dr. Nicolae Ramba-val (nemzeti lótenyésztési hatóság romániai lipicai lótenyésztési
bizottsága) együtt tanulmányozták át a meglévô törzskönyveket. A kutatás során 26 alapító kancára bukkantak,
amelyekkel a 20. század elején elindult a tenyésztés. A legtöbb kanca a magyar fogarasi ménesbôl származott.
Néhány kanca eredete pedig erdélyi lipicai magántenyészetekben gyökerezett.
6.2 A FOGARASI MÉNESSEL VALÓ KAPCSOLAT
Következô lépésként az alapító kancáknak az eredeti magyar lipicai tenyésztéshez való kapcsolatát kellett
megállapítani. Ezt a feladatot Szilvásváradon Egri Zoltán vállalta. Az eredeti méneskönyvek, és az egykori
fogarasi királyi magyar lipicai ménes megmaradt jegyzékei szolgáltak forrásként (Magyarországi Lipicai
Tenyésztôszervezet, 1874-1912, archív). Bodó Imrével együtt véglegesen beazonosították a román alapító
kancákat.
Az Alsó-szombatfalvai ménesnek nem mind a 26 alapító kancája esetében tudtak pontos kapcsolatot feltárni.
Különbözô kancák szerepeltek a román lipicai törzskönyvek elsô kötetében és a fogarasi törzskönyvekben.
Mások esetében különbözô kapcsolati lehetôségek adódtak. A magántenyészetbôl származó alapító kancákkal
együtt alapító kancákként tekintik azokat.
6.3 A CSALÁDOK FELOSZTÁSA
A román kancacsaládok Hop (1991) által történt összeírása alapján 13 alapító kanca terebélyesedett ki
kancacsaláddá, ezeknek ma élô ivadékai vannak. A 13 kancacsaládból 5 kancacsalád az ismert mezôhegyesi
kancacsaládokra vezethetô vissza. Két kancacsaládot két különbözô magyar kancacsaládhoz soroltak. Hat
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kancacsalád esetében semmilyen kapcsolatot nem véltek felfedezni a már létezô kancacsaládokkal. A kancák
fajtatiszta származása felôl azonban semmilyen kétség nem áll fenn.
A román lipicai tenyészetben létezik még 5 olyan anyai vonal, amelynek jelenleg is léteznek élô utódai.
Ezek mind lipicai kancákra vezethetôk vissza. A II. világháborút követôen – ismeretlen földrajzi eredettel és
származással – kerültek Alsó-Szombatfalvára. Csak egy családot tudtak biztosan egy ismert kancacsaládhoz
rendelni. A bizonytalan eredet miatt az említett négy kancacsaládot még nem tudták felvenni az elismert
kancacsaládok jegyzékébe. Ezért meg kellene vizsgálni, hogy a romániai archív dokumentumokban találhatók-e
utalások ezekre a kancákra.
6.4 SZÁRMAZÁS
A román kancacsaládok összegyûjtésének utolsó lépése a magyar eredettel való kapcsolat meghatározása
volt. Mivel nagyrészt a magyar lipicai tenyésztésbôl kihalt kancacsaládokról volt szó, a származást újra az eredeti
mezôhegyesi méneskönyvekben (1786-tól) kellett átvizsgálni, mivel az a fogarasi méneskönyvekbôl (1874-tôl)
már ismert volt. A munkát Hop 1993-ban Budapesten végezte. Egyúttal a már ismert magyar kancacsaládokat
is újból végigkövette és ellenôrizte egészen az elsô mezôhegyesi törzskönyvben regisztrált alapító kancákig
(1786-tól).
Eredményeit Hop 1993-ban a L.I.F egy belsô jelentésében állította össze, 1994-ben megjelentette és
ugyanebben az évben, Párizsban a L.I.F tenyésztôi bizottság és a közgyûlés számára indítványozta az elfogadását.
Ekkor kezdte meg hivatalosan a kancacsaládok felosztását a román lótenyésztési hatóság.
7. AZ ELISMERT KANCACSALÁDOK L.I.F TÁBLÁZATA
A román kancacsaládok új kiadásban való közlése 1994-ben ahhoz vezetett, hogy a többi kancacsaládot
is ugyanilyen módon összegyûjtsük. Az volt a cél, hogy minden, közvetlen élô utódokkal rendelkezô lipicai
kancacsaládról átfogó képet szerezzünk. Mivel a L.I.F tagszervezeteinek többsége 1986 óta törzskönyveit
átvizsgálásra átnyújtotta, a L.I.F tenyésztôi bizottsága titkársága számára egyértelmû volt, hogy mely
kancacsaládok vannak még életben. Minden tradicionális lipicai állami ménes genealógiai háttere ismert volt.
Ám a világ összes nemzeti magán-tenyésztôszervezete is jó, kiegészítô áttekintést adott. Csak a karadjordjevo-i
szerb állami ménes genealógiai háttere nem volt ismert ebben az idôpontban. A L.I.F tenyésztôi bizottság titkára,
a nemzeti méneskönyvek átvizsgálásáért felelôs Atjan Hop, az aktuális törzskönyvi adatok alapján összeállított
egy további, még létezô kancacsaládokat tartalmazó jegyzéket.
A kancacsaládok besorolásának korrekt genealógiai és történelmi hátterét a rendelkezésre álló, lipicai lóról
készített forrásokkal és szakirodalommal ellenôrizte. Az elismert kancacsaládok L.I.F táblázata összeállításának
alapjául Atjan Hop, az összes lipicai kancacsalád genealógiájáról készített kézirata szolgált, amelyet a
szakirodalomban, törzskönyvekben, és archívumokban való évekig tartó saját kutatással állított össze. A L.I.F
táblázatok elkészültekor az adatokat ismét alaposan ellenôrizték.
7.1 KLASSZIKUS KANCACSALÁDOK
Az ún. klasszikus kancacsaládok (lásd az 5. pontban) pontos felsorolásához az egykori méneskar (k.k.
Oberstallmeisteramt, 1880), Finger (1930) és Motloch (1886) publikációit használtuk fel. Mindemellett
a piberi szövetségi ménes archívjában is volt egy nagyon hasznos kézirat a lipicai kancacsaládok részletes
feldolgozásáról, feltehetôleg Dr. Heinrich Lehrner-tôl. A kancacsaládok kidolgozását a nemzeti ménesek
méneskönyveiben – Lipica (Pangos, 1986); Kistapolcsány (Hučko); Szilvásvárad (I. kötet – Egri, 1988; II.
kötet – Egri, 1991) – is megnéztük. Az adatok leellenôrzésére ismét az egykori karsztvidéki udvari ménes
(Lipica) eredeti törzskönyveit és nyilvántartásait, illetve a piberi szövetségi ménes archívjában található
köteteket használtuk fel. Az egykori lipicai udvari ménes lipicai lótenyésztése hátterének összképét és így
az ún. klasszikus kancacsaládok felépítését Wrangel (1893-1895) és Gassebner (1896) általános leírásai
tették teljessé.
A végleges jegyzék összeállításakor ragaszkodtunk Auer (1880) és Finger (1930) tradicionális felosztásához.
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Ahogyan azt már említettük, néhány Lipicán létrejött és/vagy tenyésztésben használt kancacsalád már kihalt.
Ezért azokat az eredeti L.I.F jegyzékben nem szerepeltettük. A „Capriola” nevû kancacsalád (Kladrub, 1785)
Lipicán a 19. század végén ugyan kihalt, de a radautz-i állami ménesbôl 1918-ban a kancákkal Piberbe került, és
ott még a mai napig tenyésztik. Emiatt a L.I.F jegyzékben klasszikus kancacsaládként szerepel. A L.I.F fajtatiszta
lipicai ló meghatározásával (1986) ellentétben a „Rava” nevû kancacsaládot klasszikus kancacsaládként vettük
fel a jegyzékbe. Ezt a családot Lipicán már a 19. század második felétôl tenyésztették, nem a kistapolcsányi
ménesben került be elôször a tenyésztésbe kladrubi törzsként való keresztezésekor, ahogyan azt a korábbi L.I.F
szöveg feltételezte.
Ennek következtében összesen 17 klasszikus kancacsaládot tudtunk összegyûjteni, pontosabban 15
klasszikust, és az „újra felfedezett” „Capriola” és „Rava” családokat.
7.2 HORVÁT KANCACSALÁDOK
A horvát tradicionális tenyészkörzetbôl származó kancacsaládokat Steinhausz (1924, 1943) megfelelôen
dokumentálta. Emellett Lehrnernek a piberi szövetségi ménes archívjában található, már említett, részletes
kidolgozottságú kéziratát használtuk. Kiegészítô forrásként szolgáltak Wrangel (1893-1895) és Gassebner
(1896) valamint Dolenc (1980) publikációi is. A régi horvát származási lapok Hop saját archívjában található
másolatainak gyûjteménye másodlagos forrásként szolgáltak.
A felosztás az alapján történt, hogy a kancacsalád eredete melyik ménesben gyökerezett. Az Eltz grófok
(Vukovar), Jankovič gróf (Terezovac, Cabuna) és Tüköry gróf (Daruvár) magánméneseiben kialakult
kancacsaládok ellenôrizhetôk voltak. Ezek mellett 3 (Munja-Strana, Karolina-Janja, Alka-Pliva), még a
đakovo-i püspöki ménesben tenyésztésben álló kancacsaládot is sikerült azonosítani. Az elbeszélések alapján
ezek a családok bizonyára az udvari ménesbôl (Lipica) származnak, az ezt alátámasztó dokumentumok viszont
nem állnak rendelkezésre. Emiatt ezeket a családokat külön, horvát kancacsaládokként vettük fel a jegyzékbe.
A legtöbb horvát kancacsaládot ismerik a mai tradicionális ménesekben. Érdekes, hogy néhány, a származási
országban már kihalt kancacsalád Európán kívüli magántenyészetekben továbbra is él. Ilyen pl. az Amerikában
még mindig élô „Fruska” nevû kancacsalád (Eltz, 1857) és a Dél-Afrikában élô „Ercel” és „Czirka” kancacsaládok
(Jankovič gróf).
És végül a „Rebecca-Thais” nevû kancacsaládot kell még megemlíteni. Ezt a kancacsaládot (a horvát
tenyésztésbôl származó, arab eredetû család) a II. világháborút követôen Lipicán beintegrálták a lipicai ló
tenyésztésébe. Ezért szlovén kancacsaládként vettük fel a L.I.F jegyzékbe.
7.3 MAGYAR KANCACSALÁDOK
A magyar kancacsaládok összeírásának alapja, ahogyan a 3. pontban is említettük, a magyar méneskönyv
elsô kötetének rendszere (Egri, 1988). A L.I.F táblázat viszont sorrendjében nem követi a tradicionális magyar
számozást, azt, amelyet a bábolnai és a szilvásváradi méneskönyvekben használnak. A L.I.F jegyzékben
alkalmazott sorrendiség alapja, a klasszikus és a horvát kancacsaládokhoz hasonlóan, az alapító kanca (a
család legidôsebb kancája) eredete. Elôször a mezôhegyesi kancacsaládokat említettük meg, majd a bábolnai
eredetû, arab származású családot. Ezeket követték a Jankovič, az Esterházy, a Biedermann és a Pallavicini
grófok magánméneseiben létrejött kancacsaládok. A már említett „Karszt Párta” nevû család zárta a magyar
kancacsaládok listáját (1994).
A magyar méneskönyv I. kötetében (Egri, 1988) a Fogarasról származó kancacsaládok közül csak két
kancacsalád kerül megemlítésre az egykori állami és katonai ménesbôl származó alapító kancákig történt teljes
feltárás során. A román kancacsaládok háttere utáni mezôhegyesi törzskönyvekben való 1993. évi kutatás során
az adatok ellenôrzése, némileg korrigálva és kiegészítve megtörtént. Ezek mellett még két kancacsalád eredete
gyökerezett a 18. század végi Mezôhegyesen.
A késôbbi kutatások a sorrendiségben és a felosztásban még eredményeztek kisebb kiigazításokat.
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7.4 ROMÁN KANCACSALÁDOK
A román kancacsaládok háttereit már fent, a 6. pontban leírtuk. A L.I.F belsô jelentésében kidolgozott (Hop,
1994) kancacsalád-táblázatokat a L.I.F hivatalos kancacsalád-táblázataiba teljes terjedelmében átemelte.
7.5 ELISMERÉS
A fenti besorolásról készített új táblázatokat Hop 1994 ôszén mutatta be a L.I.F tenyésztôi bizottság ôszi
ülésén, amiket a bizottság elfogadott. A L.I.F párizsi éves záró közgyûlésén a táblázatokat és az elismert
fajtakeresztezések jegyzékét (lásd a 8. pontban) egyhangúlag elfogadta.
8. AZ ELIMSERT FAJTAKERESZTEZÉSEK TÁBLÁZATA (1994)
A fajtatiszta lipicai ló származásával szemben támasztott II. mellékletben és 4. pontban leírt követelmények
is lehetôséget adnak a lipicaitól eltérô – idegen – lóval való keresztezésre. A lipicai méneskönyvek „lezárásához”
ezeket a megengedett keresztezéseket szigorúan deﬁniálni kellett. Az 1918 utáni idôszak elfogadott keresztezései
pontosan számszerûsíthetôk. A L.I.F tenyésztôi bizottság titkára, Atjan Hop az alábbiak szerint deﬁniált.
A L.I.F ALAPSZABÁLY II. MELLÉKLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIVÉTELEK
A Nemzetközi Lipicai Szövetség (fajtatiszta lipicai lóval szemben támasztott követelmények)
alapszabályának I. mellékletében a 4. alpont az alábbi szabályt tartalmazza:
4. Kivételes esetben lipicai lóként ismerhetô el az arab, andalúz, lusitano és kladrubi származású egyed,
amennyiben azt tradicionális ménesben állították tenyésztésbe. „…”
A idegen fajtával történô keresztezéssel szemben támasztott követelmények:
1. Efféle keresztezést tradicionálisan elismert lipicai lovat tenyésztô ménesben végezzenek.
2. A keresztezés tervszerû tenyésztés része legyen, nyomon követhetô szelekcióval.
3. A keresztezés csak a lipicai ló tenyésztése érdekében történhet, vagyis csak a genetikai bázis bôvítését,
illetve a küllem és a jármód javítását szolgálhatja.
A 20. században, az I. világháborút követôen, a tradicionálisan elismert lipicai ménesekben folyt néhány
keresztezés az I. és a II. táblázatban olvashatók.
Azokat a keresztezéseket, amelyek a mai tenyészállatok származásában már nem jelennek meg, kizártuk
a tenyésztésbôl, és így a továbbiakban már nem folytatott tenyésztési próbálkozásnak minôsülnek.
Amennyiben a ló az I. és a II. táblázatban említett idegen génen kívül más gént tartalmaz, az az I. melléklet
4. alpontja értelmében nem tekinthetô fajtatiszta lipicai lónak.

8.1 KÖVETELMÉNYEK
Az a kérdés, hogy mi tekinthetô tradicionálisan elismert ménesnek, csak a lipicai fajta tágan értelmezett
kialakulás-története alapján válaszolható meg. Az eredeti, Lipicán létesült egykori királyi, császári, udvari
ménes mellett az egykori állami- és katonai ménesek – Mezôhegyes, Radautz, Piber és Fogaras – fontos szerepet
játszottak a lipicai fajta fejlôdésében. Sok, többnyire a nemesek tulajdonában álló magánménes is hozzájárult
a 19. század elejétôl a fajta genetikai alapjainak bôvüléséhez. A legnagyobb befolyással bíró méneseket néhány
nem klasszikus kancacsalád létrejöttének eredôméneseként említettük. A többi állami és magánménes
történelmi szempontból csak továbbörökítô volt. Az ehhez kapcsolódó legfontosabb szakirodalom Steinhausz
(1924, 1943), Wrangel (1893-1895), Gassebner (1896) és Dolenc (1980) neveihez fûzôdik.
A második kritérium a tervszerû tenyésztés, nyomon követhetô szelekcióval. Ezt egy tenyésztôszervezettel,
illetve egy tradicionális ménessel összefüggésben lehet adottnak feltételezni. A harmadik követelménnyel együtt
kizárólag azok a keresztezések elfogadottak, amelyek a lipicai ló tenyésztése érdekében, hosszú távú tenyésztési
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munka keretében valósulnak meg. A tenyésztési próbálkozások, az alkalmilag történt keresztezések és a
haszonállat-elôállító keresztezések a lipicai ló tenyésztésében kizártak. A sikertelen vagy tovább nem folytatott
keresztezéseket nem fogadjuk el. Jó példa erre a piberi szövetségi ménesben az 1970-es években történt
spanyol „Honroso” (2. ábra) és shagya-arab „Gazlan” nevû ménekkel történt keresztezések. A kistapolcsányi
ménesben 1924-25-ben fedezô kladrubi „Sacromoso” nevû mén sem található már meg manapság a lipicai
lovak származásában

2. ábra Honorosa andalúz mén Piberben fedezett (Brabenetz archív)

8.2 LIMITATÍV JEGYZÉK
Ha a 20. század 90-es évei elején megnézzük az ismert lipicai állami ménesek összes tenyészállatának
származását, könnyen megállapíthatjuk, hogy 1918 után a lipicai tenyésztésben mely idegen fajtákkal történt
keresztezések maradtak fenn.
Ebben a tekintetben a horvát tenyészkörzet különösen érdekes a shagya-arabok sajátságos alkalmazása
miatt. Az efféle keresztezések a đakovo-i (20-as évek) és a lipiki (50-es évek) ménesekben váltak gyakorlattá,
és a származásokban olykor még ma is fellelhetôk. Ðakovo-ban a 413 Shagya X-5 (Radautz, 1912) kapott
fedeztetési engedélyt. Említésre érdemes még a 132 Amurath Batosta XIX (Lipik, 1950) nevû keresztezett mén
(781 Amurath Shagya, 10 Batosta XIX után), amely különbözô tenyészkancák apjaként ismert. Az ellenôrzés
forrásául Steinhausz (1943) írása és különbözô horvát származási lapok (Hop, archiv) szolgáltak. Emellett,
ezen shagya-arabok háttere Brabenetz (1987) publikációjában is nyomon követhetô.
A hostau-i ménesben is fedeztek arab mének 1942 és 1945 között, amelynek hatásai a II. világháborút
követôen több ménesben is érezhetôek voltak. A német ménesvezetés a lipicai mének mellett a Miecznek ox
(Janow P., 1924), a Trypolis ox (Janow P., 1937) és a Lotnik ox (Dobuzek, 1938) nevû arab telivéreket is
alkalmazta a tenyésztésben. Kancaivadékaival Wimsbachban, Piberben és Lipicán folyt tovább a tenyésztés. Az
1943-ban Hostau-ban született keresztezett mén, Favory Kadina XXIII (Favory Blanca, Kadina XIII (shagyaarab) után) késôbb Lipicán kapott fedeztetési engedélyt.
A Shagya XXIII (Bábolna, 1942) a II. világháborút követôen a bábolnai lipicai tenyészetben való alkalmazása a
legjobb példája a L.I.F követelményének. Csak a 2 Favory Shagya (1948) (23 Favory XVIII után) tett eleget a ménesi
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szelekciós követelményeknek. A magyar erôteljes örökítô erejû Maestoso XXIX vitte tovább ezt a származást.
A L.I.F elismert keresztezéseket tartalmazó jegyzékébe 1994-ben hat arab, illetve shagya-arab származást
vettünk fel. Emellett csak egyetlen egy idegen génnel való keresztezést említettünk meg: a kladrubi, Noblessa
nevû kancát (1912). A karsztvidéki udvari ménesbôl (Lipica) származó ménesi kanca 1916-ban ellette Favory
Noblessát (apja: Favory Sarda). Ezt a mént az elsô világháborút követôen az olasz lipicai udvari ménesben
használták, és ma a lipicai és a monterotondo-i ménesek lovainak származásában tûnik fel.
Ezzel a rövid tájékoztatással igyekeztünk megvilágítani a fajtatiszta lipicai lóként elismert ló genetikai hátterét.
A késôbbi kutatások és a szerb méneskönyvek kiadása pár kiegészítést még eredményezett (lásd a 11. pontban).
Mindennek ellenére az 1994-ben megfogalmazott alapelvek még mindig érvényesek.
9. A FAJTATISZTA LIPICAI LÓ SZÁRMAZÁSÁVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK
ÚJRAFOGALMAZÁSA (2001)
Az elismert kancacsaládokat tartalmazó jegyzékkel és az elismert fajtakeresztezéseket tartalmazó jegyzékkel
együtt 1994 óta egyértelmûen rögzített, hogy melyek azok a lipicai lovak, amelyek fajtatisztának, vagy azzal
egyenértékûnek tekinthetôk. A lipicai ló tenyésztéstörténetével kapcsolatban bizonyos fokú szaktudás magától
értetôdôen nélkülözhetetlen, de a fontos szempontokat megfogalmaztuk, és azokat közösen elfogadtuk.
Kétségtelen, hogy ha a „fajtatiszta lipicai ló származásával szemben támasztott követelményekrôl” szóló
1986. évi eredeti szöveget jogi szempontok szerint értelmeznénk és kezelnénk, akkor a napi gyakorlatban
egyetlen egy fajtatiszta lipicai lóról sem beszélhetnénk! Az eredeti szöveg ugyanis szigorúan, anélkül került
megfogalmazásra, hogy ﬁgyelembe vette volna a fajta tenyésztés-történetének széles bázisát.
A 16. századtól kezdôdôen a karsztvidéki udvari ménesben a fedezômének egész áradatát ismerték. Az
ismert hat ménvonal, ahogyan azt a „követelmények” említik, valójában csak a 19. században jött létre. A saját
tenyészetbôl származó fedezômének mellett viszont az udvari ménes számos más, különbözô eredetû „barokk”
és keleti mént alkalmazott a tenyésztésben. És létezett a már a 19. században kihalt „Lipp” és „Toscanello”
ménvonal. Ezek a lovak mind megtalálhatók a mai lipicai lovak származásában. E 18 kancacsaládot elsôként a
19. század végi szakirodalmakban említik (Finger, 1930, kk. Oberstallmeisteramt, 1880). A karsztvidéki udvari
ménes eredeti méneskönyveiben viszont egészen biztosan van még 10 másik olyan kancacsalád, amelyeknek
ma már nincsen élô, egyenes ági leszármazottja. Ezek a kancacsaládok részben a piberi szövetségi ménes
archívumában található kéziratban olvashatók.
Ha az alapszabály 1986. évi eredeti szövegének 1. pontjában szerepelô „hiánytalanul” szót szó szerint
értelmezzük, ebben az értelemben nem létezik fajtatiszta lipicai ló. Minden mai lipicai ló származásában
valamilyen módon az eredeti szövegben nem említett udvari ménesbôl származó ôsökre megy vissza.
Mindemellett a 18 klasszikus kancacsalád említése sem áll kapcsolatban a 20. század valóságával, ahogyan
arra a fentiekben már utaltunk a 7.1 alpont alatt.
Ebbôl következik, hogy a fajtatiszta tenyésztés deﬁníciójának újbóli megfogalmazása elkerülhetetlenné vált.
A L.I.F tenyésztôi bizottság ôszi ülésén többek között Egri Zoltán javaslatára elhatároztuk, hogy az alapszabály
eredeti szövegét átdolgozzuk. Atjan Hop készítette el a soron következô szöveget, amelyet a kis létszámú
tenyésztôi bizottság (Dr. Werner Pohl, Mag. Janez Rus, Egri Zoltán) elfogadott. A L.I.F 2001. évi brüsszeli
közgyûlésén a szövegmódosítást egyhangúlag elfogadtuk. Az eredeti szövegezés 1-3 bekezdését az új 1. bekezdés
helyettesítette. A 4. bekezdésbôl az átdolgozott szövegben 2. bekezdés lett.
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A fajtatiszta lipicai ló származásával szemben támasztott követelmények
(átdolgozott szöveg – 2001. október)
(A fajtatiszta tenyésztés követelménye a L.I.F eljárási szabályzata 2. bekezdése, 6. cikkelye értelmében. A
L.I.F alapszabályának II. mellékletében deﬁniálva)
1. A lipicai ló akkor vezethetô be fajtatiszta egyedként a törzskönyvbe, ha az származásában hiánytalanul
visszavezethetô:
- a hat klasszikus és a két nem klasszikus ménvonalra (CONVERSANO, FAVORY, INCITATO,
MAESTOSO, NEAPOLITANO, PLUTO, SIGLAVY, TULIPAN), illetve
- az egykori lipicai udvari ménesben (1580-1915) tenyésztésben álló fedezôménre, illetve
- az egykori lipicai udvari ménesben (1580-1915) tenyésztésben álló kancacsaládra, vagy
- más, tradicionális lipicai tenyészetben kialakult és ma elismert kancacsaládra.
2. Kivételes esetben lipicai lóként ismerhetô el az arab, andalúz, lusitano és kladrubi származású egyed,
amennyiben azt tradicionális ménesben állították tenyésztésbe. //…//

10. AZ UTOLSÓ MÓDOSÍTÁSOK
10.1 MAGYAR KANCACSALÁDOK (2004)
A svéd lipicai tenyésztôszövetség méneskönyveinek 2003. évi alapos áttanulmányozása során két meg nem
nevezett magyar kancacsaládra bukkantak. A bábolnai és a szilvásváradi állami ménesbôl eredô két Svédországba
importált kanca származása két különbözô, Magyarországon már kihalt kancacsaládra vezetett vissza. Ezért
ezt a két kancacsaládot (461 Bukovina és 555 Generale XXII – mindkét kanca tradicionális, a mezôhegyesi
ménesbôl származik és már a fogarasi méneskönyvben is utalnak rájuk) fel kellett venni a L.I.F jegyzék magyar
kancacsaládjai közé. A döntést 2004-ben Lipicán a L.I.F tenyésztôi bizottság ülésén hoztuk meg.
A jegyzék módosításakor az „Anemone” nevû kancacsaládot is a magyar kancacsaládok közé soroltuk.
Eredetileg ez a kancacsalád a horvát kancacsaládok között szerepelt, de ez a család is a magyar mezôhegyesi
ménesben gyökerezik. Az 502 Mozsgó Perla nevû kancacsalád a Jankoviči háttér miatt a horvát kancacsaládok
közé került.
A magyar kancacsaládokat tartalmazó L.I.F táblázat 2004 óta összesen 16 kancacsaládot tartalmaz. Hop
piberi ménes archívumában végzett további kutatásai során kiderült, hogy a „2052 Neapolitano Szerena”
nevû kancacsalád (a magyar méneskönyv I. kötetében (Egri, 1988) az Esterházy gróf tatai ménesének önálló
kancacsaládjaként szerepel) az „Almerina” nevû klasszikus kancacsalád oldalága. Ennek ellenére az a határozat
született, hogy a félreértések elkerülése végett a magyar táblázatban való külön szerepeltetése ezt követôen is
megmarad.
10.2 HORVÁT KANCACSALÁDOK (2004)
Ahogyan említettük, 2004-tôl kezdôdôen az „Anemone” nevû eredeti mezôhegyesi kancacsaládot a magyar
családok között szerepeltetjük. Ezen túlmenôen a 2003-ban megjelentetett szerb lipicai méneskönyvbôl
(Jastsenjski, 2003) kiderült, hogy a „Manczi” (Cabuna, 1899 elôtt) nevû horvát kancacsalád nem halt ki,
hanem Karasica néven a szerb tenyésztésben található meg. Ezért ezt a családot 2004-ben felvettük a horvát
kancacsaládok közé. Az 502 Mozsgo Perla nevû családot, ahogyan említettük, a magyar kancacsaládok közül a
Jankoviči háttér miatt a horvát kancacsaládok közé soroltuk át.
Így a horvát kancacsaládokat tartalmazó L.I.F jegyzék 2004 óta 15 kancacsaládot tartalmaz.
Az „Alka-Pliva” nevû kancacsalád (7.2 pont alatt tárgyaltuk), amely már csak a boszniai, vucijak-i állami
ménesben található, 2004-ben bôvült. A Cacic et. al. (2005) által végzett kutatások igazolták, hogy a boszniai
család, és annak genealógiailag kapcsolódó oldalága, a „Lisa-Cica” (eddig csak a horvát köztenyésztésben
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szerepelt), ugyanazzal az mtDNS-sel rendelkezik, mint az „Englanderia” nevû klasszikus kancacsalád. Ez az
eredmény a L.I.F tenyésztô bizottság 2004-ben Lipicán megrendezett ülésén került bemutatásra. A „Lisa-Cica”
nevû oldalágat így felmentették a horvát köztenyésztés anonimitása alól. Vagyis azt a történelmi szájhagyományt
(Romic (1957) is említette), amely szerint az „Alka-Pliva” nevû kancacsaládnak az „Englanderia” nevû klasszikus kancacsaládnak kell lennie, a modern kutatási technika is igazolta.
11. AZ UTOLSÓ MÓDOSÍTÁSOK: ELISMERT KERESZTEZÉSEK (2004)
A szerb lipicai méneskönyv I. kötetét (Jastsenjski, 2003) 2003-ban tették közzé. A méneskönyv nemcsak a
szerb magántenyésztés lipicai lovait, hanem a karadjordjevo-i állami ménes lovait is tartalmazza. Mivel ez az
állami ménes évtizedek óta saját útját járta, ménesi szinten (shagya)-arabokkal keresztezett, az elismert idegen
génhátterû keresztezések jegyzékét (lásd a 8. pont alatt) bôvíteni kellett.
A L.I.F tenyésztôi bizottság 1994. évi ülésén a karadjordjevo-i ménes ezen keresztezéseit tudatosan ﬁgyelmen kívül
hagytuk, mert akkoriban hiányoztak a részletes adatok. Határoztunk viszont arról, hogy ezeket a kereszetzéseket
sehol máshol sem ismerjük el. E döntés miatt Lipicán a „2528 Maestoso Aida VIII” (Karadjordjevo, 1970) utódjait
kivették a tenyésztésbôl. A szerb méneskönyv I. kötetének közzétételével ezt a döntést érvénytelenítettük.
A L.I.F tenyésztôi bizottság 2004. évi lipicai ülésén megegyezés született a Szerbia által bemutatott
genealógiai hátterek tekintetében és elfogadtuk a méneskönyvet. Ezt követôen elfogadtunk 3 egyéni, (shagya-)
arabbal történt keresztezést, hasonlóan a karadjordjevo-i lipicai ménesben a II. világháborút követôen végzett
keresztezésekhez: 516 Darinka XIII (1944); 594 Hanka III (1966) és 578 Fatiha IV (1957). Ezen túlmenôen még
két Novi slankameni ménesbeli keresztezést is elismertünk; ezeket a karadjordjevo-i ménes tenyésztette tovább:
30 Rusalka (1942) és 35 Aida (1942).
Az elismert keresztezéseket tartalmazó táblázatban ezekkel a kiegészítésekkel együtt 2004 óta 11 egyéni
esetet neveztünk meg. Ezzel minden elismert keresztezést megneveztünk. A lipicai fajta I. világháborút követô
tenyésztés-történetében nincs egyéb megnevezendô keresztezés, „a fajtatiszta lipicai ló származásával szemben
támasztott követelmények” 2. bekezdéséhez hasonlóan, kivéve a jövôbeli terveket.
Dr. Hecker Walter „A bábolnai arab ló tenyésztése” címû könyvének (Hecker, 1994) megjelenését követôen
a fajtába keresztezett arab lovaknak és a kancacsaládok alapító kancáinak a hátterét le lehetett ellenôrizni. A
táblázatban szerepelô származási adatokat is ki tudtuk egészíteni.
12. A JÖVÔBEN LEHETSÉGES MÓDOSÍTÁSOK
Nem gondoljuk, hogy a kancacsaládokról készített L.I.F táblázatok váza és tartalma a jövôben szerkezetileg
még változni fog. A jegyzéket a tágan értelmezett tenyésztéstörténet ismert genealógiai adatai alapján állítottuk
össze. Legfeljebb az új kutatási eredmények alapján történhetnek bizonyos igazítások vagy további adatok
felvétele. Figyelembe kell viszont venni, hogy a kancacsaládok tradicionális felosztása az ún. alapító kancák egy
csoportjának az eredeteként ismert. Ezen kancák mögött (többnyire a család neve miatt ismert) a rendelkezésre
álló méneskönyvekben szereplô származási adatok nem folytatódnak. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy
azok mögött nem lenne származás. Egyszerûen hiányoznak a könyvek. Elképzelhetô, hogy az archívok további
kutatása még több adatot szolgáltatna, és talán mai kancacsaládokat vonna össze. Ha két alapító kanca anyai
oldalon rokonnak tûnik, hirtelen, rögtön két vagy több család is egybeolvadna. Ehhez a feltevéshez vezet az a
megállapítás, hogy a L.I.F jegyzékben 60 kancacsalád szerepel, ugyanakkor az INCO COPERNICUS projekt
keretében végzett kutatás csak 37 különbözô mtDNS haplotípust mutatott ki (lásd Kavar et al, 2002).
Emellett a L.I.F 2. bekezdésében megfogalmazott követelményeknek megfelelôen a tradicionális állami ménesek
számára az idegen fajtával történô keresztezés mindig lehetôségként kínálkozik. A magyar szilvásváradi állami
ménesben egy 2007. évi tenyésztési kísérlet keresztezett egyedeit például a ménes tenyészkancái közé vettük fel
(a „Ligeiro” nevû lusitano mén lányai). Elképzelhetô, hogy a L.I.F a következô generációkat fajtatiszta lipicai
lovaknak tekinti majd, s ekkor a L.I.F ide vonatkozó táblázata egy újabb elismert keresztezéssel egészül ki.
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13. KÖVETKEZTETÉS
A lipicai kancacsaládok és az elfogadott keresztezések L.I.F jegyzékének közzétételével le tudtuk zárni a
lipicai méneskönyvet. Azzal egyértelmûen meghatároztuk, más ismert tradicionális lófajtához hasonlóan, hogy
származásában melyik lipicai ló tekinthetô fajtatisztának.
Annak ellenére, hogy az 1986. évi L.I.F meghatározás a genealógiai háttérre vonatkozó feltételeket
nem teljesen pontosan írta le, a kancacsaládokról és az elismert keresztezésekrôl készülô jegyzék (1194) és
a módosított deﬁníció (2001 óta) kijelölik a gyakorlatban a „fajtatiszta lipicai ló származásával szemben
támasztott követelmények” határait.
A lipicai lófajta olykor nagyon szerteágazó keletkezés- és kialakulás-történetének ellenére a L.I.F „fajtatiszta
lipicai ló származásával szemben támasztott követelmények” megfogalmazásával genealógiai szempontból
egyértelmûen rögzíti, hogy mi tekinthetô fajtatiszta lipicai lónak.
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XI. ábra Favory Reseda szlovák mén a kistapolcsányi ménesbôl (Fotó: Horny)
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11. FEJEZET
THOMAS DRUML ÉS GOTTFRIED BREM

Genetikai alapok
A DNS-kettôs hélix a genetikai információ raktára. A sejtmagban teljes makromolekulaként
tárolódik. Bázisból (adenin, tiamin, citozin, vagy guanin), pentózcukorból (C5-cukor; dezoxiribóz) és
foszforsavmaradékból álló mononukleotidok alkotják. Az egyes mononukleotidok polinukleotid lánccá
kötôdnek össze. A DNS jellemzôje, hogy két polinukleotid lánc egy dupla lánccá egyesül, az annak oldalából
leágazó bázisok páronként egymással szemben helyezkednek el. Csak a komplementer bázispárok létrejötte
lehetséges, vagyis az adenin/tiamin (2 hidrogén-kötés), illetve a guanin/citozin (3 hidrogén-kötés). Kettôs
hélixként mindkét hosszanti lánc egymás körül jobb irányba csavarodik. A genom az élôlények fajától
függôen különbözô számú kromoszómára oszlik. Az emlôsök diploid kromoszómakészletû ivari sejtekkel
rendelkeznek. A sejtmag-genomon kívül az állatok a mitokondriumukban még önálló DNS-sel is bírnak, ez
az ún. mitokondrionális DNS (mtDNS) (lásd a 16. fejezetben).
Az emlôsök esetében a sejtmag-genom mintegy 3,3 milliárd bázispárból (1. ábra) áll. A mitokondrionális
DNS egy sejt teljes DNS készletének kb. 1 %-át teszi ki. A 3,3 milliárd bázispárnak csak 25%-a (825 millió
bázispár) található a génekben. A genomoknak csupán 1,5-2,5%-a (66 millió bázispár) kódol fehérjét. A
sejtmag-genom maradó 97,5%-a nem kódoló részeket (pl. regulációs DNS, intronok, szekvencia-ismétlôdések,
pszeudogének, és az ún. „értelmetlen” DNS szálak) foglalnak magukban.

1. ábra Az emlôsök genom állományának szerkezete (Druml szerkesztése)

Míg a fehérjéket kódoló gének fôként a betegségeket és a teljesítményt meghatározó gének miatt fontosak, a
repetitív és a nem kódoló DNS-ek - amelyek esetében nagyobb a mutációs ráta – vizsgálatával az egyedrôl több
információ nyerhetô. Ez az alapja a molekuláris genetikai evolúciókutatásban való használatuknak.
A mutáció létrejöhet az egyes bázisokon (pontmutáció) vagy a kromoszóma egyes részein (kromoszóma-
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mutáció). A belsô és a külsô hatások miatt a test összes DNS-e állandóan ki van téve a mutációnak. Bármely
állati sejtben akár 100 deamináció is végbemehet naponta, de ez a javítóenzimeknek köszönhetôen azonnal
vissza is fordítódik. A genetikusok számára érdekes mutációk az ivarsejtekben (haploid sejtek) mennek
végbe, és a testi sejtek mutációival összehasonlítva viszonylag ritkán fordulnak elô. Csak a csíravonal-mutáció
öröklôdik tovább az utódokra. Ezen változásoknak a többsége az élôlényekre semleges vagy negatív hatást
fejt ki. A mutáció nagyon ritkán eredményez olyan gént, illetve allélt, amely az élôlény számára elônyt nyújt
a környezetéhez való jobb alkalmazkodásban, és ezáltal növeli annak reprodukciós sikerét. Ha manapság az
élô állatok DNS-szekvenciáit vagy genomszerkezetét analizáljuk, fôként olyan mutációkat vizsgálunk, amelyek
semleges vagy pozitív szelekciós értékkel jellemezhetôk. A mutáció generációról generációra tovább adódik,
így statisztikai eljárások segítségével a fajok keletkezés-történetében, illetve a fajták fejlôdés-történetében
gyakorlatilag karakterekként olvashatók és értelmezhetôk.
A mutáció során a génnek, az „alléllnak” módosított mása keletkezik. Annak valószínûségét, hogy az A allél a
alléllá mutálódik, mutációs nyomással jelöljük. Az allélok számát a populáció génkészletének nevezzük (vagyis
nem az élôlény génjeinek a számát). Egy 100.000-tôl több mint 1.000.000 génnel rendelkezô élôlény esetében a
generációnkénti csekély mutációs ráta (spontán változások) (génenként és generációnként 10-4 és10-6 között)
ellenére az egyeden belüli bármilyen típusú mutáció esélye nagy. Az ember ivarsejtjeinek 10-40%-ában legalább
egy gén mutálódik. A mutációs ráta és az evolúciós ráta nem korrelálnak egymással, mert a generációnkénti
mutáció csak nagyon kevéssel járul hozzá a génkészlet variabilitásához. A mutációs rátát a külsô hatások, pl.
a hômérséklet, az UV-fény, egyéb magas energetikai sugárzások, mint röntgen- és gammasugárzás; továbbá
mutagén anyagok befolyásolják.
És végül, a genetikai változások egyetlen forrásai a mutációk. A ráksejtek pl. a test sejtjeinek mutációjával
keletkeznek. A mutációk önmagukban többnyire kedvezôtlenek. A szelekció a kedvezôtlen mutációk eltávolítását
vagy kiselejtezését jelenti, vagyis a mutagén élôlény nem éri el az ivarérettséget, mert még elôtte elpusztul,
vagy genetikai módosulása miatt az ellenségek, illetve a környezeti tényezôk teszik tönkre azokat. Ennél fogva,
a mutáció többnyire nem fejti ki hatását a fenotípusra, nem a DNS nem kódoló részeiben zajlik. Evolúciós
értelemben ezek a mutációk megmaradnak, mert a hordozójuk számára nem fejt ki hátrányos, úgyszólván
szelekciós hatást.
Az öröklôdés-vizsgálatok azt mutatják, hogy a gének és az ismertetôjegyek között szoros összefüggés
(pleitrópia) áll fenn. Röviden megfogalmazva egy gén több fenotípusos tulajdonságra fejti ki a hatását. A
melanóma például viszonylag gyakran fordul elô szürke színû lovakon, nem okoz viszont letalitást, illetve nem
fejt ki vitalitást korlátozó hatást. A szürkétôl eltérô színû lovakkal ellentétben, a fekete lovon a nagyon ritkán
elôforduló melanóma többnyire elhullással végzôdik. A szürke színt meghatározó gén tehát hatással van a
szôrtakaró színére és a melanóma jellegére is. Máskor, néha egyetlen tulajdonságot több gén határoz meg,
ezt nevezzük poligéniának. A lovak alapszíneinek kialakulását – sárga, fekete, pej – például két domináns gén
irányítja. A pej színt (vad típusú pej szín – fordító megjegyzése: a gén variációi az allélek, a legelterjedtebb allélt
vad típusúnak, a ritkábbat mutáns allélnek nevezik) például az extenzió (E fekete gén) és az agouti (A pej gén)
szabályozza; az E gén fekete pigmentet termel, ami az A variánson keresztül tud szétoszlani.
A genetikai variabilitás növelésébôl adódó elôny kiegyenlíti sok eseti mutáció kedvezôtlen hatását. Ez azt
jelenti, hogy egy gén különbözô formákban, ún. allélokban jelenhet meg, hogy a jövôben, adott körülmények
esetén a környezet változásaira reagálni tudjon.
Az állandó mutációk hatására a genom a generációk folyamán megváltozik. Ezáltal az összes allél- és a
populáció genomjában megváltozott gének- továbbá a génkészlet (a teljes allél állomány) mennyisége is változik.
Egy populáció egyedei viszont a génkészletnek csak egy részét birtokolják, ami a fajok/fajták változása miatt
fontos. Ha pl. egy nagyobb populáció kevés számú egyedét távoli térségekbe helyezik át, akkor igen gyors változás
következik be a génállományban egyrészt azért, mert a kevés számú egyed nem képes az eredendô nagyságú fajta
teljes génállományát lefedni, másrészt a távoli térséghez alkalmazkodni kell, ami sok egyednek nem sikerül, vagyis
azok kiesnek a szaporodásból. De vele együtt kiesnek azok a gének is, amelyeket ezek az egyedek hordoztak.
Csak a kettôs veszteség (kisebb populáció által hordozott töredék génállomány, az akklimatizáció során elpusztult
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egyedekkel elveszett génállomány) után fennmaradt génállomány jellemzi ezek után a (rész)fajtát, aminek
a génállomány-változása sokkal gyorsabban megy végbe, mintha azt az eredeti nagy állománnyal vitték volna
véghez. Ezt a folyamatot nevezzük génsodródásnak (drift). Egy populáció génkészletének megváltozását (fajon
belüli változások) elôidézô belsô és külsô feltételeket, mikro-evolúciónak nevezzük.
SZELEKCIÓ
A szelekciónál a Hardy-Weinberg szabály (Godfrey Harold Hardy és Wilhelm Weinberg matematikusokról
kapta a nevét) érvényesül. A szabály kimondja, hogy idealizált populációban, amelyben a párosodás valószínûsége
bármely két egyed között ugyanakkora, nincs mutáció és nincs szelekció, vagyis nincs evolúció – és ezért, az
allélgyakoriság hosszú távon állandó. Az emlôsök genetikai információja diploid formában tárolódik, egy gén
két allélból áll. Egy populációban egy gén több allélból állhat, egy egyedben viszont egy gén csak két allélból.
Amennyiben egy gén két azonos allélból (A1A1 vagy A2A2) áll, akkor az egyed azon a génhelyen (lókuszon)
homozigóta. Ha a gén a populációban elôforduló különbözô allélokból (A1A2 vagy A1A3) tevôdik össze, akkor
a gén heterozigóta formában van jelen.
1. táblázat A Hardy-Weinberg egyensúlyi állapotot ábrázoló Punnett tábla

Nôivar
Hímivar

A1 (p)

A2 (q)

A1 (p)

A1A1 (p2)

A1A2 (pq)

A2 (q)

A1A2 (pq)

A2A2 (q2)

Genotípus frekvencia

Allélgyakoriságok
• A génkészlet allélgyakorisága az ideális populációban állandó.
• Az allélok relatív gyakorisága egymásnak komplementerei.
• p + q = 1 illetve p + q + r + s … = 1
• p: az A1 allél elôfordulásának relatív gyakorisága; q: az A2 allél allélgyakorisága (A1 komplementere)

Allélfrekvencia p

2. ábra Genotípus frekvenciák (az egyes genotípusok elôfordulásának relatív gyakorisága) (Druml szerkesztése)

•
•
•
•
•

egy génkészlet genotípus-gyakorisága az ideális populációban konstans, h = gyakoriság
p2 + 2pq +q2 = 1
p2 = h(A1A1)
2pq = h(A1A2)
q2 = h((A2A2)
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Amennyiben a genotípusok gyakorisága, illetve az allélfrekvencia ismeretében egy genotípus gyakorisága
ismert, akkor e képletek segítségével kiszámítható egy allél gyakorisága a populációban. Az „ideális populáció”
elméleti feltevés, ennek ellenére a képletek sikeresen alkalmazhatók a gyakorlatban is.
A természetes kiválasztódás illetve szelekció nagyon lassan, generációk elteltével változtatja meg a
populáció képét; egy, illetve kevés generáció során a változás nem szükségszerûen követhetô nyomon.
Amennyiben megváltoznak a körülmények, a természetes kiválasztódás, illetve az emberi szelekció folytán a
populáció bizonyos tulajdonságai elônyben részesülnek. Ezzel ellentétes szélsôséges esetben a populáció akár
el is pusztulhat. A természeti katasztrófák, mint a földrengés, a vulkánkitörés, vagy más hatások – mint pl. a ló
esetében az 1920-as és az 1950-es évek gépesítési hulláma - természetes módon is hozzájárulhatnak egyik vagy
másik populáció génkészletének megváltozásához, akár egy populáció (fajta) megszûnéséhez.
A természetes szelekció mindig a fenotípusra hat. A környezethez jobban alkalmazkodni képes (akár
elônyösebb külsô megjelenésû) egyedek nagyobb valószínûséggel nemzenek ivarérettségig eljutó egyedeket, mint
a kedvezôtlenebb fenotípussal rendelkezôk. Ily módon befolyásolódik a kiinduló genotípus. A populációban
szelekciós nyomás alakul ki, ami egy tulajdonság varianciagörbéjét, vagyis a középérték szóródását módosítja:
• stabilizáló szelekció: a szélsôséges eltérések kiküszöbölésével az átlag körül tömörülô egyedeket részesíti
elônyben, a populáció átlagától negatív és pozitív irányban lényegesen eltérôket kizárja a tenyésztésbôl.
• irányított szelekció: a populációnak a szelekció szempontjából kedvezô tulajdonságok felé történô változását
ösztönzi.
• diszruptív szelekció: egy fenotípusos tulajdonság szélsô értékeinek elônyben részesítésével a homogén
populációban különbségeket hoz létre, lényegében kettéosztja a populációt.
3.1.4 STABILIZÁLÓ SZELEKCIÓ
Az ún. stabilizáló (= optimalizáló vagy normalizáló) szelekció az optimális – a folyamatosan változó környezeti
feltételekhez könnyedén alkalmazkodni tudó - egyedeket tartja fenn (ezeknek ad szaporodási lehetôséget), a
szélsôségeket mutató egyedeket kizárja a populációból (a továbbtenyésztésbôl) (3. ábra).
Ezáltal a mutációs nyomás és a génmigráció (másik populáció egyedeivel való keveredés, pl. importokat
követôen) miatt a populáció génkészletében lehetséges variációnövekedés újból csökken. A genetikai variabilitás
viszonylag szûk tartományban marad, a környezeti hatásokra nincs élénk reakció. A stabilizáló szelekció
jelentôs szerepet játszik a természetben, de az ún. fenntartó tenyésztésben is (amikor nem kívánjuk a populáció
genetikai szerkezetét megváltoztatni, pl. génrezerv állományokban).
kiinduló generáció
középérték

szelekciós nyomás

szelekciós nyomás

következô generáció

3. ábra Stabilizáló szelekció (Druml szerkesztése)
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3.1.5 IRÁNYÍTOTT SZELEKCIÓ
Az irányított szelekció egy populáció valamilyen irányba történô megváltozását idézi elô. Ebben az esetben
egy tulajdonság viselôjét, a populáció tulajdonság-spektrumának szélén lévô egyedet, részesítik elônyben (4.
ábra). Ha pl. egy populációnak új környezeti tényezôkhöz vagy tenyésztési célhoz kell alkalmazkodnia, azok
az egyedek fognak elônyben részesülni, amelyek az új keretfeltételekhez jobban alkalmazkodnak, ez pedig a
génkészlet változására fog hatást gyakorolni. Nagyon erôteljes irányított szelekció zajlik a célirányos tenyésztés
esetén, annak fontos jellemzôje. A természetben is elôfordulhat irányított szelekció, ha a populáció fokozatosan
új területet népesít be, vagy ha egy terület környezeti feltételei fokozatosan változnak, pl. az éghajlat hûvösebb
vagy szárazabb lesz, vagy az ellenségek megváltozott esélyekkel indulnak.
kiinduló generáció
középérték

szelekciós nyomás

következô generáció

4. ábra Irányított szelekció (Druml szerkesztése)

3.1.6 DISZRUPTÍV SZELEKCIÓ
A diszruptív (diverziﬁkáló) szelekció a vele ellentétes stabilizáló szelekciónál ritkább folyamat. A fajta
egy fenotípusos tulajdonsága tekintetében két vagy több lehetséges változatra tagolódik a szigorú szelekció
következményeként. Az állattenyésztésben ennek a szelekciónak alig van jelentôsége. A diszruptív szelekcióra
példa lehet a német melegvérû ló tenyésztése, ahol a populáción belül kétféle teljesítménytípusú lóra
szelektáltak: díjlovaglásban és díjugratásban kiemelkedôen teljesítô lóra. Ebbôl az okból kifolyólag a díjlovakra
és az ugrólovakra jellemzô tulajdonságok között negatív korreláció alakult ki (vö.: 7. ábra).
kiinduló generáció

középérték
szelekciós nyomás

következô generáció

5. ábra Diszruptív szelekció (Druml szerkesztése)
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Genetikai sodródás
A populációk fejlôdésének további fontos, az elôzôekben már említett genetikai paramétere a genetikai
sodródás. A szülôktôl származó gének a véletlennek köszönhetôen öröklôdnek át az utódokra. Ez azt jelenti,
hogy nem lehet elôre megmondani, hogy a következô generációra mely gének fognak továbböröklôdni.
Ugyanaz a helyzet, mint abban a kártyajátékban, ahol 5 piros és 5 fekete lapból 4 lapot húzunk véletlenszerûen.
Elôfordulhat, hogy csak piros lapokat húzunk. Ha a kártyalapokat allélokkal helyettesítjük, akkor a példánál
maradva, a fekete gének ebben a generációban örökre elvesztek. Az állattenyésztésben ezt a negatív hatást
„genetikai sodródásnak” nevezzük (6. ábra). A genetikai sodródás következményeit gyakran egereken és
drozoﬁlákon (klasszikus genetikai laborállat) végzett kísérletekkel szemléltetjük.
A génsodródás kialakulásáért több tényezô is felelôs, így:
• a populációnagyság
• az ivararány
• a generáció intervallum, és
• a beltenyésztés.

Allélfrekvencia

Generáció

Generáció

6. ábra A populációnagyság hatása a véletlenszerû genetikai sodródásra (Druml szerkesztése)

Populációnagyság
A veszélyeztetett háziállatfajták, különösen a ló fenntartásának problémája, hogy viszonylag kevés és
változó számú tenyészállat áll tenyésztésben. Az I. és a II. világháború komoly veszélyt, ezen túlmenôen
fordulópontokat is jelentett a lipicai ló tenyésztésében. A gyors hanyatlás során a ménesek és a köztenyésztés
megszûnésével, valamint a szerkezet-átalakítások miatt sok ló, és azokkal együtt sok genetikai információ
veszett el végérvényesen. A fenntartó tenyésztés egyik leglényegesebb tényezôje a populációnagyság, mert az
jelentôs hatásokat gyakorol a genetikai sodródásra és a beltenyésztésre.
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Ivararány
A vadállatok populációjával ellentétben, ahol a természetes ivararány közel 1:1, a mezôgazdasági haszonállatok esetében a hímivarú egyedek hátrányára tolódik el az arány. Az efféle populáció tenyésztési szempontból kevésbé hatékony, mint ahogyan azt az egyedek összlétszáma sejteti. Pl. ha egy 200, egymással rokonságban
nem álló kanca ménesünkben két mén áll rendelkezésre, akkor az elsô generációban két féltestvér-csoportot
állítunk elô. Amennyiben viszont 100, egymással rokonságban nem álló kancánkhoz 100 mén áll rendelkezésre
fedeztetéshez, akkor a ménesünkben gyakorlatilag nem alakul ki rokoni kapcsolat. A példán keresztül világossá
válik, hogy valójában nem a tényleges populációnagyság a döntô, hanem az effektív populációnagyság (fordító
megjegyzése: az az elméleti szám, ami 1:1 ivararányra átszámított állománynagyságot ad meg), amit az ivararány határoz meg. Minél kisebb a populáció, annál több hímivarú egyedre van szükség.
Generáció intervallum
A generáció intervallum az az idôtartam, ami az utód születésekor a szülôk átlagos életkorából és az utód
nemzôképességének átlagos életkorából adódik. Minden generációváltásnál genetikai sodródás tapasztalható,
ezért a kis populációkban tanácsos a generációváltások számát minimalizálni. A gyakorlat számára ez azt
jelenti, hogy a méneket és a kancákat lehetôleg hosszú ideig kell tenyésztésben tartani, és az utódok tenyésztésbe
állítására hosszabb idôt kell hagyni, vagyis csak a 4. illetve az 5. csikót szabad a továbbtenyésztés szempontjából
tenyésztésbe állítani. Pontosan a mének esetében mutatták ki, hogy azok tenyésztési potenciálja csak késôn
mutatkozik meg, sok esetében talán túl késôn. Fôként a „középkorú” mének esetében kellene pontosan
átgondolni azok tenyésztésbôl való kivételének az okát.
Beltenyésztés
A genetika témakörében alig akad
még egy olyan gyakran – részben
polemikusan is – használt kifejezés,
mint a beltenyésztés. A beltenyésztés
egyik oldalról fontos tenyésztési
eszköze például a fajta értékes
tulajdonságainak a konszolidálására,
másrészt viszont negatív hatásai
miatt félünk tôle. Elôször a 20.
század elején, a mendeli öröklôdés
szabályainak közzétételével foglalkoztak tudományosan a témával.
A következôkben a beltenyésztés
általános alapjaira és hatásaira irányítjuk a ﬁgyelmet.
A beltenyésztés a rokonságban
lévô állatok keresztezését jelenti. A
rokonsági foktól függôen többékevésbé egyesíti a származásilag
azonos géneket az utódokban. A
beltenyésztés foka annál magasabb,
minél közelebbi a rokonság a
szülôk között. Az a teljes testvérek,
illetve szülô-ivadék párosításakor
a legnagyobb (7. ábra). A homozigótaság foka növekszik.

unokahúg x nagybácsi párosítás, beltenyésztési együttható 9,4%

féltestvér párosítás, beltenyésztési együttható 12,5%

anya x ﬁa párosítás, a mén teljes beltenyésztési együttható 32%
7. ábra Különbözô rokonsági fokú származások; unoka x lány; féltestvér és teljes testvér
párosítások (Druml szerkesztése)
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Beltenyésztéssel rögzíthetô a kívánatos tulajdonság a fajtán belül. Minél nagyobb a homozigótaság foka,
annál biztosabban öröklôdik át a kívánatos tulajdonság a következô generációra. Pontosan ez a mechanizmus
mûködött a ménesekben és vezetett a méntörzsek létrejöttéhez. Csak a legjobb kancákat fedeztették az
újonnan beszerzett, értékes ménekkel, és a következôkben a beltenyésztést kihasználva arra törekedtek, hogy a
vonalalapítót felhalmozzák az utód származásában (4. -5. generáció).
Ennek az eljárásnak az volt a lényege, hogy a heterogén kiindulási lóanyagot új fajták, illetve típusok
létesítésével egységesítsék. Azt viszont nem szabad elfeledni, hogy ezeknek a tenyésztési módoknak az
alkalmazásához szakmai felkészültség és elegendô állománynagyság szükséges. Ezt a fajta tenyésztéstechnikát
nem lehetett a köztenyésztésben alkalmazni, ahol sem elég szakmai felkészültség, sem elegendô, egyöntetû
állománynagyság nem állt rendelkezésre (8. ábra). A részben a parasztság kezén lévô állományokban kialakult
beltenyésztés nem tervszerû munka és nem kontrollált stratégia következményeként valósult meg, valójában
földrajzi és gazdasági adottságokra vezethetô vissza.
A beltenyésztéstôl ma azért félnek, mert általa a genetikai variabilitásban bekövetkezô veszteséggel kell számolni.
Az egyes fajták alapításakor, a 16-19. században a genetikai potenciálnak széles bázisa volt. A 20. században ébredezô
fajtatenyésztés gondolatával a méneskönyveket kezdték lezárni, és a populáción belül tovább szelektálni. Ezáltal,
természetes módon beszûkült a jellemzô tulajdonság meglévô varianciája. A lótenyésztésben nagyon kiélezett ez a
probléma, mert az elsô világháborútól kezdve sem az ipar, sem a katonaság, sem a szállítmányozás nem igényelte a
lovat, azt csak a mezôgazdaság, és kisebb mértékben más használati formák igényelték. A II. világháborút követôen
az európai lópopulációban ismét csökkenés következett be, amely folyamat egészen az 1970-es évekig tartott. Ezt a
folyamatot a „lótenyésztés általános válságaként” is jellemzik.
A megcsonkított populációkban a
zárt törzskönyvekkel folyt tenyésztés
természetesen megnöveli a rokonsági fokot, hiszen a törzskönyv
minden egyede ugyanarra az ôspopulációra (alapító populációra)
vezethetô vissza. Ezért az ilyen zárt
populációban a rokonsági foknak,
illetve a beltenyésztés mértékének a
növekedését nem lehet elkerülni (9.
ábra). A generációnként létrejövô
beltenyésztést (a beltenyésztés növekedése generációnként) és az azzal
8. ábra Származási lap az allélok feltûntetésével, beltenyésztés (Druml szerkesztése)
járó genetikai sodródást csak tudatos
párosítási programmal és a beltenyésztés mértéke növekedésének a kontrollálásával lehet minimalizálni. Amire
ﬁgyelni kell: a már meglévô beltenyésztést nem lehet csökkenteni (kivéve a keresztezések alkalmazását), csak a
beltenyésztés mértékének a növekedését lehet mérsékelni. A beltenyésztés további fontos része az örökletes hibák
problémája. Sok örökletes hiba, illetve genetikai sérülés recesszív allélekre vezethetô vissza, ami elôször csak akkor
jelenik meg, amikor az allélok homozigóta állapotban fordulnak elô. A heterozigóta egyedeket hordózóknak
nevezzük. Deﬁníció szerint a beltenyésztési együttható annak valószínûségét jelöli, hogy az egyed egy génhelyen
két származásilag azonos alléllel rendelkezik (lásd a 8. ábrát).
A gyakorlati állattenyésztô számára a beltenyésztési együttható számítása ezért elônyökkel jár. A számítási
módot egy példán keresztül világítjuk meg.
A beltenyésztési együttható számításának pontos képlete a következô:
F(x) = -(1/2)n1i + n2i + 1 * (1 + FAi)
n1i = a generációk száma az apától egészen az i. közös ôsig
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n2i = generációk száma az anyától egészen az i. közös ôsig
FAi = az i. ôs beltenyésztési együtthatója

9.ábra Marina, lipicai kanca
származása; a származási lapon
feltüntetett jelölések ugyanazokat az ôsöket jelölik (Druml
szerkesztése)

Rokonsági tanulmányok lovakon
A mai lótenyésztésben a családfa még mindig nagy jelentôséggel bír. Az elmúlt években megjelent publikációk
a különbözô lófajták genetikai szerkezetét „alapító analízissel” vizsgálták (Moureaux et al., 1996; Gandini et
al., 1992; Glazewska, 2000; Cunningham, 2001; Olsen & Klemetsdal, 2002; Zechner et al., 2002; Aberle et al.,
2003; Glazewska & Jezierski, 2004; Valera et al., 2005; Druml 2006). A Cunningham et al. (2001), Zechner et al.
(2002) és Druml (2006) tanulmányaiban sok ló több mint 25 generációs származás-feldolgozása található.
A lovak származásának elsô tanulmányai a populációk reprezentatív esettanulmányaira korlátozódtak.
Wright és McPhee (1925) a brit rövidszarvú marha genetikai szerkezetének tanulmányozásához továbbfejlesztették ezeket a módszereket. Az 1980-as évekig ez a módszer képezte a lovakkal kapcsolatos efféle
tanulmányok alapját (Calder, 1927; Steele, 1944; Fletcher, 1945; Fletcher, 1946; Rhoad & Kleberg 1946; Bohlin
& Ronningen, 1975; Fehlings et al. 1983; Tunnel et al., 1983). A tanulmányokban a következô paramétereket
határozták meg: a beltenyésztés átlagos mértéke, populáción belüli rokonság, a maradék populációból
kiválasztott egyedek rokonsága, a populációk, illetve a fajták közötti rokonság, generáció intervallum.
A rokonsági tanulmányok, illetve családfa-analízis tekintetében további tudományos megközelítést jelentett
Dickson és Lush (1933) munkája. Az allélok eredet-valószínûségére alapozva McCluer et al. (1986) a családfa
kutatás ezen módszerét kiterjedtebb származásokra alkalmazta. Lacy (1989) az állatkerti populáció genetikai
sokféleségének megállapítására az alapítók effektív létszámát és az alapító genomok effektív létszámát vette
ﬁgyelembe.
A genetikai családfa-elemzés helyzetérôl 1997-ben Boichard et al. jelentetett meg átfogó tanulmányt.
A származásokban az ún. palacknyakhatás jelenségének számításba vételéhez a szerzôk új, az ôsök effektív
létszámával jelölt paramétert dolgozták ki. Az alapítók, illetve az ôsök effektív génhányadán alapuló effektív
populációnagyság alkalmas leginkább egy fajta rövidebb tenyésztési történetében lezajló genetikai változások
leírására. Emiatt ezek a paraméterek nagyon hasznos eszközei a mezôgazdasági haszonállatok génmegôrzési
programjának, amelyek természetesen az eredeti génkészletek megôrzésére, értékelésére hivatottak. Az
állattenyésztés területére ezen elgondolásokat Boichard et al. (1997) vezette be cikkével, és azóta azok bevált
eszközei a fenntartó-tenyésztési programoknak.
Az alapító ôsök effektív létszáma: az alapító egyed olyan egyed, amelynek ôsei már nem ismertek. Az 1800
körüli régi származási lapokon például fôként a kancák esetében (de a méneknél is elôfordul) olyan helyzetek
állnak elô, amikor az anyakanca lipicai kancáként kerül megjelölésre, de annak további származása már nem
jelenik meg. Ebben az esetben ezt a kancát alapító kancának minôsítjük.
Az alapító ôsök effektív létszáma (fe) az alapítóknak az utódgenerációhoz egyenlô mértékben hozzájáruló
ôsök számát jelöli, amelyek a vizsgált populáció genetikai diverzitásával megegyezô állományt hoznának
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létre (Lacy, 1989; Rochambeau, 1989). Értékét az aktuális populációból kiindulva határozzuk meg. A qk az
utódpopulációban elôforduló azon gének aránya, amely a k alapító ôstôl (összesen f alapító ôs) származik.

A nem alapító ôsök effektív létszáma: az alapító ôsök effektív létszámának kiszámításakor a származásban
megjelenô palacknyakhatást nem vesszük ﬁgyelembe. A jelenség viszont jelen van a lipicai ló tenyésztésében. A
nem alapító ôsök effektív létszámának (fa) a kiszámításakor a jelenség könnyebben megérthetô.
A nem alapító ôsök effektív létszáma az ôsöknek (nem feltétlenül alapítók) az a minimális létszáma, amely
az aktuális populáció genetikai változatosságának a magyarázatához szükséges. Az ôsök már kiszámított
génhányadának kétszeres ﬁgyelembe vételének elkerülése miatt az ôsök „marginális” génhányadát (pk) kell
kiszámítani (Boichard et al. 1997). Ily módon megállapíthatók a legfontosabb örökítôk, és a tenyésztéstörténetre vonatkozóan kvantitatív kijelentéseket lehet megfogalmazni.

Az alapító ôsök genom ekvivalens értéke azt mutatja meg, hogy mekkora az alapító ôsök által meghatározott
populációból származó allélnak a jelenlegi populációban való fennmaradási valószínûsége és eloszlásának
egyenletessége (Chevalet & Rochambeau 1986; MacCluer et al. 1986; Lacy 1989). A gén útját az alapító egyedektôl
egészen a jelenlegi populációig követjük nyomon. Minden egyedhez két ﬁktív allélt rendelünk. Az öröklôdés
során az ivadék mindkét szülejétôl azok genomállományának felét kapják meg. Jelen esetben a két ﬁktív allél
egyikét. A paraméter kiszámításához sztochasztikus módszerre (gene dropping) van szükség. A szimulációk
összesítésével megkapjuk az allélok várható arányát. Az allélgyakoriságot (xk) a jelenlegi populációban elôforduló
allélok száma adja. Ahhoz, hogy kifejezô középértéket kapjunk, a szimulációt többször meg kell ismételni.

Ng az alapító ôsök genom ekvivalens értékét jelöli. Mivel minden locuszon két allél található, az Na értéknek
a felét kell venni.

Ng = 1_2

151

152

12. fejezet

XII. ábra A magyar lovasiskola Budapesten (Piberi szövetségi ménes)

A lipicai fajta alapító populációja és tenyésztés-története a génhányadok alapján
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A lipicai fajta alapító populációja és tenyésztés-története a
génhányadok alapján
Néhány lófajtával ellentétben, mint pl. az évszázadok óta fajtatiszta tenyésztéssel fenntartott angol és arab
telivér, a lipicai és néhány más európai melegvérû fajta részben vagy teljes egészében a már eltûnt régi lófajták
olvasztótégelyszerû egyesítésével jött létre. A keresztezések útján kialakult lipicai és a spanyol ló a barokk korban
a parádék és a felvonulások reprezentációs lova volt, és ehhez a használati célhoz „magasiskolai” kiképzésben
részesültek. A spanyol ló származása és az azonos használat a viszonylag heterogén lóanyagból egységes típust
alakított ki. A lipicai ló barokk lóként való fennmaradása egyrészt a Spanyol Lovasiskolában folyamatosan
ápolt klasszikus lovaglómûvészetre, másrészt a lipicai ló és az Osztrák-Magyar Monarchia udvari ceremóniája
közötti szoros kapcsolatra vezethetô vissza. A barokk ló típusát a fajtatiszta spanyol ló (Pura Raza Espanola),
a lusitano és a kladrubi mellett a lipicai hátasló mentette át a jelenkorba (1. kép). A több száz éven keresztül
mindig tradicionális ménesben tenyésztett lipicai lóval a rég elmúlt korok élô, kulturális öröksége maradt fenn.
Emiatt a lipicai ló autentikus „barokk génbankként” jellemezhetô.

1. ábra Herold Oberbereiter(vezetô belovagló) Favory Bionda nyergében piaff végrehajtása közben. Bécs, 1924
(Brabenetz, archív)

A következôkben fôként a lipicai ló alapító fajtáinak hatását ismertetjük. Ezen fajtáknak a lipicai ló
génkészletében jelentôssé váló génállományát, a fajta kialakulása során a legfontosabbá váló tenyészállatokat
és genetikai jelentôségüket (a mai aktív populációban található alapító génhányad mérése alapján) családfaanalízissel mutatjuk be. A 8 állami ménes genetikai szerkezetének egymással való összehasonlítása a
különbségekrôl és az azonosságokról, vagyis a genetikai kapcsoltságukról ad tájékoztatást.
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A lipicai fajta alapító populációja az idô függvényében
Az 1580-tól kezdôdôen a lipicai császári, királyi udvari ménes alapállományát alkotó kancák és mének
Európa különbözô uralkodói méneseibôl származtak. Az akkori populáció összetételével kapcsolatban pontos
megállapítások nem fogalmazhatók meg, mert megközelítôleg 1740-ig nem nagyon találhatók erre vonatkozóan
forrásmunkák.
A lipicai ló fajtává fejlôdése 3 idôszakra osztható (2. ábra):
1. Alapítás idôszaka: a lipicai császári, királyi udvari ménes 1580. évi megalapításától a napóleoni háborúk
végéig (1816). Az akkor karszti fajtaként emlegetett és ismert ló Európa barokk jellegû lótenyésztésének felelt
meg. Lipica mellett a kladrubi és a kopcsányi udvari méneseket, valamint a mezôhegyesi katonai ménest is
bevonták a barokk ló tenyésztésébe.
2. Klasszikus idôszak: a francia háborúkat követôen megkezdôdött az arab lóval való szisztematikus
keresztezések idôszaka. Ez az idôszak az I. világháború végéig tartott.
3. Modern idôszak: Európa államainak az I. világháborút követô politikai újrarendezôdésével a 20. század is
jelentôs változásokat eredményezett a lipicai ló tenyésztésében. A változások fôként a méneseket érintették,
mert azok az újonnan meghúzott államhatárok miatt egymástól elkülönültek. A magyar lipicai állomány a
bábolnai (Magyarország) és a fogarasi (Románia) állományra forgácsolódott. Az egykori udvari, lipicai ménes
állományát Piber (Ausztria) Kistapolcsány (Csehszlovákia) és Lipica (Olaszország) között osztották fel. Csak a
horvátországi és annak szomszédos országaiban található lipicai tenyésztés volt még összeköttetésben egymással.
A ménesek lóanyagának elkülönülése a II. világháborút követôen, a vasfüggöny megépítésével még erôsebb lett,
különösen az osztrák és az olasz lipicai lótenyésztés szigetelôdött el a többitôl.
A mai 8 ménest képviselô 566 vizsgálat alá vont lipicai ló összesen 457 alapító egyedre vezethetô vissza.
A lipicai lóállomány világviszonylatban 3000-nél kevesebb egyedet számlál. Nem lehet nagy valószínûsége
annak, hogy több alapító egyedre leljünk, még akkor sem, ha több lipicai lovat vonnánk be a vizsgálatba, hiszen
a L.I.F alapszabálya értelmében ezeknek az egyedeknek is a 8 vizsgált ménes valamelyikébôl, illetve a lipicai
törzsménesbôl kell származni.
A 457 ló nyomon követhetô alapító populációja az 1740-1948 közötti idôszakra oszlik el. Ebbôl 204 ló a barokk
típushoz, 5 ló a fredericksborgihoz, 36 ló pedig a kladrubihoz tartozik. Ezek mellett 45 eredeti arab, 24 arab
fajtájú, és 20 angol telivér gyakorol hatást a lipicai fajtára. Ez az összesen 334 egyed különbözô fajtapopulációkhoz
rendelhetô. Pontos, az alapító fajta meghatározásához vezetô származása 123 lónak nincsen.
1580-1810

1810-1920

1920-tól

ALAPÍTÓ IDÔSZAK

barokk ló tenyésztése a lipicai, a kladrubi és a kopcsányi udvari
ménesekben.

KLASSZIKUS PERIÓDUS

1810-tôl kezdôdôen egyre több arab ló import
1827: a kopcsányi udvari ménes felszámol; elkülönül a könnyebb
hátas- és a nehezebb fogat típusú ló
1860-tól kezdôdôen megalakulnak a magán tulajdonú lipicai
ménesek, amelyeknek fô ismertetô jegye az arab típusú lipicai ló
tenyésztése

MODERN IDÔSZAK

1920: a régi lipicai udvari ménesbôl az alábbi ménesek különülnek
el: Piber, Kistapolcsány, Lipica, Fogaras, az egykori Jugoszlávia
köztenyésztése
a II. világháborút követôen megalakul a monterotondo-i és a
szilvásváradi ménes, és elkülönülnek az egykori Jugoszlávia
köztenyészetései

2. ábra Az ábra történelmi adatokon és a vizsgálatba vont 8 lipicai ménes lovai származási adatain alapszik. Gyakorlatilag minden idôszakhoz
hozzárendelhetô egy lótípus. Az alapító fázisban az erôs, barokk hátas típusú ló dominál, a klasszikus periódusra az arabjellegû karszti ló jellemzô.
A lipicai lófajta modern tenyésztési idôszakát a lipicai ló különbözô használati irányok szerinti tenyésztése és az állami ménesekben megvalósuló
fajtatiszta tenyésztés jellemzi (Druml, 2001).
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Mivel a családfával nem rendelkezô egyedek nagy része csak a klasszikus tenyésztési idôszaktól kezdôdôen
bukkan fel, feltételezhetô, hogy azok nem idegen populációból származnak, és lényegében lipicai lónak
nyilváníthatók. A lipicai lóval összehasonlításképpen, az angol telivér, amelynek a világban mintegy fél milliósra
tehetô a populációnagysága, 80 alapító egyedre (17. és 18. század) vezethetô vissza (Cunningham, 1991).
A lipicai fajta genetikai szerkezete
Az alapító fajtáknak a lipicai ló genetikai összetételéhez való hozzájárulását az elôzôekben ismertetett fajták
génhányada alapján határozzuk meg (3. ábra). A lipicai ló összes génjének hozzávetôlegesen a fele spanyol
vagy olasz eredetû lótól származik. A típusában és küllemében hasonló fredericksborgi ló a génkészletnek kb.
8%-át adja. Az eredeti arab genom több mint 1/5 részben képviselteti magát a barokk lófajtában, emellett az
arab fajta génjeinek kb. 2%-a, az angol telivérnek pedig kb. 3%-a található meg a lipicai lóban. A géneknek
mintegy 10%-a a magántenyészetekbôl, illetve olyan lipicai lovaktól ered, amelyeknek a családfája annál tovább
már nem nyúlik vissza. A genom 5%-a vezethetô vissza a császári, királyi kladrubi ménesbe. Ennek folytán a
lipicai ló joggal tekinthetô barokk lónak, hiszen bizonyítható, hogy a lipicai ló genom állományának több mint
60%-a ebbôl a korból származik. Ugyanakkor meglepô, hogy a gének egy negyede eredeti arab, arab fajtájú és
angol telivér lovakból eredeztethetô, ennek következtében a lipicai ló genetikai szerkezete a modern európai
melegvérû lovakéhoz (hannoveri, vesztfáliai, holsteini) hasonló.

arab fajta 2%
angol telivér 3%
lipicai 10%
kladrubi 4%
barokk hátas típusú ló
52%

eredeti arab ló 21%

fredericksborgi
8%

3. ábra A lipicai lófajta génállománya (Druml)

A barokk lófajták lipicai lóra gyakorolt hatása
Az ezen alpont alatt összegyûjtött 18. századból származó spanyol, olasz, holsteini, bohémiai, moldáviai,
erdélyi és magyar lovak alapították a lipicai ló kialakulásának alappopulációját. Európa mai hátasló fajtáiban
a barokk genomot fôként az angol és az arab telivér szorította ki. A barokk ló külleme feligazodottsága,
jellegzetes akciós mozgása és kosfeje mellett fôként színének sokféleségérôl volt ismert (lásd a 14. fejezetben).
Lipicán a 17. és a 18. században a ménes képét porcelánszürke, mézszürke, füstszürke, pejderes, fekete deres,
fakó, hermelin, izabellafakó, „kakerlaken“, tarka, a párductarka minden változata, és természetesen pej,
fekete és sárga lovak alakították (4. ábra).
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4. ábra Postojna ﬁókménes karszti kancái. A festmény Georg von Hamilton munkája, 1725 körül. Mûvészettörténeti Múzeum, Bécs.
Festménygaléria leltárszáma 7493.

A történelmi pompalovak arányaik miatt az impozáns reprezentációk által megkövetelt összeszedettségben
könnyedén mozogtak. A hosszú lábközépcsont, a rövid felkar, a meredek lapocka, a jelentôs mértékû
feligazodottság és az erôs, izmos far olyan morfológiai alapokat jelentett, amely rövid, kevéssé térnyerô, magas,
megemelkedett mozgást eredményezett.
A lipicai és a mezôhegyesi ménesek lovainak származásában úgy 1810-ig fordulnak elô barokk alapító
egyedek. Ettôl az idôponttól kezdve több eredeti spanyol lovat már nem alkalmaznak a tenyésztésben. A
spanyol ló genomja – a színek tekintetében – kb. a 19. század közepéig maradt immanens, ezt követôen a
tarka színváltozatokat kiszorította a szürke szín. A lipicai udvari ménes tényleges barokk törzspopulációja 66
lóból áll, ezek a barokk hatásnak a 90%-át képviselik. A mezôhegyesi ménes létszámát tekintve 133 lovával
meglepôen nagy jelentôségû. A barokk hatáshoz való 7%-os genetikai hozzájárulása viszont nagyon csekély.
Az ebbôl a katonai ménesbôl származó alapító egyedek fôként 1770 és 1810 között születtek. A fogarasi ménest
1874-ben a magyar ménesbôl származó 137 lóval alapították. Ezen lovak utódainak egy része 1912-ben, illetve
az I. világháborút követôen a bábolnai arab ménesbe került át. Ennek a regionális elhatárolódásnak köszönhetô
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a mezôhegyesi ménes barokk hátasló populációjának csekély jelentôsége. Mezôhegyesen 1770-1830 között
genealógiai értelemben 28 ménvonal volt. Ez a nagy szám viszont csak jelenségként értelmezhetô, mert 22
méntörzs csupán egy generáción keresztül létezett. Ezeknek az alapító egyedeknek a következô generációban
többnyire csak egy hímivarú ivadéka volt. Csak a Capricioso nevû eredeti spanyol mén jelent kivételt, amely 5
ﬁával az elsô generációban az összes klasszikus ménvonal-alapítónál több hímivarú ivadékkal rendelkezik.

Generale 1800

Volabile 1801

Volabile 1788

Elegante 1801

Leger 1798

Capricioso 1791

Morello 1802

Reale 1792

Elegante 1798

Elegante 1793

Arioso 1794

Capricioso 1777 eredeti spanyol ló
5. ábra A Capricoso nevû mént II. József császár egyik mezôhegyesi látogatása során ajándékozta a ménesnek 1787-ben (Druml szerkesztése)

A magyar melegvérû, nóniusz fajta alapító ménje a lipicai lovak származásában is képviselteti magát egy
ménvonallal. Legnagyobb hatókörébe a román és a magyar ménesek tartoztak, genetikai jelentôsége viszont
határértékû (6-9. ábra).

6. ábra Valido karszti mén, fedezômén Halbthurnban majd Lipicán. Hamilton, 1720; Schönbrunn,
Rösslzimmer; leltári szám: 7489k (Mûvészettörténeti Múzeum)

Nonius IX 1822

Nonius XXXIV 1834

Nonius Senior 1810
Nonius II 1818
7. ábra A lipicai lovak származásában elôforduló anglonormann Nonius Senior ivadékai (Druml szerkesztése)

158

12. fejezet

8. ábra Nonius XXIX (Wrangel)

9. ábra A radautz-i állami ménesbôl származó Nonius I (Piberi szövetségi ménes)
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Nyilvánvaló, hogy egy nagy katonai ménesben (olykor akár 10.000 lovat is számlált), amelynek célja a
hadsereg remontákkal való ellátása, a tenyésztési tervet nem olyan pontosan fogalmazták meg, mint a kb. 300
egyedszámú állománnyal tenyésztô udvari ménesekben.
Egy ilyen méretû ménes esetében az sem volt logikus, hogy csak kevésszámú meghatározó méntörzset
tartsanak fenn. A ménest egyébként is részben mindig „félvadon” tartották. A mezôhegyesi ménes ménjei
összességében csak 0,63%-os génhányadot tesznek ki a mai lipicai populáció teljes génkészletébôl. Bizonyos
gének, egészen az 1772-ben született Montedoro nevû, lipicai ménesbôl származó, 0,15%-os génhányadot
képviselô ménig, 0,1%-nál is kisebb arányban jelennek meg. Tizenhárom mén még 0,01%-nál is kisebb hatást
gyakorol a mai génszerkezet alakulására. Ezen alapító egyedek és azok ivadékai nagy részét úgy 1800 óta
keresztezték arab jellegû kancaanyaggal. Ennek következtében, a 19. század elején a mezôhegyesi ménesben
az óspanyol hatás elnyomására törekedtek, hogy az akkoriban kívánatos keleti típusú használati ló ideáljának
megfeleljenek. Ettôl az idôponttól kezdve növekszik meg a klasszikus lipicai ló tenyésztése.
Közismerten ma már összesen csak 8 méntörzs létezik, 6 klasszikus és 2 nem klasszikus. A korábbi
szakirodalom a „régi” méntörzsekrôl tesz említést. Erdelyi (1827) a kopcsányi udvari ménesben vezetett
méntörzsekrôl valamint azokról a lovakról ír, amelyek VI. Károly uralkodása alatt (1711-1740) a
Spanyolországból importált egyedekre vezethetôk vissza. Megkülönböztet egy fekete törzset a Toscanello,
Pepoli, Sacramoso, Badoer mének után, egy szürke törzset a Monarco, Imperatore, Generale, Generale I-IV
és a Generalissimus mének után, valamint egy pej törzset, amelyet az Amico, Superbo, Antonio xx, Topper
xx, Conquerant mének képviselnek. Erdelyi (1827) és Motloch (1911) a lipicai udvari ménesben tenyésztett
3 méntörzsrôl tudósít, amelyeket a Lipp, a Toscanello és a Montedoro nevû mének képviselnek. Ezeket
kitûnô iskolaménekként jellemzik (10. és 11. ábra).

Lipp I 1781

Lipp I Udina 1790
Lipp Probierer 0
Lipp I Norwegia

1797 Udina 1767
Argentina 1750
Norwegia 1783
10. ábra Lipp I méntörzs (Druml szerkesztése)

A három utoljára említett méntörzs származási lapjainak tanulmányozása után megállapítható, hogy a mai
lipicai lovak származásában csak a Lipp I. mén (szül.: 1781) vonala jelenik meg. A Monetdoro és a Toscanello
vonalak a 18. századi lipicai ménes lovainak származási lapjairól – a jelentôs hézagok miatt – eltûntek.
Az alapító egyedek listájában feltûnik, hogy ezen vonalak neveivel számos ló szerepel: 8 különbözô Lipp,
7 különbözô Toscanello és 8 különbözô Montedoro olvasható. Ezzel egyidejûleg a mai klasszikus kladrubi
méntörzs Generale vonalát 8 különbözô, de azonos nevû alapító, a Generalissimus vonalat pedig 4 különbözô,
de azonos nevû alapító képviseli. Mindez amellett szól, hogy 1800 elôtt létezett a Lipp, a Toscanello és a
Montedoro nevû ménvonal is. Ez a 3, a lipicai ménesben az óspanyol hatást képviselô ménvonal alig élte túl a
19. századba való átlépést. Mindenesetre ezen ménvonalak ménjei képezték Lipica régi kancacsaládjai mellett
a 19. századi fajtatiszta karszti lovak genetikai alapját is. A három történelmi ménvonal által gyakorolt barokk
hatás viszonylag nagy. A Lipp és a Toscanello törzsbôl 7-7 mén származik, 6,58%-os és 9,1%-os génhányaddal
képviseltetik magukat a mai lipicai fajtában. A Montedoro törzsnek 9 ménje 3,35%-kal járul hozzá a lipicai
ló mai génszerkezetéhez. Összességében a mai lipicai ló összes génjének 19,03%-a ered a kialakulás-történet
barokk idôszakában létrejött történelmi méntörzsektôl származó ménektôl.
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Toscanello KLA 1771
Toscanello L 1784
Toscanello 1793

Montedoro 1766
Satalia KLA 1776
Deﬂ orata org. Fredr. 1767

Toscanello KOPT 1802

Favory KLA 1779
Signata KLA 1791

Toscanello KLA 1814

Junker org. Fredr. 1767
Marchesina KLA 1775
Marchesina 1765
11. ábra Toscanello KLA (szül. 1814) származása Motloch nyomán, 1886

A ma létezô klasszikus ménvonalak a 18. század végén születô ménekre mennek vissza. A Neapolitano (szül.:
1790), a Conversano (szül.: 1767), a Maestoso (szül.: 1773), a Favory (szül.: 1779), a Pluto (szül.: 1765) és a
Siglavy (szül.: 1810) mének közül csak az elsô három sorolható a barokk típusú mének közé. Favory kladrubi
volt, Pluto fredericksborgi, Siglavy pedig eredeti arab.
Erdelyi (1827) a lipicai udvari ménesben a mai klasszikus méntörzsek és a történelmi ménvonalak alapító
ménjeit egy idôben említi, nem tesz különbséget a két kategória között. Ebbôl arra következtethetünk, hogy a
klasszikus ménvonalaknak akkoriban még nem létezett pontos meghatározása. Gassebner (1896) és Wrangel
(1895) a korábbitól eltérô módon ír a méntörzsekrôl. Öt méntörzsrôl (Neapolitano, Conversano, Maestoso,
Favory, Pluto) beszélnek, a Pluto nevû mént a „régi fajtához”, a Siglavy nevû mént pedig az eredeti arab törzshöz
sorolják. Hangsúlyozzák a klasszikus méntörzsekben jelen lévô arab hatást. Szerintük a Neapolitano törzs az
arab ló génjeitôl a legmentesebb, a többi törzs viszont többé-kevésbé keveredett az arab lóval.
A mai lipicai lótenyésztôk fôként az alapító mének genetikai jelentôsége iránt érdeklôdnek, amelyeket
gyakran nagyon örökítô-biztos törzsekként jellemeznek. A pej óolasz Neapolitano 6,34%-kal a legnagyobb
mértékben járul hozzá a mai lipicai ló génállományához, ôt követi az eredeti arab Siglavy, 3,14%-os aránnyal.
A további, csökkenô sorrend az
alábbiak szerint alakul: a szürke
Pluto 1,72%-kal, a fakó Favory
1,69%-kal, a szürke Maestoso 1,49%kal, a fekete Conversano 1,18%kal képviselteti magát a mai lipicai
lóban. Összességében: a mai lipicai
ló génjei 15,56%-a vezethetô vissza
a klasszikus méntörzsek alapító
ménjeire (12-16. ábra).

12. ábra Maestoso Slavina II, fajtatiszta karszti
ménrôl (szül.: 1882-ben Lipicán) készült fénykép
(Gassebner)
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13. ábra Maestoso Slavina II, fajtatiszta karszti ménrôl (szül.: 1882-ben Lipicán) készült krétarajz. Franz v. Stückenberg, Mûvészettörténeti
Múzeum, Wagenburg; leltári szám: Z 24

Származás

Maestoso Perletta
m. L 1854
Maestoso
Mascula
m. L 1874
Mascula
f. L 1865
Maestoso
Slavina II
m. L 1882
Pluto Calcedona
m. L 1864
Slavina II
f. L 1876
Slavina
f. L 1864

Maestoso Erga XXXVI
m. L 1838

Maestoso X m. ME 1819

Perletta
f. L 1845

Favory Ratisbona II m. L 1829

Favory Manzina
m. L 1847

Favory Ratisbona II m. L 1829

Mahonia
f. L 1860

Conversano Fantasia m. L 1854

Pluto Alea
m. L 1853

Erga f. L 1831
Perla f. L 1834
Manzina f. L 1835
Manzina f. L 1849
orata m. L 1838
Alea f. L 1837

Calcedona
f. L 1858

Maestoso Slavina II m. L 1853

Siglavy Alea
m. L 1846

Siglavy Toscana m. L 1830

Slavina II
f. L 1847

OX Tadmor m. L 1834

Caldas f. L 1841
Alea f. L 1837
Slavina f. L 1834
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14. ábra Maestoso Slavina II anyja, Slavina II (szül.: 1876) (Gassebner)

15. ábra Conversano Slatina III, fajtatiszta karszti ménrôl (szül.: 1887-ben Lipicán) készült fénykép (Gassebner)
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16. ábra Conversano Slatina III, fajtatiszta karszti ménrôl (szül.: 1887-ben) készült krétarajz. Franz v. Stückenberg, Mûvészettörténeti Múzeum,
Wagenburg; leltári szám: Z 23

Származás

Conversano
Adria m. L 1870
Conversano
Virtuosa
m. L 1879
Virtuosa
f. L 1861
Conversano
Slatina III
m. L 1887
Favory
Sezana m. L 1872
Slatina III
f. L 1881
Slatina
f. L 1871

Conversano Aurica
m. L 1860

Conversano Fantasia m. L 1854

Adria
f. L 1863

Siglavy Alea m. L 1846

Maestoso Slavina II
m. L 1853

Maestoso Erga XXXVI m. L 1838

Virtuosa
f. L 1853

Conversano Erga m. L 1948

Favory Aversa
m. L 1864

Favory Capriola m. L 1856

Sezana
f. L 1864

Pluto Alea m. L 1853

Conversano Africa
m. L 1861

Conversano Fantasia m. L 1854

Slavina
f. L 1864

Siglavy Alea m. L 1846

Aurica f. L 1853
Africa f. L 1856
Slavina II f. L 1848
Virtuosa f. L 1832
Aversa f. L 1857
Stella f. L 1858
Africa f. L 1856
Slavina II f. L 1847
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Meglepô, hogy a klasszikus törzsek alapító ménjei kisebb genetikai jelentôséggel bírnak, mint a történelmi
ménvonalakból származó alapító egyedek, amelyek csak a lányaikon keresztül tudtak továbbörökíteni. Az
Erdélyben 1802-ben született szürke Incitato (senior) és a terezovac-i ménesben 1860-ban született fekete
Tulipan alapította a ma nem klasszikus törzsekként elismert 2 méntörzset. Ma a szilvásváradi és a bethleni
ménesben 1-1 mén képviseli a két törzset. A Tulipan vonal a terezovac-i ménesben 1860-ban született fekete
Tulipan nevû méntôl ered. Ezen idô tájt a még spanyol kancákból álló ménes Lipicáról importált méneket. A
két méntörzs alapítónak a mai lipicai populációra gyakorolt hatása csekélynek mondható: Incitato 0,83%-ban,
Tulipan 0,34%-ban tesz hozzá a mai lipicai ló genom-állományához.
Amennyiben a barokk genom-állományt képviselô lovakat a jelenlegi populációhoz való genetikai
hozzájárulás arányában sorba rendezzük, 8 ló tûnik ki. Ez a 8 ló adja a lipicai lóban megtestesülô barokk hatás
50%-át (1. táblázat).
1. táblázat A barokk lótípust képviselô legfontosabb 8 egyed, amelyek a lipicai fajtában megtalálható barokk génállománynak kb. 50%-át képviselik.

Ló

Ménes

Születés éve

Génarány

Toscanello Hedera

Lipica

1785

6,66

Neapolitano

Lipica

1790

6,34

Lipp I

Lipica

1781

2,32

Norwegia (kanca)

Lipica

1783

2,18

Bellornata (kanca)

Lipica

~1800

1,87

Lipp II

Lipica

1758

1,69

Spagnolo

Lipica

1775

1,55

Maestoso

Lipica

1773

1,49

Összesen

24,1

Az alapító idôszak legfontosabb lovai nem kizárólag a klasszikus méntörzsek alapítói ménjei, és még
csak nem is a kancacsaládok alapító kancái. Ez alapján a genealógiai szerkezet és a genetikai jelentôség két
dolgot jelent.

A fredericksborgi ló lipicai lóra gyakorolt hatása
A fredericksborgi ló tervszerû tenyésztése II. Frigyes dán király (1534-1588) uralkodása alatt kezdôdött
a Fredericksborgban létesített ménes 1562. évi megalapításával (lásd az 1. fejezetben). A Pluto mellett más
lovakat is importáltak Dániából: Danese-t (szül.: 1718); Sans Pareil-t 1772-ben (fekete, szül.: 1766); Junkert
1772-ben (szürke, szül.: 1767); Danese-t 1808-ban (fekete, szül.: 1795). Említésre méltó továbbá a Deﬂorata
nevû fredericksborgi kanca (szül.: 1767), amelyik Lipicán saját kancacsaládot alapított. Egyrészt, számos lipicai
ló családfájában nagyszámban való elôfordulásuk, másrészt, a jelenlegi referenciapopuláció génállományához
való 7,53%-os hozzájárulásuk (2. táblázat) mutatja, hogy ezeket a lovakat többre értékelték.
2. táblázat A származásokban elôforduló 5 fredericksborgi ló

Ló

Ménes

Születés éve

Génarány

Danese

Lipica

1808

2,69

Pluto

Lipica

1765

1,72

Deﬂ orata (kanca)

Lipica

1767

1,56

Sansparail

Lipica

1766

1,46

Danese

Lipica

1740

0,10

Összesen

7,53
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Az arab telivér lipicai lóra gyakorolt hatása
A lipicai ló tenyésztése klasszikus idôszakának jellemzôje az arab telivér, az arab fajta és az angol telivér
tenyésztésben alkalmazása, amelynek eredménye a „keresztezett karszti ló” volt. Ennek az idôszaknak a
legismertebb lova az 1810-ben született eredeti arab mén, késôbb törzsalapító Siglavy. A kopcsányi udvari
ménes 1826. évi megszûnését követôen arab lóanyagát Lipicára, nehéz, kocsiló típusú lovait (nápolyi fajta)
pedig Kladrubba helyezték át. Ettôl az idôponttól kezdve Lipica feladata a könnyû kocsiló és hátasló típus
elôállítása volt, Kladrub pedig nagy, nehéz típusú reprezentációs kocsiló tenyésztésére összpontosított.

17. ábra Az eredeti arab mén, Gazlan (Wrangel)

A lipicai ló tenyésztésében 1770-tôl kezdôdôen összesen 42 eredeti arab lovat alkalmaztak, amelyek közül a
Lipicán állt lovak genetikai jelentôsége valamivel nagyobb, mint a nem klasszikus lipicai ménesben állomásozott
lovaké. Egészen 1820-ig az arab telivérbôl kizárólag csak mének álltak tenyésztésben. Késôbb a fajtatiszta arab
telivér kancák tenyésztésbe állítása is gyakorlattá vált. A fôként arab telivérrel tenyésztô lipicai, vagy azzal
összefüggésben álló ménesek jelentôsége az alábbi sorrendben csökkent: Lipica, Mezôhegyes, Radautz, Bábolna.
A Brudermann expedíció során 1856-ban 18 keleti telivér mén került Lipicára (17. ábra). Ez a szakirodalomban
gyakran említett esemény mai, tenyésztési szempontból nézve jelentéktelennek bizonyult, mert a származási
adatokban ezek a lovak már nem tûnnek fel. Csupán két mén, az 1849-ben született Samson és az 1850-ben
született Hadudi, szerepel még a családfákban. 1890-ben az összes többi eredeti arab lovat és azok ivadékait
ki kellett venni a tenyésztésbôl és el kellett távolítani Lipicáról. A klasszikus tenyésztési korszakban Lipicán 3
különbözô törzset tenyésztettek. A származásában fôként barokk ôsökre visszamenô fajtatiszta karszti lovat
fôként a bécsi Spanyol Lovasiskola iskolaménjének tenyésztették.
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18. ábra A japán küldöttség fogadása 1908-ban Bécsben. A fogatban a császári udvari istálló karszti lipicai lovai láthatók
(Piberi szövetségi ménes)

Lipicán a Brudermann által beszerzett és más arab telivérekkel arab telivér tenyészet létesült annak érdekében,
hogy a keresztezett karszti ló tenyésztése számára elegendô szülôvel rendelkezzenek. Az arabozott karszti lovak
ellenálló-képességükrôl és teljesítô-képességükrôl voltak ismertek. Fôként campagne hátaslóként és a császári
udvar szolgálati lovaként használták azokat. A keresztezett karszti ló szervezeti szilárdsága miatt kitûnô jukker
ló voltáról volt ismert, és emiatt a bécsi ﬁákereseknél is gyakran lehetett velük találkozni (18. ábra).
Bilek (1914) a következô módon számszerûsítette a 3 törzs arab hányadát: a fajtatiszta karszti ló legfeljebb
20% arab génállományú lehetett, a keresztezett karszti ló 20-40% génhányaddal bírhatott, a 40% fölötti arab
génállományú ló pedig jelentôsen arabozott típusúnak számított nála. A ma élô lipicai lovak származásában
még két, Lipicán tenyésztett arab telivér kanca – Gaeta (szül.: 1873) és Kerfanka (szül.: 1870) jelenik meg (19.
és 23. ábra).
Ben Azet Hala 1866
Gaeta 1873

Samson 1849
Galanta 1863

Tadmor 1837
Garofolina 1855
Gidrane 1841

19. ábra A lipicai lovak származásában elôforduló Lipicán tenyésztett, a Gidrane klasszikus kancacsaládba tartozó Gaeta nevû arab kanca
származásrészlete (Druml szerkesztése)

Ben Azet 1869
Kerfanka 1870

Gazlan 1840
Khel 1857
Khel il Massid 1841

20. ábra A Lipicán tenyésztett Kerfanka nevû arab kanca származása (Druml szerkesztése)
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21. ábra Hadudi, jelentôs arab háttérrel rendelkezô lipicai mén (szül.: 1861-ben). Anyai ágon a kladrubira vezethetô vissza. Arab génhányada
84,19%. A Toscana L (1823) nevû kanca az 1817-ben született ox Managhi L-re vezethetô vissza. Wilhelm Richter 1865. évi alkotása.
Mûvészettörténeti Múzeum, Wagenburg, leltári szám: Z 52.

Származás

OX Hadudi
m. L 1850

Hadudi
m. L 1861
OX Tadmor
m. L 1834
Blanca
f. L 1847
Basil
f. L 1839

Siglavy Toscana
m. L 1830

OX Siglavy m. L 1810

Benvenuta VII
f. KLA 1831

Generalissimus II m. KLA 1815

Toscana f. L 1823
Benvenuta III f. KLA 1815

22. ábra Az 1861-ben Lipicán született Hadudi mén származása (Druml szerkesztése)
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23. ábra Neapolitano Trompeta (szül.: 1875-ben) pej „vegyes karszti” mén krétarajza. A ménnek 34,19%-os ox génhányada van. A rajz Franz v.
Stückenberg alkotása, Mûvészettörténeti Múzeum, Wagenburg; leltári szám: Z 25

Származás

Neapolitano
Caldas m. L 1851
Neapolitano
Mahonia
m. L 1868
Mahonia
f. L 1860
Neapolitano
Trompeta
m. L 1875

Neapolitano Valdamora
m. L 1839

Neapolitano Groczana II m. L 1829

Caldas
f. L 1841

Favory Ratisbona II m. L 1829

Conversano Fantasia
m. L 1854

Conversano Erga m. L 1948

Manzina
f. L 1849

Conversano Lucifera m. L 1820

Siglavy Toscana
m. L 1830

OX Siglavy m. L 1810

Trompeta
f. L 1829

Lipp Groczana m. L 1820

Valdamora f. L 1831
tera f.L 1832
Fantasia f. L 1836
Montenegra f. L 1817

OX Gazlan
m. L 1840
Trompeta
f. L 1862
Trompeta
f. L 1842

Toscana f. L 1823
Musica VI f. L 1818

24. ábra Neapolitano Trompeta (szül.: 1875-ben) származása (Druml szerkesztése)
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A 20. században abból az indíttatásból, hogy a lipicai lónak több lovagolhatóságot kölcsönözzenek, arab
telivérekkel való keresztezésekkel is próbálkoztak. Ez a kontinentális lovaglásoktatással látszik kapcsolatban
lenni, amelynek elôfeltételéül megkövetelt sajátságok, mint a térnyerés, a jármódfokozás és a lapos jármódok,
eredetileg a katonai lovaglásból eredtek. A katonai lovaglásban nagy hangsúlyt fektettek a gyorsabb elôrehaladásra,
amelyet a mozgás során a nagyobb lábingahosszal értek el. A hostau-i idôszakban (a II. világháború alatt)
Gustav Rau vezetése alatt 3 lengyel arab telivér – Trypolis, Lotnik és Miecznik – állt tenyésztésben (25-27. ábra).
Ennek eredményeképpen a három mén összesen 0,23%-os részaránnyal járul hozzá a mai lipicai populáció
génállományához. A Miecznik nevû mén hatásában a lipicai és a đakovo-i ménesre korlátozódik, Trypolis csak
a piberi ménesi családfákban szerepel, a Lotnik nevû mén viszont hatást gyakorolt Piberben, Monterotondoban és Ðakovo-ban is. Hasonló kísérletet indítottak a piberi szövetségi ménesben az 1970-es években, ám
genetikailag semmi eredménye nem volt, mert az abból létrejött F1 generációt teljes mértékben kiszelektálták.
Összességében: a mai lipicai lovakban az arab gének 21,5%-os részarányt képviselnek. Vagyis a mai lipicai
lóban kb. egy ötödnyi arab génállomány található.

25. ábra Trypolis arab fedezômén (szül.: 1923-ban Janov Podlawskiban) 1944-ben Hostauban (Brabenetz archív)

26. ábra Miecznik ox (szül.: 1925-ben Janov Podlawskiban)
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27. ábra Lotnik ox (szül.: 1938-ban) 1944-ben Hostauban (Brabenetz archív)

A lipicai lovak kapcsán több korabeli szerzô (Lehrner, 1989; Nürnberg, 1993) utal „arabizált típusokra”,
amit a nem régi keresztezésekkel hoznak összefüggésbe. A lipicai lóban jelen lévô arab gének fôként 6 arab
telivér ménnek köszönhetôk, amelyek a lipicai fajta arab génkészletének összesen 80%-át adják, és amelyek
kizárólag Lipicán álltak tenyésztésben. Ennek a 6 ménnek a neve, születési ideje és génhányada a 3. táblázatban
olvasható.
3. táblázat A hat legfontosabb arab alapító egyed, amelyek a mai lipicai állomány arab génállományának kb. 80%-át képviselik

Név

Ménes

Születési év

Génhányad

Gazlan

Lipica

1840

4,88

Siglavy

Lipica

1810

3,14

Tadmor

Lipica

1834

3,02

Monaghi

Lipica

1800

2,69

Morsu

Lipica

1776

1,55

Managhi

Lipica

1817

Összesen

1,33
16,61

Mind a hat mén az 1770-1840 közötti idôszakból származik, amely Európában az arab ló tenyésztésben való
használatának a virágkora volt. A 19. század 20-as éveitôl kezdôdôen az angol telivér és az angol félvér vált egyre
népszerûbbé, és kiszorították a korábban jelentôs hatást gyakorló arab lovat.
Elsô helyen egy Gazlan nevû, pej mén áll, az aktuális populációban 4,88%-os részaránnyal. Ez a mén kizárólag
kancákon (15 lánya) keresztül örökített, ennek ellenére a legjelentôsebb hatású alapító egyedek sorában
áll. Ez a mén alapította a bábolnai ménesben az ismert Gazlan-Gazal törzset. A 19. századi Osztrák-Magyar
Monarchia lótenyésztésének legkitûnôbb ménjeként jellemezték. A második legfontosabb arab mén a 3,1%-os
génhányaddal megjelenô szürke Siglavy nevû mén. Siglavy a klasszikus lipicai méntörzsnek és az ugyanilyen
nevû, bábolnai és radautz-i ménes méntörzsének is alapító ménje. A Tadmor névre hallgató, 1834-ben született,
a mai populációban 3 %-os génhányaddal képviselt szürke mén jelentôsége a méntörzs-alapító Siglavy-éval
azonos. Ugyanez mondható el az 1800-ban született Monaghi nevû szürke ménrôl (2,7% génhányad). Az 1776ban született pej Morsu és az 1817-ben született pej Managhi 1,6%-os és 1,3%-os génhányadával a Conversano,

A lipicai fajta alapító populációja és tenyésztés-története a génhányadok alapján

171

Favory, Maestoso és Pluto nevû méntörzs-alapítók jelentôségéhez hasonlók. Az 1799-ben Lipicán született
Vezier nevû arab mén Napóleon kedvenc lova volt (4. táblázat).
4. táblázat Az arab génállományt meghatározó alapító egyedek és azok becsült génhányada a mai lipicai állományban (idôrend szerinti
sorrendben*)

Ménes
L
ME
ME
L
L
L
L
L
ME
L
ME
L
ME
ME
L
ME
BA
RAD
RAD
L
L
L
L
P
ME
L
L
L
L
RAD
L
L
L
L
CAB
E
VRB
BA
L
JP
MAN
JP

Születési év
1776
1779
1795
1799
1800
1808
1810
1810
1811
1817
1817
1819
1819
1819
1829
1830
1831
1833
–
1834
1840
1841
1841
1842
1843
1848
1849
1850
1851
1860
1866
1867
1869
1870
–
1906
1907
1915
1914
1923
1938
1925

Ivari hovatartozás
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
k.
m.
m.
k.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
k.
k.
m.
k.
k.
m.
m.
m.
k.
k.
k.
m.
k.
k.
k.
m.
k.
m.
m.
m.

Név
Génhányad
1,55
Morsu
0,02
Fajoum
0,04
Turque
<0,01
Vezier
2,69
Monaghi
0,05
Mustapha
3,14
Siglavy
0,39
Koheil I
0,02
Oronocco III
1,33
Managhi
0,05
Dahes
0,07
Koheil Hollihock
0,04
Feridian
0,02
Durzy
0,05
Forester
0,01
Arial
0,01
Messcour III
0,05
Samhan
0,11
Samhan XII
3,02
Tadmor
4,88
Gazlan
0,04
Gidrane
0,00
Khel il Massaid
0,02
Abugress III
0,15
Aga
0,03
Medfel
0,73
Samson
0,47
Hadudi
0,92
Ben Azet
0,05
109 Farhan
<0,01
Ben Azet-Hala
0,06
Mersucha
0,13
Jussuf
0,11
Theorosta
0,16
Maradhat
0,14
Flora
0,04
34 Lenkoran
0,06
Jussuf III
0,02
Rebekka
0,01
Trypolis
0,19
Lotnik
0,03
Miezcnik

Eredeti arab ló az irodalomban**
Mercurio
eodorosta
1760 Soliman
1768 Sultan
1776 Morsu
1799 Vezier
1800 Monaghi
1807 Bick
1810 Koheil
1810 Siglavy
1817 Managhi
1829 Forester
1834 Tadmor
1840 Gazlan
1841 Khel il Massaid
1841 Gidrane
1843 Zaydan
1847 Farha
1849 Samson (Brudermann)
1849 Mersucha
1849 Hamame
1850 Hanno
1850 Hadudi (Brudermann)
1850 Haja
1850 Daeni
1850 Jamine
1850 Zenobia
1850 Hische
1851 Erkuke
1851 El Ham. Sachrie
1851 Dadjane
1851 Ben Azet
1852 El Duchi
1853 Delia
1853 Hasbeia
1854 Frecha
1862 Djebrin
1869 Massaude
1875 Koheilan
1894 Hamar

*A második, születési év oszlopban az elsô ivadékok születési éve szerepel, mert a szóban forgó ló születési dátuma nem ismert. Az „eredeti
arab ló az irodalomban” oszlopban a korábban megnevezett szakirodalomban szereplô arab lovakat foglaltuk össze. **Gassebner, 1898; Bilek,
1914; Nürnberg, 1993 nyomán állítottuk össze. Dôlt betûkkel a származási adatokban nem szereplô arab lovakat, vastag betûkkel pedig az ún.
„Brudermann-féle arab lovakat” jelöltük.
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28. ábra Siglavy Slavina III (apja: Siglavy Traga IV) fajtatiszta karszti mén. Annak ellenére, hogy a 4 generációs származásában kevés az arab gén,
jellegében egyértelmûen „arabozott“. A krétarajz Franz v. Stückenberg alkotása, Mûvészettörténeti Múzeum, Wagenburg; leltári szám: Z 25

Származás

Siglavy Bonita
m. L 1864
Siglavy
Malva
m. L 1875
Malva
f. L 1866
Siglavy
Traga IV
m. L 1889
Favory
Sezana m. L 1872
Traga IV
f. L 1881
Traga
f. L 1865

Siglavy Alea
m. L 1846

Siglavy Toscana m. L 1830

Bonita
f. L 1854

Maestoso Erga XXXVI m. L 1838

Hadudi
m. L 1861

OX Hadudi m. L 1850

Mahonia
f. L 1860

Conversano Fantasia m. L 1854

Favory Aversa
m. L 1864

Favory Capriola m. L 1856

Sezana
f. L 1864

Pluto Alea m. L 1853

Pluto Alea
m. L 1853
Troja
f. L 1859

Alea f. L 1837
Bonita f. L 1835
Blanca f. L 1847
Manzina f. L 1849
Aversa f. L 1857
Stella f. L 1858
orata m. L 1838
Alea f. L 1837
OX Gazlan m. L 1840
Trompeta f. L 1847

29. ábra Siglavy Traga IV származása (Druml szerkesztése)
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30. ábra Siglavy Traga egyik ﬁa, Siglavy Slavina III, fajtatiszta karszti ló (szül.: 1893-ban) Slavina II után, lásd a 15. ábrát. Jelentôs mértékben
megjelenik benne a Siglavy törzs, ezért kifejezetten arab jellegû. Franz v. Stückenberg (Brabenetz archív)

Származás

Siglavy Malva
m. L 1875
Siglavy
Traga IV
m. L 1889
Traga IV
f. L 1881
Siglavy
Slavina III
m. L 1893
Pluto Calcedona
m. L 1864
Slavina II
f. L 1876
Slavina
f. L 1864

Siglavy Bonita
m. L 1864

Siglavy Alea m. L 1846

Malva
f. L 1866

Hadudi m. L 1861

Favory
Sezana m. L 1872

Favory Aversa m. L 1864

Traga
f. L 1865

Pluto Alea m. L 1853

Pluto Alea
m. L 1853

Bonita f. L 1854
Mahonia f. L 1860
Sezana f. L 1864
Troja f. L 1859
orata m. L 1838
Alea f. L 1837

Calcedona
f. L 1858

Maestoso Slavina II m. L 1853

Siglavy Alea
m. L 1846

Siglavy Toscana m. L 1830

Slavina II
f. L 1847

OX Tadmor m. L 1834

Caldas f. L 1841
Alea f. L 1837
Slavina f. L 1834

31. ábra Siglavy Slavina III (szül.: 1893-ban) származása (Druml szerkesztése)
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Az arab fajta lipicai lóra gyakorolt hatása
Az eredeti arab lovak hatásáról már szóltunk. Az ún. arab fajtájú lovaknak a lipicai ló tenyésztésére gyakorolt
hatása az eredeti arab lovakéval hasonló.
Az arab fajta hatását az 1817-1932 között idôszak 24 lovával határoztuk meg. Jellemzô módon ezen lovak
többsége a császári, királyi katonai ménesekbôl, Mezôhegyesrôl, Radautzról és Bábolnáról származnak.
Összességében: a mai populációban az arab fajta 2,5%-os gén részarányt képvisel. Ez az érték lényegében 5
ménnek és 3 kancának köszönhetô (5. táblázat; 28-32. kép).
5. táblázat Az arab fajta alapító egyedei és azok génhányada a mai lipicai állományban

Név

Ménes

Születési év

Génhányad

Siglavy III

Trauttmansdorf

1817

0,22

Shagya IV

Bábolna

1841

0,39

Siglavy XV

Mezöhegyes

1833

0,19

Bábolna

1843

0,17

53 Shagya Abugress X

Radautz

1867

0,21

Shagya III

Radautz

1875

0,22

116 Shagya Gazlan

Fogaras

1897

0,22

Szarajevó

1932

0,14

Siglavy XXIX

781 Amurath Shagya
Összesen

1,76

32. ábra Siglavy Lapis ox (szül.: 1938-ban
Duschanowo-ban, a jugoszláv állami ménesben).
Apja: 561 Siglavy II-22. A mén a háborúban
6000 km-t tett meg; a legendás trakehneni mén,
Burnus apja (Brabenetz, archív)

Az angol telivér hatása a lipicai lóra
Az „angol lovak versenyfutásáról” 1778 óta írnak Ausztriában, de csak 1826 óta tudósítanak a Bécsben
folyamatosan mûködô „verseny-mûhelyrôl” (Binnebös, 1980). Ezzel egyidejûleg az angol mintára alakult
vadászlovaglás is népszerûvé vált, amely a nemesek iskolalovaglását, mint elfoglaltságot leváltotta. Az
iskolalovaglás, mint mûvészet hanyatlását a következô, Josef Fekethe de Galántha gróf idézete találóan írja
le: „Legjobb lovasaink (mert azok az éppolyan nevetségesen, mint amilyen helytelenül, angol mód szerint
lovagoló lovasmesterek nem érdemlik meg ezt a nevet) szinte kivétel nélkül Kaunitz herceg (1711-1794)
kortársai …” (Binnebös, 1980, p. 25). Ezen új nézetek miatt az állam és a magánszemélyek is arra törekedtek,
hogy a Monarchiában angol lovakkal létesítsenek tenyészeteket. A lipicai ló tenyésztésében hatásos angol
lovak kronológiailag 1760-1910 közötti idôszakra tehetôk. Az 1760-1800 közötti lovak angol telivérként való
elnevezése problémás, mert az elsô törzskönyvet (General Studbook) 1791-ben adták ki. A származási lapokon
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és a ló leírásokban pl. angol, ír, ír vadászló megnevezés szerepel. Valószínûleg feltételezhetô, hogy ezek az
„angol” lovak „versenyló típusba” tartoztak.
A lipicai fajtában összesen 20 különbözô „angol ló” szerepel. Tenyésztésben való közremûködésük négy
periódusra osztható:
1760-1790: a barokk törzs angol lovai a lipicai udvari ménesben
1806-1812: angol telivérek a magyar lipicai lótenyésztésben
1812-1833: kopcsányi angol telivérek használata a lipicai udvari ménesben
1864-1910: az Eltz gróf lipicai tenyészetében alkalmazott angol telivérek

33. ábra Császári manôver; Ferenc József nagyon
kedvelte az angol lovakat, különösen az ír vadászlovat
(Brabenetz archív)

A szakirodalom Lichtenstein hercege, Rudolf fôlovászmester azon kísérletérôl számol be, amely során a
lipicai lótenyésztésben angol telivért alkalmazott. Ez a jelenség csak a 19. század végére korlátozódik. Annak
ellenére, hogy a Northern Light xx nevû mént rendkívül domináns örökítôként említi Gassebner (1898), a mai
populáció egyedei származásában már nem jelenik meg.
A fôlovászmester kísérletébôl született utódokat a jelentôs küllemi hiányosságok miatt egytôl-egyig kiselejtezték.
Az angol alapító egyedek génhányadának számításából kiderül, hogy a mai lipicai populációban az „angol gének”
csak 3,1%-ban jelennek meg. Ez a viszonylag kicsi érték a klasszikus méntörzs-alapító Siglavy (3,1%) genetikai
jelentôségével azonos, ami a fajta szintû populációban nem igazán meghatározó. A 6. táblázatból kitûnik, hogy
a legfontosabb alapító egyedek a lipicai udvari ménesben álltak tenyésztésben. A génkészlet mintegy 80%-át
képviselô 5 ménnek tulajdonítható a lipicai lóban megjelenô angol telivér hatás (33. ábra; 6. táblázat).
6. táblázat A legfontosabb 5 alapító egyed, amelyek a mai lipicai lóállományban fellelhetô angol telivér génhányadnak közel 70%-át képviselik

Név

Ménes

Születési év

Génhányad

Millord

Lipica

1790

0,98

Brittain

Lipica

1764

0,68

XX Grimalkin Wourthy

Lipica

1820

0,24

XX Englaender

Lipica

1760

0,19

XX Hampton

Lipica

1833

0,15

X Dolly

Lipica

1835

0,15

XX Regent

Lipica

1809

0,14

Összesen

2,22

Ez az öt mén a lipicai (1760-1790) és a kopcsányi (1812-1833) idôszakba sorolható. Csak az 1790-ben
született Millord és az 1764-ben született Brittain nevû barokk mének 0,98%-os és 0,68%-os genetikai hatása
tûnik ki, amelyek jelentôségükben közel állnak a méntörzs-alapítók genetikai jelentôségéhez. A többi egyed
genetikai hatásában jelentôsen elmarad tôlük.
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A kladrubi fajta hatása a lipicai lóra
A kladrubi fajta lipicai populációban rejlô hatását már Bilek (1914) is megpróbálta kifejezni. A számszerûsítés
viszont nem könnyû feladat, mert a császári, királyi udvari lótenyésztésben csak 1826-ban, a kopcsányi udvari
ménes megszûnésével különült el élesen a lipicai és a kladrubi ló tenyésztése. Ettôl az idôponttól kezdve, a
szigorú szelekciónak köszönhetôen a császári pompaló tenyésztésében két ellenpólus fejlôdött: a könnyebb
hátasló típus és a nehezebb kocsiló típus (34. ábra). Az azt megelôzô idôben csak egy vegyes barokk lófajta
populációból indulhatunk ki, amelyik 1826-tól (valószínû azonban, hogy már a napóleoni háborúk – 17961816 – elôtt) két különbözô alpopulációra oszlott.

34. ábra A császári udvari istálló kladrubi nyolcasfogata
teljes díszben. Bécs, 1908 (Piberi szövetségi ménes)

A császári, királyi, udvari méneskar törzskönyveibôl kitûnik, hogy a kladrubi udvari ménes lovai (amik kivétel
nélkül lipicai, keleti vagy angol származású lovak) csekély mértékben szerepet kaptak a Spanyol Lovasiskolában.
Ettôl eltekintve a Kladrubból származó lovak az udvari kocsi- és postakocsi istállóban voltak használatban.

35. ábra Generale XXXIV, tömeges kladrubi mén
(Brabenetz archív)

Összesen 36, a jelenlegi lipicai lovak származásában elôforduló kladrubi lóból 13 ló sorolható a tényleges
kladrubi fajtához, az 1814. születési évtôl. Ezek a lovak viselik a kladrubi törzsek neveit is, amelyek egyedei
viszont az elôzô korok legkülönbözôbb, az óolasz tenyészeteknek megfelelô neveken ismertek. A jelenlegi
lipicai populáció génállománya összesen 4,2%-ban tartalmaz kladrubi géneket.
Mértékét tekintve az „angol telivér” jelentôségével hasonlítható össze (a kladrubi gének 4,2%-ban, az
angol telivér gének 3%-ban jelennek meg a mai lipicai populációban), a kladrubi fajtát képviselô egyedeknek
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viszont kevésbé fontos a hatása (11 egyednek 0,01% alatti génhatása van). A kladrubi gének mintegy 77%-a 6
egyedre vezethetô vissza, ezeket a 7. táblázat tartalmazza. Érdemes megﬁgyelni, hogy ezen egyedek mindegyike
(eredetileg az 1,7%-os génhányadú Favory nevû mén is) a kladrubi udvari ménesbôl származik. Az 1907-ben
született Noblessa 0,5%-os részarányával a második legjelentôsebb egyed. A többi négy egyed közül 2 mén a
Generalissimus törzsbôl, 2 pedig a Generale törzsbôl származik. A kladrubi fajta csoportját képviseli még két,
klasszikus lipicai kancacsaládot alapító kanca is: az 1769-ben született Almerina 0,03%-kal és az 1740-ben
született Africa 0,01%-nál kisebb részaránnyal. Ma már egyik kanca sem meghatározó.
7. táblázat A legfontosabb 5 alapító egyed, amelyek a mai lipicai lóállományban fellelhetô kladrubi génhányadnak közel 70%-át képviselik

Név

Ménes

Születési év

Génhányad

Favory

Lipica

1779

1,69

Noblessa

Kladrub

1907

0,52

Generalissimus Benfatta I

Kladrub

1815

0,47

Generale III Bellasperan

Kladrub

1797

0,24

Generalissimus II

Kladrub

1815

0,23

Generale I Mosca

Kladrub

1787

0,12

Összesen

3,27

Az ún. lipicai fajtájú lovak hatása
Az a 123 lipicai fajtájú ló, amelynek nem vezethetô tovább a származása, az 1800-1948 közötti idôszakból
származik. A családfákban megﬁgyelhetô legnagyobb hiányosságok az alábbi ménesekben fordulnak elô:
• a fogarasi ménesben 23 lipicai ló esetében
• a terezovac-i ménes 21 lipicai lova esetében
• a mezôhegyesi ménes 8 lipicai lova esetében
• a lipicai ménesben 15 lipicai ló esetében
• a cabunai ménes 9 lipicai lova esetében
• Eltz gróf tenyészetébôl 8 ló esetében
A megmaradó 39 ló 1-3 egyedével 20 különbözô, fôként horvát és magyar ménesekre vezethetô vissza.
Ahhoz, hogy képet kapjunk ezen lipicai fajtájú lovak idôbeli elôfordulásáról, születési évük és származásuk
alapján csoportokba kell azokat osztani. A 8. táblázat szerint a legnagyobb felhalmozódás 1850-1920 között
ﬁgyelhetô meg, összesen 86 lóval.
8. táblázat A lipicai fajtájú lovak idôrendi és regionális felosztása

1800 – 1850
Lovak
létszáma
5
ME
6
L
2
E
1
TER
1
HAV

Ménes

Összesen

15

1850 – 1900
Lovak
Génlétszáma hányad
1,43
18
0,23
3
0,23
4
0,11
3
0,04
2
0,11
2
0,61
2
0,4
2
0,44
2
0,37
1

Génhányad
0,39
0,81
0
0,02
0,56

Ménes

1,78

Összesen

TER
ME
F
CAB
E
DAR
P
AND
RAD
L

39

3,97

1900 – 1920
Lovak
Génlétszáma hányad
2,71
16
F
0,52
5
L
0,35
6
CAB
0,08
4
E
0,06
3
YUG
0,06
2
PRO
0
2
D
0,02
2
VRB
0,02
2
TER
0,16
1
AND
0,05
1
ORL
0,05
1
PET
0,05
1
TAT
0
1
DAR
Összesen
47
4,15
Ménes

1921 – 1948
Lovak
Génlétszáma hányad
0,11
7
YUG
0,22
3
L
0,09
3
F
0,04
2
TO
0,04
2
PSZ
0,02
2
ST
0,03
1
SAR
0,02
1
KA
0,01
1
MO

Ménes

Összesen

22

0,58
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A lipicai ménes feljegyzéseiben 1800-1850 között van a legtöbb hiányosság. Az udvari ménesbôl származó
hat ló származását nem lehetett tovább követni. Az 1850-1900 közötti idôszakban a származással kapcsolatos
információk vesztesége még nagyobb. Történelmi szempontból nézve megtaláljuk a magánménesek létesítésének
okait a császári, királyi udvari Monarchiában. Hozzávetôlegesen 1860-tól kezdôdôen Horvátország, Szlavónia
és Magyarország köztenyésztésében az arab jellegû lipicai ló hatása érzôdik (36. és 37. ábra).

36. ábra Szlavónia lipicai lovai a tájra
jellemzô fogatolásban (Druml archív)

A đakovo-i ménesben 1857-tôl kezdôdôen lipicai ló tenyésztésére álltak át. Ehhez hasonlóan Jankovič gróf
terezovac-i és cabunai ménesében 1860 körül a spanyol lovat egyre inkább kiszorította a lipicai ló. A Jankovič
gróf terezovac-i ménese, amelyben eredetileg spanyol lóanyaggal folyt a tenyésztés, 1860-ban teljes mértékben a
lipicai ló tenyésztésére állt át, és az egyik legjobb minôségû lipicai lovat tenyésztô magánménes lett. Ugyanennek
a családnak a tulajdonában állt az 1845 óta létezô cabunai ménes, amely a terezovac-i ménessel együtt uralta a
horvát köztenyésztést. Eltz grófnak az 1868-ban alapított vukovári ménese félvér típusú nemes hátaslovairól volt
ismert, míg az Esterházy gróf tatai ménesében erôteljes, nagy rámájú, kocsiló típusú lipicai lovat tenyésztettek.
Ebbôl az idôbôl összesen 41 (a mai populációban 4,1% génhányaddal megjelenô) lónak a családfája hiányzik.
A legnagyobb genetikai hatása a terezovac-i ménesbôl származó 18 lónak van, emellett ﬁgyelemre méltó a
mezôhegyesi, a fogarasi, a cabunai, a piberi és a radautz-i ménes. A lipicai lovak genom állománya a 19. század
2. felében a magánménesekre és az egykori katonai ménesekre megy vissza. A horvát kancacsaládok alapítói a
klasszikus tenyésztési periódus horvát magánméneseibôl származnak.

37. ábra Téli takarmányszállítás Szlavóniában (Druml szerkesztése)
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Az 1900-1920 közötti idôszakot a fogarasi, román lipicai ménes keletkezése jellemzi. A román fogarasi
ménes lóállományát 1874-1912 között a magyar mezôhegyesi ménesbôl származó lovak alkották, amelyek egy
része Lipicáról eredt. Fogaras, az újonnan alapított román állami ménes kancaállománya 1920-ban az egykori,
ugyanilyen nevû császári, királyi, udvari ménesbôl származó 22, és a köztenyésztésbôl származó 16 lipicai
kancából állt. A Fogarasról 1900-1920 közötti idôszakból származó 16 kancának a családfája nem követhetô
vissza. A 16 kanca közül 8 kancacsalád-alapító. A referenciapopuláció génállományának 2,71%-a megy vissza
erre a 16 egyedre a 20. század elejére. Ezek mellett ﬁgyelemre méltó még a magánménesekbôl és az egykori
császári, királyi, udvari lipicai ménesbôl származó 31 lipicai fajtájú ló. A következô, a két világháború közötti
idôszakot is magában foglaló periódust (1920-1948) az egykori Jugoszlávia lipicai lótenyésztése jellemzi. A
vizsgált 4 idôszak közül ez az, amely a mai lipicai populációra a legcsekélyebb genetikai hatással bír. Mindez az
egykori jugoszláv tenyészetek kis hatáskörzetének köszönhetô.

38. ábra A lipicai fajtájú lovak génhányadának megoszlása %-ban kifejezve. A gének nagy része a 20. századforduló idejébôl ered (Druml
szerkesztése)

Ha az imént tárgyaltakat összefoglaljuk, akkor a lipicai fajtájú lovakként jelölt alapító egyedeket az alábbi
kategóriákba sorolhatjuk:
• 1800-1850 a lipicai udvari ménesbôl származó lipicai lovak
• 1850-1900 Horvátország és Szlavónia magánméneseibôl származó lipicai lovak
• 1900-1920 a román fogarasi ménesbôl származó lipicai lovak
• 1920-1948 a volt Jugoszlávia tenyészeteibôl származó lipicai lovak
Ez a 123 ló a mai genomállomány 10,4%-át adja. E kategória 8 legfontosabb lova között 7 kanca található,
azok közül 4 Fogarasról származik. Az egyes egyedek genetikai hozzájárulása mérsékeltnek mondható, a
génhányadok a kancák tekintetében a felsô tartományban találhatók (9. táblázat).
9. táblázat A 8 legjelentôsebb lipicai fajtájú ló

Ló

Ménes

Születési év

Génhányad

84 Tulipan 4 (kanca)

Fogaras

1916

0,68

Havransko

1811

0,56

Maestoso VII
13 Favory II (kanca)
54 Maestoso Erga (kanca)
Musica IV (kanca)
5 Favory XV-8 (kanca)
Klary IV (Stute)
22 Maestoso Bazovica (kanca)
Összesen

Piber

1866

0,49

Fogaras

1902

0,48

Lipica

1818

0,46

Fogaras

1912

0,39

Andrassy

1896

0,35

Fogaras

1912

0,33
3,74
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A 84 Tulipan, az 5 Favory és a 22 Maestoso Bazovica román kancacsalád-alapítók. A Musica IV kanca az
Europa nevû klasszikus kancacsaládra megy vissza.
A lipicai ló legfontosabb alapító egyedei
Miután megtárgyaltuk az egyes fajtáknak a lipicai ló génkészletében való elôfordulását, meg kell állapítanunk
a legfontosabb, jelentôségük mértéke alapján sorrendbe állított alapító egyedeket. Ahogyan arról már írtunk,
nem kizárólag a méntörzsek általánosan ismert alapító egyedei, Maestoso, Conversano, stb. azok (természetesen
a nevezéktan azoktól ered), amelyek a lipicai ló genom-állományát messzemenôen meghatározzák. Mindkét
jellegzetes ôs, a spanyol Toscanello Hedera és az óolasz Neapolitano, nagyon gyakran elôfordul a családfákban,
a génkészletnek összesen 13%-át képviselik. Toscanello történelmi ménvonalból ered, Neapolitano klasszikus
méntörzset alapított. Ezeket követi 4 arab mén (39. ábra). Együttes, mintegy 13%-os génhányaduk arra utal,
hogy ezeket a telivéreket a 19. század elsô felében nagyon intenzíven használták a tenyésztésben (40. ábra). Ez
a 6 ló, továbbá a fredericksborgi Danese és a spanyol Lipp I a mai lipicai ló génkészletének egy harmad részét
alkotja, további 11 egyeddel, beleértve a méntörzs-alapítókat is, a génállomány felét teszik ki.

további 11 ló
39. ábra A lipicai lófajta génállománya egyedek
szerinti felosztásban (Druml szerkesztése)

Az angol telivérnek - a világ legjobban dokumentált lófajtáinak egyike - a genetikai szerkezetével való összehasonlítása
rávilágít arra, hogy az angol telivér genom-állományának sávja valamivel keskenyebb, mint a lipicai lóé.

40. ábra Az angol telivér génhányad egyedek szerinti
felosztásban (Druml szerkesztése)
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A telivér-populációban az egyes egyedek sokkal nagyobb hatással bírnak, mint a lipicai fajta egyedei. Az
angol telivér tenyésztés három oszlopának nevezett Godolphin Arabian, Darley Arabian és Byerley Turk - a
fajta alapító-atyjaiként - tényleges rangukat mutatja, hogy a Curwen Bay Barb nevû ménnel együtt az angol
telivér genom-állományának összesen 32,5%-át képviselik (41-43. ábra; 10. táblázat).

41. ábra A barokk ló (BA), az arab telivér (ox) és a fredericksborgi (FR) gének (%-ban) idôbeli elôfordulása. A barokk ló és az arab telivér nagy
jelentôsége egyértelmûen kivehetô az ábrából. Az ábrán a barokk alapító idôszakból a klasszikus idôszakba való átmenet rajzolódik ki (Druml
szerkesztése)

42. ábra Az alapító fázisban még nagy jelentôségû kladrubi (KL) és angol telivér (xx) a klasszikus idôszak (1810) kezdetétôl veszít jelentôségébôl.
Néhány lipicai ló származása nem követhetô nyomon. Ez az információ-veszteség a génhányadban is visszatükrözôdik (L). Ennek legnagyobb
jelentôsége a századfordulón érzôdik. 1920 körül megkezdôdik a modern idôszak, amely a fajtatiszta tenyésztés idôszakaként is jellemezhetô
(Druml szerkesztése)
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10. táblázat Az 1%-nál nagyobb génhányadú legfontosabb alapító egyedek

Ló
Toscanello Hedera
Neapolitano
Gazlan
Siglavy
Tadmor
Danese
Monaghy
Lipp I
Norwegia (kanca)
Conﬁ tero
Favory
Bellornata (kanca)
Pluto
Pluto III
Lipp II
Lipp I
Deﬂ orata (kanca)
Spagnolo
Morsu
Maestoso
Sansparail
Montedoro Londra
Managhi
Conversano
Romanito
Összesen

Ménes
Lipica
Lipica
Lipica
Lipica
Lipica
Lipica
Lipica
Lipica
Lipica
Lipica
Lipica
Lipica
Lipica
Lipica
Lipica
Lipica
Lipica
Lipica
Lipica
Lipica
Lipica
Lipica
Lipica
Lipica
Mezöhegyes

Fajta
Hátas jellegû barokk ló
Hátas jellegû barokk ló
Eredeti arab ló
Eredeti arab ló
Eredeti arab ló
Hátas jellegû barokk ló
Eredeti arab ló
Hátas jellegû barokk ló
Hátas jellegû barokk ló
Hátas jellegû barokk ló
Kladrubi
Hátas jellegû barokk ló
Fredericksborgi
Hátas jellegû barokk ló
Hátas jellegû barokk ló
Hátas jellegû barokk ló
Fredericksborgi
Hátas jellegû barokk ló
Eredeti arab ló
Hátas jellegû barokk ló
Fredericksborgi
Hátas jellegû barokk ló
Eredeti arab ló
Hátas jellegû barokk ló
Hátas jellegû barokk ló

Születési év
1785
1790
1840
1810
1834
1808
1800
1781
1783
1796
1779
1797
1765
1775
1758
1771
1767
1775
1776
1773
1766
1776
1817
1767
1798

43. ábra Rava, kladrubi kanca (szül.: 1882-ben a kladrubi udvari ménesben) (Gassebner)

Génhányad
6,66
6,34
4,88
3,14
3,02
2,69
2,69
2,32
2,18
1,97
1,96
1,87
1,72
1,72
1,69
1,59
1,56
1,55
1,55
1,49
1,46
1,36
1,33
1,18
1,13
59,05
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A 8 állami ménes közötti különbségek az alapító egyedek és azok génhányada alapján
Ha az egyes modern méneseket önálló alpopulációként határozzuk meg, akkor a genetikai kiindulási alap
jelentôs mértékben leszûkül. A legkisebb az olasz monterotondo-i ménes törzspopulációjában, amely 264
alapító egyedre megy vissza. Az osztrák piberi ménes rendelkezik a legnagyobb törzspopulációval, 431 lóval,
ezt követi a horvát đakovo-i ménes, 395 lóval, és a magyar szilvásváradi ménes, 394 lóval (11. táblázat).
11. táblázat Az egyes ménesek törzspopulációja

Lipica

371

Piber

431

Monterotondo

264

Kistapolcsány

383

Ðakovo

395

Szilvásvárad

394

Fogaras

346

Bethlen

351

Összes ménes

457

Ezen alapító egyedek génhányada alapján bizonyos eltérések mutatkoznak a különbözô állami ménesek
genetikai szerkezetében. Az egyes ménesek törzspopulációi lényegében csak kevesebb, mint 1%-os egyedi
génhányaddal különülnek el egymástól. Az elsô 30 egyed, amelyek génhányada 1%-nál kisebb, alapvetôen
minden ménes esetében azonos. Ezek között, génhányaduk sorrendjében csak minimális eltérések adódnak.
Csak a román fogarasi és bethleni ménes különbözik alapvetôen a többi ménestôl, az 1%-nál nagyobb és az 1%nál kisebb génhányadú egyedek esetében egyaránt. Ennek az eltérésnek a legfontosabb okozói a 20. század 20-as
éveibôl származó román lipicai lovak, amelyek a fogarasi román állami ménes kiindulási alapját képezték. Az
alábbi táblázatban az egyes ménesek által képviselt génállomány látható a lipicai ló kialakulásához hozzájáruló
fajták szerinti bontásban (12. táblázat).
12. táblázat Az egyes ménesek génállománya lófajták szerint

Ménes

Barokk
ló

Fredericksborgi

Eredeti
arab ló

Lipicai

Kladrubi

Angol
telivér

Arab
fajta

Lipica
Monterotondo
Piber
Kistapolcsány
Đakovo
Szilvásvárad
Fogaras
Bethlen

48,799
52,598
52,544
48,425
47,139
50,669
45,830
47,253

7,623
6,208
6,513
7,795
7,272
7,407
6,997
5,590

25,761
23,630
24,943
23,269
23,720
18,548
13,538
13,515

5,076
4,202
4,850
9,470
10,375
11,429
21,613
22,475

5,311
4,742
4,500
4,010
3,546
3,231
3,154
2,416

3,108
3,376
3,408
3,454
3,556
2,778
2,894
2,695

2,370
2,365
1,243
1,536
2,374
4,101
3,853
3,912

Összes ménes

49,680

7,590

21,480

10,390

4,240

3,090

2,500

Az óspanyol és az óolasz lovak legnagyobb hatása a monterotondo-i és a piberi ménesben érezhetô. Ezekben
a ménesekben a teljes genom-állomány 52,6%-a, illetve 52,5%-a megy vissza a barokk hátasló típusra. A barokk
gének a fogarasi, a đakovo-i, és a bethleni ménesben (45,8%, 47%, 47,3%) mutatkoznak meg a legkevésbé.
A klasszikus és klasszikus jellegû tenyészetek (Lipica, Monterotondo, Piber, Kistapolcsány, és Đakovo)
génkészletükben az arab és angol telivér hatással egyértelmûen elkülönülnek a magyar és a román tenyészetektôl.
Érdekes módon a két román ménes (Fogaras, Bethlen) génállományában van a legkevesebb arab telivér gén
(kb. 13,5%). A magyar lipicai tenyésztésben is kevés az arab hatás (kb. 18,6% ox génhányad). Az angol telivér
hatás tekintetében is hasonlóan markáns elkülönülés látható. A klasszikus jellegû tenyészetek génkészletében
egyöntetûen nagyobb a telivér xx részarány. A legtöbb kladrubi génhatás Lipicán érzôdik. Mindez az 1907-ben
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született Noblessa nevû kladrubi kancával történô keresztezésen alapszik, amelynek hatása a ménesben 1,42%os génhányaddal érvényesül (44. ábra).

44. ábra A szürke kladrubi tenyészet anyakancái 1939-ben. A fekvô csikón látható, hogy a szürke szôrtakaró alatt a szürkétôl eltérô színváltozata
lehet. Párductarka mintázat gyanítható (Brabenetz magán archív)

Az arab fajta génjei is nagyobb számban érvényesülnek Lipicán és Monterotondo-ban. A többi klasszikus
jellegû tenyészettel összevetve ez a különbség az 1937-ben született Amurath Shagya nevû ménnek (0,8%
génhányad), és az 1867-ben született 53 Shagya Abugress nevû kancának (0,5%-os génhányad) tulajdonítható;
Monterotondo-ban pedig az 1830-ban született 79 Siglavy III nevû kancának (1,8% génhányad). Szilvásváradon
ugyanezt a hatást váltotta ki az 1897-ben született 116 Shagya Gazlan nevû kanca (1 % génhányad) és az 1817ben született Siglavy III mén (0,4%-os génhányad). Szilvásvárad mellett Románia méneseire volt a legnagyobb
hatással az arab fajta (kb. 4%-os génhányad). A mezôhegyesi ménes ezen genomjait Romániában az 1843-ban
született Siglavy XXIX mén és az 1837-ben született Siglavy XXIII mén hordozta. A lipicai fajta ménesekre
gyakorolt hatása szép képet tükröz vissza a ménesek törzskönyveinek teljességérôl. A legegyértelmûbb
dokumentációval a 3 klasszikus ménes, Lipica, Monterotondo és Piber rendelkezik. A kistapolcsányi, a đakovo-i
és a szilvásváradi ménes ebben a tekintetben átmenetet képez, ezeket követi a román fogarasi és bethleni
ménes, amelyekben a lipicai fajtájú lovakhoz sorolható lovak génkészletének kb. 22%-át alkotják. Tudatában
kell viszont lennünk annak, hogy a lipicai fajta lovainak a román ménesekre gyakorolt ilyen nagymértékû
genetikai hatása jelentôs információveszteségre utal. Ezért lehetséges, hogy általa pl. az eredeti arab, illetve a
barokk lovak génhányada automatikusan csökken, mert a román alapító egyedek 1875-tôl kezdôdôen, vagyis
a ménes alapításával jelennek meg. Az efféle téves értelmezések elkerülése érdekében az egykori, és a részben
még mindig létezô, a lipicai tenyésztéssel kapcsolatban álló méneseknek a mai 8 ménesre gyakorolt hatását
vizsgáljuk. A génhányadok segítségével számszerûsíthetô a történelmi ménesek jelenlegi lipicai populációra
gyakorolt genetikai hatása.
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13. táblázat Az alapító ménesek génhányada (vízszintesen) a vizsgálatba vont 8 állami ménesre felosztva (függôleges)

L

ME

KLA

RAD

TER

CAB

E

P

F

BA

L
P
M
K
D
S

84,336
83,814
84,450
84,262
77,917
73,274

2,791
3,556
6,596
4,138
3,890
8,333

3,373
2,640
3,004
2,378
1,635
1,499

1,865
1,748
0,831
1,090
0,918
0,571

1,818
0,631
0,287
2,026
3,845
2,877

1,399
0,254
0,028
0,355
2,202
0,459

0,349
0,627
0,281
0,898
1,149
0,613

0,111
0,426
0,365
1,175

0,126
0,438
0,260
2,095
2,530

0,138
0,002
0,621
0,531
2,030

F
B

64,045
62,971

8,977
8,799

1,510
0,776

-

2,793
2,806

-

0,090

1,767
1,747

11,194
12,494

Össz. 78,400

5,210

2,200

2,030

1,830

0,620

0,820

0,630

3,250

B

AND

HAV

0,427
0,720
0,720
0,755
0,724
1,664

0,575
0,667
0,578
0,600
0,607
0,590

0,117
0,172
0,174
0,374
0,373
0,955

2,483
2,528

1,349
1,333

3,128
2,896

1,376
1,406

1,110

0,830

1,140

0,560

A régi Lipicáról eredô génhányadok a mai lipicai ménesek keletkezés-történetét illusztrálják. Ennek folytán
minden ménesnek, amely 1920-ban a lipicai udvari ménesbôl építkezett, génhányada 84% körül ingadozik.
A đakovo-i és a magyar ménes már a 19. század közepén megalakult, és ezért a törzsménes mintegy 10%-kal
kisebb mértékben gyakorol rájuk hatást. A törzsménestôl a román ménesek esnek a legtávolabb, esetükben
a génkészletnek csak mintegy 64%-a ered a tradicionális ménesbôl. A szilvásváradi, a fogarasi és a bethleni
méneseknek a mezôhegyesi császári, királyi katonai ménessel való, a történelmi okok miatt alakuló szorosabb
kapcsolatukat támasztja alá, hogy a három ménesben a génhányad egyöntetûen 8,6% körüli.

45. ábra A 19. században jellemzô mén a fogarasi ménesben. Egyértelmûen kitûnik a mén gazdasági típusa, rövid, erôs nyaka, kissé durva típusa
(Wrangel)
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A Jankoviči lipicai tenyészet (Terezovac) hatása a legerôteljesebben a horvát đakovo-i ménesben jelenik
meg, és késôbb Románia, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia méneseire is átterjedt. A 13. táblázatban
alkalmazott jelölés magyarázatot ad a román méneseknek a piberi (19. századi), a fogarasi, a bábolnai, a
havransko-i, a bethleni és Andrássy gróf tenyészetével való szorosabb kapcsolatára. A Piberbôl eredô
génhányad az 1866-ban született 13 Favory II és az 1865-ben született 8 Contesina lipicai kancáknak
tulajdonítható. A román genetikai hatásért a román kancacsaládok alapítói és további román kancák
felelôsek. A bábolnai katonai ménesre visszavezetô genetikai hatás két arab fajtájú ménnek, az 1841-ben
született Shagya IV nevûnek és az 1837-ben született Siglavy XXIII nevûnek köszönhetô. A bethleni ménest
a méntörzs-alapító Incitato képviseli, a havransko-i ménes genetikai hatása az 1811-ben született Maestoso
VII nevû lipicai ménre megy vissza.
A đakovo-i horvát állami ménest keletkezés-történeti szempontból a nagyobb genetikai hatású terezovac-i,
cabunai, vukovári (Eltz gróf lipicai tenyészete) és a fogarasi ménesek határozzák meg. Hasonlóképpen,
a radautz-i, a terezovac-i és a cabunai ménes genetikai hatása jellemzôen a szlovén lipicai ménesben
mutatkozik meg. A román ménesek keleti hatásával kapcsolatban az alábbiakat szögezhetjük le: A fogarasi
és a bethleni ménesben kb. 20%-kal csökken a Lipicáról, az alapító és a klasszikus idôszakból származó
gének jelentôsége a klasszikus tenyészetekkel szemben. A lipicai törzsménes nagyon nagy mértékû hatással
van a klasszikus tenyészetekre, és viszonylag nagyobb hatást gyakorol a kladrubi és a radautz-i ménesekre.
Ebbôl az következik, hogy – ahogyan már szó esett róla – a barokk, az arab és az angol telivér génhányad,
amelyeknek eredeti hatása Lipicán nyilvánul meg, a klasszikus tenyészetekben jobban érvényesül. Ezekben
a tenyészetekben fôként a Gazlan (szül.: 1840), a Tadmor (szül.: 1834) és a Siglavy (szül.: 1810) mének
mintegy 13,5%-os génhányadot képviselnek.

46. ábra Magyar félvér jukker fogat a 19. század végén (Wrangel)

A lipicai fajta alapító populációja és tenyésztés-története a génhányadok alapján

187

14. táblázat A legfontosabb arab mének genetikai jelentôsége a klasszikus és a román ménesekben

Ménesek
Mének

Klasszikus tenyészetek
Lipica

Piber

Román tenyészetek
Monterotondo

Fogaras

Bethlen

Gazlan 1840

5,706

5,96

5,99

2,585

2,391

Siglavy 1810

3,824

3,98

3,916

1,664

1,563

Tadmor 1834

3,565

3,77

3,382

1,72

1,646

Monaghy 1800

2,554

2,676

2,74

2,621

2,597

Összesen

15,649

16,386

16,028

8,59

8,197

Génhányaduk a román ménesekben valamivel kisebb. Gazlan lányai 1860 körül, Tadmor lányai 1850
körül születtek. Ennek folytán génkészletük nem terjedhetett szét megfelelôen a magyar ménesekben, mert a
fogarasi ménest már 1874-ben megalapították. Az 1800-ban született Monaghy nevû mén már tovább tudta
adni – fôként a piberi ménesben - genom-állományát, amelynek köszönhetôen a Favory II lányokon valamint
a Favory III és Favory I méneken keresztül a román ménesekre nagy genetikai hatást gyakorolt. A hiányos
feljegyzések miatt a Fogarasról származó lovaknak kb. 11%-os génhányadát határozzák meg. A román ménesek
alapját Mezôhegyes képezte, amely fôként barokk fajtáiról, az Incitato és a Maestoso vonalról volt ismert. A
mezôhegyesi ménesnek 9%-os genetikai hozzájárulása van. Ez kb. 20% genom-állományt jelent, fôként a barokk
fajtákból. A fogarasi ménes genom-állományának kb. 10%-a megy vissza a piberi, a terezovac-i, a bábolnai, a
bethleni, a havransko-i és az Andrássy ménesek lovaira. Ezek a tények azt mutatják, hogy a mezôhegyesi, a
piberi, a bábolnai, a terezovac-i, a bethleni, a havransko-i és az Andrássy ménesek lovai a fogarasi ménesben
általában nagyobb jelentôségûek voltak, és emiatt Lipica genetikai hatását csökkentették. Ezáltal a keleti hatás
is csökkent, ami eredetileg Lipica nevével összefonódott (14. táblázat). A román lipicai tenyészetek kis telivér
génhányadáért éppúgy felelôssé tehetô az is, hogy a fogarasi ménest az „arabizálási hullám” idején létesítették,
és ezzel összefüggésben megszakították az arab lóval való keresztezést.
A 8 állami ménes közötti különbségek a genealógiai szerkezet genetikai jelentôsége alapján
A történelmi ménvonalak ménjeinek - az alapító idôszaki régi Lipica barokk hagyatéka – jelentôsége
ugyanarról a tendenciáról ismerhetô fel, mint amit már megtárgyaltunk. Hatókörzetük természetesen
a klasszikus lipicai tenyészetekben, vagyis Lipicán, Piberben, Monterotondo-ban és Kistapolcsányban a
legnagyobb (15. táblázat).
15. táblázat A történelmi méntörzsek ménjeinek génhányada a ménesekben

Ménesek

Lipica

Piber

Monterotondo

Kistapolcsány

Ðakovo

Szilvásvárad

Fogaras

Bethlen

Összes
ménes

Toscanello

9,072

9,619

9,438

9,389

8,681

8,908

8,493

8,375

9,100

Lipp

6,820

7,213

7,074

6,924

6,441

6,175

5,583

5,465

6,580

Montedoro

3,396

3,578

3,419

3,468

3,239

3,244

3,047

3,012

3,350

Történelmi
méntörzs
összesen

19,288

20,410

19,931

19,781

18,361

18,327

17,123

16,852

19,030

Méntörzsek

Ennek az összesen 23 ménnek a legcsekélyebb genetikai hatása a román ménesekben mutatkozik. A fogarasi
és a bethleni ménesekben a Lipicával összefüggésben lévô barokk genetikai hatás csökkenésének az oka az ezen
méneseknek a lipicai lótenyésztés régi magyar ágából való fejlôdése, a 19. század évfordulóján a többi állami
ménestôl való elkülönülése és a mai napig fennálló viszonylagos elszigeteltsége. A következô két táblázatban
(16. és 17. táblázat) a mai méntörzsek alapítóinak génhányada szerepel ménesek szerinti megoszlásban.
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16. táblázat A klasszikus méntörzs alapítók génhányada (%) a ménesekben

Ménesek

Lipica

Piber

Monterotondo

Kistapolcsány

Ðakovo

Szilvásvárad

Fogaras

Bethlen

Összes
ménes

Conversano

1,271

1,326

1,265

1,252

1,153

1,071

0,962

0,947

1,18

Favory

1,691

1,786

1,723

1,704

1,595

1,689

1,579

1,566

1,69

Maestoso

1,507

1,592

1,524

1,513

1,413

1,498

1,350

1,335

1,49

Mének

Neapolitano

6,476

6,815

6,696

6,595

6,076

6,111

5,671

5,579

6,34

Pluto

1,732

1,828

1,783

1,784

1,670

1,708

1,529

1,511

1,72

Siglavy

3,824

3,980

3,916

3,542

3,210

2,357

1,664

1,563

3,14

Összesen

16,501

17,327

16,907

16,390

15,117

14,434

12,755

12,501

15,56

17. táblázat A nem klasszikus méntörzs alapítók génhányada (%) a ménesekben

Ménesek

Lipica

Piber

Monterotondo

Kistapolcsány

Ðakovo

Szilvásvárad

Fogaras

Bethlen

Összes
ménes

Incitato

0,427

0,395

0,678

0,691

0,672

1,527

1,349

1,333

0,83

Tulipan

0,147

0,117

0,231

0,131

0,379

0,625

0,636

0,667

0,34

Összesen

0,574

0,512

0,909

0,822

1,051

2,152

1,985

2,000

1,17

Mének

A klasszikus alapítómének egyedi és a ménesre vonatkoztatott összes génhányada a piberi ménesben a
legnagyobb, és a román ménesekben a legkisebb. Ezzel szemben a nem klasszikus méntörzsek alapítói, az
Incitato és a Tulipan, a magyar és a román ménesekben fejtik ki legnagyobb mértékû genetikai hatásukat.
Nagyságrendileg a klasszikus alapító ménekéhez közelítenek. Ebbôl adódik, hogy ezekben a ménesekben a
nem klasszikus méntörzsek genetikai hatása a klasszikus méntörzsekével azonos.
A kancacsaládok alapító kancáinak génhányadából kicsi tartományuk miatt csak kevés következtetés vonható
le. Ennek ellenére a 18. táblázatból néhány érdekes dolog nyilvánvaló.
18. táblázat Kancacsaládok génhányada ménesek szerinti elrendezésben

Ménesek
kancacsaládok

Lipica

Monterotondo

Piber

Kistapolcsány

Ðakovo

Szilvásvárad

Fogaras

Bethlen

Összes
ménes

klasszikus

4,678

3,873

4,525

4,356

3,662

3,233

2,553

2,470

3,90

horvát

0,71

0,177

0,649

1,017

1,210

0,422

–

–

0,51

magyar

0,294

–

0,081

0,093

0,940

2,232

0,009

0,033

0,43

román

0,005

–

0,304

0,188

0,561

0,174

9,030

10,440

2,10

szlovén

0,189

–

0,008

–

–

–

–

–

0,02

Összesen

5,876

4,050

5,567

5,654

6,373

6,061

11,5943

12,943

6,96

Összeszámoltuk az egyes alapító kancák által képviselt gén-hozzájárulást, és ezt a ménesekre bontva mutatjuk
be. A klasszikus kancacsaládok legnagyobb hatáskörzete a lipicai, a piberi, a kistapolcsányi, a monterotondo-i és a
đakovo-i ménes, vagyis a klasszikus és a klasszikus jellegû tenyészetek. A horvát kancacsaládok fôként a đakovo-i és
a kistapolcsányi ménesben gyakorolnak nagyobb genetikai hatást. A magyar kancacsaládok Szilvásváradon fejtik
ki legnagyobb genetikai hatásukat, ahol a magyar lipicai ló génkészletének 2,2%-át teszik ki. A ménes sajátjának
tekintett legnagyobb arányú génkészletével a románok rendelkeznek (román kancacsaládok). A fogarasi és a
bethleni ménesben a genomállomány 9%, illetve 10%-a található. Szintén a román ménesek azok, amelyek a
kancacsaládok alapító kancáinak a génkészletébôl egészen sok lehetôséget használnak ki. A fogarasi és a bethleni
ménesben a genom-állomány kb. 11,5%-a, illetve 13%-a a genealógiai értelemben fontos alapító kancákkal állnak
összefüggésben, amelyek fôként a magyar fogarasi ménes megszûnésének (1912) idejébôl származnak.
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Következtetések
A lipicai ló kialakulásában szerepet játszó alapító fajták génhányadának számszerûsítése a lipicai ló
jellegzetességének eddig leírt fenotípusos jellemzését egészíti ki. Az idegen fajtákkal, illetve lovakkal történô
keresztezések hatásairól készült tanulmányok eddig konkrétan vagy egyedekre korlátozódva léteztek. Az 566
vizsgálat alá vont lipicai ló génkészlete az alábbiak szerint tevôdik össze:
• 50,70% spanyol és nápolyi lovak génjei
• 7,59 % fredericksborgi lovak génjei
• 21,48% eredeti arab lovak génjei
• 4,24% kladrubi lovak génjei
• 3,09% angol telivérek génjei
• 2,50% arab fajtájú lovak génjei
A gének 10,4%-a olyan lipicai fajtájú lovaktól származik, amelyek származása tovább nem követhetô
nyomon. Feltételezhetjük, hogy a lipicai fajta genetikájára 58,3%-ban olyan lovak vannak hatással, amelyek a
barokk hátasló típushoz sorolhatók. Ez a genom-állomány kizárólag a napóleoni háborúk idejébôl származik.
Az arab telivérek a génkészlet 21,5%-át képviselik, az arab fajtájú lovakkal együtt pedig annak 24%-át. A keleti
gének részaránya meglepôen nagy. A kladrubi lovak és az angol telivérek genetikai hatása inkább alacsonynak
mondható. A lipicai fajtájú lovakként meghatározott egyedek, amelyek a génkészlet 10,4%-át adják, pontos
képet adnak a lipicai tenyésztésben található származási dokumentumok teljességérôl. A legtöbb származásra
vonatkozó információ az 1850 és 1920 közötti idôszakban veszett el. Ebbôl az idôszakból 86 ló származik, ezek
génhányada összesen 8,12%. A jelenség egyrészt a 19. század második felében alakuló magántenyészetekkel,
másrészt a fogarasi román állami ménes 1921. évi újra alapításával magyarázható.
A lipicai tenyésztés genealógiai értelemben méntörzsekre és kancacsaládokra osztható. Ebben a munkában
6 klasszikus és 2 nem klasszikus méntörzs-alapító genetikai hatását vizsgáltuk. Ezen túlmenôen a napóleoni
háborúk korában létrejött történelmi ménvonalak ménjeinek a hatásával is foglalkoztunk. Összességében: a
lipicai ló génállományának 15,6%-a a klasszikus méntörzseknek, 1,2%-a a nem klasszikus méntörzseknek
tulajdonítható. Meglepôen nagy genetikai hatást gyakorolnak a történelmi ménvonalak ménjei; a lipicai lovak
genom-állományának 19%-át képviselik. Az összesen 45 kancacsalád alapító kancáinak a jelentôsége lényegesen
kisebb. A mai lipicai populáció génállományát 4%-ban képviselik a klasszikus kancacsaládok alapítói, 0,5%ban a 8 horvát kancacsalád alapítója, 0,4%-ban a 12 magyar kancacsalád alapító kancái, 2,1%-ban a 17 román
kancacsalád alapítója és 0,02%-ban a szlovén kancacsalád alapító kancája.
A vizsgálatba vont 8 lipicai ménes között húzódó genetikai különbségek az alábbiak szerint alakulnak:
a klasszikus méntörzs-alapítók legnagyobb genetikai hatása (17,3%) a piberi ménesben realizálódik, ezt
követi a többi klasszikus és klasszikus jellegû tenyészet (klasszikus: Monterotondo, Lipica; klasszikus jellegû:
Kistapolcsány) kb. 16%-os részaránnyal. A képbôl kitûnik a szilvásváradi ménes (klasszikus törzs-alapítóinak
genetikai részaránya 14,4%) és a fogarai valamint a bethleni ménes 12,8% illetve 12,5%-os génhányaddal.
Ezekben a ménesekben a nem klasszikus méntörzseknek van nagy jelentôsége, ezen törzsalapítók genetikai
részaránya 2% körül van, de a szilvásváradi ménesben a legnagyobb, ott 2,15%. Az Incitato nevû alapító mén
fôként Magyarországon és Romániában vehetô azonosnak a klasszikus alapító mének genetikai hatásával.
A klasszikus alapító kancák legnagyobb genetikai hatása a klasszikus ménesekben érezhetô, ahol genetikai
részarányuk kb. 4,5%. Összességében azt láthatjuk, hogy a családalapító kancák génhányada a törzsménesükben
a legnagyobb. A magyar és a román élô kancabázis hatókörzetében az adott állami ménesre korlátozódik, ahol
viszonylag elszigetelten található. Ezt a tényt azok családalapító kancáinak a genetikai részaránya is igazolja:
a román alapító kancák a román ménesekre mintegy 10%-os hatást gyakorolnak. A többi ménesre gyakorolt
hatásuk 0,6%-nál is kisebb arányra korlátozódik.
Ha az egyes ménesek alapító fajtáinak a génállományát vesszük, ismét a román ménesek, és olykor a magyar
ménes emelkedik ki a többi közül. A fogarasi és a bethleni ménes lovainak van a legkisebb barokk, eredeti arab
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és angol telivér génhányada. Ez az oka annak, hogy a tovább már nem vezethetô származással rendelkezô lipicai
fajtájú lovak genetikai hatása nagyon nagy. A szilvásváradi ménes lovaira kisebb hatást gyakorol az arab és az
angol telivér, de az arab fajtájú lovak genetikai hatása nagyobb.
A magyar és a román ménesek keletkezés-történeti szempontból egymással szoros kapcsolatban állnak. Ezért
populációik – viszonylagosan tekintve – a császári, királyi, udvari lipicai és kladrubi ménesbôl a legkevesebb
gént hordozzák magukban, többet viszont a mezôhegyesi, a terezovac-i, a piberi, a fogarasi, a bábolnai,
a bethleni ménesekbôl és a 19. századi magyar magántenyészetekbôl. Kiindulhatunk abból, hogy, fôként a
román lipicai ló, a lipicai tenyésztés genetikai oldalága. A kialakulás idôszakában az eltérô génállományok, és a
román ménesek - amelyek a tenyészállatok ritka cseréjérôl voltak ismertek - hosszú ideig tartó elszigeteltsége a
következô megállapításra ad okot: a lipicai, a piberi, és a monterotondo-i ménesek közvetlenül a lipicai udvari
ménesbôl erednek. Ezeket klasszikus családfa, barokk, arab és angol telivér gének jellemzik, és a lipicai valamint
a kladrubi ménesek gyakorolnak rájuk nagyobb genetikai hatást. A kistapolcsányi és a đakovo-i ménesek
közelítenek a klasszikus ménesekhez, és azokkal együttesen egy csoportot alkotnak. A szilvásváradi ménes a
magyar lipicai tenyésztést képviseli, azt a nem klasszikus méntörzsek és magyar kancacsaládok határozzák meg.
A kialakulásban szerepet játszó fajták génhányadát tekintve köztes állapotot képvisel a klasszikus és a román
tenyészetek között. A román ménesek a klasszikus ménesek ellenpólusai. Genealógiai és genetikai jellemzôik
alapján a lipicai ló tenyésztésének harmadik csoportját képviselik.
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XIII. ábra Történelmi ízelítô a piberi szövetségi ménes egy ünnepségén (Piberi szövetségi ménes)
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A lipicai populáció családfa-analízise
A családfa a fajta tenyésztés-történetének a képe. Minél összetettebb és minél messzebbre visszanyúlók a
törzskönyvekben a feljegyzések, annál tisztább képet alkothatunk a fajta származásáról, és az azokat ért és érô
hatásokról. Kevés egyed származásában hiányosságok is lehetnek, amelyek megnehezítik a tenyésztés-történet
értelmezését.
A Lipicáról származó törzskönyvek abba a korba nyúlnak vissza, amelyben a ma méntörzs-alapítóknak
tekintett Conversano, Favory, Maestoso, Neapolitano, Pluto és Siglavy születtek (kb. 1770 körül). A korábbi
idôk feljegyzései – 1797-1809 - a többszörös ménes-áthelyezések miatt elvesztek vagy megsemmisültek.
Mivel a lipicai ló tenyésztése ellentétben a telivértenyésztéssel egészen a közelmúltig nem zárt populációval
zajlott (még a 20. század 40-es éveiben a Lotnik és a Miecznik lengyel arab méneket alkalmazták a tenyésztésben),
a lipicai, illetve a klasszikus és a mai ménesek törzskönyveinek a tanulmányozása nem elegendô. A források
között szerepelniük kell a különbözô magánménesek adatainak is. A ménesek törzskönyvei mellett nagyon
értékesek ebben a tekintetben Steinhausz könyvei (1924, 1943), amelyek a horvát magánménesekben folyó
tenyésztést dokumentálják.
A COPERNICUS-projektben a projektbe bevont lovakból kiindulva rekonstruáltuk a családfákat minden
rendelkezésre álló forrásmunkának, egészen a legrégebbi eredeti lipicai és mezôhegyesi törzskönyveknek
a bevonásával. Teljes származása 3867 egyednek volt. Az 1. táblázat a pedigré-információkról ad áttekintést
ménesek szerinti bontásban.
1. táblázat A származások minôsége és hossza

Ménes
lólétszám

Lipica

Piber

Monterotondo

Kistapolcsány

Ðakovo

Szilvásvárad

Fogaras

Bethlen

Összesen

59

153

63

42

55

75

90

28

565

565.654

535.141

809.578

504.935

838.376

664.443

528.057

476.532

609.332

generációs
ekvivalens

15,0

15,3

15,7

15,2

15,4

15,2

14,7

14,4

15,2

3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5

98,7

100,0

99,9

100,0

99,9

99,4

99,7

99,4

99,7

10

83,3

93,7

93,4

90,4

90,5

90,5

84,8

83,1

90,4

15

65,3

66,5

72,1

65,8

67,8

66,8

62,9

60,9

66,3

20

8,0

7,4

11,9

7,0

11,9

9,2

7,7

6,8

8,6

ôsök létszáma/ló

ismert ôsök a generációban (%)

A generációs ekvivalens a pedigrék minôségének a mérôszáma. A teljes pedigré generációinak a számát jelöli,
azt, amely a rendelkezésre álló származási információkkal elérhetô lenne. Más haszonállatfajtákkal összevetve
(Sölkner et al. 1998) a származási információk minôsége kitûnôen leírható. A származások legfeljebb 32
generációig mentek vissza, de gyakorlatilag mindegyik teljes volt az 5. generációival bezárólag. Különösen igaz
lehet ez a megállapítás, ha azoktól a kevés hiányosságoktól eltekintünk, amelyeket elsôsorban a két világháború
zûrzavara okozott. A 10. generációban a származási információk 90%-a, a 15. generációban a származási
információknak a két harmada (66%) szerepelt.
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Egy egyed teljes családfája több mint 2 millió ôs-hellyel bír (az 1993-ban Ðakovo-ban született 753 Siglavy
Toplica XVII-4 pontosan 2.095.064 ismert ôssel rendelkezik). A referencia-populációból származó egyednek
átlagosan 609.332 ôse van, ezek közül csak 534 különbözik egymástól. Sok román, horvát és magyar ló származása
az 1860-1920 közötti idôszakra volt visszavezethetô. Fogarason, 1920 körül a feljegyzésekben található
hiányosság miatt 16 kancának nem lehetett tovább követni a származását, holott azok elnevezése egyértelmûen
a lipicai fajtához tartozásra utal. Ebbôl következôen a román ménesek pedigréi valamivel rövidebbek, mint a
más ménesekbôl származók. Az arab alapító egyedek a 19. század folyamán végig jellemzôek, a 20. században is
elôfordul néhány. A legtöbb pedigré-információ 1750-1820 közötti idôszakig követhetô. Az ebbôl az idôszakból
eredô származások fôként a kladrubi, a kopcsányi, a lipicai és a mezôhegyesi ménesekre mennek vissza.
A könyv egy másik fejezetében (11. fejezet) részletesen tárgyaljuk a lipicai fajta alapító egyedeit és azok
származását. A fejezetben megmutatjuk, milyen erôteljes hatást gyakorol a hosszú idôn keresztüli zárt
populációban való tenyésztés a beltenyésztésre, továbbá rámutatunk az egyes ménesek közötti különbségekre.
A ménesek lovainak átlagos rokonsági fokával is foglalkozunk. A fajta legfontosabb ôseit (örökítôit) is
tanulmányozzuk, függetlenül attól, hogy azok alapító egyedek-e vagy sem.
A beltenyésztés mértéke
A beltenyésztés mértéke azt fejezi ki, hogy tetszôlegesen választott két egyedben egy gén két variánsa
(allélja) (amelyek egy kromoszómapáron találhatók) milyen valószínûséggel fordul elô. Ennek alapfeltétele,
hogy legyen legalább egy olyan ôs, amely a családfa anyai és apai oldalán is elôfordul. Csak ebben az esetben
van elméleti lehetôsége annak, hogy a gén anyai és apai oldalról öröklött változatai azonos származásúak. A
származás-azonosság valószínûsége nô, ha a közös ôsök a közeli generációkban fordulnak elô a családfán (a
származási lapon) (pl. nagyszülô-generáció), vagy ha anyai és apai oldalon sok a közös ôs. Már említettük, hogy
a pedigrékben átlagosan 609.332 ôs szerepel, amelybôl csak 534 különbözik egymástól. Egyértelmûen látszik,
hogy a származási lapokon mind az anyai, mind az apai oldalon nagyon gyakran fordulnak elô azonos egyedek.
Az egyes egyedek származásában minden klasszikus méntörzs-alapító akár több százszor vagy több ezerszer is
megjelenik.
A 2. táblázat a vizsgált populáció lovainak átlagos beltenyésztési koefﬁciensét tartalmazza. A ménesekre
vonatkozó középértékek közel 10%-osak. Vagyis azt várhatjuk, hogy egy ló összes génhelyének kb. 10%-ában
vannak azonos allélok. Az allélpár azonban akkor is lehet azonos (homozigóta), hogyha az ismert pedigrében
nincsen igazolható származás-azonosság.
2. táblázat Beltenyésztési koefﬁciens (%) a származás hosszának függvényében

Ménes

Lipica

Piber

Monterotondo

Kistapolcsány

Ðakovo

Szilvásvárad

Fogaras

Bethlen

Összesen

teljes pedigré

10,7

11,5

14,4

9,3

8,8

9,9

10,2

9,7

10,0

10 generáció

5,1

5,2

7,9

3,7

3,4

5,2

6,2

5,9

5,2

5 generáció

2,0

1,6

3,7

1,2

1,5

2,4

2,3

2,1

2,1

A monterotondo-i lovak 14,4%-os beltenyésztettsége egyértelmûen nagyobb, mint a többi ménesbôl
származó lovaké. Ennek oka a viszonylag kicsi populációnagyság és a II. világháborút követô elszigeteltség.
A beltenyésztettség mértékének legkisebb értékét (8,78%) a đakovo-i ménesben kaptuk, mindannak
ellenére, hogy a pedigrék nagyon összetettek. A đakovo-i ménes tenyésztés-történetének utóbbi évtizedeire
jellemzô a más ménesek (Piber, Kistapolcsány és Szilvásvárad) kevésszámú ménjeinek intenzív alkalmazása a
tenyésztésben. A piberi populáció beltenyésztettségének mértéke aránylag nagy; ez fôként a klasszikus, egykori
udvari lipicai tenyészetbôl származó ôsök nagy számban való tenyésztésére vezethetô vissza. A beltenyésztési
koefﬁciens átlagos értékét a más ménesekbôl származó kancák tenyésztésbe állításával (lásd a 16. fejezetben)
viszont sikerült 12,91%-ról (Müller & Schleger, 1981) 11,5%-ra csökkenteni. A fogarasi és a bethleni ménesek
beltenyésztési koefﬁciensének vizsgálatakor emlékeztetnünk kell arra, hogy a pedigrék valamivel rövidebbek,
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illetve annak a 16 román lipicai kancának - amelyeknek a származása tovább már nem követhetô – az ôsei
ugyan rendelkeznek származással, a számításkor viszont nem ismertek, így azokat szükségképpen ﬁgyelmen
kívül hagytuk. A ménesek közelmúltbeli párosítási stratégiáinak a vizsgálatához a beltenyésztési koefﬁcienst
csak az utóbbi 5 generáció származási információinak a segítségével számoltuk. Az ugyancsak a 2. táblázatban
közölt eredmények azt mutatják, hogy a rokon-párosítások a monterotondo-i ménesben a leggyakoribbak, de
a román és a magyar tenyészetekben sem kerülik azokat oly szigorúan, mint a többi ménesben. Összességében:
az 5 generációra számított beltenyésztési koefﬁciens nagysága nem tér el sok más lófajtánál tapasztalt értéktôl
(Bohlin & Rönningen 1975; Klemetsdal, 1993; Moreaux et al. 1995).

ôsök:
386.497
különbözô:
626
beltenyésztés:
7,25%

1. ábra Maestoso X Mahonia kistapolcsányi mén családfája (Sölkner)

Veszélyesnek vagy fenyegetônek mondható-e a lipicai populáció beltenyésztettségének a mértéke? Piberben
1983-ban a beltenyésztés miatt a lovak csökkent vitalitását és alkalmazkodó-képességét feltételezték – annak
ellenére is, hogy egyértelmû összefüggést nem tudtak kimutatni a beltenyésztési ráta és a ló herpeszvírus I
járványszerû fertôzése között, jóllehet a járványnak katasztrofális következményei voltak. A COPERNICUSprojekt keretében csak a beltenyésztés és a küllem közötti összefüggést tudtuk vizsgálni, ugyanis minden
egyedrôl 37 testméretet vettünk (lásd a 15. fejezetben). Az átfogó vizsgálatok (Čurik et al. 2001) eredménye
alapján semmilyen összefüggés nincs a beltenyésztettség mértéke és a testméretek között. A rendelkezésre álló
adatok nem igazolták, hogy a gyengén fejlettség visszavezethetô lenne a beltenyésztettségre. A termékenységet
meghatározó tényezôk érzékenyebben reagálnak a beltenyésztettségre, mint a testalakulás. Ezen összefüggések
vizsgálata nem képezte a projekt részét. Az átlagos termékenység a vizsgálat idôpontjában minden ménesben
jónak mondható, vagyis a beltenyésztési depresszió ebben az idôpontban kizárható.
A ménesek közötti rokonság
Két egyed rokonsági koefﬁciensét hasonlóan deﬁniáljuk, mint az egyes egyedek beltenyésztési koefﬁciensét. A
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rokonsági koefﬁciens annak valószínûségét fejezi ki, amely esetén egy egyed egy génjének véletlenül kiválasztott
variánsa (allélja) származásában azonos egy másik egyed ugyanazon génhelyén véletlenül kiválasztott variánssal.
Matematikai szempontból a rokonsági koefﬁciens két egyed feltételezett ivadéka beltenyésztési koefﬁciensének
a kétszeres értéke. Ha két ménes egyedei rokonsági koefﬁciensének a középértékét vesszük, a ménesek genetikai
hasonlóságáról nyerhetünk információt. A 3. táblázatban a ménesek rokonsági koefﬁciensei láthatók. Az 1.
ábra az ezeken az információkon alapuló hasonlóságot mutatja. Az eredményeket klaszter-analízissel kaptuk
meg (1. ábra)
3. táblázat Átlagos rokonsági koefﬁciensek (%) a ménesekben (átlósan) és a ménesek között

Ménes

Lipica

Piber

Monterotondo

Kistapolcsány

Ðakovo

Szilvásvárad

Fogaras

Lipica

25,4 (21,4)*

Piber

20,4

26,0 (23,0)*

Monterotondo

19,0

20,1

32,2 (28,8)*

Kistapolcsány

15,0

16,7

15,1

26,1 (18,6)*

Ðakovo

16,3

15,9

15,2

15,7

24,9 (17,6)*

Szilvásvárad

13,2

14,4

13,6

14,0

14,8

23,2 (19,8)*

Fogaras

10,0

11,1

10,7

10,3

10,0

10,5

24,2 (20,4)*

Bethlen

9,6

10,7

10,2

9.8

9,7

10,6

21,9

Bethlen

24,2 (19,4)*

*a beltenyésztési koefﬁciens (%) kétszerese
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2. ábra A ménesek hasonlóságának
klaszteranalízise a rokonsági koefﬁciensek alapján (Sölkner)

Ha megnézzük a méneseken belüli átlagos rokonsági értékeket, akkor feltûnik, hogy ezek általában
nagyobbak, mint a 2. táblázatban szereplô beltenyésztési koefﬁciens értékek kétszerese. Lipicán például
az átlagos rokonsági koefﬁciens értéke 25,4% (a feltételezett ivadékok várt beltenyésztési koefﬁciense
kétszeresének felel meg), ezzel szemben az élô egyedek beltenyésztési koefﬁciensének a kétszeres értéke 21,4%.
Ez arra utal, hogy a párosítás során nagy ﬁgyelmet fordítottak a beltenyésztés elkerülésére. Kétségtelen, hogy
ez utóbbi a származások közelmúltjára érvényes. A beltenyésztettség mértékét, ami az egymástól távol esô
ôsök sokszoros elôfordulásából adódik, a párosítási stratégiával – a párosítás elôtt, az elvárt beltenyésztési
koefﬁciens kiszámításával - csak nagyon kis mértékben lehet befolyásolni. Zárt populációban immigráció
nélkül, idegen fajta tenyésztésbe bevonása nélkül a beltenyésztettség mértékének folyamatos növekedését
nem lehet megakadályozni. Csak a növekedés gyorsaságát lehet mérsékelni a célirányos párosítási tervek
kidolgozásával és végrehajtásával. Ennek egyik eszköze a ménesek közötti tenyészállat-csere. A rokonsági
koefﬁciens és a beltenyésztési koefﬁciens kétszeres értéke között különösen nagy a különbség a đakovo-i
és a kistapolcsányi ménesben. Mindkét ménes kicsinek mondható, és más ménesek ménjeit alkalmazzák a
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tenyésztésben. A kevés méntôl származó sok ivadék a ménesen belül egészen szoros rokonságot eredményez,
a célirányos párosítás, és a mindig új, a meglévôkkel rokonsági kapcsolatban nem álló mének használata
viszont mérsékelheti a beltenyésztettség növekedésének az ütemét.
A legszorosabb genetikai kapcsolat – egyáltalán nem meglepô módon – a fogarasi és a bethleni ménes között
mutatható ki (21,9%). A jelenlegi bethleni populáció nem olyan régen (1982-ben) a fogarasi ménes szürkétôl
eltérô színváltozatú lipicai lovaiból létesült. Közel ehhez hasonló, szoros kapcsolat mutatható ki Lipica, Piber
és Monterotondo között (kb. 20%). E három ménes egyedei képviselik leginkább a klasszikus alapító egyedeket
(lásd a 11. fejezetben) lovaik származásában. A többi ménes a klasszikus és a román tenyészetek két pólusa
között helyezkedik el. Feltûnô a származási adatokon alapuló és a genetikai markereken alapuló klaszterek
remek egyezôsége (lásd a 15. fejezetben).
Genetikai diverzitás a pedigré-adatok alapján
Az alapító egyedek effektív létszáma az alapító egyedeknek a jelenlegi populációhoz való kiegyenlített
genetikai hozzájárulását fejezi ki. Ez a mérôszám a román fogarasi és bethleni (>55%), valamint a szilvásváradi
(52%), továbbá a đakovo-i (49%) ménesben a legnagyobb. Jelentôsen alacsonyabb értékeket ﬁgyeltünk ma a
kistapolcsányi (43%), a lipicai (43%), a monterotondo-i (41%) és a piberi (39%) ménesben. Ezek a ménesek
mind a régi Lipica által hatást gyakorló „klasszikus csoportba esnek (vö.: 15 fejezet). A többi ménesre, amelyek
bár szintén Lipicáról erednek, a köztenyésztés (helyi fajták) jelentôs hatást gyakorolt, ezért azokban nagyobb
létszámban találhatók effektív alapító egyedek.
4. táblázat A lipicai ménesek genetikai diverzitásának mértéke

Ménes

effektív
létszám

Bethlen

Ðakovo

Fogaras

Lipica

Monterotondo

Piber

Szilvásvárad

Kistapolcsány

összesen

alapítók

55.2

49.1

55.8

43.0

40.8

39.3

51.8

43.3

48.2

ôsök

15.4

12.5

15.2

16.4

15.6

18.8

18.8

16.2

26.2

alapító
genomok

4.0

4.2

4.2

3.9

3.1

4.1

4.3

4.0

6.0

Az ôsöknek az effektív létszáma az ôsöknek (nem feltétlenül alapítók) az a minimális létszáma, amely az aktuális
populáció genetikai változatosságának a magyarázatához szükséges. Az ôsök már kiszámított génhányadának
kétszeres ﬁgyelembe vétele elkerülése végett az ôsök „marginális” génhányadát kell kiszámítani (Boichard et al.
1997). Ily módon megállapíthatók a legfontosabb örökítôk, és a tenyésztés-történetre vonatkozóan kvantitatív
kijelentések fogalmazhatók meg.
Az ôsök génhányada megoszlásának az egyenletessége a tenyészállatok tenyésztésben való alkalmazását,
vagyis a ménesek tenyésztési stratégiáit mutatja. A nagy értékek olyan tenyésztés-múltat jelölnek, amelyben
kismértékû volt a palacknyakhatás, vagyis egy-egy ôs nem sok ivadékkal járult hozzá a következô generációhoz.
A legnagyobb értékek a piberi és a szilvásváradi méneseket jellemzik, a legakisebb a đakovo-i ménest. Az 5.
táblázat példát mutat arra, hogy a tenyésztési stratégia tekintetében hogyan értelmezhetôk a đakovo-i és a piberi
eredmények. Piberben a legtöbb ôs a 19. századból ered. Ennek folytán a méneket kiegyenlítetten használták a
tenyésztésben, folyamatos tenyésztés-történetet, homogén ménest tudhatnak magukénak. A đakovo-i helyzet
alapvetôen eltér ettôl. A ménesben a közelmúltban 3, idegen ménesbôl származó egyedet viszonylag nagy
kihasználtsággal tartottak tenyésztésben. Emiatt a beltenyésztési koefﬁciens az állomány-felvétel idôpontjában
aránylag kicsi volt. A jövôben viszont, ha nem valósítanak meg átgondolt tenyésztési stratégiát, akkor annak
növekedése várható.
Az alapító genomok effektív létszáma a mindenkori ménesen belüli rokonsággal (beltenyésztés) áll
kapcsolatban, az éppen a rokonsági koefﬁciens inverzeként és a beltenyésztettség mértékéhez hasonlóan
értelmezhetô.
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A lipicai ló legfontosabb ôsei
Az alapító populációról írt fejezetben (12. fejezet) azt láttuk, hogy az aktuális populáció számára legfontosabb
alapító egyed nem a klasszikus méntörzsek alapítóinak egyike, hanem Toscanello Hedera (szül.: 1785),
amelyre a génállomány 6,66%-a megy vissza. Ezt az ôst követi Neapolitano (6,34%), továbbá Gazlan (4,88%),
Siglavy (3,14%) és Tadmor (3,02%) arab mének. Hasonló logikával, mint amelyet az alapító génhányadok
meghatározásakor használtunk, megállapíthatók a populáció számára legnagyobb jelentôségû ôsök, függetlenül
attól, hogy azok alapító egyedek-e vagy sem.
5. táblázat A vizsgált állomány legfontosabb ôseinek génhányada (%)

Név

Ivari hovatartozás

Ménes

születési év

génhányad

Favory Ratisbona II

mén

Lipica

1829

10,74

Favory Onerosa

mén

Lipica

1819

8,67

Neapolitano Aquileja

mén

Lipica

1820

6,73

Maestoso Erga

mén

Lipica

1838

6,31

Gazlan

mén

Lipica

1840

4,88

Conversano Erga

mén

Lipica

1848

4,77

Pluto Alea

mén

Lipica

1853

4,68

Siglavy Alea

mén

Lipica

1846

4,52

Slavina II

kanca

Lipica

1847

3,78

Groczana II

kanca

Lipica

1817

3,54

Az 5. táblázatban felsorolt 10 ôs a vizsgált lipicai populáció teljes génállományának 58,63%-át magyarázza. A
populáció genetikai összetételének 89,9%-át az 50 legfontosabbnak mondott ôs határozza meg. A 4. táblázatban
szereplô egyedek hasonló idôszakból származnak (kb. 1820-1850), vagyis olyan idôszakból, amelyben új
tenyésztési célt követtek, és megalapították a ma klasszikusnak elismert méntörzseket.
A lipicai lótenyésztés legnagyobb jelentôségû ménje (10,74%-os génhányaddal) Favory Ratisbona II (szül.:
1829). A mai populációra 10 lányán és 4 ﬁán keresztül adta át génjeit. A mén 25%-ban arab génállományt
hordozott, amelyet anyja (Ratisbona II, szül.: 1816) apjától, a Monaghy (szül.: 1800) nevû méntôl kapott. Neve,
a 4. táblázat többi 9 lovának nevéhez hasonlóan a mai populáció összes családfájában elôfordul.

3. ábra A Fogarason fedezô, udvari ménesbôl származó Conversano Virtuosa (Wrangel, 1893)
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A második helyen álló Favory Onerosa génjeit csupán 8 lányán keresztül adta tovább. Egyetlen egy méntörzstáblázatban sem található. Neapolitano Aquileja 4 lányán és 1 ﬁán keresztül örökített, féltestvére, Maestoso
Erga 5 lányán és 4 ﬁán keresztül. A Gazlan nevû arab telivér mén 15 lányán keresztül adta tovább génjeit.
Ebbôl a 15 kancából csak 1 volt fajtatiszta arab, 12 kanca anyai ágon is tartalmazta az arab telivért. Ez azt
mutatja, hogy a 19. század közepe táján erôs törekvés volt anyai ágon az arab gén populációba való bevitelébe.
A legnagyobb jelentôségû 50 ôsbôl összesen csak 15 kanca van. A legfontosabb kanca az 1847-ben született
Slavina II, amelyiknek arab génhányada 68,75%. Fôként ﬁán, az 1853-ban született Maestoso Slavina II nevû
ménen keresztül örökített, de Slavina (szül.: 1864) és Serena (szül.: 1866) nevû lányain keresztül is továbbadta
arab génjeit. Groczana II (szül.: 1817) génjei Neapolitano Groczana II (szül.: 1829) nevû ﬁában, és Corvina
(szül.: 1825) valamint Fantasia (szül.: 1836) nevû lányaiban találhatók meg.
A 6. táblázatban a ménesek mindenkori 3 legfontosabb örökítôje látható. A teljes populációtól eltérôen, a
legfontosabb ôsök nagy része a 20. századból származik.
6. táblázat A ménesek mindenkori 3 legfontosabb ôsének génhányada (%)

Név
Lipica
Conversano Gaetana IV
Maestoso Bonavoja
Neapolitano Batosta
Piber
Maestoso Mascula
Conversano Virtuosa
Favory Sezana
Monterotondo
Conversano Austria
Favory Strana
Pluto Bonadea
Kistapolcsány
Favory Ratisbona II
Conversano Stana IV
Neapolitano VIII Saragossa
Ðakovo
Maestoso X Mahonia
Favory XX-7
Pluto Navarra
Szilvásvárad
Favory XVIII
Favory Ratisbona II
Conversano XII
Fogaras
Conversano XIII
Favory XVII
Maestoso XIX
Bethlen
Conversano XIII
Maestoso XIX
Favory XVII

Ménes

Születési év

Génhányad

Lipik
Piber
Kutjevo

1947
1967
1956

12,42
10,06
9,75

Lipica
Lipica
Lipica

1874
1879
1872

11,52
9,75
8,38

Lipica
Montrerotondo
Lipica

1911
1948
1941

12,94
11,67
10,09

Lipica
Lipik
Kistapolcsány

1829
1944
1964

11,14
9,72
8,68

Kistapolcsány
Szilvásvárad
Piber

1982
1960
1972

17,27
13,30
9,77

Bábolna
Lipica
Fogaras

1933
1829
1906

12,77
10,12
7,34

Fogaras
Fogaras
Fogaras

1910
1915
1924

12,22
10,77
9,95

Fogaras
Fogaras
Fogaras

1910
1924
1915

12,51
10,37
10,33

Lipicán a Lipikrôl származó, Conversano Gaetana IV, a piberi Conversano III Strana nevû mén ﬁa volt
meghatározó (szül.: 1928). Kilenc lányán és három ﬁán keresztül örökítette tovább génjeit. A második
legfontosabbnak ítélt mén, Maestoso Bonavoja is Piberbôl ered. Néhány más ôssel együtt közösen, ez a két
mén felelôs a Lipica és Piber közötti nagy hasonlóságért (3. táblázat).
Piber legfontosabb ménjei Lipica klasszikus tenyésztési idôszakába sorolhatók. A legnagyobb jelentôségû
mén Maestoso Mascula, amely a pedigrékben 7 ﬁán és 12 lányán keresztül tûnik fel. A mént és több ﬁát is
kipróbálták a Spanyol Lovasiskolában, három eredményesen vizsgázott ﬁával a legelsô helyen áll.
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A monterotondo-i ménes legeredményesebb örökítôi Lipicáról, vagy, mivel a II. világháborút követôen
születtek, Monterotondo-ból származnak. Az elsô helyen említett Conversano Austria nevû mén a pedigrékben
3 ﬁát és 13 lányát hagyta maga után. Egyik ﬁa Piberbôl származik. A Piber és Lipica közötti genetikai kapcsolattól
eltekintve Monterotondo és Piber egyedei közötti szoros rokonsági kapcsolat nem a közelmúlt tenyészállatcseréinek köszönhetô, hanem a lipicai eredet-ménesbôl származó közös ôsöknek. Az eredet-ménes állományát az
I. világháborút követôen ketté osztották, az állomány egyik fele Ausztriához, a másik fele Olaszországba került.

4. ábra A piberi Maestoso Bonavoja (Piber archív)

Favory Ratisbona II nemcsak a teljes populációnak, de a kistapolcsányi ménesnek is a legfontosabb örökítô
egyede. Mellette a horvát tenyészetbôl származó Conversano Stana IV nevû mén is jelentôs. Két lányán és 3 ﬁán
keresztül örökített, ezek Kistapolcsányban vannak nyilvántartásban.
Ðakovo a legfontosabb ôsök elôfordulását illetôen bizonyos értelemben kivételt képez. A kicsinek
mondható kancapopuláció és a közelmúltban intenzíven alkalmazott kevésszámú, nagyon jó mén
eredményeként két jelenség alakul ki. A 6. táblázatban megjelenô 3 mén mind 1960-ban született. Ez
a három mén a jelenlegi đakovo-i populáció génállományának 40%-át adja. A többi ménes esetében ez
az érték 29,5 % (Kistapolcsány) és 34,7% (Monterotondo) közötti. A 4. és az 5. helyen álló mének (312
Conversano XIII-3 (szül.: 1979) és 125 Siglavy Toplica XIV (szül.: 1972)) 8 illetve 7%-os génhányadot
képviselnek, vagyis az 5 mén összesen 55%-át adja a đakovo-i állomány génkészletének. Ebben az
összefüggésben hadd utaljak ismét arra, hogy a különbözô helyrôl származó mének tenyésztésbe állítása
Ðakovo-ban akkoriban az összes ménes közül a legkisebb beltenyésztési koefficienst eredményezte (2.
táblázat). Ugyanakkor látni kell, hogy a ménes egyedei közötti rokonság aránylag szoros (3. táblázat), igaz,
ez a kapcsolat jelentôsen lazább, mint a monterotondo-i ménesben.
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5. ábra Neapolitano Saragosa, kistapolcsányi fedezômén (Brabenetz archív)

A đakovo-i ménes listáját a 6. ábrán látható, 1982-ben Kistapolcsányban született, és élete nagy részét ott
eltöltött Maestoso X Mahonia vezeti. A Szilvásváradon 1975-ben született Maestoso IX mén és a Sardinia nevû
kancacsaládba tartozó 214 Mahonia (szül.: 1971) nevû kanca ivadéka. Az adatgyûjtés idejében Ðakovo-ban 12
lánya és 7 ﬁa, Kistapolcsányban 3 lánya volt nyilvántartásban. A második legfontosabb mén, Favory XX-7 a
Bábolnán 1949-ben és 1951-ben született szülôktôl, Favory XX és 527 Neapolitano XIII, származik. A piberi
Pluto Navarra jelentôs részben hozzájárul Piber és Ðakovo genetikai kapcsolatához. A párosítási stratégia miatt
Ðakovo más ménesekkel való, kivéve a román méneseket, genetikai kapcsolata viszonylag egyenletes, és elég
szoros (3. táblázat).
Szilvásváradon a Favory Ratisbona II a második helyen szerepel a legfontosabbnak vélt örökítôk sorában.
A legfontosabb mén, Favory XVIII (7. ábra), Bábolnáról, Szilvásvárad közvetlen elôd-ménesébôl származik. A
pedigrékben 3 ﬁa és 10 lánya található. Conversano XII a román fogarasi ménesbôl származik, még a Bábolnára
való áthelyezést (1912) megelôzô idôbôl. Apja az 1887-ben Lipicán született Conversano Slatina III, anyja az
1900-ban Fogarason született 137 Pluto Fantasca. Hét lánya és három ﬁa Bábolnán került nyilvántartásba.
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6. ábra Maestoso X Mahonia, évszázados fedezômén Kistapolcsányban (Habe archív)

A fogarasi és a bethleni ménes legfontosabb örökítôi Fogarasról, az 1910-1924 közötti idôszakból származnak.
Conversano XIII ôsei a fogarasi császári, királyi, udvari ménesen keresztül a mezôhegyesi katonai ménesbe
vezetnek vissza. A pedigrékben 16 lánya és 1 ﬁa található. Favory XII mind anyai, mind apai vonalon román
ôsökre megy vissza. A populációban 10 lánya és 2 ﬁa képviseli génjeit. A fogarasi és a bethleni ménes jelenlegi
génállományának mintegy 10%-át képviseli Maestoso XIX 11 lánya és 2 ﬁa. Anyja a magyar 2064 Lepkes
kancacsalád tagja, apai oldalon a mén végig román. A román ménesek legfontosabb örökítôinek a listája a
román tenyésztésnek a többi ménestôl való genetikai elkülönülését mutatja.

7. ábra Favory VIII, magyar fedezômén (Brabenetz archív)
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Következtetések
A származási adatok összegyûjtéséhez használt méneskönyvek minôsége kitûnô volt. A lipicai és a
mezôhegyesi ménes története a 18. század 80-as évekéig gyakorlatilag hiánytalanul dokumentált. A lipicai
tenyésztésbe késôbb bekerült kancák származása is nagyon jól rögzítve van. A származási adatokban
tapasztalható hiányosságok alapján viszont azt mondhatjuk, hogy a mai populáció génállományának kb. 10%át alkotó egyedek származása tovább már nem vezethetô, így az ismert lipicai populációhoz való kapcsolatuk
nem ismert, a nevük hiába is utal arra, hogy azok egészen biztosan lipicai lovak voltak. Ezek között az egyedek
között szép számmal találunk horvát és magyar magánménesekbôl származókat. Részben a román pedigrékben
található, 16 lóra kiterjedô hiányosságnak is ez az oka. Mindezek ellenére a tenyésztés-történettel kapcsolatban
jó lehetôség nyílik kvantitatív állítások megfogalmazására a pedigrék elemzésének a segítségével.
A rendelkezésre álló feljegyzések által felölelt idôszakban kumulálódott beltenyésztés 10% körüli, a ménesek
között viszont jelentôs eltérések mutatkoznak. A beltenyésztési koefﬁciens Monterotondo-ban a legnagyobb,
ahol az aránylag kis ménesben az utóbbi 50 év a legnagyobb mértékû izolációhoz vezetett. A legkisebb mértékû
beltenyésztést Ðakovo-ban állapítottuk meg, ahol az utóbbi évtizedekben más ménesek ménjeit alkalmazzák a
tenyésztésben.
Ha a lótenyésztésben szokásos 5-generációs pedigrékben kiszámítjuk a beltenyésztettség mértékét, akkor
2%-os értéket kapunk (Ðakovo-ban 1,3%, Monterotondo-ban 3,7%). Hasonló beltenyésztettségi értéket
kaptunk sok, nagyobb populációban is.
A különbözô ménesek lovainak rokonsága alapján két pólust ﬁgyeltünk meg. Az egyik pólust a lipicai, a
monterotondo-i és a piberi ménes jelentette, ahol a Lipicáról, a klasszikus ménesbôl származó lovak vannak
túlsúlyban, a másik póluson a román tenyészeteket, a fogarasi és a bethleni ménest ﬁgyeltük meg. Ðakovo,
Szilvásvárad és Kistapolcsány a két pólus között, de a klasszikus tenyészetek pólusához közelebb találhatók.
A lipicai tenyésztés legfontosabb ôseit közlô módszerrel részben meglepô eredményeket kaptunk. A lipicai ló
legfontosabb örökítôje Favory Ratisbona II (szül.: 1829), amelyre a jelenlegi lipicai populáció génállományának
10,74%-a megy vissza. A második legfontosabb örökítô Favory Onerosa (szül.: 1819) 8,69%-os génhányaddal.
Ez a mén egyetlen egy méntörzs táblán sem tûnik fel, génjeit kizárólag lányain és ﬁain keresztül adta tovább. A
10 legfontosabb ôs a mai populáció génkészletének csaknem 60%-át fedi le.
Ha ménesek szerinti bontásban vizsgáljuk a legfontosabb ôsöket, akkor a különbözô alapító populációknak,
azok hosszú távú populáció nagyságának, valamint a különbözô tenyésztési stratégiáknak és céloknak a hatása
mutatkozik meg. A nagyobb ménesek (pl. Piber, Szilvásvárad) el tudták kerülni, hogy a közelmúltnak csak
néhány örökítôje határozza meg a populációt, vagyis sokoldalúbban tudtak párosítani. Emiatt a viszonylag régi
egyedek vannak túlsúlyban. Ezzel szemben, Ðakovo-ban és Monterotondo-ban a legfontosabb örökítôk a 20.
század 60-as-80-as éveibôl származnak.
Összefoglalóan: a pedigré analízis során nyert eredmények arra utalnak, hogy a vizsgált populáció genetikai
értelemben ugyan kicsi, ennek ellenére viszont jól strukturált. Az eredmények egyértelmûen igazolják a lipicai
fajta genetikai szerkezetének molekuláris vizsgálatával nyert adatokat. A rokon egyedek párosítása és az annak
eredményeképpen kialakuló beltenyésztés jelenleg nem ad okot az aggodalomra.
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XIV. ábra Anyakancák Lipicán 1888-ban, Julius v. Blaas (Brabenetz archív)

A lipicai ló szôrtakarója színének variabilitása

205

14. FEJEZET
BODÓ IMRE, INO ČURIK, CONSTANZE LACKNER, SZABÁRA LÁSZLÓ ÉS
TÓTH ZSUZSANNA

A lipicai ló szôrtakarója színének variabilitása
A szín objektív meghatározása
A mindennapi életben számtalan színváltozattal találkozunk. A „szín” kifejezés annyira magától értetôdô,
hogy gyakran ﬁgyelmen kívül hagyjuk szerepét a mindennapi életünkben. Annak ellenére, hogy a színek
alapvetôen befolyásolják életünket, gyakran nem rendelkezünk elegendô tudással a színrôl és az általa
szabályozott környezetrôl. Mindez pl. a termékek színeinek meghatározásakor gondot jelenthet. A színek
megítélését gyakran befolyásolja az egyéni érzékelés, illetve tapasztalat, így egységes színértékelésrôl nem
lehet szó. Joggal merül fel a kérdés, létezik-e olyan lehetôség vagy eszköz, amellyel egy szín annyira pontosan
meghatározható, hogy azt valaki teljes egészében megértse, és ezáltal olyan színt tudjon reprodukálni, amelyik
a mi benyomásunkkal pontosan megegyezik. Hogyan lehetséges a pontos és az egyértelmû színkommunikáció
megvalósítása? Ebben csak a „szín” mélyreható ismerete segíthet.
A szín megítélése szubjektív érzékelés kérdése. Ugyanazt a tárgyat minden ember máshogyan érzékeli,
pontosan ugyanazt a színt teljesen más szavakkal írják le. A nyelvi kifejezés sokszínûsége miatt nagyon nehéz
és nagyon pontatlan a színárnyalatok leírása. Elvárhatjuk e valakitôl, hogy pontosan reprodukálja az általunk
világossárgának jellemzett ló színét? Ha Goethe „színelméletét” olvassuk, azt érzékeljük, hogy adott esetben
még egy költô kifejezôkészségében is jelentôs elképzelések jelennek meg a színekrôl, de valójában a színek nem
a színárnyalatukhoz kötôdôen írhatók le. Ha a ló szôrtakarója színének leírására standardizált módszer lenne,
akkor azok színének megértése sokkal egyszerûbbé és pontosabbá válna.
Ha körülnézünk, számos színváltozattal találkozunk. Ennek ellenére, a színek meghatározására nincsen olyan
ﬁzikai mérték, mint a hossz vagy a súly. Éppen ezért valószínûtlen, hogy egy színt két ember ugyanolyannak
jellemezzen. Például a barna hajszín említésekor minden ember saját tapasztalatának megfelelôen más és más
barna tónusra gondol. A színlátás szubjektivitása magától értetôdô módon az emberi színérzékelés alapja.
Billmeyer és Salzmann (1981) a színt az alábbiak szerint határozták meg: „a fény színes anyagokon történô
ﬁzikai módosulásának az eredménye, amelyet az ember szeme érzékel, de az agya értelmezi”. A látás során tehát
különbözô természetû ﬁzikai (fény és visszaverôdés), ﬁziológiai (szem) és pszichológiai folyamatok zajlanak.
A szín nem csupán a tárgyak tulajdonsága. Sokkal inkább a tárgyak és a fény kölcsönhatásáról van szó.
A fényforrás különbözô hullámhosszú sugárzást bocsát ki (polikromatikus fény), amelyet a fénytest a
hullámhossz alapján részben elnyel, részben pedig visszatükröz. A visszatükrözött rész jut a szembe, a retina
érzékelô sejtjeibe, ami az ingert elektromos jelként az agyba vezeti, és ott elôidézi a színérzékelést.
A szem, az ember öt érzékszervének egyikeként közvetlenül veszi fel a színtestrôl érkezô és pl. az abszorpció
útján megváltozó sugárzási spektrumot. A különbözô hullámhosszokból álló fénynyalábok összessége ingerli a
recehártyán található érzékelô sejteket, a csapokat és a pálcikákat. Látáskor, és itt fôként a színlátásról beszélünk,
olyan folyamatról van szó, amelyet nagy mértékben megahatároz az egyén ﬁziológiája, illetve a szín agyban
történô feldolgozása (Witzel, 2004).
Fény és szín
Már 1666-ban az angol Isaac Newton megállapította, hogy a fény különbözô hullámhosszok kombinációjából
áll, és annak színképi összetevôi prizmán keresztül analizálhatók. A látható sugárzás (köznyelven a fény) a
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teljes elektromágneses hullámhossz tartományból származó optikai sugárzásnak csak egy része, amelyet 380780 nm között határoznak meg (Witzel, 2004). A látható elektromágneses spektrum minden hullámhossza egy
színárnyalatnak felel meg, ezt érzékeli a szem. A 750 nm hullámhosszú fény pirosan jelenik meg, a lila 380 nm
hullámhossznál kezdôdik (1. ábra). A piros és a lila között folyamatosan jelennek meg a kék, a zöld, a sárga és
a narancsszínû fényt megjelenítô hullámhosszok. A hosszú hullámú piros színt az egyik oldalról a látható fény
tartománya, a másik oldalról a rövid hullámhosszú lila szín határolja be. Ha ebbôl a tartományból a hosszabb
hullámú sugárzás felé indulunk, az infravörös tartományba érünk, ami a másik irányból kapcsolódik a rövid
hullámhosszú ultraibolya fényhez. Az emberi szem nem képes mindkét sugárzási tartomány érzékelésére. A
látható fény az elektromágneses hullámnak csak egy része, ami a tartományon belül mozog. Az elektromágneses
hullámok spektrumának hatalmas tartománya van, amelyet kilométer hosszúságú hullámhosszok és 10-13 m
és annál rövidebb gammasugárzások alkotják. A látható spektrum ennek csak egy parányi darabja. A testekrôl
visszaverôdô fény, amit mi színként érzékelünk, a látható spektrumon belüli különbözô hullámhosszokból
álló fény keveréke (1. ábra). Ha a látható színképtartomány minden hullámhossza hasonló intenzitással jelenik
meg, akkor a fény fehérnek látszik.

Az ember számára látható spektrum (fény)
ultraibolya

Forrás/
alkalmazás/
elôfordulás

magassági
sugárzás

infravörös

gamma
sugárzás

kemény-, közepes-, puha
röntgensugárzás

UVC/B/A
ultraibolya
sugárzás

infravörös
sugárzás

terahertz-es
sugárzás

radar,
UHF UKW
közepes hullámok
mikrohullámú sütô,
rövid hulámok hosszú hulámok
VHF
mikrohullámok
rádió

magas, közepes,
alacsony frekvenciájú
váltakozó áramok

Hullámhossz
m-ben
Frekvencia
Hz-ben

1. ábra Az ember számára látható spektrum (Wikimedia)

A szín mérési rendszerének kialakulása
A színek mérésére az emberi szem ugyan nem alkalmas, ám színmérô készülékkel ez egészen egyszerû. Az
emberrel ellentétben, aki verbálisan igyekszik kifejezni a színrôl alkotott benyomását, a színmérô készülék
nemzetközileg rögzített standardok alapján numerikus eredményt ad. Ez a rendszer a színek egyértelmû
értelmezésére ad lehetôséget. Mivel a szín érzékelése a környezettôl és a megvilágítástól is függ, a mérôeszköz
szín-érzékenységét az emberi szem érzékenysége határozza meg, ha a méréseket mindig ugyanazzal a beépített
fényforrással és ugyanolyan megvilágítási feltételek között végezzük.
Korábban a színek mérésére és a színek könnyebb és pontosabb megértésére különbözô módszereket javasoltak.
Az volt a cél, hogy a színeket olyan számértékekkel fejezzük ki, mint a hosszmértékeket, illetve a súlyt. Az ebbe
az irányba tartó elsô lépés A.H. Munsell amerikai mûvész munkássága volt, aki 1905-ben a meghatározandó
szín és a papírra nyomtatott mintaszínek (ezeket három jellemzô - a szín világossága, a szín intenzitása és a szín
árnyalata - alapján csoportosította) közötti vizuális összehasonlításon alapuló rendszert mutatott be. Késôbb
a Munsell-féle színtáblázathoz a H V/C (H – színárnyalat, V – a szín világossága, C – színintenzitás) séma
alapján betû-szám kombinációt rendeltek. A többi módszert a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE)
fejlesztette ki.
1931-ben a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság által kifejlesztett XYZ színrendszer képezi a fontosabb
kolorimetrikus színrendszer alapját. A rendszert úgy választották, hogy az energia-azonos fehér fény x = y
= z = 0,3333, az y tengely pedig egy átlagos ember fényerô-érzékenységével egyezik meg (2. ábra). A CIE
rendszerben 2 fokos látótérnagyságú és 10 fokos látószögû normál megﬁgyelô van. Összehasonlításképpen: 50

A lipicai ló szôrtakarója színének variabilitása

207

cm-es távolságból 2 fokos látószöggel a szem 1,7 cm átmérôjû körterületet tud befogni; 10 fokos látószöggel
pedig 8,8 cm átmérôjût. A fényforrás fajtáját is standardizálták, a standard/normál fényforrást rögzítették. Így
például: normál fénytípusok A (2856 K), C (6800 K), D55 (nappali világosság 5500 K) vagy D65 (nappali
világosság 5600 K) (DIN 5033). Az XYZ színrendszer világszerte elismert (2. ábra). Alapkoncepciója az, hogy
a színek a 3 elsôdleges szín (piros [X], zöld [Y] és kék [Z]) valamilyen keverékének felelnek meg. Az ún. XYZ
adatok (színinger-összetevôk, szín-mérôszámok, RGB spektrumértékek) méréstechnikailag meghatározhatók,
kromatikus koordinátákba (x, y, z) konvertálhatók, és így háromdimenziós színtérben ábrázolhatók. Az
egyszerû ábrázolhatóság kedvéért a CIE kétdimenziós derékszögû (x, y) koordináta-rendszerben ábrázolja, és a
színteret – alakja miatt – „cipôtalpnak” is nevezi.
A színek koordinátákkal történô pontos meghatározása végett a képzeletbeli alapszínekbôl, [X], [Y], [Z],
indulunk ki, amelyek a teljes színtér által körbefogott háromszög sarokpontjait jelentik. A színek koordinátákkal
történô pontos meghatározásakor az x-nek az [X]-bôl való, illetve az y-nak az [Y]-ból való relatív részesedését
állapítjuk meg. Az egységeket úgy választjuk meg, hogy a fehér az x, y, z = 1/3 pontban legyen. A szín értékét
az x és az y koordináták adják (a z értéke kiszámítható, mert x + y + z = 1). A világosságot a fényerôsség adja
meg. A színtér diagram külsô kerete a monokromatikus görbe, amelyen a 380-770 nm hullámhosszúságú tiszta
spektrálszínek tükrözôdnek vissza. A spektrálszínektôl a színtér közepén helyezôdô semleges pont felé a színek
telítettsége csökken.
A CIE színrendszerrel (2. ábra) a színek a
spektrumból történô számítással vagy közvetlen
méréssel (3-koloriméter) egyaránt pontosan
és reprodukálhatóan meghatározhatók. A
rendszernek viszont van egy nagy hátránya: a
kapott színkoordináták rosszul korrelálnak a
színérzékeléssel, a színek nagyon egyenlôtlenül
oszlanak meg a színérzékelési térben. Ezért, 1976ban a CIE színtér rendszert transzformálták,
és létrehozták a CIELAB-1976 színrendszert,
ami a szem színérzékelésének megfelelô. Ez
esetben a színek mérôszámait ([X], [Y], [Z])
matematikai módon 3 színkoordinátába (L*,
a*, b*) konvertálták. L* a világosságot, a* és b*
a színtónust és a telítettséget jelentik (3. ábra).
A graﬁkus ábrázolás szintén derékszögû, térbeli
koordináta-rendszerben történik. Az a* és a b*
koordináták szintet jelölnek, az a* a zöldbôl a
vörösbe, a b* a kékbôl a sárgába való átmenetet
jelöli. A tengelymetszet a semleges színárnyalatot
mutatja. A világossági érték tengely (L*) a szintre
merôlegesen áll. Ha sugárirányban kifelé haladunk,
a színek egyre telítettebbé válnak (Witzel, 2004).

2. ábra CIE színtér-színesség diagram (Wikimedia)
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világosság

Az a*b* értékek segítségével le tudjuk vezetni a
színárnyalatot (fokban; Hº) és a színintenzitást
(százalékban; C*) (ez azonos a szín telítettségével)
(4. ábra).

ség
telített

színárnyalat

( ) , ha a* > 0 és b* ≤ 0
b* , ha a* < 0
H° = 180° + tan ( a*
)
b* , ha a* > 0 és b* < 0
H° = 360° + tan ( a*
)
b*
H° = tan–1 a*

–1

–1

3. ábra CIE L*a*b* - háromdimenziós színtér (Wikimedia)

C* = √(a*)2 + (b*)2

sárga

színárnyalat

*
g 6H

nbsé

a

árny

szín

ülö
lat k

vörös

4. ábra A színárnyalat és a színintenzitás L*a*b* színrendszerben való számításának sematikus ábrája

A lipicai ló szôrtakarója színének variabilitása

209

A szín szubjektív megítélése és a mendeli öröklôdés szabályai
Az alábbiakban a ló színének öröklôdését tárgyaljuk. A „jó lónak nincsen színe” elv ellenére évszázadokon
keresztül ellenkezô vélemény érvényesült. Úgy tartották, hogy a szín összefüggésben áll a ló sajátosságaival. A
sárga színt pl. a tûz eleméhez rendelték, ami a robbanékonyságot, a temperamentum változékonyságát hordozza,
akár rosszindulatot is jelentett. A pej lovat szangvinikus karakterûnek, és ezért megbízható munkalónak
tartották. Ezek a nézetek a parasztság körében a mai napig élnek.
Pinter von der Au a 17. században megteremtette a színek osztályozásának alapját. A német nyelvterületen
a mai napig az ô munkájában megfogalmazott követelményeknek megfelelôen jellemzik a színeket. A mai és
a régebbi származási lapok összehasonlításakor feltûnik, hogy az elmúlt évszázad közepéig a színárnyalatokat
sokkal precízebben differenciálták, mint manapság. Nem tudjuk megítélni, hogy ez a manapság színt megítélô
személyek hiányos optikai érzékelésére vagy a kifejezések eltûnésére vezethetôk-e vissza (5. ábra), netán valami
másra. Mindenesetre a szín fontos kívánalom a lótenyésztésben.
A három fôszín – sárga, fekete, pej – két különbözô génhelyen található allélok (a melanocita stimuláló
hormon receptor-1 (MC1R) és az agouti színt jelzô protein (ASIP)) közötti episztázis (poligénia) eredménye.
Az MC1R a sötét pigment (eumelanin) testben való elterjedését támogatja, ezért „kiterjesztés” („extension”)
génnek is nevezik. A pigment szétterjedése az alfa-melanocita-stimuláló hormontól (α-MSH) függ. Az ASIP,
amit az „agouti gén” kódol, az α-MSH ellen hat (antagonistája) (Henner, 2002).
A kiterjesztés locus alléljei a sötét pigmentek terjedéséért felelôsek. Amennyiben az E gén domináns formában
jelenik meg, a fekete pigment kiterjed. Az „e” recesszív allél viszont gátolja a fekete szín általánossá válását a
szôrtakaróban.
Az agouti locus kontrollálja a fekete színanyag eloszlását. Ha „A” domináns allél van jelen, akkor bizonyos
testrészek – hosszú szôrök, végtagok – fekete színt kapnak. Ha a locuson „aa” recesszív allélek jelennek meg,
akkor az egyes testrészekhez nem rendelhetô fekete szín, a szôrtakaró színe egységes marad.
Az alábbi táblázat (Bowling, 2000 nyomán módosítva) a három fôszínt és azok hatásait ismerteti (1. táblázat).
1. táblázat A fôszínek öröklôdése, nemzetközileg használatos rövidítése és jellemzése

Szín (öröklôdés)

Locus (jelölés)

sárga (recesszív)

extenzió (E)

fekete (recesszív)

agouti (A)

Pej (domináns)

extenzió (E)
agouti (A)

Allél

Jellemzés

normál allél (E)

fenotípusosan nem sárga

sárga allél (e)

ha homozigóta, akkor fenotípusosan sárga, episztatikus a
feketével és a sárgával szemben

normál allél (A)

barnás fedôszôr, a hosszúszôrök és a végtagok feketék

fekete allél (a)

ha homozigóta, akkor fenotípusosan fekete; kivétel: sárga
episztázis (aaee)

allélok (E/A)

az allél pej fedôszôrt eredményez- az extenzió és az agouti
között kölcsönhatás van

A két génhely – agouti, kiterjesztés (extensio) – interakciója fontos az összes többi lószín kialakulásában
(6. ábra). A sárga, a fekete és a pej ún. fôszínek kombinációs lehetôségét legalább két különbözô génhelyen
ﬁgyelembe kell venni. Ha pl. két gén tekintetében heterozigóta (EeAa) egyedeket párosítunk, akkor a következô
generációban 16 kombinációs lehetôséggel és 9 különbözô genotípussal kell számolnunk (2. táblázat). A
párosításból 3 különbözô szín jöhet létre az alábbi arányokkal: 9 (pej):4(sárga):3 (fekete). Az extenzió génhely
recesszív allélja homozigóta állapotban – ee – elnyomja a pej és a fekete hatását az agouti génhelyen (recesszív
episztázis). Az aaee, Aaee és az AAee genotípusok sárga lovat eredményeznek.
Két sárga – ee – ló párosításából mindig sárga színû ivadék jön a világra. Ezt a szabályt TrommershausenSmith többször ismételt vizsgálatokkal igazolta, és „sárga-szabályként” foganatosította. A fekete és a pej szín
csak akkor alakulhat ki, ha az egyednek az extenzió nevû locusán Ee vagy EE genotípussal rendelkezik. A
sárga és a fekete ugyan recesszívek a pejjel szemben, de létrejöhetnek olyan pejek párosításából, amelyek aztán
dominánsak a sárgával és a feketével szemben. A fekete és a sárga lovak párosításából nagyon gyakran születik
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pej csikó. Ebben az esetben nem tudni, hogy a nevezett sárga ló melyik agouti allélt viseli (Sponenberg, 1996).
Ugyanakkor léteznek olyan molekuláris-genetikai DNS vizsgálatok, amelyek lehetôvé teszik a fekete lovat
sárgaszín-allél hordozóként azonosítani, még abban az esetben is, ha csupán törzskönyvi adatok, vagy egyéb
tenyésztési feljegyzések állnak rendelkezésre. A molekuláris-genetikai vizsgálatok a fekete színért felelôs allélt
is ki tudják mutatni, ezzel lehetôvé válik a sárga- és a fekete színt meghatározó allélok laboratóriumi tipizálása.
Ezekkel a vizsgálatokkal a pej és a fekete színû lovaknak a lehetséges genotípusa határozható meg.
A molekuláris-genetikai vizsgálatok egyértelmûen kimutatták, hogy az E-génhelyen csak „E” vagy „e” allél,
az agouti génhelyen pedig kizárólag „A” vagy „a” allél lehet (Rieder et al. 2001). Az viszont még vita tárgya,
hogy a két génhelyen további allélok is elôfordulhatnak-e. Így például az E-génhelyen a domináns fekete színt
eredményezô alléloknak lehet még hatása. Ezt az allélt már ED vizsgálattal kimutatták, és úgy tartják, hogy a
fekete szín lehetô legnagyobb mértékû szétterjedéséért felelôs (Sponenberg, 2003).
2. táblázat Pej (EeAa) és pej (EeAa) ló párosítása lehetséges utódainak kimenetelei

Petesejt
hímivarsejt

EA

Ea

eA

ea

EA

EEAA pej

EEAa pej

EeAA pej

EeAa pej

Ea

EEAa pej

EEaa fekete

EeAa pej

Eeaa fekete

eA

EeAA pej

EeAa pej

eeAA sárga

eeAa sárga

ea

EeAa pej

Eeaa fekete

eeAa sárga

eeaa sárga

A fôszíneken belül rengeteg színváltozattal találkozhatunk, így pl. nem minden pej ló ugyanolyan színû, és
a legkülönbözôbb sárga árnyalatok is elôfordulnak. A színmódosulások miatt a sárga, fekete, pej fôszíneket
kisebb alcsoportokba lehet osztani, és ezáltal a ló színe pontosabban leírható. A fôszíneken belüli színváltozatok
kialakulása három fô hatás eredménye (Sponenberg, 1996):
• színárnyalat (shade, Farbabstufung)
• kormosság (sooty, russig)
• lisztesség (mealy, blass)
• színárnyalat
A fôszíneken belül világostól sötétig terjedô színárnyalatokról beszélhetünk. Fô hatásterülete a vöröses fôszín,
mint pl. a pej és a sárga. A 3. táblázat a ló fôszíneinek lehetséges színárnyalatait tartalmazza (Sponenberg, 1996
nyomán módosítva).
3. táblázat A színárnyalat fôszínekre gyakorolt hatása (Sponenberg, 1996)

Fôszínek

Sötét színárnyalat

Közepes színárnyalat

Világos színárnyalat

Pej

feketés pej
sötét pej
sötét gesztenyepej

gesztenyepej
pirospej

szattyánpej
világospej

Sárga

szénsárga
sötétsárga
sötét agyagsárga

agyagsárga
sötét májsárga
májsárga

aranysárga
világos agyagsárga
világossárga

Fekete

hollófekete

fekete

nyári fekete

A színárnyalatok kialakulása több gén együttes hatásának lehet az eredménye (poligenikus hatás). A szín
mélységét többféle tényezô is befolyásolja, így pl. a környezeti hatások és a ló egészségügyi állapota. Egyes
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tenyészetekben ezen hatások alapján történik a kiválogatás. Így pl. az amerikai morgan és a fekete-erdei sárga
lófajták a szôrtakaró nagymértékû sötét árnyalatairól ismertek. Ezzel szemben az amerikai belga ló és a haﬂingi
inkább világos színárnyalatú. Fôként a sárgás-vöröses színû egyedeket válogatják ki, és tenyésztik tovább.
A világos, közepes és sötét színárnyalatoknak gazdag színváltozatai léteznek, és a változatok közötti átmenetet
gyakran nehéz meghatározni (Sponenberg, 1996).
• kormosság
Ez a hatás a fedôszôrben jelenlévô vagy hiányzó fekete szôrökre vonatkozik. A pej lovakon a kormos hatás
a háton, a lapockán, és a faron túlsúlyban lévô fekete szôrszálakról, és a has továbbá a fel- és az alkar táján
világosabb, vörösesebb szôrszálakról ismerhetô fel. A gesztenyepej és a sötét pej színek esetében a kormosság
elhanyagolhatóan kicsi és nagyon jellegzetes változatban is elôfordulhat. Gyakran nehézségekbe ütközik a
sötétpej és a fekete színek elkülönítése.
A pejhez hasonlóan a sárga színek esetében is beszélhetünk a kormosság hatásáról, amelyik esetben viszont
nem ennyire kifejezett a hatás. A kormosságot gyakran a színárnyalat hatásával veszik azonosnak, és azt a sötét
színbe sorolják be. Sárga lovakon pl. a kormosság hatása többé-kevésbé az egész testre kiterjedten jelenik meg,
ami alól csak kevés terület, pl. az alkar, jelent kivételt. Emiatt a ló sárga színe még egyértelmûbben felismerhetô, és
a kormosság hatásának jelentôs mértékû kifejezôdésekor segít a sárga és a pej színek megkülönböztetésében.
A kormosság hatásának genetikai magyarázatára többféle elmélet létezik. Bizonyos, hogy a sárga és a pej
lovon eltérôen jelenik meg. A sárga lovon a test egész területén, a vöröses fedôszôrök között láthatók a fekete
szôrszálak, ellentétben a pej lóval, amelyen a fekete szôrszálak a test felsô régióira, a hátra, a farra és a felkarra
koncentrálódnak. Feltételezések szerint a pej fôszín esetében az extenzió-locuson található egy EB „extenziópej” nevû allél, amelyik domináns az E+ „vadlószín-extenzió” alléllal szemben. Ez teszi lehetôvé, hogy a
gesztenyepej (AEB) és a sötét pej (AE+) színeket megkülönböztessük egymástól.
Ezen túlmenôen, olyan elmélet is létezik, amely szerint az extenzió-locuson egy domináns fekete allél (ED) is
található, amely az agouti-locustól függetlenül, fekete vagy nyári fekete szín kialakulását idézi elô (Bowling, 1996).
Példa erre egy fekete (aaE+E+) ló és egy fekete/nyári fekete (AAEDE+) párosítása, amelynek eredményeként
fôként (75%) pej (AaE+E+) ivadékok jönnek létre. Az ED allél fontos lehet olyan esetekben, amikor a tenyésztô
fekete lovat igyekszik tenyészteni, és a párosítások során kétszer olyan valószínû, hogy valódi fekete csikó jön a
világra a sötét gesztenyepejjel, illetve a pejjel szemben. Ebben az esetben az ED allél jelenléte igazolható, mert
két fekete ló egymással való párosításából normál esetben nem születik sötét gesztenyepej, illetve pej csikó. Az
extenzió-locuson az alábbiak szerint alakul a dominancia:
ED > EB > E+ > Ee
A kormossági tényezô a környezeti hatásoktól és a megfelelô takarmányozástól is függ, és évrôl évre, illetve
évszakról évszakra változhat (Sponenberg, 1996).
• lisztesség
Ha a ló testén, fôként a has alján, oldalán, a könyök mögött, a lábak belsô felületén, továbbá a száj és a szem
körül világos vöröses vagy sárgásan kivilágosodó területeket látunk, akkor a lisztesség hatása érvényesül, amely
minden szín esetében elôfordulhat. Többnyire a fekete lovakon láthatók kivilágosodott területek, az ilyen színû
lovat szokás sötét gesztenyepejként jellemezni. A kormosság és a lisztesség hatásainak különbözôsége abban áll,
hogy a lisztesség miatt kivilágosodott területek inkább a sárgásabb színûek. A lisztesség hatása a sárga lovon
is megjelenik, a hason egészen kivilágosodott foltokat eredményez. Efféle sárga színû lovak (világossárgáknak
is nevezik) az amerikai belga és a haﬂingi kislovak között láthatók. A lisztesség hatása az exmoor póninak is
tenyésztési jellegzetessége.
A lisztesség hatása domináns öröklôdésre és egy Pa+ jelölésû domináns allélra (az allél elsô leírása egy
spanyol munkában található, az ott szereplô pangaré szóból ered a jelölés) vezethetô vissza. A recesszív
allélt Panp-ként (nonpangaré) jelöljük (Sponenberg, 1996).
A jól takarmányozott és jó kondícióban lévô ló gyakran almázott, ami annyit jelent, hogy a ló szôrtakarójában
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világosabb és sötétebb helyek váltják egymást. Az almázottság minden fôszín esetében elôfordulhat, évrôl
évre, évszakról évszakra változik. Nem tartós sajátossága a ló színének, ezért annak általános jellemzésére nem
alkalmas (Sponenberg, 1996). A három fôszínen belüli színváltozatok kialakulását eredményezô fô hatások a
4. táblázatban olvashatók.
4. táblázat A fôszíneken belüli színváltozatok kialakulását meghatározó hatások (Sponenberg, 1996 nyomán módosítva)

Szín

Locus (jelölés)

Allél (jelölés)

Jellemzés

színárnyalat
(intenzitás)

–

–

a színárnyalat a fôszínen belül változik
(világos – sötét)

kormosság
(sooty /rußig)

–

–

az agouti alapú színekre egy-egy gén fejt ki hatást,
de többnyire poligenetikus hatásról van szó

lisztesség
(mealy/mehlig, blass)

lisztességet meghatározó allél (Pa+)

domináns

lisztes hatás

Pangarè (Pa)
normál allél (Panp)

recesszív

lisztességet megjelenítô hatás nélküli
színek

Az alábbiakban olyan színek rövid összefoglalása következik, amelyek a fôszínek hígulása eredményeként
keletkeznek.
A krémszín a leginkább kivilágosodott szín, gyakran nehéz a fehértôl való megkülönböztetése. Gyakran csak
a fejen és a lábon található fehér jegyek alapján sikerül felismerni. A krémszínû ló bôrébôl gyakran hiányzik a
pigment, ezért az rózsaszínnek hat, és a ló legtöbbször csókaszemû is. A hosszúszôrök szinte mindig fehérek, a
paták világosak. Ha a hosszúszôrökbe sötét szálak keverednek, akkor a lovakat már „perlino”-nak nevezzük. Ha
a hosszúszôrök között, az alkar területén és a testen is megjelennek a sötét szôrszálak, akkor füstös krémszínrôl
beszélünk.
A palomino a világostól a sötét sárgáig terjedô színváltozatú ló, amelyik mindig kivilágosodott sárga
lovat jelent. Hosszúszôrei színváltozata a lenszínûtôl a fehérig terjed. Bôre sötét színû, szeme többnyire
borostyánsárga. Különösen kedvelt színváltozata aranysárga színben fordul elô, „aranyizabella”-nak is nevezik.
A nagyon világos palomino színváltozatot, fôként az Amerikai Egyesült Államokban izabellának nevezik.
A palomino színváltozattal ellentétben a fekete lábú fakó hosszúszôrei és lábai feketék, vagyis a pejnek egy
színmódosulása. A test és a szem színe is sötét. A fekete lábú fakó világos fedôszôrei közé fekete szôrszálak
keveredhetnek. Az újszülött csikónak gyakran világos a fedôszôre, és csak hetekkel késôbb jelennek meg a
testen a sötét színek (Bowling, 1996).
A fakó ló fedôszôrének egyértelmû kivilágosodása már újszülött korban látható. A vörös szín világos vörös
– sárga lesz, a fekete pedig szürke. A hosszúszôrök és a bokaszôr, továbbá többnyire a fej kevésbé világosodik
ki (von Butler-Wemken, 2004). A fakó szín egyik jellegzetessége a mar és a faroktô között húzódó sötét hátszíj,
valamint a vállkereszt és a lábak zebroid csíkozottsága. A fôszíntôl függôen a legkülönbözôbb színek alakulhatnak
ki, így pl. a feketébôl a fakó-gén hatására egérfakó szín keletkezik. Az egérfakó színû ló hosszúszôrei feketék,
hátszíja, vállkeresztje és a végtagok zebroid csíkozottsága sötét (Bowling, 1996).
A kivilágosodott fôszínek csoportjába tartozik minden ezüstösen almázott (dapple, geappfelt; nem azonos
a magyar almázott fogalommal) színállapotú ló. A fekete fôszín esetében a fedôszôrök színe csokoládészínû,
a hosszúszôrök ezüstösek, illetve lenszínûek. A pej fôszín esetében a lovak ezüstszínû sörénnyel rendelkezô
sárgákká „válnak”, a bokaszôr viszont sötét marad. A sárga fôszín esetében kevésbé jut kifejezésre; a hosszúszôrök
ezüstös színûek, a világos, illetve lenszínû védôszôrbe gyakran sötét szálak keverednek.
Az almázottság jelzô kicsit szerencsétlen választás. Ahogyan a neve utal rá, az almázottságnak mindig ezzel a
színnel összefüggésben kellene megjelenni, de ez csak ritkán van így. A klasszikusan ezüstösen almázott csikók
világos, vöröses fedôszôrrel és ugyanilyen színû hosszúszôrökkel születnek. Szôrváltást követôen a hosszúszôrök
világosabbak, a szôrtakaró sötétebb lesz (Bowling, 1996).
Az 5. táblázat a színek hígulásáért felelôs génhelyeket, a hozzájuk tartozó allélokat és azok hatásait tartalmazza.
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5. táblázat A szôrtakaró színét meghatározó gének és azok jelölése (Bowling, 2000 nyomán módosítva)

Szín

palomino/ fakó/
krémszínû/
perlino

fakó

egérfakó

Locus (jelölés)

Allél (jelölés)

Jellemzés

színhígulás (CCr)

heterozigóta állapotban a vörös pigment sárgává
világosodik;
homozigóta állapotban a vörös és a fekete szín elefántcsont
színûre világosodik

normál szín (C)

nincs színhígulás

színhígulás (D)

a vörös pigment világos vörössé, a fekete pigment szürkévé
hígul, a hosszúszôrök és a bokaszôr nem világosodik ki;
hátszíj, vállkereszt, lábak zebroid csíkozottsága

normál szín (d)

nincs színhígulás

színhígulás (Z)

a fekete pigment kékes-szürke színné hígul;
a sárga színre minimális hatása van

normál szín (z)

nincs színhígulás

krém (C)

fakó (D)

ezüst (Z)

Szürke
A szürke szín a szôrszálak ôszülése folyamatának a következménye, amelynek során a melanin pigment
elvándorol a szôrszálból, helyét léghólyagocskák helyettesítik. A lovon – ellentétben az emberrel – már
nagyon korai életkorban, akár csikókorban is, elkezdôdik a szôrszálak ôszülése. A szürke lovak színes (sárga,
fekete, pej, stb.) szôrtakaróval születnek, és csak az idô teltével veszítik el színüket (7. ábra). Az ide vonatkozó
szakirodalom szerint a szürke lovak születésükkor csaknem mindig feketék, ez a kijelentés viszont nem minden
lófajta esetében igaz (Bowling, 1996). A szürke és a fôszínek között kölcsönhatás lép fel, ami azt eredményezi,
hogy azon csikók többségének szôrtakarója, amelyek szürkék lesznek, elôször besötétül, akár fekete is lehet
(Sponenberg, 1996). Az ôszülési folyamat idôtartama lovanként és fajtánként eltérô. Az arab lovak és a welsh
pónik például nagyon korán kezdenek ôszülni, de a percheronnak hosszabb idôbe telik, mire teljesen szürke
lesz (Sponenberg, 1996).
Az ôszülés folyamata a fejen, a szemöldök környékén, illetve a lábakon, részben nem pigmentált szôrök
keveredésével kezdôdik, és csak az idô elôrehaladtával következik be a teljes ôszülés (8. ábra). Az ôszülés
köztes állapotaiban a legtöbb ló almázottnak tûnik, mert a világosszürke foltokat sötétszürke gyûrûk veszik
körül. A lábtô-, a csánk- és a csüdízület sötétszürke, és ez a szín tovább megmarad, mint az almázottság. A
német nyelvterületeken az ilyen lovakat almázott szürkéknek nevezik. Ha az ôszülési folyamat véget ér, akkor a
szôrtakaró egyértelmûen szürke, vagy a szürke színt apró vöröses vagy fekete pontok, sûrûbben vagy ritkábban
borítják. Ha a szôrtakarón az apró pontok megjelennek, akkor az mindig a fôszín génjével való kapcsolatra enged
következtetni, arra, amit a szürke allél elnyom (9. ábra). A szem és a bôr sötét pigmentje akkor is megmarad,
ha a szôrtakaró már csaknem fehérré válik (Bowling et al. 1996) (10. ábra).
A szürke szín kialakulását az ún. G-génhelyen domináns allélok idézik elô, ami minden más szôrtakarószínt elnyom. A GG és a Gg genotípusok mindig szürke szín kialakulását eredményezik. Vagyis a szürke
ivadék egyik szülejének mindig szürkének kell lenni. Ha egy csikónak mindkét szülôje szürke, akkor 25%
esély van arra, hogy az homozigóta szürke. A homozigóta szürke egyedek párosításából csak szürke ivadék
születhet (Bowling, 1996).
A szürke színt kiváltó gén nagyon elterjedt, szinte a világ összes lófajtájában elôfordul. Többnyire azok a fajták
képeznek kivételt, amelyeknél a szôrtakaró színe egyben fajtajelleg is pl. haﬂingi, fríz, cleveland-i pej, fjord, stb
(gidrán, nóniusz, furioso). A svájci freibergi ló dominánsan öröklôdô szürke színe ritka szín-fenotípus. Mivel
már régóta nem állítottak tenyésztésbe szürke fedezômént, minden szürke színû freibergi ló heterozigótának
számít a G-locuson található G-allél tekintetében (Rieder, 2000). A percheron, a shagya-arab, az andalúz és a
connemara póni fajtákban a szürke szín nagyon elterjedt. Az ôszülést kiváltó génre nézve szinte homozigótának
számít a lipicai, a camargue ló és a szürke kladrubi (von Butler-Wemken, 2004).
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Deres
A deres szín jellegzetessége, hogy a pigmentben gazdag fedôszôrök között nagy mennyiségû, pigmentben
szegény vagy pigmentet nem tartalmazó, fehér szôrök jelennek meg. A deres ló feje és végtagjai csak pigmentben
gazdag, esetleg kevés pigmentben szegény szôrszálakat tartalmaznak. Azok színe a fôszínnel megegyezô. A deres
szín már születéskor, illetve az elsô vedlést követôen felismerhetô. A szín évszaktól és a ló életkorától függôen
különbözô változatú lehet. Tavasszal, a téli szôrtakaró levedlését követôen például nagyon világos lehet, télen
pedig akár olyan sötétté is válhat a szôrtakaró, ami alig megkülönböztethetô a pigmentált szálaktól. A sok fehér
szôrszál megjelenése az életkor függvényében is változhat. A fôszínek alapján sokféle deres szín létrejöhet. Így
például a szerecsenfejû, a fekete deres, a pejderes és a sárgaderes.
A deres hatást az Rn-génhelyen az Rn domináns génhatás okozza. Hintz és van Vleck (1979) a belga fajta
amerikai egyesült államokbeli törzskönyvi feljegyzései alapján felismerték, hogy homozigóta állapotban a deres
szín letális (Bowling, 2000). Ez azt jelenti, hogy az embrió elpusztul, és felszívódik a kancában. A korai embrióelhalás miatt a legtöbb tenyésztô nem látja az összefüggést a derességet kiváltó gén hatásával.
Fehér
Minden fehér ló bôre (rózsaszínû) és szôrtakarója pigment hiányos, de az albínókkal ellentétben a szemük
sötét (általában sötétkék). Már születéskor teljesen fehérek; alkalmanként fekete foltok jelenhetnek meg
bôrükön és szôrtakarójukon.
A fehér szôrtakaró a W gén domináns elôfordulásának köszönhetô. Homozigóta állapotban letális. A fehéren
született lovak mindig is foglalkoztatták a tudósokat. A ritka színû lovakat, mint pl. a fehéren született lovakat,
a nemesi udvarokban kifejezetten kedvelték, mert ezeket akarták bemutatni a nagy ünnepségeken. A fehér
lovak tenyésztése ugyanakkor mindig problematikus volt, mert a fehér ivadékok létszáma sohasem felelt meg az
elvártaknak. A ló fehér szôrtakarójával kapcsolatos elsô említés 1912-bôl, A.H.Studenvart munkájából származik,
amelyben különbséget tett a domináns fehér színû és a szürke ló között. A fehér szín domináns öröklôdését 1969ben Pulos és Hutt több éven keresztül tenyésztési és szelekciós vizsgálatok alapján tanulmányozták, amellyel
a megelôzô adatok között rendet teremtettek (Mau, 2003). Kiderült, hogy a homozigóta fehér gén WW letális
(Bowling, 2000). Johansson Moller et al. 1996-ban felismerte, hogy a homozigóta W gén letális hatását a KIT
gén – a tirozinkináz-receptor génje – mutációja okozza (Bowling, 2000). A KIT gén a KIT ligandummal együtt
a normál melanogenezisért, hematopoiézisért és gametogenezisért felelôs (Mau et al. 2001). A svájci freibergi
állomány tudományos vizsgálata alapján Dr. Christina Mau 2003-ban a zürichi svájci mûszaki fôiskolán
genetikailag lokalizálta a letális hatású homozigóta „domináns fehér” jegyet.
A LIPICAI LÓ SZÍNÉNEK MEGOSZLÁSA
A lipicai lófajta egyedeinek 88%-a szürke színû (6. táblázat). A szürke színen belül a szín intenzitása és
állapota szerint többféle változat létezik a sötétszürkétôl egészen a csaknem teljesen kifehéredett szôrtakaróig,
illetve az almázott szürkétôl a legyes- és pisztráng szürkéig.
6. táblázat A vizsgálatba vont ménesekben elôforduló színek

Bethlen
Ðakovo
Fogaras
Lipica
Monterotondo
Piber
Szilvásvárad
Kistapolcsány
Bécs

Világos
szürke

Szürke

Sötét szürke

Fekete

Pej

Sárga

Összesen

–
33
50
49
35
63
35
29
39

1–
15
20
8
16
17
15
8
23

6
1
10
2
3
7
3
1
3

20
2
7
–
–
–
5
2
–

1
4
3
–
–
–
2
2
1

28
–
–
–
–
–
–
–
–

55
90
59
54
87
60
42
66
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Az alábbi képsorozat a lipicai ló színeinek változatait mutatja be.

5. ábra Maestoso Plata 44; világos szürke; Bécs, 1983; (Fotó: Szabára)

6. ábra Maestoso Basovizza-63; almázott szürke; Bécs, 1989; (Fotó: Szabára)
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7. ábra Neapolitano Gidrane-89; acélszürke; Piber, 1993; (Fotó: Szabára)

8. ábra 590 Conversano VII Brenda; pej; Kistapolcsány, 1993; (Fotó: Szabára)
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9. ábra Siglavy Capriola XVII, fekete; Fogaras, 1990; (Fotó: Szabára)

10. ábra Siglavy Capriola XVI-6, sárga; Bethlen, 1993; (Fotó: Szabára)
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A lipicai ló szürke színével kapcsolatos kérdések az ôszülési folyamatra és a szürke színállapotokra
vonatkoznak. Mindkettô hozzátartozik a lipicai ló megjelenéséhez, amelyek a jelentôs környezeti hatások –
életkor, takarmányozás, évszak – érvényesülése ellenére azonosításra alkalmasak. Annak tendenciája, hogy
reprezentációs lovakként kizárólag csak „fehér” lovak kerüljenek tenyésztésre, a fajta genetikai sokszínûségének
megôrzése ellen szól.
A LIPICAI LÓ ÔSZÜLÉSÉNEK FOLYAMATA
A ló színének öröklôdését eddig kvalitatív (mendeli) módon vizsgálták (11. fejezet). Meghatározták az egyes
fenotípusokat, amelyeket bizonyos kategóriákhoz (sárga, fekete, pej, stb.) rendeltek. Ezekkel kapcsolatban azt
feltételezték, hogy a színek néhány gén episztatikus kölcsönhatása révén alakulnak ki (Rieder et al. 2001). A
szürke lószín esetében régóta ismert jelenség, hogy a sötét szôrtakaróval született csikó az idô folyamán ôszül.
A szürke szín adott génhelyen domináns allél-elôfordulással öröklôdik. A szürke génhelyet többen (Henner
et al. 2002; Locke et al. 2002 és Swinburne 2002) ugyan a 25. kromoszómához rendelik, ám azt a mai napig
nem sikerült pontosan beazonosítani. A fekete szín idôvel szürkévé válásának és a szürke színváltozatok
variabilitásának genetikai hátterét kvalitatív genetikai kutatásokkal nem sikerült magyarázni.
2000-2003 között összesen 706 lipicai ló színét mértük meg (7. táblázat). Minden lovat kétszer mértünk,
összesen 1191 mérésünk van. A lovak különbözô szürke színváltozatainak meghatározásához négy testrészükön
(nyak, lapocka, has és far) végeztünk méréseket (11. ábra). A méréshez a korábban már ismertetett CIE L*a*b*
színrendszer alapján mûködô CR210 típusú Minolta Kromamétert használtuk. A CIE L*a*b* színrendszer 3
koordinátát határoz meg, a lipicai ló esetében viszont csak az L tengelynek volt jelentôsége, mert ez határozza
meg a fekete-fehér színváltozatot (100 = fehér; 0 = fekete) (11. ábra).
A méréseket a 12-18. ábrán foglaltuk össze.

11. ábra A mérési pontok személtetése Pluto Aquileja-73 nevû ménen; bécsi Spanyol Lovasiskola
(Fotó: Piberi szövetségi ménes)
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7. táblázat A vizsgálatba vont lovak létszáma ménesenként

Ménes

Ló

Ðakovo

89

Lipica

148

Piber

310

Szilvásvárad

77

Kistapolcsány

82

Összesen

706
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szürkétôl eltérô színváltozatú ló, r = -0.81
szürke lovak, r = - 0.69

Összes melanin-tartalom (A500/mg)
12. ábra Az L* érték és a szôrszálak melanin tartalma közötti összefüggés a
szürke és a sötét színû (fekete, pej, sárga) lovak esetében
(Tóth et al. szerkesztése, 2006)

lipicai

arab telivér shagya-arab

gidrán
(sárga)

nóniusz
(pej)

nóniusz
(fekete)

13. ábra A vizsgálatba vont fajták L* értékei (Tóth szerkesztése, 2004)

világos szürke,
ox

világos szürke,
sh

világos szürke,
L

legyesszürke,
ox

legyesszürke,
sh

legyesszürke,
L

acélszürke
ox

acélszürke,
sh

14. ábra Az arab telivér, a shagya-arab és a lipicai fajta különbözô szürke színmintáinak bemutatása a CIE színskála alapján
(Tóth et al. szerkesztése, 2006)

14. fejezet

220

világossárga

sárga

pej

sötétpej

nyári fekete

hollófekete

15. ábra A gidrán (sárga) és a nóniusz (fekete, pej) fajták sárga, fekete, pej fôszíneinek bemutatása a CIE színskála alapján
(Tóth et al. szerkesztése, 2006)

Az ôszülési folyamatot nemlineáris növekedési függvényekkel vizsgáltuk az egyedekkel kapcsolatos
információkra, illetve a korcsoportokat (16 évnél ﬁatalabb és idôsebb lovak csoportja) jellemzô középértékekre
alapozva.

Összes melanin-tartalom
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16. ábra A színváltozatok melanin tartalma (kék) és eumelanin/melanin aránya (Tóth szerkesztése, 2004)
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világos szürke
szürke
erôsen legyesszürke
ritkán legyesszürke
közepesen legyesszürke
acélszürke
sárga
pej
sötét pej
sötét gesztenyepej
pej

17. ábra A melanin-tartalom alapján képzett színcsoportok és a közöttük lévô távolságok ábrázolása (Tóth et al. szerkesztése, 2006)

háromszög: középérték; pont: általános növekedés; kör: logisztikus függvény; négyzet: Richards-féle trendfüggvény

18. ábra A szürkülési folyamat növekedési görbéje. A szürke szín varianciája az egyes életkorcsoportokban (Čurik szerkesztése)

A 18. ábra különbözô növekedési függvényeket mutat be az ôszülésre vonatkozóan. A Richards-görbe
(négyzettel jelölt) közelíti legjobban a valóságot; azt mutatja, hogy a végleges szürke szín 7,34-os L érték esetén
(középérték = 73,05) és kb. 7 éves korra alakul ki. A ﬁatal és az idôs lovak különbözô színváltozatai közötti
legnagyobb eltérést (varianciát) a 19. ábra szemlélteti. Fôként a 4 éves lipicai lovak körében ﬁgyelhetô meg a
színváltozatokban lévô legnagyobb különbség; 8 éves kortól viszont nem tapasztalható nagyobb eltérés.
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19. ábra Az L* értékek varianciája az egyes korcsoportokban (Čurik szerkesztése)

Az eredmények alapján az öröklôdési értékek számításához 3 csoportba osztottuk (8. és 9. táblázat) az
adathalmazt:
• adathalmaz: ﬁatal lovak 7 éves korig
• adathalmaz: idôs lovak 6 éves kortól kezdôdôen
• adathalmaz: az összes ló
8. táblázat A szürkülés öröklôdése (h2), ismételhetôsége (W) (az öröklôdés felsô határa, oly módon adott, amilyen pontosan egy jellemzô mérhetô)
és a szürkülési folyamatra ható állandó környezeti hatás fenotípusos varianciája (VPE/VP)

Adathalmaz

Lovak száma

Mérések száma

h2

VPE/VP

W

Fiatal lovak

377

559

0.79 ± 0.09

0.11 ± 0.08

0.90

Idôs lovak

352

632

0.58 ± 0.03

0.00 ± 0.00

0.58

Összesen

706

1191

0.49 ± 0.05

0.35 ± 0.05

0.84

9. táblázat A szürkülés öröklôdése (h2), ismételhetôsége (W) (az öröklôdés felsô határa, oly módon adott, amilyen pontosan egy jellemzô mérhetô)
és a szürkülési folyamatra ható állandó környezeti hatás fenotípusos varianciája (VPE/VP)

Adathalmaz

Fiatal lovak

Idôs lovak

Összesen

Lovak száma

Mérések

h2

VPE/VP

W

Nyak

377

559

0.65 ± 0.04

0.19 ± 0.04

0.84

Lapocka

377

559

0.75 ± 0.04

0.11 ± 0.04

0.86

Mért testrész

Has

377

559

0.80 ± 0.03

0.07 ± 0.02

0.88

Far

377

557

0.77 ± 0.04

0.11 ± 0.04

0.88

Nyak

352

632

0.39 ± 0.07

0.09 ± 0.04

0.49

Lapocka

352

632

0.30 ± 0.07

0.21 ± 0.07

0.50

Has

352

632

0.47 ± 0.04

0.06 ± 0.02

0.53

Far

352

632

0.55 ± 0.04

0.06 ± 0.02

0.61

Nyak

706

1190

0.37 ± 0.05

0.42 ± 0.04

0.78

Lapocka

706

1191

0.42 ± 0.05

0.37 ± 0.04

0.79

Has

706

1191

0.53 ± 0.05

0.29 ± 0.04

0.81

Far

706

1188

0.51 ± 0.04

0.31 ± 0.04

0.81
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Az ôszülési folyamat h2 = 0,79 értéke nagyon nagy. A h2 = 0,49 becsült érték valamivel kisebb, ez az eredmény
az összes korcsoport ﬁgyelembe vételére vezethetô vissza. Olyan lovakat is bevontunk a vizsgálatba, amelyek
már teljesen megôszültek, így azok varianciája érthetôen kisebb volt. A rendelkezésre álló információk nem
tették lehetôvé, hogy a maradék varianciát a szürke locusra (homozigóta GG versus heterozigóta Gg) vezessük
vissza, mert kevés genotípus-információ volt birtokunkban.
A „g” allél elôfordulása viszonylag kicsi lehetett, 0,10 körüli. Čurik et al. (2004) azt is kimutatta, hogy a már
kifehéredett szürke lovak csoportjában jelentôs genetikai különbségek adódtak. A hat évesnél idôsebb lovakra
vonatkozóan h2 = 0,58 örökölhetôségi értéket számított. Ez az eredmény összefüggésben állhatott a legyes-,
almázott- és pisztrángszürke fenotípusokkal, amelyek a lipicai lófajtában elég gyakran elôfordulnak (Bowling,
2000; Tóth et al. 2004) (8. és 9. táblázat).
A LIPICAI LÓ LEGYES- ÉS PISZTRÁNGSZÜRKE SZÍNE
A legyes és a pisztrángszürke szín általában az arab lóra jellemzô, ám gyakran elôfordul a lipicai lovak között
is. Ezt a fajta szürke színt a ménesek lovainak 71%-ában tapasztaltuk (10. táblázat). A testen apró foltokban
megjelenô mintázatot a még észlelhetô pigmentáció okozza. A legyesszürke színállapot sötétszürke foltokat,
a pisztrángszürke szín vöröses foltokat jelent a ló szürke alapszínében. Ezek a kifejezések a szôrtakaró színe
nómenklatúrájának a részeként kezelendôk (Sponenberg és Beaver, 1998), de a jelentôs környezeti hatások
miatt nem használatosak azonosítási sajátosságként (Brem, 1998). A következô ábrák (20-23. ábra) a lipicai ló
szürke színének „legyes”, illetve „pisztráng” színváltozatait mutatják be.

20. ábra Siglavy Beja, világos szürke, Piber, 1964; (Fotó: Szabára)

21. ábra Recolta-18, pisztrángszürke, Piber, 1982; (Fotó: Szabára)
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22. ábra Neapolitano XXV-39, sûrûn pisztrángszürke, Fogaras, 1983;
(Fotó: Szabára)

23. ábra 544 Maestoso XXXVII-24, erôteljesen legyesszürke, Fogaras,
1983; (Fotó: Szabára)

Olykor a fekete és a vöröses pontszerû foltok egyszerre is megjelennek. Nagyon ritkán fordul elô, de
hippológiai vonatkozásában nagyon érdekes, amikor a lapockán vöröses folt jelenik meg (24. ábra).

24. ábra Román lipicai kancák „vérfoltos lapockával” (Druml archív)
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10. táblázat A vizsgálatba vont ménesekben elôforduló legyes- és pisztrángszürke szín megoszlása (%)

gyengén
legyesszürke(%)

jelentôsen
szeplôs
pisztrángszürke (%)

gyengén
szeplôs
pisztrángszürke (%)

Összesen
(%)

szürke:pej
arány

Ménes

hónap

jelentôsen
legyesszürke (%)

Monterotondo

május

2

46

–

21

69

0.75

Szilvásvárad

május

6

26

9

41

82

0.55

Lipica

június

2

40

4

29

75

2.00

Piber

június

2

47

4

14

67

1.11

Bécs

július

–

34

–

23

57

1.10

Kladrub

július

–

14

2

26

42

0.46

Ðakovo

július

4

48

5

20

77

1.91

Fogaras

augusztus

3

17

16

39

75

0.29

október

2

40

–

29

71

1.17

Kistapolcsány

Ahogyan azt a fentiekben már bemutattuk, a szürke szín a lipicai lófajtának jellegzetes színe.
A HERMELINTÔL A CSÁSZÁRSZÜRKÉIG
A lipicai lovat gyakran a „nemes fehér ló” szinonimájának tekintik, ami alapvetôen a médiának és a bécsi
Spanyol Lovasiskolának köszönhetô. Az állattenyésztési terminológiában ezek a lovak semmiképpen nem
fehérek, hanem szürkék, ami az idôk folyamán a fajta domináns színe lett (Druml, 2003).

25. ábra Kancaménes Lipicán; George Hamilton festménye, 1727 (Fotó: Habe)
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Mivel a napóleoni háborúk elôtt a lovak színével kapcsolatban semmilyen információt nem jegyeztek fel,
a 19. századi lipicai mének színével kapcsolatos információkat a bécsi Spanyol Lovasiskolából gyûjtöttük
össze. A Habsburg ház, az Udvar és a bécsi állami archívumból származó ún. „spanyol istálló” méneskönyvei
szolgáltak forrásként.
A barokk korban számtalan ménesnek volt sokszínû lóállománya Európában (25. ábra). A 19. század végén
Julius v. Blass egyik festményén kb. 150 évvel késôbb ábrázolta a lipicai udvari ménest (26. ábra). A lovak
többsége szürke, tarka ló már nem látható a festményen.

26. ábra Kancaménes Lipicán 1900 körül; Julius v. Blaas (Brabenetz archív)

Ennek az alfejezetnek a célja a fejlôdés nyomon követése és annak okainak feltárása. Az adatok a császári,
királyi, udvari ménesparancsnokság törzskönyveiben található „spanyol istállóban álló lóállomány”-ból
származnak. A bécsi Spanyol Lovasiskolában állt 351 ménnel kapcsolatos adatok az 1825-1885 közötti idôszakra
vonatkozóan álltak rendelkezésre.
Ahogyan már említettük, a barokk korban nagyon kedvelték a szokatlan színû lovakat. A 19. században,
az iparosodás és a polgáriasodás idôszakában, Európa méneseiben inkább profán színeket hoztak létre. Ilyen
volt pl. a sötét árnyalatú pej, a fekete és a szürke. Ez a változás természetesen az arab és az angol telivérek egyre
intenzívebb használatának következménye volt az európai lóállományokban. Ez pedig a lovasság megváltozott
háborús taktikájának és a gyorsabban mozgó lovak tenyésztése kényszerének tudható be. Az Osztrák Udvar,
ami inkább konzervatívnak, mintsem felvilágosodottnak számított, viselkedésével a barokk lipicai lótípus
változásának késleltetésére, illetve annak megôrzôsére volt hatással. Ennek ellenére, a 19. század elején a még
sokszínû lipicai ménes jelentôsen egységesebbé vált.
A 27. ábrán a Spanyol Lovasiskola lipicai lovai színének megoszlása látható 1825-1885 között. Ha az 1825-ös
évet vesszük kiinduló pontnak, akkor még mérsékelten heterogén kép tárul elénk. A szürke lovak részaránya a
pej lovakéval volt közel azonos, és a fakók is 20%-ot tettek ki.
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Ennek a heterogén állománynak
a kialakulása a régi méntörzsekés a 18. századi alapító egyedek
génkészletének a hatására és a
régi tenyésztési célokra vezethetôk
vissza. Ennek ellenére a napóleoni
háborúkat követô ábrázolások már
nem reprezentálják a klasszikus
barokk ménes ménállományát.
1824-1887 között Bécsben a
„spanyol istállóban” volt még 1
hermelin (világos izabellafakó),
4 sárga (a barokk korban nagyon
szürke
pej
fakó
fekete
ritka volt a sárga szín, mert nem
27. ábra A hátas szolgálatú mének színek szerinti megoszlása (%) (Druml szerkesztése)
kedvelték), és 2 porcelán tarka. Az
utolsó tarka lipicai ló a kezdetekben
a Spanyol Lovasiskolában álló, 1913-ban Lipicán született Pluto Lina nevû mén volt. Eladták, és késôbb Paul
Lehmann német tarka ló tenyészetének megalapítója lett. Az anyakanca, Lina, 1899-ben született Lipicán,
pejtarka ügetôfélvér ló volt. Mivel a tobiano tarka szín dominánsan öröklôdik, ez a gén közvetlenül az 1835-ben
született és Lipicán állt Dolly nevû angol félvér kancától származott. 1860 körül több olyan ábrázolás létezett,
amelyen a Bécsi Udvar használatában tarka félvérlovakból álló négyes- és hatosfogatok láthatók (28. ábra).
Ennek ellenére nem sikerült összefüggést találni a lipicai udvari ménes és a királyi udvari istállóban használt
tarka lovak között. Feltételezzük viszont, hogy ezek a lovak a császári, királyi udvari ménesbôl származtak.

28. ábra Sissi császárné kirándulása Bad Ischl-be 1853-ban (Brabenetz archív)
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Az 1825-1885 közötti idôszakból származó, „magasiskolai képzésben” lévô 351 egyedet számláló, hátas
szolgálatot teljesítô ménállomány nem csak fajtatiszta lipicaiakból állt. Volt közöttük 25 keleti származású arab
telivér, 3 angol telivér, 2 trakehneni és 1 hannoveri.
A lipicai lovak színének megoszlásában kb. 1860-ig egyenlô mértékben voltak szürkék és szürkétôl eltérô
színû lovak, jóllehet a szürke szín terjedésének tendenciája már felismerhetô volt. 1870 körül aztán egyértelmû
volt a szürke szín uralkodó jellege. Ettôl az évtôl kezdve a szürke lovak részaránya (57%) az egyéb színû lovak
hátrányára folyamatosan nôtt, 1885-ben már 81% volt.
A szürke és a pej lipicai lovak arányának megváltozásában az 1870-es év jelentette a fordulópontot. A szürkék
aránya 15 éven belül csaknem 42%-kal nôtt. Merészen a következôk szerint fogalmazható ez meg: ez az év a mai
napig élô tradíció születésének az éve. A jelenség az arab lovak - a 19. század 50-es éveiben importálták azokat
Lipicára - tenyésztésben való intenzívebb használatával hozható összefüggésbe. Ez viszont nem elegendô ok
arra, hogy 15 éven belül 50%-ról 81%-ra nôjön a szürke színû lipicai lovak aránya, hiszen a Lipicán fedezô hat
legfontosabb arab mén közül csak három volt szürke. Az erôteljes növekedés oka a tenyészcél megváltozásával
hozható összefüggésbe; a szürke színre irányuló szelekció hatásának is tulajdonítható. A 19. század közepétôl
a császári, királyi, udvari ménesekben fôként „császári szürke lovakat” (Kaiserschimmel) tenyésztettek, ami az
idôk folyamán jelentôs mértékben rögzült tradíció lett.

29. ábra A kistapolcsányi tenyésztésû Conversano X Cela, fekete mén (Horny)

Az ehhez az eredményhez vezetô okokról csak spekulálni lehet. Különbözô elméletek léteznek erre. Jelen
keretek között viszont csak a legvalószínûbbeket ismertetjük. Az egyik lehetséges ok, hogy a 19. század közepén
a lipicai és az arab lovak keresztezésébôl létrejött ún. „keresztezett karszti” ló (a 20-40%-os arab génhányadú
lipicai lovakat fôként a Bécsi Udvar használta gyorsabb kocsilóként) a gyorsabb munkára való igényeket is ki

A lipicai ló szôrtakarója színének variabilitása

229

tudta elégíteni. A fogatlovak tenyésztésére berendezkedett ménes feladatának nehézsége abban állt, hogy évente
képesnek kellett lennie bizonyos létszámú összeillô (nagyságban, színben, temperamentumban, mozgásban)
fogatló kiállítására. Erre a célra kiválóan alkalmasnak bizonyult a szürke szín, mivel gyorsan elterjedt és
egységes. A másik lehetséges ok a kopcsányi udvari ménes megszûnésével és a kladrubi kocsiló tenyészet 1826.
évi megalakulásával áll kapcsolatban. Kladrubban szürke és fekete színû kocsilovat tenyésztettek parádés
kocsilovaknak.

30. ábra Korabeli kép egy román parasztszekérrôl (Druml archív)

Idôközben a lipicai ló szürke színe jellegzetesség lett, már-már fajtastandarddá vált, de ez mégsem jelenti
azt, hogy a lipicai ló kizárólagosan szürke lenne. Az egykori keleti blokkot alkotó országokban, ahol a ménesek
a köztenyésztésbe integrálódtak, és integrálódnak, sokkal több a szürkétôl eltérô, színes lipicai ló (29. és 30.
ábra). Ez alapvetôen a gazdálkodók sötét színû lóval szembeni preferenciájával áll kapcsolatban, ugyanis ezeket
a lovakat könnyebb ápolni, tisztán tartani.
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XV. ábra Küllemtan a 16. században Frederico Grisone nyomán. A ló megítélésében akkoriban fontos szerepe volt az elemi tudásnak
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15. FEJEZET
PETER ZECHNER

A lipicai törzspopuláció morfometrikus jellemzése
1. BEVEZETÉS
A testméreteket a lótenyésztési tudományban (hippológiában) klasszikus módszerként alkalmazzák. Az
elsô átfogó alapmûvek, amelyek a modern állattenyésztés kezdetét is jellemzik, a 20. század elején íródtak,
és olyan jelentôs nevekkel fonódtak össze, mint Simon v. Nathusius, J. Ulrich Duerst (1922) és Gustav Rau
(1935). A tenyészállatoknak és azok ivadékainak mérése azonban a modern lótenyésztésben is általánosan
alkalmazott módszer, amely a szelekcióhoz alapvetô információt nyújt. Minden fajta és használati irány esetében
megpróbálják megállapítani, hogy a testméretre és a csont erôsségére vonatkozó minimális és maximális
méret-követelmények egyeznek-e a tenyésztési céllal. Ezen túlmenôen funkcionális összefüggéseket igyekeznek
felismerni, és a teljesítmény-vizsgálati eredményekkel együtt az optimális szelekciós döntést megalapozni. Ezért
a morfometrikus jellemzés klasszikus és a gyakorlatban nagyon jelentôs módszereit a tudomány mai állásának
megfelelôen kiterjedten alkalmazzák.
A lipicai populáció morfometrikus vizsgálatainak gyakorlati jelentôsége a lipicai lófajtának, a lehetô
legpontosabb jellemzésében, a fajta ménesei közötti különbségek kimutatásában rejlik. A különbségek
szükségszerûen az eltérô tenyészcélból és az ebbôl következô szelekciós követelményekbôl adódnak. A mérési
eredmények alapján a tenyésztôi intézkedések hatásáról kaphatunk információt, és segítség lehet a szükséges
tenyészállat-csere céljára is.
A mérési ismérvek megállapításához az Oulehla (1996) által kidolgozott alapértelmezett munkát használjuk
fel, amelyben 37 testméret található. Oulehla a Rau (1935) által javasolt 61 hosszméretbôl és a 10 szögellési
méretbôl választotta ki a legkifejezôbb 37 mérési ismérvet. Több más követelmény mellett a méretfelvételi
szempontoknak az egész testrôl tájékoztatónak, egyszerûen végrehajthatónak, és reprodukálhatónak kell lenni.

2. ADATOK ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI
2.1 Általánosságban
Mivel a lipicai ló a késôn érô lófajtákhoz tartozik, hosszméretei – ellentétben a többi melegvérû
lófajtával - csak a lovak 4-5 éves korában érik el a kifejlettkori értékeket. A felvett értékek torzításának –
további növekedés, illetve a különbözô ménesekben eltérô életkor-szerkezet miatt - elkerülése érdekében
a tradicionális méneseknek csak a 4 évesnél idôsebb tenyészegyedeit mértük le. A méretfelvételezett lovak
pontos létszáma az 1. táblázatban olvasható.

15. fejezet

232

1. táblázat A méretfelvételezett lovak létszáma

Ménes

Kancák

Mének

Összesen

Ismételt mérések

24

4

28

6

Ðakovo – Horvátország

39

14

53

12

Fogaras – Románia

79

9

88

15

Lipica – Szlovénia

40

18

58

12

Monterotondo – Olaszország

0

15

15

6

Piber – Ausztria

81

72

153

26

Szilvásvárad – Magyarország

68

8

76

13

Kistapolcsány – Szlovákia

37

5

42

10

Összes ló

368

145

513

100

Bethlen – Románia

Az olasz monterotondo-i ménes kivételével a kiértékelések a 4 éves, illetve annál idôsebb tenyészkancákra
és ménekre vonatkoznak. Monterotondo-ban csak a mének adatait tudtuk összegyûjteni. Általánosságban
megjegyzendô, hogy a ménekrôl felvett adatok jelentôsebben heterogénebbek, mint a kancák méretei.
Bethlenben 4 ménrôl, Piberben viszont 72 ménrôl vettünk fel méreteket. A mének nagyon eltérô használati
és tartási módja miatt a környezeti hatások sokkal jobban érvényesültek, mint a kancák esetében. Így pl. a
Piberben tenyésztett bécsi Spanyol Lovasiskola hátaslovai a legmagasabb színvonalon képzett díjlovak. Ezek
a mének az élsportban (Nagydíj szint) szereplô lovakkal szemben támasztott követelményekkel mérhetôk, és
ezért azoknak megfelelô, atletikus felépítésûek. A monterotondo-i ménes lovai történetesen nagy kiterjedésû,
extenzív legelôn, háremben élnek (10-15 kanca/1 mén), így pl. a mének egészen más tartás hatását mutatják.
Mivel nem minden mérési pontot egyszerû kitapintani, ezért nagy elônyt és pontosságot jelentett, hogy a
mérések elôtt néhány mérési pontot megjelöltünk. Az 1. ábrán ez a hét mérési pont látható.

1. ábra Jellemzô mérési pontok (Fotó: Piberi szövetségi ménes)
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A mérési pontok az alábbiak: 1 – lapocka-felkar ízület, 2 – felkar-alkar ízület, 3 – könyökbúb (Bieler pont),
4 – a lapocka hátulsó pereme, 5 – külsô csípôszöglet, 6 – csípôízület – pontosan a Trochanter major (a nagy
forgató) pars cranialis része és végül 7 - az ülôgumó közepe.
A lehetô legpontosabb mérések elvégzése érdekében a lovakat az istálló személyzete fogta, vagyis azok
az emberek, akik iránt a lovak a legnagyobb bizalommal viseltettek. Minden lovat kivétel nélkül ugyanaz
a személy mért, a ló bal oldalán. A nyugtalan lovakra pipát tettünk. Nyugtatót egyetlen lónak sem adtunk,
mert a nyugtatózott lovak esetében a testméretek nagy különbségeket eredményezhetnek. Ha ennek ellenére
a méréskor valami zavaró tényezô hatott, akkor azokat az adatokat nem vontuk be a kiértékelésbe. A mérések
pontosságát késôbb megismételt méréssel ellenôriztük.
2.2 Mérôeszköz
A 0,5 cm-es pontosságú mérésekhez az alábbi mérôeszközöket használtuk.
• mérôbot (lydtin botnak is nevezik): a három magassági méretfelvételhez, fél centiméter pontossággal mér.
• a mérôbot a rúdra rögzített lenyitható karok révén ún. hippométerként használható. Hosszúsági méretek
fél centiméter pontosságú felvételére alkalmas.
• tolómérô: a rövidebb hosszméretek fél centiméter pontosságú felvételére alkalmas.
• mérôszalag: a feltekert, nem nyújtható mérôszalaggal az elülsô és a hátulsó szárkörméret és az övméret
mérhetô fél centiméteres pontossággal.
• ívkörzô: a szögellések mérésére alkalmas, 1 fokos pontossággal mér. Az eszköz az ízületi szögelléseknek
a vízszintessel és a függôlegessel bezárt szögének mérését tette lehetôvé. A tolómérô karjával merev
összeköttetésben az eszköz nagyobb kiterjedésû felületeken pl. lapockaszög is egyszerûen alkalmazható.
2.3 Mérési pontok és azok jellemzése
A méreteket mérési protokoll alapján az alábbi sorrendben vettük fel. A mérési ismérveket röviden
anatómiailag is jellemezzük, zárójelben jelöljük az alkalmazott mérôeszközt.
Hosszméretek:
• Marmagasság (mérôbot):
A hátcsigolya legmagasabb tövisnyúlványának (a mar legmagasabb pontja) talajra vetített merôlegesének
hossza (késôbb csak marmagasságként jelöljük)
• Hátmagasság (mérôbot):
A hát legalacsonyabb pontjának talajra vetített merôlegesének hossza
• Keresztcsontmagasság (mérôbot):
A keresztcsont, illetve a csípôcsont legmagasabb pontjának a talajra vetített merôlegesének hossza
• Törzshossz (hippométer):
A vállbúb (szegycsont) és az ülôgumó hátulsó része közti testhossz, vízszintesen mérve
• A ló elejének hossza (hippométer):
A vállbúbtól (szegycsont) vízszintesen a lapocka hátulsó peremének vízszintes meghosszabbításáig tartó
szakasz
• A ló középsô részének hossza (hippométer):
A lapocka hátulsó peremétôl a külsô csípôszöglet cranialis és dorsalis pontja közötti távolság
• A ló hátulsó részének hossza (hippométer):
A külsô csípôszöglet cranialis és dorsalis pontja és az ülôgumó közötti távolság
• Szügymélység (hippométer):
A mar és a szegycsont közötti távolság
• Szügyszélesség (hippométer):
A bal és a jobb felkarcsont (Tuberculum maius humeri pars cranialis része) közti távolság
• Csípôszélesség (hippométer): I. farszélesség
A bal és a jobb oldali külsô csípôszöglet közötti távolság
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• Csípôízület-szélesség (hippométer): II. farszélesség
A bal és a jobb oldali nagy forgató (Trochanter major femoris) pars cranialis része közötti távolság
• Nyakhossz (hippométer):
A tarkótaraj (Crista nuchae) és a mar közötti távolság normál fejtartás esetén
• Lapockahossz (hippométer):
A martól a vállízületig, a felkarcsont nagy bütykéig (Tuberculum maius humeri) mérhetô hossz
• Marmagasság (mérôszalag):
A mar legmagasabb pontjától a talajra vetített merôleges hossza
• Övméret (mérôszalag):
A mellkas körmérete, heveder magasságban, lehetôleg vertikálisan mérve
• Elülsô szárkörméret (mérôszalag):
Az elülsô szár legvékonyabb helyen mért kerülete (Os metacarpale III)
• Hátulsó szárkörméret (mérôszalag):
A hátulsó szár legvékonyabb helyen mért kerülete (Os metatarsale III)
• Fejhossz (tolómérô):
A tarkótól a felsô állcsont metszôfogainak (I1) alveoláris pereméig mérhetô hossz
• Torokjárat szélesség (tolómérô):
Az alsó állkapocs ágak közötti távolság az alsó állkapocsszög caudodistalis pereménél
• Felkarhossz 1 (tolómérô):
A felkarcsont nagy bütyke (Tuberculum maius humeri) és a külsô könyökdudor (Epicondylus lateralis
humeri) distalis pereme közti távolság. A vállízület és a könyök közötti távolság.
• Felkarhossz 2 (tolómérô):
A felkarcsont nagy bütyke (Tuberculum maius humeri) és a könyökbúb (Tuber olecrani) caudalis pereme
közötti távolság
• Alkarhossz (tolómérô):
Az orsócsont proximalis lateralis vége és az orsócsont vesszônyúlványa (Processus styloideus ulnae)
között mért távolság. A lábtô és a könyök közötti távolság.
• Elülsô szárhossz (tolómérô):
Az Os metacarpale IV lateralis vége és a csüdízület közepe között mért távolság. A lábtôízület közepétôl a
csüdízület közepéig mért távolság.
• Az elülsô csüdhossz (tolómérô):
A csüdízület közepétôl a dorsalis pártaszélig mért távolság
• A comb hossza (tolómérô):
A nagyforgató (Trochanter major) pars cranialis részétôl a térdkalács (patella) distalis peremének és a
sípcsont (tibia) proximalis peremének feléig mért távolság. A tompor és a térdkalács közötti távolság.
• Az alsó lábszár hossza (tolómérô):
A sípcsont (tibia) proximalis részén a külsô bütyöktôl (condylus lateralis) a sípcsont (tibia) distalis részén
a külsô bokáig (Malleolus lateralis) mért távolság
• A hátulsó szárhossz (tolómérô):
Az Os metatarsale IV lateralis részétôl a csüdízület közepéig mért távolság
• Hátulsó csüdhossz (tolómérô):
A csüdízület közepétôl a dorsalis pártaszélig mért távolság
Szögméretek
• Lapocka szögellés (ívkörzô):
A lapocka tövisének (Spina scapulae) a vízszintessel bezárt szöge
• Felkar szögellés (ívkörzô):
A felkarnak a vízszintessel bezárt szöge. Összekötô pontok: a felkarcsont nagy bütyke (Tuberculum maius
humeri) és a külsô könyökdudor (Epicondylus lateralis) distalis része. A lapocka- és a felkarszögellés
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együtt adják a vállízület szögellését.
Elülsô szárcsont szögellés (ívkörzô):
Az orsócsont proximalis részének és az orsócsont vesszônyúlványának (Processus styloideus ulnae) a
vízszintessel bezárt szöge
Elülsô szárcsont tengely (ívkörzô):
Az ívkörzôt dorsalisan, merevítô nélkül ráhelyeztük a szárcsontra
Elülsô csüdszögellés (ívkörzô):
Az ívkörzôt dorsalisan, merevítô nélkül rátettük a csüdcsontra
Elülsô pataszögellés (ívkörzô):
Az ívkörzôt dorsalisan, merevítô nélkül rátettük a patafalra
Medencetengely (ívkörzô):
A külsô csípôszöglet dorsalis és cranialis pontja és a caudalis ülôgumó középpontjának a vízszintessel
bezárt szöge
Hátulsó csüdszögellés (ívkörzô):
Az ívkörzôt dorsalisan, merevítô nélkül ráhelyeztük a csüdcsontra
Hátulsó pataszögellés (ívkörzô):
Az ívkörzôt dorsalisan, merevítô nélkül ráhelyeztük a patafalra

2.4 Statisztikai módszerek
2.4.1 Középértékek
Az egyes ménesekben felvett, adott testrészre, testtájra vonatkozó adatokat – a ménesek közötti különbségek
kimutatása érdekében – varianciaanalízissel értékeltük (Bonferroni-Holm, szigniﬁkancia szint 0,05, lásd ESSL, 1987).
2.4.2 Ismételhetôség
Az ismételhetôséget a megbízhatósági érték alapján becsültük. A modellben az egyedeket véletlen hatásként
kezeltük. Az ismételhetôséget az egyedvariancia teljes varianciából való részarányából számítottuk ki.
2.4.3 Öröklôdés
Valamennyi testméretre örökölhetôségi értéket számítottunk.
Az alábbi sztochasztikus modellt állítottuk fel:
Yijk = μ + ménesi + életkorj + ak + eijk
ahol
= megﬁgyelési érték
Yijk
ménesi = a ménes ﬁx hatása; i = 1,2, …. 7
életkorj = az életkor ﬁx hatása; j = 4, 5, … 14, 15+
ak
= véletlen egyedhatás; i = 1, …, 3290
eijk
= maradék véletlen hatás
Az egyedhatás varianciája – kovarianciája Am2a, ahol A rokonsági mátrix, m2a additív genetikai variancia. Az
egyedek rendelkezésre álló teljes pedigréjét (részben több mint 20 generációt) bevontuk a vizsgálatba.
2.4.4 Többváltozós módszerek – diszkriminancia-analízis
A ménesek közötti morfológiai különbségek további vizsgálatához és számszerûsítéséhez diszkriminanciaanalízist használtunk (SAS Institute, Inc., 1998). A numerikus változók (jelen esetben a morfológiai
jellemzôk) varianciáinak értékelésével az adatsorokat kategóriákba soroltuk, és ezeket összevetettük az eredeti
kategóriákkal (esetünkben ezek a ménesek). Diszkriminancia-analízissel becsültük meg a csoportok (ménesek)
elkülönítéséhez szükséges változóértékek (mért értékek) optimális függvényét (diszkriminancia függvény),
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és a különbségeket a változók (mért értékek) ismerete alapján számszerûsítettük. A diszkriminancia-analízist
lépésenkénti és kanonikus módban is lefuttattuk. A lépésenkénti módban lefuttatott diszkriminancia-analízis
során a változókat egymás után építettük be a függvénybe, és így a ménesek közötti különbségek tekintetében
meg tudtuk határozni a morfológiai jellemzôk relatív fontosságát. A kanonikus diszkriminancia-analízis
során a megﬁgyeléseket optimálisan csoportba rendezô lineáris függvényeket (szétválasztó diszkriminancia
függvényeket) határoztunk meg. Ehhez a teljes adathalmazt (37 mérési ismérv) felhasználtuk.

3. ERDEMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK
3.1 Az egyes ménesekben végzett méretfelvételek átlaga
Teljesen pontos mérések általában lehetetlenek, mert a méretfelvételek több hibával terheltek. Anatómiai
ismerettel rendelkezôk a mérési pontokat ugyan pontosan kitapinthatják és megjelölhetik, ám a csont nagysága,
és a csontot borító bôr mozgékonyága miatt nem mindig ugyanaz az eredmény mérhetô (Burczyk, 1989). A
ló a mérés során eltérôen viselkedik, és az ebbôl eredô mérési hiba jelentôsen nagyobb, mint az embernek
tulajdonítható hiba. Erre való tekintettel különösen fontos a lovak nyugodt környezetben, kellô türelemmel és
idôráfordítással való mérése.
A testméretek alapján történô küllemi megítélés nem helyettesíti a szakemberek által végzett kvalitatív
bírálatot, annak csak objektív kiegészítôjéül szolgálhat. Mégis, viszonylag csekély anyagi és idôráfordítással a ló
egész testérôl származó információ igazolja a mérések értelmét.
Az egyes ménesekben felvett adatok átlagértékei a 2. és a 3. táblázatban, ivarok szerint szétbontva láthatók. Az
egyes mérési ismérvek tekintetében számos esetben szigniﬁkáns különbségeket mutatott a varianciaanalízis.
3.1.1 Hosszméretek
A hosszméretekrôl felvett adatok ménesenkénti összevetése a 2. és a 3. táblázatban látható. A különbözô
felsô indexben használt betûkkel jelölt értékek a ménesek közötti szigniﬁkáns eltéréseket mutatják. A szöveges
részben példaként csak a legfontosabb különbségeket tárgyaljuk.
A legnagyobb átlagos marmagasságot Szilvásváradon mértük. Csak a đakovo-i ménes kancái rendelkeznek
hasonló értékekkel, nem is térnek el szigniﬁkánsan a szilvásváradi kancáktól. A többi ménes, beleértve a
đakovo-i ménest is, szigniﬁkánsan nem különbözik a marmagasság tekintetében.
A piberi és a szilvásváradi mének marmagasságában szigniﬁkáns különbséget találtunk. A többi ménes
ménjei azonban sem az elôbbi kettôtôl, sem egymástól nem különböznek statisztikailag igazolható módon.
A mének hátmagasságukban szigniﬁkánsan nem térnek el egymástól. A kancák esetében a szilvásváradi
egyedeken mért értékek átlaga jelenti a felsô határt (az egyik szélsôértéket), a lipicai ménes kancáin mértek pedig
az alsó határt (a másik szélsôértéket). A keresztcsont magasságánál ugyanezzel a helyzettel találkoztunk. A mének
esetében szigniﬁkáns eltérések tapasztalhatók, Ðakovo képviseli a felsô szélsôértéket, Piber pedig az alsót.
A kancák törzshossza tekintetében a szilvásváradiak (maximális érték) szigniﬁkánsan eltérnek a többi ménes
kancáitól. A mének esetében a kistapolcsányi (maximális érték) lovakat illetôen tapasztalható a többi ménestôl
való szigniﬁkáns eltérés, ez alól csak Szilvásvárad jelent kivételt.
Ezen kevés mérési ismérv alapján is már látható, hogy a szilvásváradi lovak többnyire jelentôsen elkülönülnek
a többi ménes lovaitól. Szilvásváradon a lipicai lovat a nagyobb rámájú lovakat igénylô fogatsportra tenyésztik.
A lipicai, a piberi és a kistapolcsányi lovak középértékei nagyon hasonlók. A mérések a lipicai lovat alapvetôen
téglalap testalakulású lónak mutatják, vagyis annak törzshossza legalább egy centiméterrel hosszabb, mint a
marmagassága. A monterotondo-i ménes kivételével a marmagasság középértékei az összes ménesben 3-8
cm-rel kisebbek, mint a törzshossz középértéke. Burczyk szerint (1989) az ilyen testfelépítésû ló rugalmas,
lengô háttal mozog, lovasát jól ülteti, annak hatékony befolyást kölcsönöz. Ha a téglalap jellegû testalakulással
rendelkezô ló törzse túl hosszú, akkor az nehezen lép a súlypont alá, és nehezen kínálja fel az összeszedettséget,
ami a nehézosztályú díjlovagló feladatoknak alapfeltétele. A fogathajtó sportban ez a sajátosság elfogadható.
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A vizsgálatba vont ménesek egyikében sem voltak a lovak túlnôttek, ami azt jelenti, hogy a marmagasság
középértéke minden ménesben legalább olyan nagy, vagy még nagyobb, mint a farbúb magassága. A
díjlovaglásban megkövetelt összeszedettségnek ez alapfeltétele.
2. táblázat Az egyes ménesekben felvett méretek átlaga és páronkénti összehasonlítása a kancák esetében. A hosszméretek centiméterben, a
szögellések fokban adottak.

Ménes
Méret
Marmagasság
Hátmagasság
Keresztcsontmagasság
Törzshossz
A ló elejének hossza
A ló középsô részének a hossza
A ló hátulsó részének hossza

Bethlen

Ðakovo

Fogaras

Lipica

Piber

Szilvásvárad

Kistapolcsány

Se

153,7a

155,4ab

154,7a

153,2a

153,3a

156,8b

153,2a

3,61

ad

bcd

a

ac

146,2

b

ad

3,61

154,2

b

a

3,71

b

a

143,0

ab

152,5

ac

145,0

bc

153,7

ac

bcd

144,9

154,2

b

ac

142,6

a

150,5

c

143,9

ac

151,8

ac

142,4

151,0

160,9

160,8

159,4

158,5

160,2

164,8

161,6

4,17

35,3a

37,9b

36,4a

39,1b

38,8b

41,3c

38,6b

2,30

a

bd

ad

c

b

74,4

bd

bd

3,52

50,7

bd

ae

2,21

bd

acd

2,48

77,0

a

48,0

a

73,1

de

50,3

bc

74,8

c

46,5

a

68,4
51,1

bd
ac

73,1

a

48,8

a

73,7

49,4

Szügymélység

72,1

74,1

72,1

72,8

72,2

74,9

Szügyszélesség

39,1a

42,4bc

38,5a

41,9b

41,2b

43,3c

41,2b

2,43

Csípôszélesség

a

a

a

a

a

b

a

2,16

52,5

bc

2,23

be

4,17
2,43

Csípôízület-szélesség

53,7

a

48,9

a

53,7

c

51,8

b

53,1

a

49,9

a

53,1

a

49,9

cd

52,9

b

53,0

ce

56,3

c

51,5

d

73,5

53,0

Nyakhossz

67,9

72,4

68,5

76,5

75,6

78,5

73,9

Lapockahossz

56,6cd

58,4ad

56,6c

57,8ac

58,4a

59,9b

58,2ad

Marmagasság (szalaggal)
Övméret

a

160,8

bef

164,7

b

cde

163,8

a

ad

162,1

a

c

178,9

193,3

181,6

188,0

cd

b

c

ac

ad

162,5

bc

190,1

ad

be

165,4

c

189,3

b

acf

3,81

bc

5,99

162,3

191,4

ac

Elülsô szárkörméret

19,5

20,4

19,6

19,2

19,2

20,5

19,5

3,39

Hátulsó szárkörméret

22,1ad

22,9b

22,2a

21,6cd

21,4c

22,9b

22,0ad

0,80

Fejhossz

59,5

59,5

59,3

59,4

59,3

60,8

59,7

6,01

a

b

a

a

ab

ab

ab

2,31

Torokjárat-szélesség

14,8

15,6

15,3

15,1

16,4

15,1

15,6

Felkarhossz 1

30,3a

31,9c

30,4a

28,5b

31,5c

30,5a

31,1ac

1,64

Felkarhossz 2

ab

bd

ad

c

ad

b

a

1,35

ab

1,57

a

0,96

Alkarhossz

37,6

a

40,0

a

38,0

ab

39,5

a

37,3

a

39,9

a

35,7

ab

39,1

c

37,6

b

38,6

a

38,5

a

39,9

b

37,0
39,1

Elülsô szárhossz

24,3

23,8

24,3

23,2

24,1

25,3

23,9

Elülsô csüdhossz

15,0a

14,8ab

14,6ab

14,4b

14,4b

14,5ab

14,9a

0,76

a

a

a

a

a

b

ab

1,90

ac

1,95

A comb hossza
Az alsó lábszár hossza

40,6

ac

37,8

40,4

ac

38,0

41,1

a

37,4

40,9

a

36,8

40,7

c

38,4

42,1

b

39,8

41,4

37,6

Hátulsó szárhossz

a

29,1

28,6

a

28,9

a

27,7

b

28,7

a

28,8

a

28,5

a

1,17

Hátulsó csüdhossz

15,3

15,1

14,8

14,7

14,9

14,9

15,1

0,79

Lapockaszögellés

60,0acd

58,1bd

60,9a

57,6b

59,1bc

58,7bd

60,5ac

2,90

Felkar-szögellés

30,4

30,7

30,0

30,1

30,5

31,0

30,6

2,91

a

b

a

c

c

c

b

3,13

Elülsô szárcsont szögellés

91,3

91,6

91,2

92,6

92,4

91,2

92,4

Elülsô szárcsonttengely

91,8ab

90,0b

92,0ab

92,3ab

91,9ab

92,4a

92,9a

3,55

Elülsô csüdszögellés

a

59,6

61,9

a

62,7

a

67,4

b

62,8

a

63,0

a

62,6

a

5,37

Elülsô pataszögellés

55,0

53,1

53,2

52,7

53,8

53,7

53,8

4,12

a

a

b

a

a

6,21

ab

ab

Hátulsó csüdszögellés

59,3

57,8

58,5

62,3

57,6

59,4

55,2

Hátulsó pataszögellés

55,5ac

51,8bde

55,5a

51,5bd

53,1cd

54,0ace

54,8ac

4,11

c

b

ab

a

2,94

Medencetengely
1, hibatag szórása

c

15,8

12,9

a

16,3

10,9

12,1

b

11,2

13,2
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A Lipicán és a Monterotondo-ban található mének marmagasságukban ugyan nem térnek el szigniﬁkánsan
a többi ménes ménjeitôl, ám testük középsô részének viszonylagos rövidsége mindkét nevezett ménesben
feltûnt. A lipicai ménes kancái esetében is erre az eredményre jutottunk. A Lipicán és Monterotondo-ban
lévô, összességében rövidebb lipicai lovak tekintetében a test elülsô és hátulsó részének hosszában nem tûnt
fel különbség. A legnagyobb térnyerése – ezt a fogathajtó sport követeli meg – a szilvásváradi lipicai lovaknak
volt, testük elülsô része is a leghosszabbnak bizonyult. A szügymélység, a szügyszélesség és a csípôszélesség a
lovak marmagasságával korrelált, semmilyen említésre méltó különlegességet nem tapasztaltunk. A csípôízület
szélessége (farszélesség I), amelyet több-kevesebb izmon keresztül mértünk, Piberben volt a legnagyobb, ami a
tenyészkancák megfelelôen sok mozgásáról árulkodik. Piberben a ﬁatal egyedek felnevelése következtében (az
alpesi legelôk 1600 m tengerszint fölötti magasságon fekszenek, részben meredek hegyi területeken, amelyek a
kitettség és a rövid vegetációs idôszak miatt csak nyáron legeltethetôk) a lovak atletikusak, ennek megfelelôen
nagyon kifejezett farizomzatuk van.
3. táblázat Az egyes ménesekben felvett méretek átlaga és páronkénti összehasonlítása a mének esetében. A hosszméretek centiméterben, a
szögellések fokban adottak.

Ménes
Méret

Bethlen

Ðakovo

Fogaras

Lipica

Monterotondo

Piber

Szilvásvárad

Kistapolcsány

Se

Marmagasság

156,3ab

156,5ab

156,8ab

155,1ab

154,2ab

153,6b

158,2a

156,8ab

3,50

Hátmagasság

144,4

146,1

145,9

144,4

144,9

144,0

147,5

145,7

3,64

Keresztcsontmagasság

154,3ab

156,2a

154,3ab

153,0ab

154,3ab

152,3b

156,1a

154,4ab

3,62

Törzshossz

161,1abcd

161,1acd

159,5abcd

157,5db

155,2b

158,4c

163,1ac

165,2a

4,33

A ló elejének
hossza

37,6ab

39,1ab

38,2b

38,9b

39,1ab

39,0b

41,8a

39,9ab

2,27

A ló középsô
részének a hossza

70,8ab

71,2a

70,4ab

66,4b

66,3b

71,6a

68,6ab

74,1a

3,70

A ló hátulsó
részének hossza

50,5abc

49,9abc

48,5ab

51,6c

47,5ab

48,4ab

51,5c

49,9abc

2,39

Szügymélység

72,5

73,3

72,7

72,7

71,9

71,4

73,8

73,4

2,09

a

b

c

Szügyszélesség

abc

42,9

abc

ac

44,7

a

abc

42,6

Csípôszélesség

51,4

51,7

51,1

Csípôízületszélesség

49,3ac

51,4ab

Nyakhossz

74,3bcd

73,1c

ab

ab

ac

45,4

ab

40,2

c

42,7

a

ac

45,8

b

ac

2,86

ac

44,4

52,1

48,8

51,0

54,3

51,1

1,88

50,7abc

49,8ac

48,6c

52,6b

51,1abc

52,3a

1,94

76,3abcd

76,3cd

67,9b

77,6d

82,1ad

79,0acd

4,33

ab

b

ab

ab

a

a

Lapockahossz

59,9

59,0

61,2

59,1

58,1

59,5

59,6

62,5

2,26

Marmagasság
(szalaggal)

164,8abc

166,7ac

167,9a

164,5abc

162,9c

163,0bc

167,3ac

166,6abc

3,60

Övméret

181,9b

191,3c

189,7ac

187,5ac

180,3b

185,0a

187,4ac

191,5c

4,86

Elülsô
szárkörméret

20,4cd

20,9de

20,7de

20,4cd

20,2cd

20,0bce

21,5ade

21,0acd

0,60

Hátulsó
szárkörméret

22,9abc

23,3c

22,6bc

22,4b

22,1b

22,4b

23,9ac

23,3abc

0,77

Fejhossz

60,1

60,2

60,6

59,3

59,2

59,7

60,7

59,8

1,59

Torokjáratszélesség

16,0ab

16,5ab

15,9ab

16,4ab

16,3ab

16,7b

15,7a

16,3ab

0,85

Felkarhossz 1

32,5

32,7

31,3

32,5

31,4

32,6

31,4

33,1

1,37

Felkarhossz 2

38,1

39,0

37,7

38,0

37,8

38,8

38,9

39,3

1,45

Alkarhossz

40,3ab

40,3b

39,8ab

39,2ab

38,9ab

38,9a

40,3ab

40,4ab

1,42
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Ménes
Méret

Bethlen

Ðakovo

Fogaras

Lipica

Monterotondo

Piber

Szilvásvárad

Kistapolcsány

Se

Elülsô szárhossz

24,6bde

24,4ab

24,2abe

23,3e

24,6bd

24,2abc

25,6d

25,0acd

0,88

Elülsô csüdhossz

15,4

15,4

15,6

15,0

15,3

15,2

14,8

14,7

0,73

A comb hossza

42,8

42,4

40,9

41,5

40,9

41,8

42,9

43,4

1,65

Az alsó lábszár
hossza

39,5a

39,1a

37,8ab

36,6b

38,3a

38,9a

39,3a

39,4a

1,38

Hátulsó szárhossz

30,0a

29,5a

28,8ab

28,0b

29,4a

28,8a

29,0ab

29,6a

0,99

Hátulsó csüdhossz

16,1

15,5

15,8

15,2

15,6

15,3

14,9

15,6

0,85

b

c

abc

abc

b

ac

abc

ac

Lapockaszögellés

57,3

56,2

60,6

58,3

56,5

58,7

58,5

60,4

2,28

Felkar-szögellés

31,5ab

31,4ab

29,0a

29,2a

33,8b

30,0a

32,5ab

28,8a

2,93

Elülsô szárcsont
szögellés

91,3

91,5

91,7

92,1

92,9

91,7

90,6

92,6

2,81

Elülsô
szárcsonttengely

92,3

91,9

93,4

92,6

91,9

92,1

91,8

93,0

2,64

Elülsô
csüdszögellés

59,5

62,8

61,6

62,2

65,2

64,9

63,6

63,4

5,77

Elülsô
pataszögellés

51,8acd

51,6acd

49,9d

54,7c

52,1acd

57,9b

52,3acd

52,0acd

3,82

Hátulsó
csüdszögellés

55,3abc

56,7bc

58,0abc

61,8abcd

64,5d

58,5c

63,8acd

58,6abcd

3,29

Hátulsó
pataszögellés

55,3ab

51,4b

54,1ab

57,0a

54,8ab

56,7a

53,8ab

57,0a

3,29

Medencetengely

12,5ab

11,6ab

13,6ab

11,2a

14,2b

12,4ab

10,3a

10,6ab

2,41

1, hibatag szórása

A fej és a nyak a mozgásban, illetve az egyensúlyozásban nagy jelentôségû. A fej a típusmegítélésben játszik
szerepet. Érdekes módon a fej hosszában nem mutatkozik szigniﬁkáns eltérés a ménesek lovai között. A lipicai
ló esetében magasan illesztett, ívelt nyak kívánatos. Ahhoz, hogy a ló súlypontját a ló túl nagy feje ne helyezze
elôre, az értékeknek nem szabadna nagyon kiugrónak lennie. A nyakhosszban jelentôs eltérések tapasztalhatók
a ménesek lovai között. Érdekes, hogy a szilvásváradi lovakat követôen a lipicai, a piberi és a kistapolcsányi
lovaknak van a leghosszabb nyaka, holott (az utóbbiak) rámájukban inkább rövidebbeknek mondhatók,
mint a többi ménes lovai. A monterotondo-i mének, illetve a román kancák rövid nyakukkal tûnnek ki. Az
eltérô használati formák és tartási módok miatt a román és az olasz lovak övméretének középértéke jelentôsen
kevesebb volt a többi ménes lovainál tapasztalttól.
Kevés dolog mondható el a végtagok hosszáról. A végtagok hossza a testmagassággal arányos, annak középértékeibôl semmilyen következtetés nem vonható le a ménesek közötti speciﬁkus különbségekre vonatkozóan.
3.1.2 Szögellések
A lapockaszögellés és a felkar szögellése minden ménesben közel azonos. Csak a szilvásváradi és a đakovo-i
kancák középértékei esetén tapasztaltunk inkább dôlt lapockát. A mének esetében a bethleni, a đakovo-i
és a monterotondo-i ménesben mértünk dôltebb lapockaszöget. A két szög összege azonban mindig 90º
körüli értéket eredményezett. Az elülsô szárcsont szögellése is nagyon kiegyenlített volt a ménesekben. Meg
kell említeni, hogy ezen ismérv tekintetében mindig csak felfelé tapasztaltunk eltéréseket, lefelé egyszer
sem. Pontosan ugyanezt mutatta a szárcsont-tengely. A csüdszögellés mérésekor gondolnunk kell a mérési
nehézségekre. Ha a ló csak egy pillanatra is áthelyezi a súlypontját, azonnal megváltozik a csüdízület szögellése.
A nyugtalan lovak csüdszögellésének értékelése – különösen a hátulsó végtagon – csak ennek a hibaforrásnak a
ﬁgyelembe vételével lehetséges.
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3.2 Ismételhetôség
Az említett mérési nehézségek, illetve a mérést végzô személy hatásának meghatározásához a ménesekben a
lovak 20%-át (100 egyed) ismételten lemértük. A megismételt mérést lehetôség szerint legalább egy nappal az
elsô méretfelvételt követôen végeztük el, nehogy a mérést végzô személyt tudat alatt az elsô mérése befolyásolja.
Az ismételt mérés nagyon jól tükrözte az ismérvek mérési pontosságának eltéréseit (4. táblázat). A leggyakrabban
felvett méretek ismételhetôsége nagy értéket mutat (marmagasság 0,95; szárkörméret 0,95). Az övméret
(0,45) ezzel szemben a kis-közepes ismételhetôségi tartományba esik. Általános értelemben az érvényes, hogy
a hosszméretek ismételhetôségi értéke nagy. Ám minél nagyobb a ló apró testváltoztatásának hatása a mért
értékre, annál kisebb lesz az ismételhetôségi érték (pl. nyakhossz – 0,58). A szögellések ismételhetôsége 0,33
(elülsô szárcsontszögellés és elülsô csüdszögellés) és 0,86 (medencetengely) értéktartományon belül mozogtak.
A pataszögellésre kapott nagy ismételhetôségi érték (elülsô paták esetében 0,70, hátulsó paták esetében 0,81)
a patafal kemény szerkezetének tudható be. A medencetengelyre kapott 0,86 érték meglepôen nagy, hiszen a
ló korrekt felállítása különösen fontos ebben az esetben. Általánosságban megállapítható, hogy a szögellések
ismételhetôségi értéke kicsi.
Más esetben az ismételhetôségi értékek nagynak mondhatók, mert a Grundler és Pirchner (1991)
által a nyakra, a torokjáratra és a lapockára megadott 0,1 körüli értékei egyetlen esetben sem fordultak
elô. Averdunk (1970) szarvasmarhára (marmagasság, a test középsô részének mérete) megadott értékei is
valamivel kisebbek az általunk mérteknél. Az övméretre kapott értéke viszont egyértelmûen nagyobb a mi
eredményünkhöz viszonyítva.
4. táblázat A testméretek ismételhetôsége (w) és öröklôdése (h2) továbbá a testméretek öröklôdésének szórása (sh²)

n

w

h2

sh²

Marmagasság

368

0,95

0,52

0,11

Hátmagasság

368

0,94

0,39

0,12

Keresztcsontmagasság

368

0,94

0,15

0,10

Törzshossz

368

0,91

0,29

0,11

A ló elejének hossza

368

0,73

0,00

-

A ló középsô részének a hossza

368

0,77

0,06

0,13

Méret

A ló hátulsó részének hossza

368

0,81

0,29

0,12

Szügymélység

368

0,78

0,24

0,11

Szügyszélesség

368

0,87

0,36

0,10

Csípôszélesség

368

0,89

0,31

0,11

Csípôízület-szélesség

368

0,82

0,00

–

Nyakhossz

367

0,58

0,05

0,09

Lapockahossz

368

0,74

0,00

–

Marmagasság (szalaggal)

368

0,91

0,37

0,12

Övméret

368

0,45

0,26

0,09

Elülsô szárkörméret

366

0,95

0,52

0,10

Hátulsó szárkörméret

365

0,93

0,36

0,10

Fejhossz

365

0,24

0,15

0,08

Torokjárat-szélesség

366

0,78

0,00

–

Felkarhossz 1

368

0,48

0,04

0,08

Felkarhossz 2

368

0,69

0,00

–

Alkarhossz

368

0,72

0,51

0,13

Elülsô szárhossz

368

0,43

0,00

–

Elülsô csüdhossz

368

0,62

0,26

0,11
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n

w

h2

sh²

368

0,70

0,19

0,13

Az alsó lábszár hossza

368

0,57

0,27

0,11

Hátulsó szárhossz

368

0,62

0,09

0,10

Hátulsó csüdhossz

368

0,56

0,55

0,10

Lapockaszögellés

368

0,47

0

–

Felkar-szögellés

362

0,35

0,14

0,09

Elülsô szárcsont szögellés

366

0,33

0

–

Elülsô szárcsonttengely

366

0,38

0,42

0,10

Elülsô csüdszögellés

365

0,33

0,14

0,10

Elülsô pataszögellés

366

0,70

0,36

0,10

Hátulsó csüdszögellés

362

0,53

0,18

0,10

Hátulsó pataszögellés

362

0,81

0,11

0,09

Medencetengely

368

0,86

0,16

0,11

3.3 Öröklôdés
A méretek öröklôdésének becsléséhez a kancák nagy számú adatait használtuk fel, hiszen a mérési
elemszám 362-368 egyedre vonatkozott. Ezeknek az egyedeknek a pedigréi akár 25 generációs hosszúságig
is ismertek voltak.
Az öröklôdés becslése a 4. táblázatban közölt értékeket eredményezte. Az egyes jellemzôkre kicsi és közepes
öröklôdési értékeket kaptunk, amelyek többnyire a közölt irodalomban is megtalálhatók. A marmagasság
0,52 öröklôdési értéke nagynak számít. Butler-Wemken (1990) 0,26-os értéket becsült. Az övméretre kapott
0,26-os értékünk viszont közel azonos a Butler-Wemken (1990) által becsült öröklôdéssel (0,25). Casanova
(1996) a szarvasmarhák övméretének öröklôdésére 0,28 értéket közölt. A szügy szélességének öröklôdésére
számolt értékünk jelentôsen nagyobb volt, mint azt Kühl et al. (1994) (0,15) és Brotherstone et al. (1990)
(0,26) szarvasmarhára vonatkoztatva közölte. A szárkörméretre kapott öröklôdési értékünk megegyezett a
szakirodalomban található értékkel (Butler-Wemken, 1990; 0,45). A fej- (0,36-0,40) és a nyakhosszra Weymann
és Glodek (1993) jelentôsen nagyobb értékeket közölnek, mint a kapott értékeink. A medencetengelyre
vonatkozó értékünk a szakirodalomban található értéktartomány alsó határán helyezkedik el. Laschtowiczka
(1993) 2494 tarka marha alapján hasonló értéket számolt (0,17).
Meg kell jegyeznünk, hogy az általunk becsült értékek bizonyos tekintetben következetlenek, és ezért nem
szabad azokat túlértékelni. Az inkonzisztencia az egymással jelentôsen korreláló ismérvek (marmagasság,
hátmagasság és keresztcsont magasság) nagy szórásából (nagyon nagy, közepes és kis értékeket is felvesznek)
ered. Ahogyan azt korábban említettük, az adathalmaz viszonylag kicsi volt.
3.4 Többváltozós kiértékelések – lépésenkénti és kanonikus diszkriminancia-analízis
3.4.1 Kancák
Az 5. táblázat a lépésenkénti módban lefuttatott diszkriminancia-analízis eredményeit mutatja a 20
legkifejezôbb ismérv sorrendjében.
A ménesek a lovak nyakhosszában különböznek leginkább egymástól. Másodikként a szárkörméretben
tapasztalt értékek térnek el. Az eredmény szabad teret enged a különbségek hippológiai jelentôségének
magyarázatára, illetve annak feltételezésére, hogy a tenyésztési célokban vagy a tartástechnológiában lévô
eltérések gyakoroltak e hatást az eredményekre.
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5. táblázat Lépésenkénti diszkriminancia-analízis kancák esetében (standardizált ménesátlag a ménesen belüli szórás átlagára vonatkozik)

Ménes
Méret

Bethlen

Ðakovo

Fogaras

Lipica

Piber

Szilvásvárad

Kistapolcsány

Nyakhossz

–1,39

–0,31

–1,23

0,67

0,46

1,12

0,04

Elülsô szárkörméret

–0,35

0.99

–0,16

–0,71

–0,80

1,27

–0,37

Övméret

–1,44

0,94

–1,02

0,10

0,40

0,28

0,63

A ló elejének
hossza

–1,37

–0,26

–0,89

0,22

0,18

1,24

0,08

Felkarhossz 1

–0,21

0,74

–0,18

–1,27

0,50

–0,11

0,24

Elülsô szárhossz

0,07

–0,45

0,02

–1,08

–0,11

1,16

–0,37

A ló hátuljának
hossza

–0,50

0,61

–1,18

0,87

–0,15

0,75

0,14

Marmagasság
(szalaggal)

–0,67

0,35

0,10

–0,32

–0,23

0,53

–0,28

Csípôízületszélesség

–1,06

0,27

–0,65

–0,60

0,78

0,10

0,56

Csípôszélesség

–0,05

–0,01

–0,29

–0,29

–0,40

1,17

–0,37

Elülsô csüdhossz

0,59

0,26

–0,01

–0,32

–0,27

–0,08

0,42

Törzshossz

–0,01

–0,03

–0,37

–0,58

–0,21

0,92

0,15

Lapockaszögellés

0,21

–0,40

0,57

–0,57

–0,11

–0,25

0,40

Elülsô
csüdszögellés

–0,64

–0,22

–0,02

0,81

–0,04

0,00

–0,08

Fejhossz

–0,03

–0,02

–0,13

–0,10

–0,54

0,75

0,12

Alsó lábszár hossza

–0,16

–0,05

–0,38

–0,68

0,15

0,87

–0,27

Medencetengely

0,91

–0,10

1,07

–0,75

–0,34

–0,65

0,01

Hátulsó
szárkörméret

–0,04

0,90

0,14

–0,70

–0,96

0,92

–0,12

Hátmagasság

–0,34

0,20

0,15

–0,46

–0,12

0,53

–0,53

Felkarhossz 2

0,11

0,36

–0,10

–1,30

0,02

0,76

–0,30

Schwark (1984) szerint pl. a nyaknak fontos szerepe van a küllem megítélésében, mert az a tarkószalaggal
együtt a hát megemelésére továbbá annak feszességére és a hátulsó végtagok ellazítására fejt ki hatást. Az ugróés a díjlovak egyre hosszabb nyakával párhuzamosan folyamatos teljesítmény-növekedésük tapasztalható. A
lépésenkénti diszkriminancia-analízis eredménye alapján a román lipicai lovak nyaka jelentôsen rövidebb a
többi ménes lovainak nyakától.
Az elülsô lábakon mért szárkörméret (ami a csontozat erôsségének egyik jellemzôje) tekintetében is jelentôs
különbségek születtek a ménesek lovai között. A szárkörméret a típus tárgyalásánál érdekes, hiszen kétségtelen,
hogy a ﬁnomabb testfelépítésû lovaknak vékonyabbak a végtagjai. A szilvásváradi és a đakovo-i lovak
szárkörmérete átlagon felüli, ezzel szemben a Lipicán és a Piberben található lovak ezen ismérv tekintetében
két szórásnyira elmaradnak a nevezett ménesek lovainak méretétôl.
A könyvben a „típus” szó többször elôfordul, ennek ellenére rövid magyarázatra szorul (lásd a 7. fejezetben
is). Brem és Kräusslich (1998) szerint a ló típusmegítélése mindig is fontos volt. Típus alatt a fajtára illetve
a használati irányra jellemzô tulajdonságok és jellemzôk összességét értjük. A típust objektíven nem lehet
egyértelmûen megítélni, az a lovak közötti, illetve a tenyésztési irány közötti relatív különbségeket emeli ki.
Mivel a test megjelenési formáit alapvetôen a típus alakítja, azok az értékelések bírnak jelentôséggel, amelyek
a típus megítélésekor a ló egész testét jellemzik. A tenyésztési célokban követelményként megfogalmazott
ismérvekben (küllem, teljesítmény) számolni kell a típussal. A klasszikus lipicai ló tenyésztésében ez a „barokk
lótípus” és a klasszikus lovaglómûvészetre való alkalmasság lenne.
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Az övméret a mellkas tágasságának, szélességének és mélységének mértéke, így összefüggésben van a belsô
szervek – szív és tüdô – kapacitásával. Figyelembe kell venni azonban, hogy az övméretet jelentôsen befolyásolják
a tartási és felnevelési körülmények (mindenekelôtt a takarmányozás). Ebbôl adódóan elképzelhetô, hogy a
román lipicai lovak övméretének kisebb értéke ezekre a körülményekre vezethetô vissza. A ménesek különbözô
mérési ismérvek szerinti megkülönböztetésének egyik fontos jellemzôje, hogy a szalaggal mért marmagasság a
nyolcadik helyen fordul elô, a bottal mért marmagasság viszont nem jelenik meg a 20 legfontosabb méret között.
Ez a jelenség a két ismérv között szoros kapcsolattal (r = 0,87) is magyarázható (a bottal mért marmagasság
kevés kiegészítô információt hordoz magában).
A kanonikus diszkriminancia-analízis a 2. ábrán bemutatott eredményt adta. Az elsô kanonikus változó a
román méneseket (Fogaras, Bethlen) választotta el a többitôl. A második kanonikus változó a szilvásváradi
ménest választotta el a többi ménestôl. A harmadik kanonikus változó, amely graﬁkai okok miatt már nem
szerepel az ábrán, a lipicai ménest különítette el a đakovo-i, a piberi és a kistapolcsányi ménesektôl. A negyedik
változó Ðakovo-t választotta le a piberi és a kistapolcsányi ménesektôl.
A kanonikus diszkriminancia-analízis következô lépésében meghatároztuk a Mahalanobis-távolságot,
amivel a ménesek közötti hasonlóságokat és különbségeket páronként tudtuk megállapítani. A Mahalanobistávolságok a 6. táblázatban találhatók.
6. táblázat A ménesek közötti Mahalanobis távolságok a kancák adatainak ﬁgyelembe vétele esetén

Ménes

Bethlen

Ðakovo

Fogaras

Lipica

Piber

Szilvásvárad

Kistapolcsány

Bethlen

0

–

–

–

–

–

–

Ðakovo

19,14

0

–

–

–

–

–

Fogaras

6,85

17,60

0

–

–

–

–

Lipica

36,23

19,60

32,85

0

–

–

–

Piber

27,72

12,06

24,88

19,96

0

–

–

Szilvásvárad

27,43

19,86

28,85

21,51

19,62

0

–

Kistapolcsány

16,49

9,49

16,41

18,74

6,54

21,15

0

Lipica
Ðakovo
Fogaras
Bethlen
Kistapolcsány
Szilvásvárad
Piber

2. ábra Kanonikus diszkriminancia-analízis kancák esetében (can1 és can2 az 1. és a 2. kanonikus változó) (Zechner szerkesztése)
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Azt láthatjuk, hogy az egyes ménesek kancái összbenyomásukban (összes ismérv alapján) szigniﬁkánsan
különböznek egymástól. A távolságokat meghatározó összes P-érték 0,001-nél kisebb (még a BonferroniHolm többszörös teszt lefuttatását követôen is, ESSL, 1987). A 37 mérési ismérv alapján a piberi és a
kistapolcsányi ménesek különböznek egymástól a legcsekélyebb mértékben, ezeket követi a két román ménes.
A morfometrikus mérések alapján meghatározott távolság tekintetében a lipicai és a bethleni ménesek között
a legnagyobb a távolság.
3.4.2 Mének
A lépésenkénti diszkriminancia-analízis a mének esetében (7. táblázat) kevésbé volt kifejezô, mint a kancák
esetében, mert ahogyan a bevezetésben is említettük, jelentôsebb környezeti hatások voltak tapasztalhatók.
A ménesek elkülönítésének legfontosabb mérési ismérve a csípôszöglet szélessége (a két nagyforgató –
Trochanter major – közötti különbség) (I. farszélesség). A farszélesség méretét jelentôsen befolyásolta a
környezeti hatás, hiszen a megfelelôen edzett lovon a mérési pontok jelentôs izomköteget íveltek át, így
azok a mért értékre is hatással voltak. A kancák elkülönülésének 3 legfontosabb ismérve (nyakhossz, elülsô
szárkörméret, övméret) a mének ménesek szerinti elkülönülésének legfontosabb hat ismérve között is
megtalálható. A ménekre vonatkozó értékek szórásában hasonló különbségek tapasztalhatók, mint a kancák
esetében. A monterotondo-i mének vizsgálatba vonásával részben még nagyobb különbségek adódnak. A
monterotondo-i ménes értékei arra engednek következtetni, hogy ménjei jelentôsen eltérnek a többi ménes
ménjeitôl, másik lótípust jelentenek.
A mérések alapján ezek a lovak kevésbé rámásak. A többi ménes ménjeivel való összehasonlításban további
kiértékelési szempontok bevonásával pl. különbözô testméret indexek, mint marmagasság:törzshossz arány,
is eltéréseket tapasztaltunk. Míg a többi ménes lovai téglalap alakúak, a monterotondo-i mének testfelépítése
inkább négyzetes. Mivel a pedigré-analízisek szerint az arab ló hatása Monterotondo-ban nem volt nagyobb, mint
a többi ménesben, a testalakulásban mutatkozó különbségek a klasszikus lovassági tradícióra való szelekcióra,
illetve a véletlen hatásokra (stabilizáló szelekció) vezethetôk vissza. Löwe (1988) szerint a kvadratikus testalkatú
lovak tenyésztéséhez az arab lovat elôszeretettel használták. Katonai célokra pedig a négyzetes testalakulású
lovat részesítették elônyben annak nagyobb teherbíró-képessége és kitartása miatt.
7. táblázat Lépésenkénti diszkriminancia-analízis mének esetében (standardizált ménesátlag a ménesen belüli szórás átlagára vonatkozik)

Ménes
Méret

Bethlen

Ðakovo

Fogaras

Lipica

Monterotondo

Piber

Szilvásvárad

Kistapolcsány

Csípôízület-szélesség

–1,11

0,03

–0,38

–0,88

–1,71

0,60

–0,18

0,46

Övméret

–0,85

1,16

0,76

0,31

–1,37

–0,22

0,29

1,13

Csípôszélesség

0,10

0,31

–0,07

0,45

–1,36

–0,12

1,66

–0,45

Elülsô szárhossz

0,42

0,11

–0,09

–1,02

0,24

–0,06

1,56

0,85

Nyakhossz

–0,49

–0,72

–0,03

–0,04

–1,86

0,30

1.32

0,60

Elülsô szárkörméret

0,05

1,02

0,53

0,11

–0,36

–0,52

1,90

1,08

A ló középsô részének
hossza

0,14

0,22

0,06

–1,05

–1,29

0,40

–0,45

1,05

Keresztcsontmagasság

0,27

0,74

0,27

–0,12

0,20

–0,30

0,79

0,31

Alsó lábszár hossza

0,67

0,39

–0,57

–1,42

–0,32

0,26

0,49

0,60

Elülsô pataszögellés

–0,95

–0,88

–1,44

–0,12

–0,64

0,70

–0,81

–0,88

A ló hátulsó részének
hossza

0,57

0,38

–0,27

1,05

–0,86

–0,31

0,98

0,32

Lapockahossz

0,15

–0,23

0,73

–0,19

–0,52

–0,02

0,03

1,32

Lapockaszögellés

–0,49

–0,94

0,96

–0,06

–0,60

0,12

0,06

0,90
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Ménes
Méret

Bethlen

Ðakovo

Fogaras

Lipica

Monterotondo

Piber

Szilvásvárad

Kistapolcsány

Felkarhossz 1

0,15

0,32

–0,75

0,11

–0,77

0,16

–0,63

0,59

Hátulsó csüdszögellés

–0,86

–0,61

–0,30

0,43

1.04

–0,17

0,88

–0,17

Elülsô csüdszögellés

–0,75

–0,20

–0,40

–0,30

0,26

0,17

–0,05

–0,08

Marmagasság
(szalaggal)

0,19

0,73

1,11

0,11

–0,60

–0,37

0,93

0,72

Hátulsó szárhossz

1,17

0,65

–0,04

–0,91

0,26 –

0,08

0,13

0,76

A comb hossza

0,60

0,33

–0,50

–0,20

–0,66

–0,02

0,71

0,99

Szügyszélesség

–0,12

0,53

–0,21

0,74

–1,19

–0,17

0,88

0,41

A kanonikus diszkriminancia-analízis a mének esetében (3. ábra) más képet fest, mint a kancák körében. Az
elsô kanonikus változó a piberi méneket különítette el a többi ménes ménjeitôl. A második kanonikus változó
a nagyon homogén monterotondo-i csoportot választotta el a többi ménestôl. A harmadik kanonikus változó
a szilvásváradi ménest a fogarasitól, majd ezt a kettôt a többi ménestôl különítette el. A negyedik változó a
đakovo-i és a kistapolcsányi ménest választotta el a többitôl.
A ménesek ménjei közötti Mahalanobis-távolságok tekintetében (8. táblázatok) ugyanazokat fogalmazhatjuk
meg, mint a kancáknál. A ménesek ménjei összbenyomásukban (az összes mérési ismérv alapján) szigniﬁkánsan
különböznek egymástól. A távolságokat meghatározó összes P-érték kisebb, mint 0,001 (még a BonferroniHolm többszörös teszt lefuttatását követôen is).

Lipica
Ðakovo
Fogaras
Bethlen
Kistapolcsány
Szilvásvárad
Monterotondo
Piber

3. ábra Kanonikus diszkriminancia-analízis mének esetében (can1 és can2 az 1. és a 2. kanonikus változó) (Zechner szerkesztése)
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8. táblázat A ménesek közötti Mahalanobis távolságok a mének adatainak ﬁgyelembe vétele esetén

Ménes

Bethlen

Ðakovo

Fogaras

Lipica

Monterotondo

Piber

Szilvásvárad

Kistapolcsány

Bethlen

0

–

–

–

–

–

–

–

Ðakovo

23,18

0

–

–

–

–

–

–

Fogaras

33,83

28,53

0

–

–

–

–

–

Lipica

34,37

24,92

30,59

0

–

–

–

–

Monterotondo

29,33

27,99

39,91

36,88

0

–

–

–

Piber

32,58

31,22

31,24

42,06

32,13

0

–

–

Szilvásvárad

45,86

38,11

56,37

34,31

48,79

51,39

0

–

Kistapolcsány

27,02

24,83

30,06

41,10

38,86

21,37

45,29

0

Az eredmények alapján azt láthatjuk, hogy a legnagyobb különbségek mindig Szilvásváraddal hozhatók
összefüggésbe. A szilvásváradi ménesben mért mének a teljesítménysport által megkövetelt kocsiló típust
képviselik. Érthetô, hogy a fedezômének tenyésztési célja a jelentôsebb szelekciós intenzitás miatt még inkább
érvényesül, mint a kancák esetében. A kladrubi (szintén barokk lófajta, amely a nagyobb rámájú kocsiló
típust képviseli, és még ma is kitûnô fogatló) mének vizsgálatba vonásával az összehasonlító analízisekbôl az
a következtetés vonható le, hogy a szilvásváradi lipicai mének és a kladrubi mének között - a morfometrikus
mérések (összes mérési ismérvet ﬁgyelembe véve) alapján történô különbségtétel szerint – kisebb a távolság,
mint a szilvásváradi és a többi ménes ménjei között. A kancák esetében ezt a jelenséget nem tudtuk megállapítani.
Az eredmény teljes mértékben érthetô, hiszen mindkét ménes a fogatsport számára állít elô csúcsteljesítményû
lovakat, így tenyésztési céljuk is hasonló.
A legkisebb távolság – a kancákhoz hasonlóan – a piberi és a kistapolcsányi ménesek között tapasztalható.
A Mahalanobis-távolságok meghatározásakor a másik ménes ménjének tenyésztésbe állítása is igazolható. A
Ðakovo-ban mért 13 mén közül 7 a kistapolcsányi Maestoso X Mahonia ﬁa, ami a két ménes közötti viszonylag
csekély távolságot is megmagyarázza.
3.2.1 Ménvonalak
A lipicai lovat hat klasszikus, illetve részben 8 méntörzzsel tenyésztik. Ez azt jelenti, hogy apai ágon minden
mén a törzsalapítók egyikére vezethetô vissza. A klasszikus alapító mének 1760 és 1810 között születtek,
olasz, spanyol vagy arab eredetûek. A mének névadása ezen alapító mének neve alapján történik. Ezekhez a
méntörzsekhez még ma is bizonyos típusnak megfelelô fejforma rendelhetô. Löwe (1988) így fogalmaz: „Érdekes
továbbá, hogy a méntörzsekre jellemzô sajátosságok és azoknak a klasszikus lovaglómûvészet diszciplínáira
való alkalmassága az évszázadokon keresztül megmaradt.”
Az alábbi értékelés a piberi ménekre vonatkozik, mert csak a piberi ménest képviselték kellô létszámban
a méntörzsek. A Piberben tenyésztett hat klasszikus méntörzset az alábbiak szerint vontuk be a vizsgálatba:
Pluto/6, Conversano/16, Favory/9, Neapolitano/11, Siglavy/22, Maestoso/6.
Minden már korábban alkalmazott analízist lefuttattunk. A méntörzsek között nem találtunk szigniﬁkáns
különbséget. Ez az eredmény várható volt, mert a méntörzs csak a pedigréjében kifejezetten odaillô egyedre
vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a géneknek pl. az 5. generációban csak 1/32 része, a 6. generációban csak 1/64
része származott ezen alapító egyedektôl. A hasonlóságokat inkább a teljes pedigrében való felhalmozódásokra
kellene visszavezetni, és az elnevezéssel csak véletlen összhangban lévônek kezelni.

4. KÖVETKEZTETÉS ÉS ÖSSZEFOGLALÁS
A lipicai törzspopuláció morfometrikus értékelésének az alapjául hét európai ország állami ménesébôl
(Ausztria, Horvátország, Magyarország, Olaszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia) származó 368 tenyész-
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kanca és 145 fedezômén méretei szolgáltak. A mérések célja az alpopulációk (az egyes ménesek) pontos
jellemzése volt annak érdekében, hogy a ménesek közötti különbségeket megállapítsuk. Ezeket az esetleges
tenyészállat-cserék alkalmával ﬁgyelembe kell venni. Felmerült az a kérdés is, hogy a különbözô tenyésztési
céloknak milyen a hatása. Lovanként összesen 37 hosszúsági és szögellési méretet vettünk fel, amelyek lehetôvé
tették a ló teljeskörû morfometrikus jellemzését. A ménesek lovai a mérési ismérvek többségében szigniﬁkánsan
különböznek egymástól (a kancák 34, a mének 29 mérési ismérv esetében). A mérések ismételhetôségének az
értéke megfelelô képet adott az ismérvek mérési eljárásának nehézségeirôl. A ló megítélésében leggyakrabban
elôforduló mérési ismérvek (marmagasság 0,95, szárkörméret 0,95) nagyon nagy ismételhetôségi értékkel
szerepeltek. Az övméret ezzel szemben közepes ismételhetôségû (0,45). Általánosságban elmondható, hogy a
hosszméretek jobban ismételhetôk, mint a szögellések, amelynek értékei a pataszögelléstôl (0,70 az elülsô patán,
0,81 a hátulsó patán) és a medencetengelytôl (0,86) eltekintve 0,33-0,53 közötti tartományban helyezkedtek
el. Az öröklôdési értékek nagy részben a szakirodalomban található tartományokba estek. Azok viszont a
kis adathalmaz következtében bizonyos mértékben inkonzisztensek voltak, ami a szoros kapcsolatban lévô
ismérvek (marmagasság 0,52; keresztcsontmagasság 0,15) nagyon különbözô értékeibôl látható.
A morfometrikus mérések tekintetében az összes alkalmazott többváltozós módszer szigniﬁkáns
különbségeket eredményezett a ménesek között. Az egyes ismérvek (lépésenkénti diszkriminancia-analízis) és
az összes ismérv (kanonikus diszkriminancia-analízis) vonatkozásában is megmutatkoztak a különbségek.
A fôbb eredményeket a nagy szórású és jelentôs környezeti hatás alatt lévô mén-adatok is igazolták.
Tenyészállat-csere alkalmával ezeket a tenyésztési célnak megfelelôen kell ﬁgyelembe venni.
A ménesek tenyésztési stratégiája az alábbiak szerint magyarázható. A két ellenpólust Piber és Szilvásvárad
jelenti. Mindkét ménesben csúcsteljesítményû ló tenyésztése a cél, de azok alkalmazási területe eltérô. Piberben
a klasszikus „magasiskola” (bécsi Spanyol Lovasiskola) követelményeire tenyésztik a lovakat, ami a fajta
létrejötte óta eredeti tenyészcél. Szilvásváradon a fogatsport számára tenyésztik a csúcsteljesítményre képes
lovakat, ami egy másik lótípust követel. Klasszikus jellegû tenyésztés folyik Kistapolcsányban, ami a piberi
méneshez való hasonlóságot magyarázza, hasonlóan a lipicai és a đakovo-i ménesekhez. Ez az eredmény a
megfelelô tenyészállat-cserével is dokumentálható.
Romániában a lovak jelentôs mezôgazdasági erôforrásnak számítanak, ezért a román lipicai lovak ezen
használati irányhoz sorolhatók. Ahogyan korábban láttuk, az elmúlt évtizedek monterotondo-i lovait
különbözô okok miatt a klasszikus tenyészetekhez soroltuk. A lovak ménesek szerint különbözô tartásának
köszönhetôen (Monterotondo, Bethlen, Fogaras) szigniﬁkáns különbségek alakultak ki (bizonyos mérési
ismérvek tekintetében, pl. övméret). A román ménesek kihagyásával a lépésenkénti diszkriminancia-analízis
viszont semmilyen jelentôs változást nem eredményezett a többi ménes közötti különbségtétel esetében a
különbözô mérési ismérvek tekintetében.
A méntörzsek morfometrikus vizsgálatának eredménye szerint azok szigniﬁkánsan nem különböznek egymástól.
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XVI. ábra (Fotó: Habe)
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A lipicai ló genetikai diverzitása és populáció-szerkezete
BEVEZETÉS
A genetikai sokszínûség jelentôsége a kis létszámú haszonállat-populációkban
A háziállatok domesztikációja folyamán, az elmúlt 10.000-12.000 évben a genetikai diverzitás felhalmozódásának fô forrása a mutáció, az elszigetelt populációkban a genetikai sodródás, a migráció, és különbözô
környezeti valamint tartási körülmények között a természetes kiválasztódás volt. Mindezen túlmenôen, a
háziállatok tenyésztése során az ember a célirányos tenyésztôi kiválasztással a fajták és a populációk közötti
genetikai különbségek növelésére törekedett. A fajon belüli genetikai sokszínûség ma a fajták, az állományok
és az egyedek közötti fenotípusos különbségekben nyilvánul meg. Kétségtelen ugyanakkor, hogy az összes
haszonállat-faj esetében jelentôsszámú fajta, és azokkal tenyésztési szempontból hasznos genetikai források
vesztek el (FAO, 2000). A genetikai sokszínûség megôrzése fontos eleme a fenntartható állattenyésztésnek,
az mind környezet-politikai, mind tudományos, gazdasági, kulturális és történelmi szempontok miatt egyre
nagyobb jelentôségû (Rege & Gibson, 2003). Jelenleg lehetetlennek tûnik, és a jövôben sem valószínû, hogy
kísérleti vizsgálatok alapján egy fajta összes releváns tulajdonságát le tudjuk írni. Ebbôl adódóan a genetikai
források értékelésére alternatívára van szükség, amelyre bizonyos fajták védelmének koncepciója alapozható.
Jelenleg messzemenôkig elfogadott, hogy a megôrzésre érdemes fajták és populációk azok, amelyek a többitôl jelentôs genetikai távolságra vannak, és egyedülálló kialakulás-történettel bírnak.
A lipicai fajta európai kulturális örökség
A lipicai fajta, Európa egyik legrégebbi és leghíresebb lófajtáinak egyike, európai kulturális örökségnek
számít. Kialakulás-története szorosan összefonódik az egykori császári, királyi, udvarral, késôbb az OsztrákMagyar-Monarchiáéval. A fajta fennmaradását a napóleoni háborúk és mindkét világháború is veszélyeztette,
ennek ellenére a fajta mindmáig él. A ménesek történelmi feladata többek között az volt, hogy a bécsi császári
udvar számára nemes lovakat tenyésszenek. A lipicai ló tenyésztése ezért több évszázadig csak néhány udvari
ménesre korlátozódott. Még a 20. század közepén is, amikor a lipicai ló többnyire magántulajdonba került,
3000-nél kevesebb fajtatiszta egyedet számláltak. A lipicai fajta legnagyobb tenyészetei néhány állami ménesben
vannak (Ausztriában, Magyarországon, Szlovéniában, Olaszországban, Horvátországban és Romániában). A
tenyésztési, földrajzi és fôleg politikai korlátok miatt hosszú ideig nem volt tenyészállat- és ezzel génállománycsere a lipicai ménesek között. A viszonylag kicsi és zárt populációban mindig fennállt és mai is fennáll a
veszélye a beltenyésztés miatti genetikai variabilitás csökkenésének. A beszûkült genetikai variabilitás
beltenyésztési leromláshoz vezethet, és ez a lipicai lónak, mint önálló fajtának a létét veszélyeztetheti. Ha netán
ez bekövetkezne, a lipicai ló genetikai sokszínûsége elveszne, a fajtában még tovább élô, de egyébként rég kihalt
lófajták géninformációi is elvesznének. A lipicai lónak, mint önálló fajtának a védelme során nagyon fontos
feltételként jelentkezik a populáció genetikai bázisának a lehetô legszélesebb alapokon való fenntartása.
A molekuláris genetika és a számítógépes technológia utóbbi 20 évben tapasztalható hatalmas fejlôdése
teljesen új lehetôségeket kínál az egyedek, az állományok, a fajták és a fajok genetikai forrásainak a genom
szintjén való jellemzésére. A genetikai diverzitás, a populációk közötti különbségtétel és ezzel egy idôben a fajták
közötti genetikai kapcsolatok meghatározásában különösen értékesnek bizonyult a DNS-markerrendszer, az
ún. DNS mikroszatellit-markerek (pl. Baumung et al. 2006; Schwend, 2001).
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A következô alfejezet a lipicai ló genetikai diverzitásának a DNS mikroszatellit-markerekkel történô vizsgálati
eredményeit foglalja össze.
A tanulmány legfontosabb céljai az alábbiak voltak:
• A lipicai ló genetikai diverzitásának a bemutatása DNS mikroszatellit-markerek segítségével.
• A lipicai ló genetikai diverzitásának összehasonlítása más lófajtákéval.
• Az egyedek beltenyésztettségének becslése molekuláris-genetikai analízissel.
• A vizsgált lipicai állományok (ménesek lovai) genetikai megkülönböztetése.
DNS mikroszatellit-marker
Az eukarióták sejtjeinek sejtmagjában, a kromoszómákon csoportosulva található a genom. A ló
genomállománya 32 kromoszómapárból áll (31 autoszóm-párból és egy pár ivari kromoszómából). A haploid
genom-állomány nagysága kb. 3 milliárd bázispárból tevôdik össze. A genomnak csak egy töredéke kódoló
szekvencia (gén). Nagyobb részben nem kódoló, repetitív szekvenciákból áll, amelyek funkciója jelenleg még
csak részben ismert. A repetitív szekvenciák különleges csoportjait képezik a DNS mikroszatellitek és a DNS
miniszatellitek (VNTR-s = változó számú tandem ismétlések), amelyek különösen a genetikai ujjlenyomatok
létrehozásában ismertek szélesebb körben (lásd az 1. keretes részt).

[CA]-ismétlésszámú szakasz

1. ábra Két, különbözô [CA] ismétlésszámú allélból álló DNS mikroszatellit markerek szerkezetének sematikus ábrája. Az ismétlésszámbeli
különbségeket speciﬁkus primerekkel locus-speciﬁkusan kapcsolódó szekvenciák alapján fragmentumhossz-különbségekként követtük nyomon.
Példaként négy ló allélkombinációját (genotípusát) mutatjuk be. Három ló heterozigóta, mert különbözô marker-allélokat hordoznak. Egy ló
homozigóta, csak egy marker-allélt mutat. A különbözô egyedek marker-alléljainak hasonlósága a származás-vizsgálatok és a populáció-genetikai
analízisek alapja (Achmann szerkesztése).
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Genetikai ujjlenyomat a kriminalisztikában
A kriminalisztikai laboratóriumokban a tetthelyen talált
nyomok
alapján genetikai ujjlenyomatokat vizsgálnak a gyanúsított
gyanúsítottak
tetteinek bizonyítására vagy elejtésére. A rokonsági kapcsolatok
is bizonyíthatók (pl. apaság) ezzel a módszerrel (a vizsgálat azon
a tényen alapszik, hogy a mendeli öröklôdés szerint a genetikai
ujjlenyomatot 50%-ban egy-egy szülônktôl örököljük.)
A genetikai ujjlenyomat meghatározásához egy vagy több
minta, illetve egy „biológiai tetthely-nyom” (pl. vérfolt) DNS-ébôl
származó 10-15 szakaszt megsokszoroznak a polimeráz-láncreakció
segítségével. Nem a géneket, hanem a genomban ismétlôdô kis
szakaszokat vizsgálják, amelyeket DNS miniszatelliteknek (változó
számú tandem ismétlések), illetve DNS mikroszatelliteknek neveznek. Ezen DNS szakaszok esetében
egy bizonyos szekvencia-motívum tandemszerû ismétlôdésérôl van szó. Az ismétlôdések száma változó.
A genetikai ujjlenyomattal az ismétlôdések számát – és nem a szóban forgó szakasz DNS szekvenciáját
vizsgálják. Az ismétlôdés számától függetlenül a megsokszorozott szakasznak bizonyos hosszúsága van,
amely agaróz gél elektroforézissel sávként kimutatható (lásd az 1. sematikus ábrát is). Ha valaki egy
markerhelyen heterozigóta (két különbözô allélja van 10 és 15 ismétléssel, mint a B gyanúsítottnak),
akkor két különbözô hosszúságú sáv keletkezik.
Nagyon nagy annak a valószínûsége, hogy két egyénnek egy markerhelyen különbözô számú
ismétlése van. Ha több markert vizsgálnak, akkor sávminta vagy DNS proﬁl keletkezik. Annak
statisztikai valószínûsége, hogy két egymással nem rokon egyénnek/egyednek ugyanolyan sávmintája
legyen, szélsôségesen kicsi. Matematikailag, 10-15 marker vizsgálata esetén ennek valószínûsége 1
a több milliárdhoz. A többi DNS analízissel ellentétben, ahol az egyén bôr-, szem- és hajszínére lehet
következtetni, a genetikai ujjlenyomattal semmilyen tulajdonságra nem lehet következtetni. Egy további
locusszal az ivari hovatartozást viszont meg lehet határozni.
A büntetôhatóságok már az 1980-as évek közepétôl kifejezetten hatékony eszközként alkalmazzák a
genetikai ujjlenyomatokat (DNS proﬁlnak, illetve DNS ujjlenyomatnak is nevezik) az elfogott személyek
egyértelmû azonosítására.

A DNS mikroszatellitek nagy számban a genomban, különbözô locusokon találhatók. A lóban például több
mint 20.000 DNS mikroszatellitrôl írtak (Mittmann et al. 2009). Minden locust egy repetitív DNS központi rész
jellemez, amely az egypéldányos DNS („single copy” DNA) locus-speciﬁkus területén keresztül kapcsolódik. A
repetitív rész 2-5 nukleotidból álló szekvencia periodikus ismétlôdését (az ismétlôdés száma, n = 5-50) jelenti, mint
pl. az 1. ábrán látható [CA]n. Az ismétlôdések repetitív rendje kedvez a mutációnak, amelynek eredményeként új
variánsok, vagyis a DNS mikroszatelliten új allélok kialakulásához vezet. Ezek az allélok a többi alléltól rendszerint
csak az ismétlôdések számában különböznek (pl. [CA]15, [CA]17). Normál esetében egy populációban a locusok,
vagyis az allélok egész sora kimutatható (1. ábra). Az ismétlôdési régiót szegélyezô szekvenciában helyezôdô
speciﬁkus primerek esetében a DNS mikorszatellit-markerek genetikailag deﬁniált markerként vizsgálhatók
a polimeráz-láncreakció segítségével. Az allélok ismétlôdési számában mutatkozó különbségeket egyszerû
molekuláris genetikai módszerek segítségével különbözô hosszúságú DNS-fragmentumokként tekintik. Egy
marker meghatározott allélképe (genotípusa) a genetikai vizsgálatok alapja (1. ábra).
A különbözô egyedek kb. 10 eltérô DNS mikroszatellit-marker meghatározott alléljainak összehasonlításából
pl. megállapítható egy egyed származása. Ha az egyedek egy nagyobb csoportját több DNS mikroszatellitmarkerrel vizsgálunk meg, akkor a megkapott alléladatokat populációgenetikai kérdések tisztázáshoz
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használhatjuk fel. A 2. keretes részben a DNS mikroszatellitekre vonatkozó sajátosságokat foglaltuk össze. Ezek
az egyedek, fajták és fajok genetikai jellemzésében központi jelentôséggel bírnak.
A DNS mikorszatellit-markerek sajátosságai
• a teljes genomon egyenletesen oszlik el
• nagy mutációs ráta jellemzi
• rendszerint szelekció-semleges
• jelentôs polimorﬁzmus és heterozigótaság jellemzi
• kodomináns az öröklôdése
• locus-speciﬁkusság jellemzi
• egyszerû és automatizálhatóan analizálható
• standardizálható és összehasonlítható vizsgálati eredmények
nyerhetôk

ANYAG ÉS MÓDSZER
Mintaanyag
A lipicai ménesekbe tett többnapos szemrevételezések alkalmával 1997-ben és 1998-ban 145 mén és 421
kanca vérmintáit és származási adatait gyûjtöttük össze (1. táblázat). A lovak születési ideje 1964-1995 közötti
idôszakra esett; a lovak 90%-a 1980-ban vagy késôbb született. A kladrubinak a lipicai ló alapító fajtái egyikeként
(alapító mén: Favory; szül.: 1779) játszott különleges szerepe miatt összehasonlítás céljából Kladrubból és
Slatinany-ból is gyûjtöttük össze adatokat (50, szürke, fekete és pej kladrubi ló). A genetikai vizsgálatokhoz a
vérmintából kinyertük a DNS-t. A lipicai fajta genetikai diverzitását más lófajtákéval hasonlítottuk össze. Az
angol telivérre, a trakehnenire, a haﬂingire, a holsteinire, a hannoverire és a quarterre vonatkozó adatokat a
szakirodalomból vettük (Bowling et al. 1997; Wimmers et al. 1998).
1. táblázat A látogatott lipicai, illetve kladrubi ménesek és a vett vérminták száma

Ménes [ország]

Mének

Kancák

Összesen

Bethlen [RO]

4

24

28

Ðakovo [HR]

15

40

55

Fogaras (Alsó-Szombatfalva) [RO]

9

81

90

Lipica [SLO]

19

40

59

Monterotondo [I]

13

50

63

Piber [A]

6

81

87

Spanyol Lovasiskola (Piber) [A]

66

–

66

Szilvásvárad [H]

8

68

76

Kistapolcsány [SL]

5

37

42

Kladrub, Slatiļany [CZE]

20

30

50

Összesen

165

451

616

Alkalmazott DNS mikroszatellit-markerek
Összesen 22, különbözô kromoszómákon található lóspeciﬁkus DNS mikroszatellit-markert vizsgáltunk
meg (2. táblázat). A markereket úgy választottuk ki, hogy a kapott eredmények lehetôleg jól összehasonlíthatók
legyenek a más vizsgálatban kapottakkal. A vizsgált markerek közül 12 megfelelt egy kereskedelmi
tesztrendszer markerkészletének (Stock Marks for Horses, Applied Biosystems, Wien), amelyet világszerte
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a lovak származásellenôrzésére használnak. Ennek a kitrendszernek az elônye abban áll, hogy több marker
vizsgálható egyszerre az ún. „Multiplex-PCRs”-ben. A DNS mikroszatellit-marker ampliﬁkációjához
ﬂuoreszkáló színanyaggal jelölt primert használtunk, ami lehetôvé tette a PCR termékek félautomata kapilláris
elektroforézissel (ABI310, Applied Biosystems) történô genotípizálását. Az allélok identiﬁkálását és a populációgenetikai kiértékelést speciális szoftverrel végeztük (lásd Achmann et al. 2004). A vizsgálathoz nem mindig a
teljes adatbázist használtuk, hanem mindig csak a kérdés megválaszolásához illôt.
2. táblázat Vizsgált DNS-mikroszatellit-markerek. A*-gal jelzett marker a „StockMarks for Horses” kereskedelmi tesztrendszerbôl származott.

Marker

Kromoszóma Hivatkozás

Marker

Kromoszóma Hivatkozás

VHL20 *

30

Van Haeringen et al. 1994

HMS2 *

10

Guerin et al. 1994

HTG4 *

9

Ellegren et al. 1992

HMS1

15

Guerin et al. 1994

AHT4 *

24

Binns et al. 1995

HMS8

19

Guerin et al. 1994

HMS7 *

1

Guerin et al. 1994

NVHEQ18

10

Roed et al. 1997

HTG6 *

15

Ellegren et al. 1992

UCDEQ405

25

Eggleston-Stott et al. 1997

HMS6 *

4

Guerin et al. 1994

UCDEQ437

3

Eggleston-Stott et al. 1997

HTG7 *

4

Marklund et al. 1994

UCDEQ505

16

Eggleston-Stott et al. 1997

HMS3 *

9

Guerin et al. 1994

Mpz002

16

Breen et al. 1994

AHT5 *

8

Binns et al. 1995

AHT21

1

Swinburne et al. 1997

ASB2 *

15

Breen et al. 1997

LEX053

23

Coogle et al. 1997

HTG10 *

21

Marklund et al. 1994

LEX054

18

Coogle et al. 1997

EREDMÉNYEK
A DNS mikorszatellitek genetikai diverzitása a lipicai lóban
Az 561 lipicai ló 22 vizsgált mikroszatellit-markere esetében 153 különbözô allélt azonosítottunk (3. táblázat).
A genotípizálás eredményességi rátája 97,7%-os volt, ami azt jelenti, hogy a vizsgált mikroszatellit-markerek
2,3%-ában nem kaptunk kiértékelhetô eredményt. A lipicai populációban a HTG7 marker volt a legcsekélyebb
alléldiverzitású (3 allél), és az NVHQ18 volt a legnagyobb alléldiverzitású (11 allél). Mikroszatellitenként
átlagosan 6,95 allélt találtunk. A markerek elvárt heterozigótaságának mértéke 0,822 (NVHQ18) és 0,511
(AHT21) között mozgott, középértéke 0,677 volt. A legtöbb esetben nem volt egyértelmû különbség a HardyWeinberg szabály szerint elvárt heterozigótaság és a tényleges heterozigótasági ráta között.
Kevés kivételtôl eltekintve statisztikailag szignifikáns homozigótasági fölényt nem állapítottunk meg,
holott az várható lenne, amikor az állományokon belül közelebbi rokonsági viszonyban álló egyedek állnak tenyésztésben. Kivételt képez a HMS3, az MPZ002 és az LEX054 marker. Ezen markerek tekintetében
a várt értékkel szemben szignifikánsan több homozigóta egyedet találtunk. A további genetikai analízisek
szerint a HMS3 markeren talált mikroszatellit-allél a standard vizsgálati módszerekkel nem megbízhatóan
mutatható ki, így néhány esetben a heterozigóta lovak helytelenül homozigótaként lehettek meghatározva (Achmann et al. 2001). Az ASB2 allél esetében is találtunk egy nehezen kimutatható allélt. A HMS3,
az MPZ002 és az LEX054 markerekkel összevetve viszont az ASB2 esetében a homozigótasági fölény
statisztikailag nem volt szignifikáns.
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3. táblázat A vizsgált DNS mikroszatellit-markerek tulajdonságai. Adott lipicai állományra jellemzô alléleket felsô index-szel jelöltük (FB =
Fogaras/Bethlen, D = Ðakovo, L = Lipica, P = Piber/Spanyol Lovasiskola, S = Szilvásvárad)

Marker

Allélok (bázispár hosszúságban megadva)

AHT4

144, 146, 148, 150P, 155, 157, 159
D

Az allélek
száma

Tapasztalt
heterozigócia

Elvárt
heterozigócia

7

0,716

0,732

AHT5

127, 129, 131 , 134, 136, 138

6

0,758

0,746

AHT21

195, 199, 201, 203, 207, 209, 211

7

0,481

0,511

ASB2

235, 239, 241, 243, 245, 247, 251

7

0,725

0,774

FB

HMS1

174L, 176, 180 , 182, 184

5

0,538

0,527

HMS2

217, 219, 221, 223, 225, 227, 232, 236

8

0,720

0,737

HMS3

149, 158, 160, 162, 164, 166, 169

7

0,591

0,778 #

HMS6

157, 159, 162, 164, 166, 168

6

0,665

0,638

HMS7

171, 173, 175, 180, 182, 184, 186

7

0,732

0,754

HMS8

205, 207, 209, 211, 221

5

0,635

0,674

HTG4

127, 129, 131, 133, 135, 137

6

0,647

0,661

HTG6

78, 82, 84, 91, 95, 97

6

0,544

0,568

HTG7

118, 124, 126

3

0,643

0,646

FB

S

HTG10

86 , 90, 92, 94, 99, 101, 102, 104, 106, 108

10

0,682

0,685

LEX053

122, 124, 126, 128, 132

5

0,730

0,716

7

0,509

0,577 #

5

0,374

0,590 #

FB

LEX054

164, 170, 172, 174, 176, 180 , 182

MPZ002

72, 77, 85, 87, 89
S

FB

NVHEQ18

112, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134 , 136, 150

11

0,785

0,822

UCDEQ405

247, 256, 258, 264, 268, 270, 274FB

7

0,579

0,608

UCDEQ437

165, 175, 177, 179, 181FB, 183, 185, 187, 191

9

0,590

0,647

UCDEQ505

175, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195

10

0,724

0,730

9

0,765

0,765

VHL20

FB

86, 90 , 92, 95, 97, 99, 101, 103, 105

# statisztikailag inkább homozigóta

A nehezen kimutatható, vagy nem kimutatható, ún. null allélokat a DNS mikroszatellit-markereknél
gyakrabban meghatározzák. Ha a populációban gyakrabban elôfordulnak, mint pl. a HMS3 marker esetében,
akkor azokat a származásvizsgálatokhoz nem kellene használni. Mivel a lovak bizonyos esetekben a HMS3
markerre homozigótának tûntek, holott a valóságban heterozigóták, használatukkal a származásvizsgálat
helytelen eredményre vezethet (Achmann et al. 2001).
A vizsgált lipicai populációban 19 allél (12,4%) kevesebb, mint 1%-ban fordult elô. Ez azt jelenti, hogy ezek
az allélok csak nagyon kevés lóban (1-10 ló) találhatók meg. A ritkán elôforduló allélok esetében fennáll a
veszélye, hogy azok bizonyos tényezôk – pl. genetikai sodródás, szelekció – hatására eltûnnek a populációból.
Ha feltételezzük, hogy a DNS mikorszatellitek variabilitása a populáció teljes genetikai diverzitásának mértéke,
akkor a ritkább mikroszatellit-allélok vesztesége a tenyésztôi szempontból releváns genomszakaszoknak,
nevezetesen a gének sokszínûségének a veszteségét is jelenti. Érdekes módon, a ritkább allélok csak a román
fogarasi és bethleni ménesekben fordulnak elô.
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Alléldiverzitás

A lipicai ló genetikai diverzitása és populáció-szerkezete

2. a ábra Lipicai és kladrubi kancák alléldiverzitása (22 mikroszatellit-marker középértéke; +/- 95%-os konﬁdencia intervallum).
Csak azokat a lovakat vettük számításba, amelyek esetében legalább
10 mikroszatellit-markert sikeresen tudtunk tipizálni.

2. b ábra Különbözô lófajták alléldiverzitása (10-12 mikroszatellitmarker középértéke, +/- 95%-os konﬁdencia-intervallum). Az
abszcissza száma a vizsgálatba vont egyedek létszámát adja meg
(Achmann szerkesztése).
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Heterozigócia

Az alléldiverzitás ménesek közötti összehasonlítása során azt tapasztaltuk, hogy a piberi ménesben a
legnagyobb, a monterotondo-i ménesben pedig a legkisebb a mikroszatellit allélok változatossága (2a ábra).
A lipicai lovakban 31 olyan allélra találtunk, amelyek a kladrubi lovakban nem fordultak elô. A kladrubi
lovakban hat fajta-speciﬁkus allélra bukkantunk. A lipicai ménesek közötti és a lipicai és a kladrubi lovak
közötti allélsokszínûségben mutatkozó különbségek nem nagyon kifejezettek (2a ábra).
A lipicai ló alléldiverzitása (mikroszatellit-markerként kb. 7 allél) alapvetôen egybeesik a többi lófajta
alléldiverzitásával (2b ábra). Néhány lófajta esetében, pl. holsteini, hannoveri, quarter, az összehasonlításvizsgálatok markerenként egyértelmûen több allélt (9 allél) eredményeztek, mint ami a lipicai lóra jellemzô. A
nevezett fajták jelentôs alléldiverzitása a fajta-történet mellett azzal is magyarázható, hogy jelentôsen több egyed
(quarter) került vizsgálatra. Minél több egyed kerül ugyanis vizsgálat alá, annál valószínûbb a populációban
csak ritkán elôforduló allélok megtalálása. Mindezek hozzájárulnak az allél-sokszínûséghez. Más haszonállatfajokkal (szarvasmarha, juh, kecske, sertés) összehasonlítva sem számolhatunk be kisebb alléldiverzitásról, mint
ahogyan feltételezni lehetett azt a beltenyésztésbôl következôen. Még a vadon élô állatokkal (markerenként 8
allél) való összehasonlítás sem utalt arra, hogy a lipicai fajta genetikai diverzitása beszûkült lenne.
A vizsgált mikorszatellit-markerek heterozigótasági rátája 51-82% közötti mértéket vett fel (a ménesek
átlagában). Valamennyi ménes és valamennyi marker ﬁgyelembe vételével a heterozigócia mértéke 67%-os
volt, ami megfelel a populáció genetikai diverzitása mértékének. A ménesek között a heterozigótasági rátában
nem lehetett szigniﬁkáns különbséget kimutatni (3a ábra). A lipicai populációra érvényes heterozigótasági ráta
a többi lófajtáénak megfelelô (3b ábra), és igazolja azt a becslést, amely szerint a lipicai ló a genetikai diverzitás
tekintetében semmilyen feltûnô jelenséget nem mutat.

3. a ábra Lipicai és kladrubi kancák heterozigóciája (22 mikroszatellit-marker középértéke; +/- 95%-os konﬁdencia intervallum).
Csak azokat a lovakat vettük számításba, amelyek esetében legalább
10 mikroszatellit-markert sikeresen tudtunk tipizálni.

3. b ábra Különbözô lófajták heterozigóciája (10-12 mikroszatellitmarker középértéke, +/- 95%-os konﬁdencia-intervallum). Az
abszcissza száma a vizsgálatba vont egyedek létszámát adja meg
(Achmann szerkesztése).
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Beltenyésztési együttható 5 generációt alapul véve

Beltenyésztési koefﬁciens és homozigótaság
Az összegyûjtött származási adatok felhasználásával ellenôriztük, hogy az azokból egyedekre számított
beltenyésztési koefﬁciensek megegyeznek-e a lovak megállapított homozigótaságával (homozigóta
markerhelyek részaránya). Elméletileg azt vártuk, hogy egy ló beltenyésztési koefﬁciense és homozigótasága
egymással pozitívan korrelál, vagyis egy egyed nagy értékû beltenyésztési koefﬁciense átlagosan nagyobb
mértékû homozigótasággal jár együtt, mint a kisebb beltenyésztési koefﬁciensû lovak. A piberi szövetségi
ménes vizsgálatba vont lovai azonban azt mutatták, hogy egy egyed beltenyésztési koefﬁciense és a rá jellemzô
homozigótaság között nem mutatható ki pozitív irányú, statisztikailag megbízható szigniﬁkáns kapcsolat (4.
ábra). Megismétlôdött ez az eredmény akkor is, amikor a vizsgálatba vont összes lovat ﬁgyelembe vettük. Ez
azt jelenti, hogy csak populáció-genetikai vizsgálatok alapján, egyszerû statisztikai eljárásokkal nem állapítható
meg egy lipicai ló beltenyésztettségének a mértéke.
Több oka van annak, hogy a beltenyésztettség és a homozigótaság között nem találtunk összefüggést.
A szimulációs tanulmányok szerint nagyon sok mikroszatellit-markert meg kellene vizsgálni ahhoz, hogy
az egyed homozigótasága a tényleges autozigótaság mértékét (ez a homozigótaság mértékével korrelál)
visszatükrözze (Baumung & Sölkner, 2003). Jelenleg még akkor is csak korlátozottan fogalmazható
meg az egyed tényleges beltenyésztettségére vonatkozó kijelentés, ha a vizsgálat költségei tekintetében
a genotípusok összegyûjtésének nem lenne korlátja, és 100 markert is meg lehetne vizsgálni. Ráadásul a
származás-ellenôrzések során kiderült, hogy a vizsgálatba vont lipicai lovak származási adatai részben
helytelenek. A helytelen származások hibás beltenyésztési koefﬁciensek kiszámítását eredményezik, amelyek
a homozigótasággal nem mutatnak egyértelmû kapcsolatot.

Homozigócia
4. ábra Az egyedi homozigócia (homozigóta mikroszatellit génhelyek aránya; 18 mikroszatellit-markert vettünk ﬁgyelembe) és az egyedi
beltenyésztési együttható közötti kapcsolat 153 piberi lipicai ló alapján. A homozigócia és a beltenyésztési együttható között nem mutatható ki
statisztikailag szigniﬁkáns kapcsolat (r = -0,0997).

A pedigréadatok ellenôrzése
A származási adatok ellenôrzésekor a vizsgálat módszerétôl és az állatfajtól függôen 2-20%-ban állapítanak
meg hibákat. Ez a különbözô állatfajokra érvényes nagy hibaarány egyértelmûvé teszi, hogy a törzskönyvben
(méneskönyvben) vezetett formális dokumentáció mellett az adatok független ellenôrzésére is szükség van. Az
utóbbi 3 évtizedben a lovak esetében vércsoport-szerológiai vizsgálatot végeztek. Az állatorvosi genetikában
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azonban a szerológiai eljárások jelentôsége egyre csökken. A származás-ellenôrzés területén új, DNS-alapú
módszerek, különösen a mikroszatellit-markerek analízise játszik egyre nagyobb szerepet. A DNS-tesztek
egyre szélesebb körben való terjedésének oka, hogy a mintával szemben viszonylag kevésbé igényes. A friss
vért igénylô vércsoport-tipizálással szemben a DNS vizsgálatokhoz többféle minta is alkalmazható (EDTA-vér,
szövet, szôrtüszôt tartalmazó bôr, nyálkahártya, nyál).
A biológiai származás-ellenôrzés alapelve a szülôk és az ivadékok alléljainak nagyobb számú polimorf
markerhelyen való megállapítása. Mivel az emlôsök esetében az anyaegyed – kivéve az embriótranszfer-egyedet
– általában biztosan megmondható, bizonyos hímivarú egyed esetében gyakran kérdéses, hogy apaállatként
számításba jön-e. Ha a kérdéses ivadéknak olyan markerallélja van, amely az anyától nem származhat, és a
megadott apában sincs jelen, akkor az apaállat szülei vitatottak. A származás-ellenôrzés során alapvetôen
kizárási eljárásról van szó. Az apaság kizárásának általános esélye statisztikai paraméter, amely azt mutatja
meg, hogy a tesztrendszer melyik nem apaként szereplô egyedet ismeri fel és zárja ki. A kizárási valószínûség
alapvetôen a markerek számától és azok variabilitásától függ. Minél több változó markert vizsgálunk meg,
annál nagyobb biztonsággal ismerhetô fel a helytelen származás. Egy jelentôs származás-vizsgálati teszthez
általában 10-12 változó mikroszatellit-markert vizsgálunk meg.
Kutatási tapasztalatunk ráirányítja a ﬁgyelmet a mikorszatellit-markerek alkalmasságára a lipicai lovak
származásának ekképpen történô ellenôrzésére. Az NVHQ18 markertôl eltekintve az összes többi 21 marker
(részben korlátozásokkal) felhasználható volt a DNS vizsgálathoz. A 12 markerbôl álló standard készlettel
(azonos a StockMarks Kit for Horses markereivel) 99,959%-os kizárási valószínûséget érünk el, amennyiben
a vizsgálathoz mindkét szülô rendelkezésre áll, és az egyik szülô származása biztosnak tekinthetô. Ha mindkét
szülô származása kérdéses, akkor ez az érték csak 98,756%. Az apaság tekintetében a nem apaállat még akkor is
kizárható 96%-os biztonsággal, ha az apaság kérdésében pl. két testvér jön szóba (ennek feltétele: az anyaállat
származása biztos, és az a vizsgálathoz rendelkezésre áll). Nehezebb esetekben, pl. amikor a vélt apa két testvér
is lehet, és az anya a vizsgálathoz nem áll rendelkezésre, akkor további markereket kell megvizsgálni.
A rendelkezésre álló pedigré-információk alapján 112 lipicai ló apai- és 141 egyed anyai származását tudtuk
ellenôrizni. A vizsgálat eredményei a 4. táblázatban láthatók.
4. táblázat Hibás származások elôfordulása a lipicai ménesekben

Ménes [Ország]

Apai ági származás (112 ellenôrzött)

Anyai ági származás (141 ellenôrzött)

Bethlen [RO]

0

0

Ðakovo [HR]

0

2

Fogaras (Alsó-Szombatfalva) [RO]

1

1

Lipica [SLO]

0

0

Monterotondo [I]

0

6

Piber [A]

0

0

Spanyol Lovasiskola (Piber) [A]

0

0

Szilvásvárad [H]

1

1

Kistapolcsány [SL]

0

1

1,8

7,8

Összesen %-ban

Meglepô módon az anyai oldali származás sokkal gyakrabban volt helytelen, mint az apai oldali. Feltûnt, hogy
a monterotondo-i ménesben a 19 vizsgált egyed közül hatnak (32%) helytelen volt a származása. A helytelen
anyai oldali származásokat mitokondrionális DNS-vizsgálatokkal is igazoltuk (17. fejezet).
Populációk közötti különbségtétel
A vizsgált mikroszatellit-markerek allélgyakoriságának megoszlása a ménesekben eltérô. Egyes markerek
esetében „speciális allélekre” bukkantunk, ami azt jelenti, hogy az csak egyetlen ménesre volt jellemzô. Lipicán

16. fejezet

258

b
ru
ad

Kl

sá

Ki

st

ap
ol
c

ra

ny

d

a
ol

vá
ás

Sz

ilv

do
on
yo
l

Lo

va
sis
k

ca
pi

pa
n

M

on

te

ro
t

Li

ov
ak
D

Pi

be
r/S

Fo
ga
ra

s/

Be

th

le

o

n

Fst értékek a ménesek között

ilyen speciális allél volt pl. a HMS1, Szilvásváradon pedig a HTG10. Viszonylag sok egyedi allélja volt a román
bethleni és fogarasi méneseknek (3. táblázat). A vizsgálatba vont kladrubi lovak allélja és azok gyakorisága
jelentôsen különböztek a lipicai lovakétól. A lipicai és a kladrubi ló közötti szoros történelmi kapcsolat ellenére
a mai lipicai és kladrubi ló genetikailag jelentôsen különbözik egymástól. A két fajta közötti genetikai különbség
egészen biztosan arra vezethetô vissza, hogy a két fajta tenyésztésében eltérô génkészlethez nyúltak vissza, és
mindkét fajtát egymástól teljesen elkülönülten tenyésztették.
A lipicai ménesek közötti genetikai különbségek számszerûsítéséhez ménespáronként Fst értékeket
számoltunk. Az Fst érték a genetikai variáció azon hányadát fejezi ki, amely alapján az alpopulációk közötti
genetikai különbségek megmagyarázhatók (s = alpopuláció; t = a teljes populáció). A genetikai variáció hányada
elméletileg 0 (nincs genetikai különbség) és 1 (teljes mértékben különböznek genetikailag, ami azt jelenti, hogy
az alpopuláció az alternatív allélok tekintetében rögzült) között vehet fel értékeket. Az összes számított Fst
érték szigniﬁkáns különbséget mutat a ménespárok között. A legcsekélyebb különbség az osztrák és a szlovén
ménesek között (Fst = 0,038), a legnagyobb különbség a kistapolcsányi és az olasz monterotondo-i ménes
között (Fst = 0,101) tapasztalható. A ménesek páronkénti összehasonlítása során számított Fst középérték
0,067, ami a ménesek közötti csekély-mérsékelt genetikai különbséget jelenti. A teljes genetikai variációnak
csak mintegy 7%-a vezethetô vissza a ménesek közötti genetikai különbségekre. A teljes genetikai variabilitás
93%-a a méneseken belül található. A lipicai és a kladrubi lovak páronkénti összehasonlításának Fst értéke
szigniﬁkánsan nagyobb volt, mint a lipicai ménesek közötti. A kladrubi és a lipicai lovak összehasonlításának
Fst középértéke (0,103) rámutat, hogy a kladrubi és a lipicai ló között nagyobb a genetikai különbség, mint a
lipicai egyes alpopulációi között (5. ábra).

5. ábra A lipicai ménesek közötti, illetve a lipicai és a kladrubi
fajta közötti átlagos Fst értékek összehasonlítása (407 lipicai
és 47 kladrubi ló 18 mikroszatellit-markerének csökkentett
adathalmaza; középérték +/- 95%-os konﬁdencia intervallum)
(Achmann szerkesztése)

A ménesek közötti genetikai hasonlóság további mérôszámaként a különbözô ménesbôl származó egyedek
közötti közös allélek részarányát (PS) határoztuk meg minden vizsgált génhelyre vonatkozóan. A különbséget
1- PS fejeztük ki (DAS távolságmátrix). A 6. ábra a ménesek közötti genetikai távolságokon alapuló UPGMA
dendogramot mutatja. Az elágazási pontok biztos becsléséhez „Bootstrap-tesztet” futtattunk le.
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Kladrubi (szürke)
Kladrubi (fekete)
Kistapolcsány
Ðakovo
Szilvásvárad
Monterotondo
Lipica
Piber
Fogaras
Bethlen
6. ábra A vizsgált állomány rekonstruált ﬁlogenetikai fája az 1-Ps genetikai távolság alapján. Teljes adathalmaz (561 lipicai és 47 kladrubi ló). Az
elágazok megbízhatóságát a „Bootstrap-értékek” mutatják (Achmann szerkesztése)

A nagy bootstrap értékek (maximális érték = 100) azt jelzik, hogy az elágazási pontból kijövô ágak valójában
genetikailag hasonló csoportokat alkotnak. A dendogramon három fôcsoport látható. Az elsô csoportba esik
a két kladrubi populáció. A második csoportban találhatók a lipicai ménesek három alcsoportban. Egy külön
csoportot alkotnak a román lipicai ménesek. A Lipicát, Pibert és Monterotondo-t magában foglaló csoportban
viszonylag nagyok a bootstrap értékek, míg a többi ménest összekötô elágazási pontok – kis bootstrap értékeik
alapján – nem tekinthetôk erôteljesnek.
A vizsgált ménesek közötti kapcsolat graﬁkus megjelenítésének másik lehetôsége a fôkomponens-analízis.
Ez egy olya statisztikai eljárás, amelyet a többváltozós adatok leegyszerûsítésére használunk. A 7. és a 8. ábra a
fôkomponens-analízis eredményeit mutatja (Achmann et al. 2004). A jobb áttekinthetôség érdekében csak a
faktorok középértékeit (egy ménes összes egyedének ﬁgyelembe vételével) ábrázoltuk. Az ábra a ﬁlogenetikai
analízisek egyikéhez nagyon hasonló ménes-csoportosítást mutat. A két román ménes ezúton is jobban
elkülönül a többi lipicai ménestôl. A lipicai, a piberi és a monterotondo-i, valamint a đakovo-i, a szilvásváradi és
a kistapolcsányi ménesek csoportja közelebb található egymáshoz. A kladrubi lovak a lipicaiaktól egyértelmûen
távolabb helyezkednek el.

7. ábra 561 lipicai és 47 kladrubi ló adatainak fôkomponens-analízise. A bubble plot diagram 18 mikroszatellit-markerbôl a DAS távolságmátrix
alapján készült. Az elsô fôkomponens (PCA1) a teljes variancia 64%-át, a második fôkomponens (PCA2) a teljes variancia 16,8%-át magyarázza.
1 = Monterotondo; 2 = Lipica; 3 = Piber/Spanyol Lovasiskola; 4 = Kistapolcsány; 5 = Ðakovo; 6 = Szilvásvárad; 7 = Fogaras/Bethlen; 8 = Kladrub
(Achmann et al. 2004).
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8. ábra Az elôzô ábra készítése során használt adathalmazon alapuló fôkomponens-analízis eredménye ellipszisekben ábrázolva 75%-os
konﬁdencia intervallum alapján (az ellipszisek az adatok 75%-át foglalják magukban) (Achmann et al. 2004)

A lipicai fajta genetikai szerkezete az egyes egyedekrôl rendelkezésre álló adatok alapján
Míg az elôzô eredmények a genetikai távolság koncepcióján alapultak, a populáció szerkezetét itt a
különbözô alegységekhez (ménesekhez/állományokhoz) tartozó egyedek alapján határozzuk meg. Az egyedeket
azok ménesbe való tartozásuktól függetlenül, a markerinformációk alapján külön genetikai csoportokba
osztottuk. Ezzel a tudományos megközelítéssel meg tudtuk állapítani, hogy a vizsgált egyed szelekció-semleges
markerszakasza mennyiben járul hozzá a szerkezethez, anélkül, hogy azokat elôre meghatározott próbákban
(ménesek) felosztanánk. Az alábbi ábrák 608 vizsgálatba vont lipicai és kladrubi ló génkészletét illusztrálja,
abból kiindulva, hogy minden ménesi populáció két 2 különbözô pólusból ered (K = 2; 9. ábra).
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9. ábra Két genetikai pólus (Druml szerkesztése)

Minden egyes hosszanti sáv egy egyedet jelöl, a sárga és a lila szín az a priori meghatározott genetikai ágakat
jelöli. A különbségtétel ezen elsô szintjén jól kivehetô, hogy a klasszikus ménesek (Lipica, Monterotondo és
Piber) és Bécs elkülönül a többi populációtól. Érdekes, hogy a lipicai és a kladrubi lovak közötti genetikai
különbözôség ezen elsô fázisban nem annyira kifejezett. A kladrubi lovak csak a következô ábrán különülnek el
a lipicai lovaktól (3 genetikai pólus; K = 3; 10. ábra).
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10. ábra Három genetikai pólus (Druml szerkesztése)

A kistapolcsányi és a đakovo-i ménes lovai esetében ebben a két fázisban az látszik, hogy viszonylag jelentôs
hatást gyakorolnak rájuk a klasszikus tenyészetek. A magyar és a román lipicai lovak ellenben fôként azonos
génkészletet (sárga) mutatnak. A módszer egy jelentôs sajátosságát már itt megﬁgyelhetjük: az egyedek alapján
ún. keresztezett egyedek meghatározása lehetséges. Ezek az egyedek alapvetôen más, nem a saját ménesre
jellemzô allélokat hordozzák magukban. A következô lépésben további genetikai pólust illesztünk az ábrába,
amelyet a román fogarasi és bethleni ménes egészen precízen meghatároz (11. ábra)
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11. ábra Négy genetikai pólus (Druml szerkesztése)

Még egy lépéssel elôrébb (K = 5) elkülönülnek a klasszikus ménesek, amelyek nagy részben történelmi
adatokkal magyarázhatók. Az olasz lipicai tenyésztés az 1945. évi szétválasztást követôen viszonylag önállóan
fejlôdött, és még jobban elkülönült a többitôl. Ezért nem megdöbbentô, hogy a đakovo-i, a szilvásváradi és
a kistapolcsányi ménesekre gyakorolt „klasszikus” hatást (az új klaszter képviseli, pirossal jelenik meg) az
osztrák és a szlovén tenyészetek váltják fel. Monterotondo nem volt annyira érdekelt az 1945 utáni tenyészállatcserében, mint a többi megnevezett ménes (12. ábra).
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12. ábra Öt genetikai pólus (Druml szerkesztése)
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A hatodik lépésben (K = 6) a đakovo-i és a kistapolcsányi ménes különül el a magyar lipicai lótenyésztéstôl.
Mindkét ménes rövidebb távú tenyésztés-történettel rendelkezik: a szlovák tenyésztésbôl származó Maestoso
X Mahonia egyetlen egy évet fedezett Horvátországban, és ennek megfelelôen néhány ivadéka Ðakovo-ban
található. Ez az 1990-es évekbôl eredô szoros kapcsolat a marker-allélokban is megjelenik (13. ábra).

n

le

th

Be

vo

ko

as

ar

g
Fo

Ða

o

ca

pi

Li

nd

to

o
er

r

be

Pi

cs

t

on

vá

s
lvá

i

Sz

M

y

d

ra

Bé

án

cs

l
po

a

st

Ki

y

b

an

ru

ad

Kl

tin

a
Sl

13. ábra Hat genetikai pólus (Druml szerkesztése)

A 14. ábrán (K = 7) a világoskékkel jelölt genetikai pólust nem lehet egyértelmûen egy méneshez rendelni.
Leggyakrabban Lipica és az osztrák tenyészet esetében jelenik meg, a klasszikus tenyészetek alpólusaként értelmezhetô.
Nyolc genetikai ág esetében viszonylag pontosan elkülönül, önálló genetikai egységként jelenik meg a szlovák
tenyészet, a Maestoso X Mahonia nevû mén miatt kialakuló kapcsolat lazábbá válik.
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14. ábra Hét genetikai pólus (Druml szerkesztése)

A kilenc genetikai ág (15. ábra) azt az állapotot mutatja, ami statisztikailag a leghûebben jeleníti meg a valóságot.
Itt önálló szlovák génkészlet rajzolódik ki. A klasszikus ménesek négy pólusra oszlanak; az osztrák tenyészetben
sejthetô a legnagyobb diverzitás. A legegyértelmûbben a román ménesek és a kladrubi ménes különül el, ezek után
a szilvásváradi és a monterotondo-i ménesek következnek. Ezekben a ménesekben találhatók a legtipikusabb allélkombinációk, a többi ménesben a legkülönbözôbb kombinációs lehetôségek váltakoznak.

en

hl

t
Be

o

ov

k
Ða

as

ar

g
Fo

ca

pi

Li

do

on

t
ro

r

be

Pi

cs

te

on

M

15. ábra Nyolc genetikai pólus (Druml szerkesztése)
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A klasszikus tenyészetek kicsit heterogén módon jelennek meg. Ezt a tenyésztési gyakorlatok és az utóbbi 20
évben történt tenyészállat-cserék is tükrözik. A klasszikus kontextuson belül az önálló olasz pólus a ménesen
belüli szorosabb rokonsági viszonyra és kisebb mértékû heterozigótaságra vezethetô vissza (16. ábra).
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16. ábra Kilenc genetikai pólus (Druml szerkesztése)

A 2-11 genetikai pólust magában foglaló differenciálási folyamatból az elôzô alfejezetben szereplô
fadiagramot is le lehet vezetni. Ez a módszer általában a tenyésztôknek és a gyakorlati szakembereknek fontos,
mert a génhányadok ábrázolásával az információ kvalitatív tekintetben hasznos (17. ábra).

Bethlen

Ðakovo

Fogaras

Lipica

Monterotondo

Piber

Bécs

Szilvásvárad

Kistapolcsány

Kladrub Slatinany

17. ábra Génhányadok (Druml szerkesztése)

A populáció szintû génkészlet a 18. ábrán látható. A ménesek genetikai szerkezete az ábráról jól leolvasható,
és mivel a jelenlegi állapotot a legjobban a 9 genetikai pólus magyarázza, a továbbiakban arra az ábrára (K = 9)
hivatkozunk.
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klasszikus osztrák
állomány

román
állomány

klasszikus osztrák
alállomány

román
alállomány

klasszikus olasz állomány

szlovák állomány

magyar állomány

klasszikus szlovén
állomány

kladrubi állomány

nem meghatározható
állomány

horvát állomány

18. ábra Állományszintû génállomány (Druml szerkesztése)

A román lipicai és a kladrubi lovak genetikai távolsága azonos távolságra esik egymástól, illetve önállók.
A román génkészlet a genom 78,1%-át jeleníti meg a bethleni ménesben és 81,1%-át a fogarasi ménesben. A
kladrubi ménes lovai 91,9%-ban, a slatinany-i ménes lovai 86,9%-ban hordozzák a kladrubi típusú géneket.
Ezeket a méneseket genetikailag jelentôsen önállóknak határoztuk meg.
A horvát, a magyar és a szlovák ménesek genetikai távolsága Ðakovo-ban 59,9%, Kistapolcsányban 54,2%,
Szilvásváradon pedig 66,5%.
A klasszikus csoport – Monterotondo kivételével – heterogénnek mondható. Lipica saját génkészlete 51,5%,
a piberi génkészlet 38,3%, és ide tartozik még egy 20,8%-os alcsoport is. A bécsi Spanyol Lovasiskola ménjei
természetesen a piberi lovakhoz hasonlók: 41,1% piberi génkészlet és 21,9%-os alcsoport. Csak az olasz
monterotondo-i ménes (amelynek lovai heterozigótaságának mértéke csekélyebb, beltenyésztési koefﬁciense
pedig nagyobb) esik genetikailag távolabb a klasszikus tenyészetekbôl, a horvát tenyészetbôl, a magyar és a
szlovák tenyészetbôl származó lipicai lovaktól.
Példa: a bécsi Spanyol Lovasiskola ménjei
A Spanyol Lovasiskola ménjeit a 19. ábra szemlélteti. A méneket a klasszikus osztrák génkészletük arányában
válogattuk szét. Felvetôdött a kérdés, hogy ezek az információk tenyésztési illetve gyakorlati szempontból
mennyire fontosak, mert az alkalmazott módszereket általában a populációk pedigré-információk nélküli
szerkezet-meghatározására használják. A két osztrák genetikai alpólus (alcsoport) elkülönítésére több olyan
mént választottunk ki véletlenszerûen, amelyek mindkét génkészletre jellemzôek.
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5. táblázat A két genealógiai (allélfrekvencián alapuló) alpólusból példának kiválasztott mén

klasszikus osztrák pólus – vörös (domináns)

klasszikus osztrák alpólus – kék

Maestoso Fabiola P 1993

p = 74%

Siglavy Superba P 1986

q = 87%

Siglavy Mantua P 1979

p = 71%

Siglavy Cäcilia P 1991

q = 92%

Neapolitano Nima P 1981

p = 55%

Siglavy Dubovina P 1992

q = 83%

Pluto Mantua P 1987

p = 96%

Pluto Dubovina P 1993

q = 86%

19. ábra A bécsi Spanyol Lovasiskola ménjei és genetikai kapcsolatuk (k = 9 alegységbôl álló génállomány esetén) (Druml szerkesztése)
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16. fejezet

A 19. ábra információit összehasonlítottuk a mének származásával, és a származások adatait hozzárendeltük
a mindenkori genetikai pólusokhoz (színes) (20-23. ábra). Már a nyolc különbözô bemutatott mén alapján is
felismerhetô, hogy a Siglavy Beja (szül.: 1964) nevû mén az osztrák lipicai lótenyésztés genetikai szerkezetében
jelentôs szerepet játszik.

20. a ábra Siglavy Mantua (Piber archív)

20. b ábra Siglavy Mantua I származása

21. a ábra Maestoso Fabiola 91 (Piber archív)

21. b ábra Maestoso Fabiola 91 származása

A lipicai ló genetikai diverzitása és populáció-szerkezete

22. a ábra Neapolitano Nima 80 (Piber archív)

22. b ábra Neapolitano Nima 80 származása

23. a ábra Favory Superba 11 (Piber archív)

23. b ábra Favory Superba 11 származása
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A génpólusok jellemzésére tudatosan a mendeli p (piros génkészlet) és q (kék génkészlet) gyakorisági
paramétereket választottuk, mert ezek a pólusok fôként különbözô allélokon, illetve allélkombinációkon
nyugszanak. Ha minden olyan mént bevonunk a vizsgálatba, amelyek kék génkészlete nagyobb mint 50 %
(q>50), akkor a Siglavy Beja nevû ménnek egy igazán nagy féltestvér-csoportja tárul elénk.

Siglavy Beja P 1964

Siglavy Raluca P 1991

q = 59%

Siglavy Allegra P 1987

q = 96%

Siglavy Dubovina P 1990

q = 95%

Siglavy Rindunica P 1989

q = 70%

Siglavy Priama P 1991

q = 82%

Siglavy Dubovina P 1992

q = 83%

Siglavy Caecilia P 1991

q = 92%

Siglavy Superba P 1986

q = 87%

Siglavy Narenta P 1989

q = 88%

Siglavy Materia P 1989

q = 77%

Siglavy Th eodora P 1993

q = 66%

Pluto Dubovina P 1993

q = 86%

24. ábra A Siglavy Beja nevû mén féltestvér-csoportja (Druml szerkesztése)

A genetika pólusnak ezen klasszikus osztrák alcsoportja fôként a Siglavy Beja nevû mén tenyésztésben való
intenzív használatára utal. A piberi egy-két generációs lipicai tenyésztés eredményére vezethetô vissza, amelyben
a mén allélkombinációit átadta ivadékainak.

GÉNCSERE A LIPICAI MÉNESEKBEN
A lipicai ló tenyésztésének történelme során mindig is jelentôs szerepet játszott a tenyészállat-csere, illetve
a genealógiai vonalak egyesítése és különválasztása. A magyar és az egykori jugoszláv ménesekben történô
átcsoportosítások tipikus példái a lipicai fajta egyes ágainak. A 20. században a két világháború miatt új
differenciálási folyamatok zajlottak – Lipica 1919 és 1946 évi szétválasztása, illetve a hostau-i periódusban
(1941-1945) az összevonás. Ezeket a változásokat a törzskönyvekben, illetve a származási dokumentumokon
rögzítették. A dokumentumokat és a család-szerkezeteket fôként a L.I.F (Atjan Hop) dolgozta fel alaposan.
Pontosan az egykori örökös tartományok magán tenyészete és köztenyésztése – hasonlóan más lófajtákhoz –
szenvedett olyan sokat a 20. század második felében jellemzô gazdasági és társadalmi hatások miatt.
A molekuláris-genetikai módszerek ezen célokra is alkalmasak, ahogyan azt az alábbi példák szemléltetik.
A következô két ábrán (26. és 27. ábra) a lovakat marker-információik alapján tenyészhelyekhez rendeltük. A
két ábra százalékosan mutatja a mindenkori hibás hozzárendeléseket. A törzsméneshez egyértelmûen hozzá
nem rendelhetô egyedeket a mindenkori tendencia alapján másik méneshez rendeltük. Ily módon csere, illetve
hasonlósági mátrix keletkezett.
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25. ábra Az egyedek ménesi hovatartozásának genetikai markerinformációk alapján történô meghatározása csökkentett adathalmazból (az utolsó
2 generációban ﬁgyelembe vettük a tenyészállat-cserét és a ménesi állományt ezen idegen egyedek köré rendeztük). A hibás hozzárendelések
aránya minden esetben 10% alatti (Druml szerkesztése).

26. ábra Az egyedek ménesi hovatartozásának genetikai markerinformációk alapján történô meghatározása teljes adathalmaz esetén (jelenlegi
állapot) (Druml szerkesztése)
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A 6. táblázatban a tenyészállat-cserét generációnkénti immigránsok létszámával számítottuk. Az osztrák
tenyészet 34 import- és 30 export egyedével kitûnik, ezek mindegyike jó összeköttetésben van a többi lipicai
populációval.
6. táblázat Tenyészállat-csere, illetve génáramlás genetikai markerinformációk alapján, generációnkénti egyedek számában kifejezve
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KÖVETKEZTETÉSEK
A rendelkezésre álló adatok molekuláris-genetikai analízisének (DNS mikroszatellit-markerek és mtDNS)
kiértékelése alapján azt mondhatjuk, hogy a lipicai fajta viszonylag homogén populációt alkot, ami a hozzá
közel álló kladrubi fajtától egyértelmûen elkülönül. A lipicai populációk közötti erôteljes genetikai differenciálás
meglepô volt, mert a „lipicai ôspopulációval“ az összes ménesnek van kapcsolata, és a ménesek lovai csak
nem régen különültek el egymástól. A mutáción, a szelekción és a genetikai sodródáson alapuló populációk
közötti genetikai különbségek alakulása viszont egy folyamatot jelent, ami viszonylag lassú lefolyású. Ezen
túlmenôen, a lipicai ló tenyésztése során ménesek egyesültek, és a ménesek között tenyészállat-csere valósult
meg. Ezen „génáramlás” miatt a populációk közötti genetikai különbségek folyamatosan kiegyenlítôdtek, és
kiegyenlítôdnek. Genetikailag a lipicai, a piberi és a monterotondo-i ménesek a leghasonlóbbak. Csak a román
lipicai lovak különülnek el jobban a többi ménes lovaitól. Ennek fôként az lehet az oka, hogy Romániában
olyan kancacsaládokhoz nyúltak vissza, amelyeket más ménesekben nem tenyésztettek. A román ménesek
lipicai lovainak diverzitását még tisztázni kellene.
A vizsgált lipicai ménesek között a genetikai diverzitás tekintetében nincsen feltûnô távolság. A viszonylag
kicsi populációnagyság ellenére a lipicai lovak alléldiverzitása, illetve heterozigótasága nem csekélyebb, mint
más lófajtáké. A molekuláris-genetikai adatok alapján nem mondhatjuk, hogy a fajtán belül nagymértékû
rokontenyésztés (beltenyésztés) zajlana. A citogenetikai vizsgálatok sem eredményeztek feltûnô aberrációkat,
vagyis a lipicai populáció „normál” lófajtának nevezhetô.
Feltûnt, hogy a DNS mikroszatellitek és a mtDNS genetikai vizsgálatok többször ellentmondást mutattak
a tényleges és a méneskönyvekben dokumentált származások között. A DNS mikroszatellitek analízisében
különösen az anyai oldali származásokban nagy arányban elkövetett (7%) hibák tûntek fel. E probléma
különösen a monterotondo-i ménesben fordult elô, ahol a vizsgált származások közül minden harmadik
hibás volt. A csikók és a kancák hovatartozásának megállapítását minden valószínûség szerint nehezíti a
Monterotondo-ban alkalmazott tartástechnológia (legelôn kisebb csoportokban). A mtDNS analízisek (lásd
a 17. fejezetben) szerint a törzskönyvbe bevitt, vizsgálat alá vont anyai oldali származások 28,5%-ában volt
legalább egy hiba.
Mivel a lipicai ló törzsfája – legalábbis részben – hibás, egyetlen törzsfán alapuló számítás sem megbízható
(pl. génhányadok, beltenyésztési koefﬁciens). Még ha nagy erôfeszítésekkel további genetikai vizsgálatokat is
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végeznénk, akkor is alig lehetne megállapítani a hibák pontos mértékét. A törzsfa utólagos javítása – különösen
a régebbi generációk esetében – rendkívül munkaigényes lenne, és valószínûleg nem lehetne a pedigrék összes
ágát rekonstruálni.
A törzskönyvi bejegyzések pontosságának jövôbeli növelése érdekében, a hibarátát a lehetô legkisebbre
kell csökkenteni. A DNS-mikroszatellit analíziseken alapuló származás-vizsgálatok ehhez teljes mértékben
alkalmasak és feltétlenül szükségesek. A mikorszatellit adatok a párosítási tervek készítéséhez is alapvetôen
használhatók. Érdekes lenne annak vizsgálata, hogy vajon a mikorszatellit adatokon, illetve a vércsoport
adatokon alapuló párosítási javaslatok ugyanarra az eredményre vezetnek-e. Egészen biztosan kedvezô lenne,
ha a mikorszatellit-analíziseket egy központi laboratórium végezné, amely a szükséges szakvéleményt meg
tudja fogalmazni (pl. nemzetközi összehasonlító tesztekben való részvétel).
A DNS származásvizsgálatok bevezetésekor különleges ﬁgyelmet kell fordítani a tesztrendszer folyamatos
fejlesztésére. A nullallélok pontos jellemzésével fontos részleteket nyerhetünk, amelyek más lófajták
származásvizsgálata esetében is nemzetközi jelentôségûek. Mivel a mikorszatellit analízishez nincs szükség
érzékeny mintára (pl. vér), a származásvizsgálathoz nyálkahártya kenet vagy szôrtüszô is megfelelô. Az ezekbôl
a mintákból izolált DNS jól tárolható, további genetikai vizsgálatokhoz is felhasználható. A ló genetikai
sajátosságainak további kutatása tekintetében (pl. bizonyos teljesítményt, ellenálló-képességet vagy örökletes
betegséget meghatározó gének vizsgálata) az elérhetô és optimálisan tartott lófajták esetében – mint amilyen a
lipicai fajta – értékes információkat eredményezhet a tudomány számára.
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XVII. ábra „Úrkocsis” két lipicai szürkével a századforduló táján (Brabenetz archív)
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17. FEJEZET
PETER DOVČ, TATJANA KAVAR ÉS GOTTFRIED BREM

Mitokondrionális DNS típusok a lipicai lóban
A lipicai ló a világ egyik legrégebbi kultúrlófajtája, származása és története is a legjobban dokumentált
háziállatfajták közé tartozik. Ezért is kitûnôen alkalmas a populációgenetikai tanulmányok elvégzésére és a
családfa adatok molekuláris-genetikai módszerekkel történô vizsgálatára. Erre (többek között) a kromoszómális
DNS öröklôdésének a rekonstrukciója használatos. A mikroszatellitek mellett (lásd a 16. fejezetben) a
mitokondrionális DNS (mtDNS) vizsgálatot (citoplazmatikus öröklôdés), mint genetikai markert alkalmazzuk.
A mtDNS molekuláris-genetikai analízise lehetôvé teszi a populáció történetének rekonstruálását. A matroklin
(anyai ágon történô) öröklôdés miatt lehetôséget ad a családfa adatok (törzskönyvi adatok) anyai oldali
ellenôrzésére.
A MITOKONDRIONÁLIS DNS
A mitokondrium az eukarióta sejtekben az energia-anyagcseréért felelôs sejtszervecske. Minden egyes sejt
több száz mitokondriumot tartalmaz, kb. 2-10 mtDNS másodpéldánnyal. A sok energiát felhasználó sejtekben
különösen sok mitokondrium található. A mitokondriumok nagyobb száma az aktívabb sejtekre jellemzô,
mint pl. a máj-, az izom-, és a szívizomsejtek. Vagyis a mitokondriumok száma szoros összefüggésben áll
a sejt metabolikus aktivitásával. Az izomsejtekben található mitokondriumok száma meghatározza az
izomrost típusát. A gyors összehúzódású, anaerob típusú izomrostban kevesebb a mitokondrium, mint a lassú
összehúzódású, aerob típusú izomrostban. Emiatt jogosan vetôdik fel a kérdés, hogy vajon a legfontosabb
vázizmok izomsejtjeiben található nagyobb számú mitokondrium jelentôsebb sport teljesítményre jogosít-e.
A sejtekben lévô mitokondriumok száma fontos szerepet játszik a sejt oxidatív foszforilációra irányuló
képességének meghatározásában, ami az eukarióta sejtek számára az ATP formájában történô energiatárolás
leghatékonyabb formája.
A normál sejtmûködésben játszott központi jelentôsége ellenére, e fejezet keretein belül fôként a
mitokondriumok egyedülálló, a sejtmagtól teljesen független genetikai rendszere, mint ﬁziológiai funkció
érdekel minket. A gömb alakú mitokondrionális DNS (mtDNS) a sejtmag kromoszómális genetikai
rendszerének mitokondrionális hasonmását adja, ami a mitokondriumban a sejtmag genetikai információját
egészíti ki. A gerincesek, és ez alól a ló sem jelent kivételt, mtDNS-e mintegy 16.500 bázispár hosszúságú, és tele
van genetikai információval. A mtDNS nem tartalmaz intronokat, DNS-„szemetet”, és nincs rekombináció.
Normál esetben egy sejten belül minden mtDNS azonos (= homoplazmia). Mivel a mtDNS esetében nincsen
javítórendszer, az igazolható mutációs ráta (generációnként és bázispáronként kb. 1 x 10-7 mutáció) nagyobb,
mint a sejtmag-genom esetében (generációnként és bázispáronként kb. 2 x 10-8 mutáció).
A mtDNS a riboszómális RNS két alegységét (12S és 16S), 22 tRNS molekulát és 13 enzim alegységet kódol,
amelyek a kromoszómálisan kódolt enzimekkel együtt a mitokondrium enzimatikus gépezetét alkotják.
A mtDNS – a szabályozó terület (különbözô állatfajok esetében 800-1200 bázispár hosszúságú) egyetlen
kivételétôl eltekintve – kódoló szekvenciákkal van tele, ahol a tRNS molekula gének gyakran a fehérjekódoló
szekvenciák közé ékelôdik. Elsô pillantásra úgy tûnik, hogy a mtDNS nem kódoló része számunkra teljesen
jelentéktelen, érdektelen. Ám ezek a nem kódoló területek a mtDNS-en belül szabályozó funkciókat vesznek
át, amelyek a mtDNS replikációban és a mtDNS transzkripcióban is nagy jelentôségûek. Ezt a szabályozó
területet sajátos szerkezete (a mtDNS replikációja során keletkezik) miatt D-huroknak (D-loop) is nevezik (1.
ábra). Ezen a területen fontos kötési helyek található a fehérjék (transzkripciós faktorok) számára, amelyek a
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mitokondriumok mûködése és megújulása érdekében a sejten belül elengedhetetlen folyamatokat irányítanak.
Ezen kötési helyek környékén kétségtelenül találhatók nukleotid-sorok, amelyek a mtDNS mûködéséhez nem
olyan fontosak, és emiatt az evolúció folyamán a mutációk felhalmozódására fogékonyabbak voltak. A nukleotidsorok ezért „biológiai óraként” alkalmazhatók, amely a biológiailag egymással szorosabb vagy lazább rokonsági
viszonyban lévô állatok evolúciójáról, illetve kialakulásuk fontosabb eseményeirôl ad benyomást. Az evolúcióbiológiában, amely a fajok kialakulásával foglalkozik (ﬁlogénia), a mtDNS fontos és gyakran vizsgált molekula. A
mitokondriumban zajló DNS javító mechanizmusok sokkal kevésbé hatékonyak, mint a sejtmagban, ráadásul a
mtDNS állandóan ki van téve az oxidatív stressznek, amit a reaktív oxigénfajok nagy koncentrációja okoz. Ebbôl
eredôen, a sejtmag-DNS-sel összevetve, a mtDNS D-hurokjában nagyságrendileg gyakrabban fordulnak elô a
mutációk. Emiatt különböznek a szoros rokonságban lévô állatfajok is ebben a mtDNS területben a nukleotidsorok szerint, amelyek a viszonylag gyakori mutációk miatt aránylag gyorsan megváltoznak. Az utódok mtDNSüket a petesejt citoplazmájából öröklik, vagyis megkapják az anyjukkal azonos mtDNS-t, amely a genetikusok
számára a haplotípust jelenti. A mtDNS ezen ok miatt adja meg a lehetôségét az egyedek származásának anyai
oldalon történô ellenôrzésére. A mitokondrium normál esetben több azonos mtDNS molekulát tartalmaz.
A mtDNS-sel kapcsolatban ezért feltételezzük a poliploiditást, a homozigótaságot és a szigorúan maternális
öröklôdést (Hutchinson et al., 1974). Pontosabban megfogalmazva, a fenti tulajdonságok alapértelmezettek.
A két utóbbi tulajdonságra néha jól dokumentált kivételek érvényesülnek: heteroplazmia – egy sejten belül
olykor két vagy még több mtDNS típus található; apai hozzájárulás – nagyon szélsôségesen ritka kivétel esetén
a spermium mitokondriumai is érintettek, amely esetben a zigóta nem lökôdik ki, és így a szigorúan maternális
öröklôdés megtörik. A mtDNS alábbi tárgyalása során a két kivételes esettôl teljes mértékben eltekintünk.
MTDNS A LÓNÁL
Lovak mtDNS vizsgálatát elôször Ishida et al. (1994) végezte. Három angol telivér D-hurokjában lévô
nukleotid szekvencia alapján meghatározták a mtDNS nem kódoló területének szerkezetét. Hasonlóan a többi
emlôsállathoz, a ló esetében is a D-hurokban egy központi konzervált szekvencia (CSB) és három rövidebb
konzervált szekvencia (CSB1, CSB2, CSB3) található. A ló mtDNS-ére jellemzô, hogy a D-hurok 3’-végén egy
rövid, 8 bázispár hosszúságú motívum (GTGCACCT) többszörösen ismétlôdik (2-29) (14. ábra). A ló teljes
mtDNS-e 16.660 bázispár hosszúságú, és a 29 nyolc nukleotidnyi ismétlés esetében egy 1192 bázispár hosszúságú
nem kódoló területe van (Xu & Arnason, 1994). Az ismétlések száma az egyed különbözô mtDNS molekuláitól
függôen változik, ezért a mitokondrionális heteroplazmiának, vagyis az egy egyeden belül elôforduló különbözô
mitokondrionális DNS molekulák elôfordulásának a leggyakoribb oka. Ezért a mtDNS vizsgálatoknál ezeket
a 8 nukleotidnyi területeket általában nem vesszük ﬁgyelembe. A legtöbb mutáció a mtDNS D-hurokjának
elején és végén található, ezeket különbözô populáció-tanulmányokban alkalmazzuk (1. ábra). A tRNS és a
CSB 270 bázispár hosszúságú mtDNS nukleotid-szekvencia összehasonlítása alapján a mutációs ráta nukleotidpozícionként és évenként 2-4*10-re becsülhetô (Ishida et al. 1995). Ugyanez a tanulmány arra is rávilágított,
hogy a Przewalski-ló a mtDNS ﬁlogenetikai analízise szerint a lófajták ﬁlogenetikai fájának nem a legkorábbi
helyét foglalja el. Ezért annak mtDNS-e nem tekinthetô a modern lófajták archetípusának. Oakenfull és
Ryder (1998) összehasonlították a Przewalski lovak és a modern lófajták mtDNS-ének variabilitását, és a két
csoport között nem találtak jelentôs különbséget a varianciában. A megﬁgyelt variancia inkább a mtDNSpolimorﬁzmusok következménye, amelyeket a Przewalski és a modern lófajták közös ôsüktôl örököltek,
mintegy következményeként a két csoport szétválása szerinti eltérô evolúciónak (Kavar & Dovč, 2005).
Lister et al. (1998) 29 különbözô fajtájú ló mtDNS D-hurok szekvenciájának összehasonlító tanulmányában
is nagy mtDNS variabilitást tapasztalt, és ezzel rámutatott, hogy a talált mtDNS haplotípusoknak már a modern
lófajták kialakulása elôtt létezniük kellett. A mtDNS haplotípus és egy adott fajtához való tartozás között nem
tudtak kimutatni összefüggést. A szerzôk feltételezik, hogy ezek a mtDNS mutációk már a középsô és a késô
pleisztocén között jellemzô populációban felhalmozódtak. Ebbôl az idôszakból származik a Przewalski ló
és a modern lófajták is. Minden modern lófajta a vadlovak egy nagy földrajzi területen élô ôspopulációjától
származik (Vila, 2001; Jansen et al. 2002).
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3‘ - szakasz, 310 bp

CSB középsô része

tRNS

tRNS

5‘ - szakasz, 400 bp

A hetreroplazmia leggyakoribb oka
a 8 nukleotidnyi motívumok
különbözô számú
ismétlôdéseiben rejlik.

1. ábra A ló mtDNS-e D-hurokjának szerkezete. Az 5’ és a 3’ végek a ﬁlogenetikai tanulmányokban leggyakrabban alkalmazott szakaszok. A HDR
és a HF az 5’ vég amliﬁkációjához szükséges 2 primer (Dovč szerkesztése)

A MTDNS A FAJTÁN BELÜL GENETIKAI MARKERKÉNT ALKALMAZHATÓ
A D-hurkon belül a nukleotid szekvenciában lévô kis különbségeket már régóta alkalmazzák genetikai
markerként a ﬁlogéniában és a ﬁlogeográﬁában. Ennek a területnek a fajtán belüli genetikai vizsgálatokban való
alkalmazása mégis aránylag új. Az elvárt mutációs ráta 1*10-5 értéke viszonylag nagy, és lehetôvé teszi a szekvencia-különbségek azonosítását, amelyek 80-100 generáció folyamán lennének várhatók. Ugyanakkor a mutációs
frekvencia olyan csekély, hogy a háziállatok esetében általában vizsgált 10 generáció folyamán szinte nem kell új
mutációra (ami veszélyeztethetné a mtDNS haplotípusok kontinuitását) várni. Ennek köszönhetôen a mtDNS
az anyai oldali származás követésének megfelelô markere. A lipicai ló az elsô olyan lófajta, amely esetében a mtDNS
genetikai variabilitását eredményesen mutatták be a különbözô anyai oldali származások esetében (Kavar et al.,
1999; 2002). Késôbb hasonló, az amerikai arab lovakkal (Bowling et al., 2000), az angol telivérekkel (Hill et al.,
2002) és néhány más lófajtával (Mirol et al., 2002) végzett tanulmány igazolta, hogy a mtDNS a fajta-populáció
genetikai szerkezetével és a fajta történetével kapcsolatban is érdekes információt nyújthat. Ezen túlmenôen, a
mtDNS analízis lehetôséget nyújt arra is, hogy az esetleges törzskönyvi hibák kiderüljenek. Ennek kapcsán egy
római mondás a következôk szerint hangzik „Mater semper certa est” (az anya mindig biztos). Csak az apasággal
kapcsolatos adatok lehetnek helytelenek, ám éppen a mtDNS tanulmányok igazolták, hogy az elvárással ellentétben a törzskönyvekben az anyai oldali származás is lehet helytelenül rögzítve.
KANCACSALÁDOK A LIPICAI FAJTÁBAN
A klasszikus lipicai méntörzsekhez hasonlóan a fajta történetében számos kancacsalád jött létre. A történelmi
ménesben létrejött 18 kancacsaládot klasszikus kancacsaládként jellemezzük (Nürnberg, 1993). A lipicai ló
kialakulásáról írt történelmi feljegyzésekbôl kiderül, hogy a tenyésztés kezdetén, a különbözô fajtájú kancákból
törzsménest létesítettek (helyi karszti fajta, andalúz), és késôbb is széles körben elterjedt tenyésztôi gyakorlat
volt, hogy különbözô populációkból származó (nápolyi, arab, fredericksborgi) kancákat vettek fel a ménesbe
(Nürnberg, 1998). Ezért várható volt, hogy a mtDNS bizonyítékokat ad a különbözô genetikai származásokra.
Ugyanakkor, a több mint 400 év hosszúságú fajta-történet ellenére kevésbé volt valószínû, hogy a véletlenszerûen
elôforduló mutációk releváns eltérésekhez vezetnek. Ez a becsült mutációs rátával alátámasztott elvárás igaznak
bizonyult. A legtöbb kancacsaládra meg tudtunk határozni egy vagy több jellemzô mtDNS haplotípust. A 18
klasszikus kancacsaládból 11 a 18. században Lipicán (Sardinia, Spadiglia, Argentina), Kladrubban (Africa,
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Almerina, Presciana, Englanderia, Europa), Kopcsányban (Stornella, Famosa) és Fredericksborgban (Deﬂorata)
jött létre. A 19. században a leginkább az arab kancák importja járult hozzá a lipicai ló genetikai bázisának
alakulásához. Ennek eredményeként jött létre 4 arab kancacsalád, amelyek még ma is megtalálhatók Lipicán
(Gidrane, Djebrin, Mercurio és Theodorosta). Az utóbbi évszázadban Lipicán létrejött még egy kancacsalád –
Thais (Rebeca), ami szintén arab eredetû (Dolenc, 1980). A történelmi ménesben, Lipicán létrejött klasszikus
kancacsaládok mellett más ménesekben (Lipica, Piber, Monterotondo, Ðakovo, Bethlen, Fogaras, Kistapolcsány,
Szilvásvárad) is számos kancacsalád alakult ki.
A LIPICAI LÓ MTDNS HAPLOTÍPUSAI
Az INCO-COPERNICUS-projekt keretében több mint 350 lipicai ló mtDNS-ét vizsgáltuk, vagyis a hat
tradicionális ménesben jelenleg található lovak többségét. Ez az egyedülálló vizsgálat lehetôvé tette számunkra,
hogy az eredményül kapott mtDNS haplotípusokat összevessük a törzskönyvi adatokkal. A mtDNS célterületének
a D-hurok két szakaszát, a változékonyabb 5’-szakaszt és a kevésbé változékony 3’-szakaszt választottuk. Az
elemzésünkben vizsgált D-hurok szakaszok az 1. ábrán 3’- és 5’-végekként vannak feltüntetve (Kavar et al.,
1999). Az 5’-szakasz szekvencia-vizsgálata során 37 különbözô haplotípust kaptunk, amelyeket a klasszikus
családok esetében azok prominens kancáiról (pl. Batosta, Capriola, Dubovina) neveztünk el.
A többi haplotípust az ABC betûivel jelöltük. A lipicai ló esetében a mtDNS ezen katalógusát a 3’-szakasz
variabilitása nem tudta megnövelni, mert a 37 haplotípus közül a 3’-szakasz szekvencia-analízise alapján
egyetlen egy sem mutatott további különbséget. A 3’-szakasz haplotípusok vizsgálata fontos hasonlóságokat
mutatott az egyes haplotípusok között, és segítették az egyébként más lófajtáknál is létezô haplotípusok négy fô
csoportjának kialakítását. Az egyes haplotípusok és a négy haplotípus-fôcsoport közötti szekvencia-különbségek
a 2. ábráról leolvashatók. A 37 haplotípusban összesen 61 polimorf helyet találtunk. Ezek között a tranzíciók
(egy purin vagy egy pirimidin másikra való kicserélôdése, tehát pl.: G A-ra vagy C T-re), amelyek 57 esetben
fordultak elô, képezték a nagy többséget. A transzverzióra (pirimidin purinra való cseréje, vagy fordítva, vagyis
A-t C-re) és az inzercióra (nukleotidok vagy rövidebb DNS darabok beépülése) egy-egy példa volt jellemzô,
deléciót (a kromoszóma egy építôeleme vagy egy teljes darabja elvész) két esetben tapasztaltunk. A D-hurok
mindkét oldalán lévô szekventált terület összehasonlítása azt mutatta, hogy a 61 mutációból 47 az 5’-szakaszon,
14 a 3’-szakaszon fordult elô. A 3’-szakaszon a polimorﬁzmusok csak 12 különbözô haplotípust képeztek. A
szekvenciákban nagyon hasonló 5’szakasz haplotípus-csoportokra jellemzô, hogy az ilyen csoport tagjainak a
3’-szakaszon gyakran ugyanolyan a szekvenciája.
A lipicai ló mtDNS haplotípusai nukleotid-szekvenciájának 5’-szakaszon való vizsgálata során azt tapasztaltuk,
hogy egyes haplotípusok esetén ugyanazon nukleotid-variánsok ugyanazon helyen való elôfordulása jellemzô.
Ezen egyezôség alapján a mtDNS haplotípusokat négy fô csoportba osztottuk: C1, C2, C3, C4. Ez a felosztás
nagyon jól egyezik a ló mtDNS haplotípusainak (amelyek a legtöbb lófajta esetében megtalálhatók) általános
felosztásával is. Az eredmény annak hipotézisét is alátámasztja, hogy a lófajták egy nagy ôspopulációból erednek.
A haplotípus-fôcsoportok közötti különbséget a 3. ábrán graﬁkusan szemléltettük.
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2. ábra A lipicai fajta mtDNS polimorﬁzmusainak összefoglalása és a lipicai haplotípusok beosztása négy fôcsoportba (Dovč szerkesztése)
1. táblázat Az mtDNS haplotípusok négy csoportba osztása

Csoport

C1

C2

C3

C4

Jellemzô pozíció

15650, 16629, 15771*,
15826*

15604, 15703, 15777

15806, 15827

15494, 15496, 15534,
15603, 15649, 16407

Kancacsalád

Batosta, Capriola,
Dubovina, Slavina,
Trompeta, A, B, C, D,
X, E, F, G, H, T

Gaetana, I,J, K, Z, L,
M, N

Gratiosa, Strana, Thais,
S, R, U, V

Allegra, Monteaura,
Betalka, Wera, P, Q, O

*csak részben azonos

A mtDNS haplotípusok négy fô csoportba osztása a 3’-szakaszon elôforduló szekvencia-változatokkal is
jól egyezik. A C1 csoportra pl. jellemzô, hogy 15 haplotípusban csak 5 szekvencia-változat fordul elô a 3’szakaszon, amelyek egymástól csak egy nukleotidban különböznek. A leggyakoribb változat 9 haplotípusban
fordul elô. A C2 csoportban két, egymástól egy nukleotidban különbözô változat jelenik meg. A C3 csoportban
5 haplotípusnak van ugyanolyan szekvenciája a 3’-szakaszon; a Gratiosa nevû haplotípus csak egy nukleotidban
tér el a többitôl, csak a Thais haplotípusnak van saját variánsa a 3’-szakaszon. A C4 csoportra két változat
jellemzô, ezek két nukleotidban térnek el egymástól.
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3. ábra A haplotípus-fôcsoportok közötti kapcsolatok. A számok azokat a nukleotid-pozíciókat jelölik, amelyekben a fô haplotípusok elkülönülnek
egymástól (Dovč szerkesztése)

A haplotípusok közötti távolságot a Kimura-2 paraméteres modellel becsültük. A lipicai lóban található
haplotípusok 1-24 nukleotidban térnek el egymástól, ez 0,14-3,5% szekvencia-eltérést jelent. A fôcsoportokon
belüli szekvencia-eltérések: 0,48%-tól (a C4 csoporton belül) 0,97%-ig (a C1 csoporton belül). Thais az a haplotípus, amelyik a C3 csoporton belül a csoporttagoktól viszonylag nagy távolságra van. A fôcsoportok közötti
különbség: 1,06%-tól (a C2 és a C3 csoport között) 1,72%-ig (a C3 és C4 csoport között). A különbözô csoportokból eredô haplotípusok közötti távolság és a fôcsoportok közötti átlagos távolság a 2. táblázatban látható.
2. táblázat A különbözô haplotípus csoportok haplotípusai közötti átlagos távolságok (az átló fölött) és a fôcsoportok közötti átlagos távolságok
(az átló alatt)

C1

C2

C3

C4

C1

XXXX

0,0189

0,0200

0,0214

C2

0,0108

XXXX

0,0184

0,0224

C3

0,0107

0,0106

XXXX

0,0241

C4

0,0117

0,0167

0,0172

XXXX

A mtDNS haplotípusok közötti kapcsolatot a 4. ábra mutatja. A C2, C3 és C4 fôcsoportok tömörek,
statisztikailag jól lehatároltak. A legnagyobb, C1 csoport aránylag heterogén, és a csoporttagok közötti kapcsolat
nem ismert. Ebben a csoportban a legtöbb haplotípusnak a gyökere a C1 haplotípusok leágazásával közös. A C1
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csoporton belül 3 haplotípus, Dubovina, Slavina és X, saját alcsoportot alkot, a többi alcsoportot Trompeta,
G és F képviseli. A C2 csoport szintén két alcsoportra oszlik, az egyik a Gaetana és az N haplotípust egyesíti,
a másik az I, J, Z, M, K és L haplotípusokat. A C3 csoporton belül a Thais haplotípus különleges helyzete a
legfeltûnôbb, amely a faágnak csak egy kis részét osztja meg a többi haplotípussal. A C4 csoport viszonylag
homogén, csak a Betalka és a Monteaura haplotípusok képeznek saját alcsoportot, amelyeket a 3’-szakaszon
másik szekvencia jellemez.
Más lófajtákkal való összehasonlításkor a 37 lipicai haplotípus mellett még 52 további, a többi fajtára
jellemzô haplotípust találunk. A lipicai haplotípusok közül 12 haplotípussal más lófajták esetén is találkozunk.
Ám nagy a valószínûsége annak, hogy még több közös haplotípust találtunk volna, ha a többi lófajtától több
szekvencia állt volna rendelkezésünkre. A legtöbb fajta esetében viszont – ellentétben a lipicai fajtával – az egyes
egyedeknek csak kevés szekvenciája volt, vagyis a mtDNS haplotípusok variabilitását a fajtán belül valószínûleg
meglehetôsen alulbecsültük. A fajták közötti összehasonlításkor az 5’-szakasz bizonyult a legváltozékonyabbnak,
a szakaszon belül a 15.585 és a 15.597 pozíciókat a mutációk leggyakoribb helyeként azonosítottuk. A 3’szakaszon a mutációk leggyakrabban a 6 vagy 7 citozin maradék szekvenciáján belül fordul elô, ahol gyakran az
egyes nukleotidok inzerciója és deléciója zajlik.

4. ábra A lipicai lófajta mtDNS haplotípusainak ﬁlogenetikai fája (Dovč szerkesztése)

Különösen érdekes volt összevetni a lipicai haplotípusok szekvencia-analízisét (Kavar, 1999, 2002) azokkal a
mtDNS haplotípusokkal, amelyeket az amerikai arab ló populációban találtunk (Bowling et al, 2000). Az arab
ló lipicaival való történelmi kapcsolata miatt várható volt, hogy a két fajtának sok közös haplotípusa van. A
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37 lipicai haplotípusnak 27 arab haplotípussal való összehasonlítása azt mutatta, hogy mindkét fajta 10 közös
haplotípussal rendelkezik. További 10 haplotípus csak egy pozícióban tér el egymástól, további 5 haplotípus 2
pozícióban tér el egymástól, és további 2 haplotípus 3 illetve 4 pozícióban különbözik egymástól (5. ábra). A
lipicai és az arab haplotípusokat is négy fô csoportba (C1-C4) lehetett sorolni. A haplotípusok fôcsoportokban
való részaránya a két fajta esetében hasonló. A részarány a C2 csoportban a legkülönbözôbb, ahol az arab
lovakban leggyakrabban elôforduló A1 haplotípus 10,5%-kal vezet. Ez a haplotípus a Gidrane ox kancán
keresztül került be a lipicai fajtába (ott Gaetana néven ismert). Az összehasonlítás meggyôzô molekulárisgenetikai bizonyítékot adott a lipicai és az arab populáció történelmi kapcsolatára, illetve az arab ló lipicai
fajtára gyakorolt hatására.

azonos haplotípusok
1 nukleotid-különbség
2 nukleotid-különbség

5. ábra A lipicai és az arab mtDNS haplotípusainak összehasonlítása. A nukleotid-különbségeket különbözô színekkel jelöltük
(Dovč szerkesztése)
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A mtDNS haplotípusoknak a különbözô lipicai ménesekben való megoszlása nagyon egyenlôtlen. Csak a
Batosta és a Capriola haplotípusok találhatók meg minden ménesben, a đakovo-i ménestôl eltekintve. Tizenegy
haplotípus 3-5 ménesben, 24 haplotípus csak egy vagy két ménesben volt megtalálható. A román méneseket
(Fogaras, Bethlen) 8 haplotípus, a đakovo-i ménest 4, Lipicát és Szilvásváradot 3-3, Pibert és Monterotondo-t
egy-egy haplotípus jellemezett. A legtöbb haplotípust (17) Piberben, a legkevesebbet (5) Kistapolcsányban
tapasztaltuk. A többi ménesben 8-13 haplotípust találtunk (6. ábra). Feltûnô, hogy a lipicai, a piberi és a
monterotondo-i ménest leginkább klasszikus haplotípusok népesítik. A többi ménesben számos ﬁatalabb
haplotípus fordul elô. A leggyakrabban képviselt haplotípus – 26%-kal – Capriola, ôt követi Batosta 10%kal. A több haplotípus képviselt részaránya ezeknél kisebb. A teljes populációban a klasszikus haplotípusok
részaránya 75% (7. ábra).

A LIPICAI MÉNESEKBEN ELôFORDULÓ MTDNS HAPLOTÍPUSOK

6. ábra A lipicai állomány mtDNS haplotípusainak elôfordulási gyakorisága (Dovč szerkesztése)

A TÖRZSKÖNYVI ADATOKNAK A MTDNS HAPLOTÍPUSOKKAL VALÓ ÖSSZEHASONLÍTÁSA
A származás-analízis során a törzskönyvi adatoknak és a molekuláris-genetikai adatoknak egyaránt van
elônye és hátránya. Míg a törzskönyvi adatok az emberi mulasztásokra nagyon érzékenyek, a molekulárisgenetikai adatok a mutációs ráta függvényei. Ezért, általában a molekuláris-genetikai követelmények alapján
kevesebb különbség adódik az anyai oldalon történô származás-megállapításban, mint a törzskönyvi adatok
alapján végzett analízisben. A két módszer együttes alkalmazása lehetôvé teszi, hogy a módszerek hátrányainak
feloldásával aránylag jó áttekintést kapjunk a kancacsaládokról.
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A lipicai törzskönyvekben említett összes, 56 kancacsaládnak a képviselôit molekuláris-genetikai vizsgálat alá
vontuk. A mtDNS kontroll régiójának 5’-végén jellemzô mutációs rátával 37 kancacsaládot tudtunk kimutatni.
A törzskönyvben elôforduló 56 kancacsalád közül néhányat ugyanahhoz a mtDNS haplotípushoz kellett
sorolnunk. Negyven kancacsalád esetében kancacsaládonként csak egy haplotípust találtunk, ami megfelelt
annak a várakozásnak is, hogy minden, ugyanahhoz a kancacsaládhoz tartozó egyednek ugyanaz a mtDNS
haplotípusa. Ezen elvárással szemben 16 kancacsaládra bukkantunk, amelyek esetében egynél több haplotípust
találtunk: 11 kancacsaládnál kettôt, 5 kancacsaládnál hármat.

7. ábra A mtDNS haplotípusok megoszlása 8 lipicai ménesben. Az egyes haplotípusok elôfordulási gyakorisága oszloponként (vizsgálatba vont
egyedenként) az alsó cellákban látható (Dovč szerkesztése)

Vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy a ﬁatalabb kancacsaládoknak, fôként a 20. századból
származóknak, gyakran ugyanaz a mtDNS haplotípusa, mint a régebbi kancacsaládoknak, amelyek között
klasszikus kancacsaládok is vannak. A Capriola haplotípus 3 klasszikus és 5 ﬁatalabb kancacsaládban is
elôfordul. Hasonló a helyzet a Batosta, az Allegra és a Gaetana, de az I és a G haplotípusok esetében is. A
ﬁatalabb kancacsaládok vélhetôen a klasszikus kancacsaládokból származnak, de annak is megvan a lehetôsége,
hogy azokról a kancacsaládokról van szó, amelyek már évezredekkel ezelôtt különváltak, és teljesen véletlenül a
lipicai kancacsaládok alapítói közé kerültek. Ez utóbbi valószínûbb olyan esetekben, ahol idôsebb, különbözô
fajtákból eredô kancacsaládokról van szó. Az ún. ôs-haplotípusok ugyanis több fajtában képviseltetik magukat.
Összefoglalóan: még megállapításra vár, hogy a származás alapján azonos haplotípusú kancacsaládok nagyon
távol esnek egymástól (néhány ezer év), vagy viszonylag közel (néhány generáció) vannak egymáshoz.
A kancacsaládon belül sok mtDNS haplotípus elôfordulása származási adatokbeli hibára utal. A molekulárisgenetikai vizsgálatok szerint a lipicai lófajta törzskönyvének vezetésében az idôk folyamán legalább 21 különbözô
történelmi hibát egészen biztosan elkövettek az anyai oldali származásokban. Ebbôl arra következtetünk, hogy
a törzskönyvbe való 70 bejegyzésenként átlagosan 1 hibát vétettek. Kétségtelen, hogy azon egyedek aránya,
amelyek a hiba miatt nem a megfelelô kancacsaládhoz kerültek besorolásra, és a hibás adatokat vitték tovább,
legalább 8%-kal érintik a populációt.
A törzskönyvi hibák és a nem szétágazó törzsfák miatt a mtDNS haplotípusokat már nem lehet összekapcsolni az alapítókancákkal. Vagyis nemigen eldönthetô, hogy ezek az egyedek valójában melyik alapító kancára
vezethetôk vissza. Mivel azonban többnyire a ménesen belül hibáznak, a mtDNS haplotípusokat az alábbi
módon osztjuk fel:
• a klasszikus kancacsaládokra jellemzô haplotípusok: Batosta, Capriola, Slavina, Betalka, Allegra, Dubovina,
Gaetana, Gratiosa, Monteaura, Wera J, U és X
• a horvát eredetû kancacsaládokra jellemzô haplotípusok: B, D, E, H, O, Strana, L, Trompeta
• a szlovén eredetû kancacsaládokra jellemzô haplotípusok: Thais
• a román eredetû kancacsaládokra jellemzô haplotípusok: P, G, A, K, S, T, Z, C, F, N
• magyar eredetû kancacsaládokra jellemzô haplotípusok: M, Q, R, I, V
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A törzskönyvi hibákat a kancacsaládra jellemzô haplotípusnak egy másik kancacsaládra jellemzô haplotípussal
való felcserélésébôl vettük észre. Az efféle felcserélések jellemzôen ugyanazon ménesen belüli haplotípusokra
korlátozódtak. Természetesen elôfordulhat, hogy az azonos haplotípusú kancacsaládok felcserélését nem
vettük észre. A legnagyobb problémát a Capriola haplotípusok jelentették, amelyek a régi lipicai lovaknak több
mint egy-negyedénél vannak jelen. Néhány kancacsalád esetében ez a Capriola haplotípus egészen biztosan
helytelenül szerepelt a törzskönyvekben. Ezért lehetséges, hogy a Capriola haplotípus csak egy ilyen hibát
követôen lett jellemzô bizonyos kancacsaládokra.
A legtöbb bejegyzési hiba elkövetése során a lipicai populációban elkülönülnek a több mint egy nukleotiddal
különbözô felcserélt haplotípusok. Ezért a haplotípusok meghatározásában kizárhatjuk az analitikus hibák
elôfordulását. Az amerikai arab lovaknál ez egészen máshogyan alakult: a vizsgálat alá vont egyedek közül csak
kettônek a haplotípusa nem volt megfelelô, a különbség azonban mindkét esetben csak egyetlen nukleotid volt
(Bowling et al., 2000). Emiatt a szerzôk nem zárhatták ki annak lehetôségét, hogy a heteroplazmiát eltérô módon
határozták meg. A lipicai és az arab lovak tanulmánya közötti különbség viszont abból is adódhat, hogy az arab
lovak esetében kancacsaládonként csak egy kancát vizsgáltak, a lipicai fajtán belül pedig kancacsaládonként
többet elemeztünk. Csak oly módon volt ez lehetséges, hogy a kancacsaládon belül sok haplotípus elôfordulását
igazoltuk. A törzskönyvi hibák a haplotípusok egyenetlen eloszlását eredményezik. Már egy aránylag
alacsony hibaráta azt jelenti, hogy a törzskönyvi adatok – különösen az el nem ágazó törzsfákban – már nem
megbízhatóak. Kétségtelenül azt is jelenti, hogy általa néhány haplotípus, az uralkodó tenyésztési stratégia
ellenére – fennmarad. A molekuláris-genetikai analízis jóllehet sok olyan információt ad a populáció genetikai
szerkezetérôl, amely törzskönyvi adatokkal nem deríthetô ki, ám a felcseréléseket nem tudja kiigazítani, és
a mai és az alapító mtDNS haplotípusok közötti biztos kapcsolatot nem tudja meghatározni. Kevésszámú
esetben kétségtelenül lehetôvé válna a molekuláris-genetikai adatok alapján úgy helyesbíteni a törzskönyvi
bejegyzéseket, hogy a populáció döntô részére a mtDNS haplotípusával összhangban legyen jellemezhetô.
Azonnal hangsúlyoznunk kell viszont, hogy a lipicai populációban csak kevés olyan egyértelmû eset van, ahol
mindenféle kétség nélkül javasolhatnánk a javításokat.
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XVIII. ábra (Piberi szövetségi ménes)
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18. FEJEZET
BARBARA WALLNER ÉS GOTTFRIED BREM

Apai oldali származás vizsgálata lipicai lóban Y-kromoszóma
DNS-markerekkel
BEVEZETÉS
Az apai és az anyai oldali származás ismeretének a szisztematikus állattenyésztés kezdetétôl van jelentôsége.
Sok háziállat-fajtára jellemzô a kevés alapítóegyedre visszavezethetô fajta-kialakulás. Lényegében a mai
lipicai állomány is 8, különbözô származású apai alapítóra vezethetô vissza (lásd a 3. fejezetben). A lipicai ló
tenyésztését 1800 táján stratégiai és gazdasági okok miatt újraszervezték, ezért sok régi méntörzs a szerkezetátalakítás áldozatául esett. Ezen alapítók génjei napjainkig kizárólag lányaikon keresztül maradtak fenn
(lásd a 11. fejezetben). A ménesvezetés a napóleoni háborúk után úgy határozott, hogy az egész ménest 6
ménre visszavezethetôen tenyészti tovább. A mének közül 5 óspanyol eredetû volt, de eltérô földrajzi helyrôl
származtak: Favory a kladrubi udvari ménesbôl, Pluto a dán fredericksborgi ménesbôl, Conversano egy
olasz ménesbôl, Maestoso és Neapolitano Lipicáról. A hatodik klasszikus lipicai törzset egy eredeti arab ló,
Siglavy képviselte. Általa egy új tenyésztési koncepció és korszak vette kezdetét, ami a lipicai ló típusának a
megváltozását hozta magával. A két késôbbi, nem klasszikus méntörzs, a magyar-román Incitato és a horvát
Tulipán a 19. század közepén fôként regionális jelentôségre tett szert. Mivel minden európai ménesbeli lipicai
mént tradicionálisan apjáról neveznek el, a ma élô mének nevük alapján a méntörzsek egyikéhez sorolhatók.
A törzskönyvi bejegyzés és a névadás vizsgálata mellett arra voltunk kíváncsiak, hogy lehetséges-e vizsgálni egy
mén meghatározott törzshöz való tartozását a csak apai ágon (apáról ﬁára) öröklôdô Y-kromoszóma különbözô
genetikai markereinek a segítségével? Felállított hipotézis volt, hogy a törzshöz tartozás ellenôrizhetô ilyen
módszerrel.

Y-KROMOSZÓMA
A ló kromoszóma-készlete 64 kromoszómából áll (lásd a 16. fejezetben). A két nemi kromoszóma
(heterokromoszóma) mellett 62 autoszómot tartalmaz, amelyek a diploid sejtekben 31 pár homológ
kromoszómaként vannak jelen. A nemi kromoszómák közül csak a nôivarúaké alkot homológ párt két
X kromoszómával. A hímivarú egyedekben az X kromoszóma mellett található egy lényegesen kisebb, Y
kromoszóma. Az Y kromoszóma a meiózis során nem rekombinálódik. A spermiumban változatlan formában
„csomagolódik” és változatlan formában öröklôdik tovább a hímivarú egyedre.
Egyetlen kivételt képez a pszeudo-autoszomális régió, amely az X-kromoszóma egy részével homológ, és
amely a meiózis (számfelezô sejtosztódás) során az X és Y kromoszómák közötti pontos egyesülésért felelôs. Ez
a régió az Y-kromoszóma végén helyezkedik el, és ló esetében a kromoszóma 3,6%-át alkotja. Ebben a régióban
az X és az Y kromoszómák között nagyon nagy rekombinációs ráta tapasztalható. Emiatt az ebben a régióban
lévô DNS szekvenciák nem kettôsen öröklôdnek a nemmel.
A következôkben csak a nem rekombinálódó részt, ami a kromoszóma legnagyobb részét képezi,
tekintjük „Y-kromoszómának”. Az Y-kromoszóma kizárólag a hímivarú egyedek ivarsejtjeiben fordul elô.
Teljes nagysága mintegy 50 megabázis, a genomállomány mindössze 1%-át alkotja. Nagy részben jelentôsen
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repetitív, nem kódoló heterokromatinból áll. Az Y-kromoszóma csupán 32 gént hordoz, ezzel a legkisebb
génsûrûségû (1. ábra). A ló Y-kromoszómáján eddig lokalizált gének egy része a hímivari jelleget szolgálja
(Chowdhary et al., 2008).

1. ábra Ló Y-kromoszóma. Heterokromatin, legfontosabb gének és
markerek, pszeudoautoszomális régió (PAR) (Rausdepp et al. 2004;
Chowdhary et al. 2008)

AZ Y-KROMOSZÓMA ÉS A MITOKONDRIONÁLIS DNS KLONÁLIS ÖRÖKLÔDÉSE
A petesejt megtermékenyülése során mindkét gaméta összeolvad (szingámia), és zigótává egyesül az apaállat
haploid kromoszómakészlete és az anyaállat haploid kromoszómakészlete. A spermium genetikai szerepe
alapvetôen két dologban különbözik a petesejtétôl:
• Az összes megtermékenyítés felében a spermiumból a hímivart meghatározó, Y-kromoszóma adódik át,
ennél fogva az ivadék neme kromoszómálisan meghatározott.
• A spermiumból az ivadékra nem kerül át apai mtDNS. A mtDNS matroklin módon öröklôdik, vagyis
kizárólag anyai oldalon adódik át (lásd a 17. fejezetben). Az a kevésszámú apai mitokondrium, amely a
spermium képzôdésében érintett (központi rész), az embriógenezis korai szakaszában felszívódik, így apai
oldalról mtDNS nem öröklôdik tovább az utódra (Sutovsky et al., 1999).
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Sem a mitokondrionális genom sem az Y-kromoszóma nem rekombinálódik a meiózis során. Ennek
következtében a DNS mindkét formája – a véletlenszerû egyedi mutációktól eltekintve – változatlanul adódik
át az ivadékra. Egy egyed autoszomális genotípusa a szegregáció miatt a nagyszülôk genotípusának ugyanolyan
részeibôl áll össze. Ezzel szemben a hímivarú és a nôivarú utód mitokondriális genotípusa kizárólag az anyától,
a hímivarú egyed Y-kromoszómális genotípusa kizárólag az apától ered. A hiányzó rekombináció miatt egy
egyed mitokondriális és Y-kromoszómális genotípusai egyben haplotípusok is.
Mivel a mitokondriális és az Y-kromoszómális DNS rekombináció nélkül öröklôdik tovább, ezen
molekulák alapján sok generáción keresztül tudunk rokonsági kapcsolatokat nyomon követni, még
akkor is, ha a különbözô generációkban hiányoznak az ôsök, vagy azok DNS-e az analízishez már nem áll
rendelkezésre. Ezzel szemben a származási adatok megbízható igazolására használt, autoszomális bázison
alapuló molekuláris-genetikai vizsgálatokhoz szükség van az összes, az ôsapa és a vizsgált egyed közötti ôsre,
mert az autoszómák meiózis alatti véletlenszerû újra-eloszlása és rekombinációja gyorsan „elhomályosítja”
a rokonsági kapcsolatokat (2. ábra)

nagyszülôk

szülôk

ivadék

2. ábra Autoszomális, Y-kromoszomális és mitokondrionális DNS szekvenciák öröklôdése. Az autoszomális szekvenciák (nagy kromoszómapár)
minden generációban rekombinálódnak, ezzel szemben, az Y-kromoszóma (kis kromoszóma) és a mtDNS (gyûrû) nem. Ennek következtében
egy egyed (lent) sok ôstôl kap autoszomális géneket. Az Y-kromoszóma és a mtDNS nem rekombinálódó része viszont mindig csak egy szülôtôl
származik (Wallner szerkesztése).

A quasi klonális, vagyis nem a rekombináció által meghatározott öröklôdési mechanizmus azt eredményezi,
hogy egy faj minden jelenleg megvizsgált mitokondriális genotípusa anyai, minden Y-kromoszómális genotípusa
apai ôsre vezethetô vissza (3. ábra).
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múlt

a fajta
alapításának
idôpontja

vonal

a jelen

3. ábra Y-kromoszomális vonalak. Minden generáció során
(sorok) bizonyos Y-kromoszómák továbbadódnak a következô
generációnak, bizonyosak viszont nem. Ennek következtében
minden Y-kromoszóma egyetlen kromoszómára vezethetô vissza
(fekete). A fajtán belüli apai ágak megkülönböztetéséhez nagy
változékonyságú markerrendszerre van szükség (1-4 vonalak)
(Wallner szerkesztése).

Ezt az öröklôdési mintát használja pl. a molekuláris antropológia a modern ember fejlôdése és eredete
tekintetében felmerülô kérdések tisztázására (Cann et al., 1987; Jorde et al., 1995; Ruiz Linares et al., 1996;
Seielstad et al., 1999; Hammer et al., 1998; Underhill et al., 2000).
Ezen DNS-szekvenciák segítségével levezetett ﬁlogenetikai törzsfák ugyanazzal a tulajdonságokkal
rendelkeznek, mint a fosszilis leletekbôl levezetettek – közös ôsre mennek vissza. A paleontológiai és
molekuláris-genetikai fák illetve fejlôdési ciklusok közötti különbség csak a kiindulási anyag. Egy molekuláris
törzsfa esetében az utolsó közös ôs olyan eredeti haplotípust mutat, amely fejlôdés-története alapján különbözô
aktuális formákba mutálódott. Ezt az eredeti haplotípust „molekuláris Éva” (mtDNS alkalmazása esetén) illetve
„molekuláris Ádám” (Y-kromoszómális DNS alkalmazásakor) névvel szokásos jelölni. Annak idejét, amikor a
„molekuláris Éva”, illetve a „molekuláris Ádám” élt, a teljes populációban megﬁgyelt szekvencia-variabilitással
becsülik. A mutációk során mindig új variánsok (allélok) keletkeznek. A „molekuláris óra” hipotézise szerint a
molekuláris evolúciós ráta az idô folyamán állandó (King & Jukes, 1969). Ez azt jelenti, hogy:
minél hosszabb az elsô közös ôsig eltelt idô, annál nagyobb a populáción belüli variabilitás.
Az anyai családok és az apai törzsek populáción belüli megoszlása fontos információt nyújt a fajta-történettel
kapcsolatban. A populáción vagy fajtán belüli különbözô haplotípusok a csoport demográﬁai szerkezetébe
adnak betekintést. Az állatok párosodási szokása, ivar-speciﬁkus migrációs szokásai, és a generációk során
változó populációméret ismerhetô meg. Továbbá, ahogyan már említettük, a tisztán anyai vagy apai ágon
öröklôdô genetikai markerek segítségével a messze nyúló törzsfák ellenôrzése is lehetséges.
A 3. ábrán viszont világosan látszik az a probléma, amikor egy populáción belül az anyai és az apai vonalakat
molekuláris-genetikai vizsgálatnak vetjük alá. Egy háziasított háziállatfajtán belüli anyai és apai vonalak
vizsgálata során meg kell határozni azokat a genetikai különbségeket, amelyek a fajok keletkezéséhez szükséges
idôszakok viszonyában nagyon rövid idô alatt jöttek létre.
A ló és a szamár közötti ﬁlogenetikai szétválást 2-4 millió évvel ezelôttre feltételezik (Vila et al., 2000). A ló
háziasítása i.e. kb. 4000 évvel történt (Bowling & Ruvinsky, 2000). A törzskönyv-vezetéssel együtt járó célirányos
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tenyésztési programokat csak néhány száz évvel ezelôtt vezették be. A lipicai ló (a 18. század eleje óta) és az
angol telivér (a 18. század vége) a legrégebbi származási feljegyzésekkel rendelkezô fajták. Az arab ló célirányos
tenyésztése ugyan sokkal megelôzi a lipicai lóét és az angol telivérét, de írásos feljegyzéseket csak mintegy 100
éve vezetik. A ma képviselt törzseket legfeljebb csak 1800-ig tudjuk nyomon követni.
Ha a fajtán belül ki kell zárnunk egy anyai vagy egy apai vonalat, nagyon fontos, hogy jelentôsen változékony
DNS-marker rendszerrel dolgozzunk, amely a vonalak közötti genetikai különbséget felismerhetôvé teszi (lásd
a 3. ábrát).

DNS MARKERRENDSZER AZ APAI OLDALI SZÁRMAZÁS MEGHATÁROZÁSÁRA
Minden olyan DNS szakaszt, amelynek egy populációban két vagy több allélja van, polimorf genetikai
markernek nevezünk.
• bázishelyettesítés
Az allélok közötti különbség a bázisok kicserélôdésébôl ered. A folyamatot egypontos nukleotid
polimorﬁzmusnak (SNP) nevezzük. A bázishelyettesítés az Y-kromoszómán viszonylag ritkán fordul elô. Ezért
az egypontos nukleotid polimorﬁzmus az apai származásokban adódó különbségek meghatározására csak
nagyon ritkán alkalmasak. Ahhoz, hogy a különbségek meghatározásához elegendô mennyiségû SNP markert
találjunk, az egyedek Y-kromoszómáinak jelentôs DNS-szakaszait kellene szekventálni (Dorit, et al., 1995;
Hammer, 1995; Whitﬁeld et al., 1995).
Az Y-kromoszómális SNP markerrendszer a különbözô fajok közötti ﬁlogenetikai kapcsolatok feltárására
alkalmas. A sokkal rövidebb történelmi folyamatok vizsgálatára, mint amilyen a különbözô háziállatfajták
fajon belüli fejlôdése, különbözô DNS mikroszatellit-markerek állnak rendelkezésre, amelyeknek jelentôsen
nagyobb a felbontó ereje, nagyobb valószínûséggel találhatók meg a különbségek (Roewer et al., 1996).
• DNS-mikroszatellitek
Bizonyos repetitív DNS-szakaszok esetében, mint amilyenek pl. a DNS-mikroszatellitek (MS), az allélok nem
az egyes bázisok kicserélôdésében különböznek egymástól, hanem az ismétlôdô terület eltérô hosszában (lásd
a 16. fejezetben). A mikroszatellitek mutációs rátája sokkal nagyobb, mint a bázishelyettesítések elôfordulása.
Ez kedvez az új allélok létrejöttének. A polimorﬁzmus mértéke – egy populációban egy mikroszatellit átlagosan
7,7 allélt jelent – (Dewoody & Avise, 2000), a nagy száma – a gerincesek genom-állományában mintegy 10.000100.000 – és az egyszerû vizsgálati módszer miatt a mikroszatellit az utóbbi években a genetika számos területén
elônyben részesített markerrendszer lett (Goldstein & Schlötterer, 1999).
Az Y-kromoszómális MS épp olyan polimorf, mint amilyen autoszóm, és ezért a populáción belüli apai
oldali származás vizsgálatára nagyon alkalmas (Heyer et al., 1997). Embereken változó Y-kromoszómális MS
marker analízissel apai oldali származásokat állítottak össze, amelyek etnikai csoportok bizonyos öröklôdési
tradícióit, pl. nevek (Hill et al., 2000; Sykes & Irven, 2000) és tisztségek (Skoreczki et al., 1997) apai ágon való
továbbadása, tükrözték. Bhattacharyya et al. (1999) Y-kromoszómális markerekkel igazolták, hogy Indiában
a kasztokba osztott etnikai csoportok között nincs géncsere. Az apai oldalági törzsfáknak, amelyekre néhány
generáció visszanyúlik, az ellenôrzésére is alkalmas a változó Y-kromoszómális markeranalízis (Foster et al.,
1998). Az Y-kromoszómális mikroszatellitek a származás-ellenôrzés sajátos eseteiben különösen hasznosak,
nevezetesen, amikor egy hímivarú egyed potenciális apjáról nem áll rendelkezésre DNS minta, de helyette az
apa egyik apai rokonának Y-kromoszómális genotípus vizsgálata elvégezhetô (Kayser et al., 2000).
A háziállatok Y-kromoszómális variánsainak vizsgálata az Y-kromoszómális marker variabilitását mutatta a
szarvasmarhánál (Liu et al., 2003), a kutyánál (Natanaelsson et al., 2006) és a juhnál (Meadows et al., 2006).
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A lipicai fajta klasszikus méntörzsei
A lipicai fajta szerkezetében klasszikus méntörzseken és kancacsaládokon alapszik. A klasszikus lipicai lovak
hat régi méntörzse döntôen meghatározta a tenyésztést. Mivel a származási adatokat 1701 óta feljegyezték, a
mai élô lipicai mének szinte hiánytalanul visszakövethetôk törzsapjukig. Az emberi vezetéknév öröklôdésének
tradíciójához hasonlóan a lipicai mének is törzsalapító apjuk nevét öröklik tradicionálisan. Még ma is minden
mént az ôsrôl neveznek el. Egy Favory mén ﬁa továbbra is a Favory nevet viseli, egy Pluto hímivarú utóda pedig
Pluto marad (lásd a 4. ábrát).

4. ábra Favory Narenta (szül.: 1988) családfája; a mének fehér-, a kancák szürke alapon jelöltek (Wallner szerkesztése)

Az 5. ábrán 17 ma még élô Favory törzsbeli mén apai oldali rokonsági kapcsolatait, illetve a mének születési
helyeit tüntettük fel.

5. ábra A Favory törzs családfája (Wallner szerkesztése)
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A LIPICAI TÖRZSEK GENETIKAI VIZSGÁLATA Y-KROMOSZÓMÁLIS MARKEREKKEL
A lipicai lovat két évszázada a méntörzsek szerint tenyésztik, ennél fogva a méntörzseknek nagyon nagy
jelentôséget tulajdonítanak. Nem meglepô tehát, hogy a méntörzsek genetikai meghatározását célul kitûzô
kutatásra igény merült fel. E kutatással biztos alapokra helyezhetô a származás, és a törzskönyvek helyességét
is ellenôrizni lehet.
Az Y-kromoszóma szekvencia variációi
A lipicai fajta méntörzseinek genetikai differenciálásához elôször a ló Y-kromoszómális DNS szakaszait izoláltuk
célirányosan (Wallner, 2001). Hat, összesen mintegy 2638 bázispár hosszúságú DNS-szakaszt szekventáltunk a 8
lipicai méntörzs egy-egy képviselôje tekintetében. A méntörzsek ma élô képviselôi között apai ágon nem tudtunk
szekvencia-eltérést kimutatni az Y-kromoszómán, mindannak ellenére, hogy a lipicai fajta alapító ménjei részben
nagyon különbözô fajtáktól és földrajzilag egymástól távol esô területekrôl származnak.
Egy méntörzsnek egy ménjét szekventáltuk. Minden egyednél találtunk egy azonos szekvenciát. A ló és a
Przewalski ló között (2 pontmutáció), illetve a ló és a szamár között (44 pontmutáció) nagyon jól megtaláltuk
a különbségeket (Wallner et al., 2003).
Y-kromoszómális mikroszatellitek
Mivel úgy tûnt, hogy a pontmutációk a méntörzsek meghatározásának nem megfelelô markerrendszerét
nyújtják, 6 kromoszómális mikorszatellit-markert izoláltunk (Wallner et al., 2004). Még a mikroszatellitekkel
sem tudtunk különbséget meghatározni a különbözô méntörzsek ma élô képviselôi között, holott a nagyobb
mutációs ráta miatt azok alkalmasabbak e vizsgálatra. Minden megvizsgált egyednek ugyanaz volt a haplotípusa
(lásd a 6. ábrát).

6. ábra A vizsgálatba vont összes lipicai mén Y-kromoszomális mikroszatellitének ampliﬁkációs proﬁlja. A fekete csúcsok jelzik a mikroszatellitek
allélhosszúságát. Ennek megfelelôen az EcaA16 nevû mikroszatellit allélhosszúsága 157. Az EcaYH12 az Y-kromoszómán triplikált formában
jelenik meg, és minden génhelynek más a hosszúsága (nevezetesen 96, 100 és 102). Lásd Wallner et al. 2004 munkáját is.

Mely okok vezethetnek erre az eredményre:
• Hiba van a lipicai lovak származásában, vagyis a ma élô egyedek már nem az alapító mének Y-kromoszómális
genotípusát képviselik.
Ez a lehetôség valószínûtlennek tûnik. A mitokondrionális DNS genetikai vizsgálatok (lásd a 17. fejezetben)
jól meg tudták határozni a kancacsaládokat. (Kavar et al., 2002).
• A ló Y-kromoszómájának szekvencia-variabilitása annyira kicsi, hogy minden alapító ménnek ugyanaz volt
az Y-kromoszómális haplotípusa. Ezért a méntörzseket nem lehet genetikailag meghatározni.
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Ahhoz, hogy e hipotézist alátámasszuk, bôvítettük az adathalmazunkat, és vizsgálat alá vontunk további,
nagyon különbözô fajtákból eredô 41 egyedet (lásd a 1. táblázatot). A megvizsgált lipicai mének DNS mintái
még az eredeti tenyésztési helyen lévô egyedekbôl származtak. A bôvített adathalmazban olyan egyedek
szerepeltek, amelyek a lipicai ló alapító fajtáihoz tartoztak, pl. arab, andalúz, kladrubi. A továbbiakban olyan
fajták egyedeit választottuk ki, amelyeknél a fajtatörténet során minimális esély volt a más fajtákba tartozó
egyedekkel keveredni. Ehhez a csoporthoz tartozott az angol telivér, amelynek 1793 óta zárt törzskönyve van.
Az izlandi póninak is sajátságos a tenyésztés-történelme, hiszen már i.u. 930-ban ló-behozatali tilalom volt
érvényben a szigeten, így az állományt ezen idôponttól tekintve, izoláltan, fajtatisztán tenyésztették (Schwark,
1988). A vizsgálat tárgyát képezték még a fenotípusosan nagyon különbözô shetland póni és a nóri hidegvérû,
illetve a földrajzilag egymástól nagyon távol esô tenyésztkörzetben élô lovak (Achal Tekini Oroszországból,
mongol kisló).
1. táblázat Vizsgálatba vont lófajták

achal teke

Amerikai saddlebred

andalúz

appaloosa

eredeti arab

osztrák melegvérû

berber

konemara

izlandi póni

ír tinker

kladrubi

lipicai

mangolarga marchador

mini shetland

missouri foxtrotter

mongol háziló

new forest póni

nóri

norvég fjord

oldenburgi

paint

pinto

quarter

shagya-arab

shetland

póni shire

tarpán

angol telivér

trakehneni

ügetô

welsh póni

württembergi

Ezen vizsgálatok eredménye egyértelmû volt. A vizsgált fajták ménjei között, az összesen 2638 bázispár
hosszúságon nem találtunk szekvencia-eltérést. Az Y-kromoszómális mikroszatellit-vizsgálat is ugyanazt az
eredményt adta az összes mén esetében. A legkülönbözôbb származású 41 vizsgált mén mind ugyanazzal az
Y-kromoszómális haplotípussal rendelkezett. Ezek alapján joggal feltételezhetjük, hogy a lipicai méntörzsek
alapítóinak is ez volt a haplotípusa.
A háziállatfajok közül a ló az egyetlen olyan genetikai különlegességet jelentô faj, amelyiknek az
Y-kromoszómáján nem véltünk variabilitást felfedezni. Ezzel szemben a kancacsaládok meghatározására
használt mitokondrionális DNS vizsgálatok nagyon sok variánst eredményeztek (lásd a 17. fejezetben), és
nemcsak a lipicai fajtában (Kavar et al., 2004), hanem más lófajtákban is (Vila et al., 2001 90 különbözô mtDNS
haplotípust talált).
Lindgren et al. (2004) 15 különbözô fajta 52 lovának összesen 14.300 bázispár hosszúságú Y-kromoszómáját
szekventálta, hogy Wallner (2004) megﬁgyeléseit ellenôrizze. A fent leírt 6 mikroszatellitet (Wallner et al.,
2004) is jellemezte. Ez a kutatócsoport sem tudta meghatározni a ló Y-kromoszómájának a polimorﬁzmusát. A
számítások szerint a ló Y-kromoszómájának a variabilitása 10-30-szor kisebb, mint az emberé.

HIPOTÉZISEK A LÓ Y-KROMOSZÓMÁJÁNAK KIS SZEKVENCIA-VARIABILITÁSÁRA VONATKOZÓAN
Megvitattuk, hogy a szelekció felelôs lehet az Y-kromoszóma kis szekvencia-variabilitásáért. A ló
Y-kromoszómájának eddig leírt 32 génje között találunk olyanokat (fôként a Sry és az Usp9y), amelyek a
hímivar kialakulásáért felelôsek. Az Y-kromoszóma hiányzó rekombinációja miatt az egész Y-kromoszóma úgy
mûködik, mint egy egyetlen párosítási csoport, vagyis a pozitív és a negatív mutáció közvetlenül hat. Bármely
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génhelyen történô egyetlen elônyös bázishelyettesítés bizonyos körülmények között a teljes kromoszóma
rögzítéséhez vezethet („genetikai stoppos” – „genetic hitchhiking”), az összes többi Y-kromoszómális variáns
elvész (Maynard Smith & Haigh, 1974). A lóra vonatkozóan nincs ugyan konkrét publikáció, amely leírja a
„genetikai stoppos” jelenségét, de nem zárható ki, hogy a kis variabilitásnak ez az oka.
Másrészt, egy populációban a DNS-szakaszon megﬁgyelt variabilitást a mutációs ráta és az effektív
populációnagyság (lásd a 11. fejezetben) határozza meg (Hartl & Clark; 1989). Az Y-kromoszóma effektív
populációnagysága közvetlenül korrelál a tenyésztésben lévô hímivarú egyedekkel. Az anyai ágon öröklôdô
haploid mitokondriális genomra ugyanez a korreláció érvényes a populációnagyság és a nôivarú egyedek között
(Hedrick, 2000).
Az Y-kromoszóma és a mtDNS effektív populációnagysága a szaporodásban részt vevô azonosan sok
hímivarú és nôivarú egyednél azonosan nagy (1:1 ivararány). A ló esetében viszont ez a feltétel sem természetes
körülmények között, sem az emberi befolyással tenyésztett populációra nem érvényes. Azt, hogy a tenyészmének
és a tenyészkancák effektív populációnagysága nem azonos, a törzskönyvekben lévô számok igazolják. A német
ügetôló tenyésztésben 1993-ban 3583 kancát 321 mén fedezett. A német trakheneni lótenyésztésben összesen
4764 kanca és 266 mén található, amelyek közül 61 mén apai ágon a „Dampfroß” nevû ménre megy vissza.
Összehasonlításképpen, a lipicai fajta európai ménesi populációjában összesen 420 kancát 82 mén fedezett,
ami sokkal kedvezôbb arány, mint amit az elôbb említett kereskedelmi fajták esetében meg lehetett állapítani.
A monomorf Y-kromoszóma jelensége és az összehasonlíthatóan nagyobb mitokondrionális variabilitás (lásd a
17. fejezetben) a lótenyésztésben érvényesülô jelentôs ivari egyensúlyhiányt mutatja. Genetikailag csak nagyon
kevésszámú mén járul hozzá a mai „háziasított lóhoz”. A modern tenyésztési stratégiákban is az a jellemzô,
hogy sok kancát kevésszámú ménnel fedeztetnek, vagyis a törzsek létszámát csökkentik.
A lótenyésztésben a poligénia önmagában nem eredményezheti az Y-kromoszómális variabilitás teljes
veszteségét. Legalább a fajták között különbséget kellene találnunk. Lindgren et al. (2001) azt a következtetést
vonta le, hogy a komoly reprodukciós-egyensúlyhiány már az ôskôkorszakban jellemzô volt, amikor a lovak
fontos táplálékforrásként szolgáltak. A kancákat tenyésztették, a mének többsége pedig már a reprodukció
elôtt a táplálékforrás-szerzés áldozatául esett. Ennek következtében az Y-kromoszóma variabilitása esetleg már
akkor lecsökkent, amikor mintegy 6000 évvel ezelôtt a vadlovakat háziasították. Amikor aztán a háziállatokat
illetve az állattartás ismeretét egyik generációról a másikra továbbadták, akkor a háziasított mének cseréjével az
elôfordulhatott; a kancák esetében ezzel szemben vadon élô autochtón egyedeket fogtak be.
Végül megállapíthatjuk, hogy a lipicai ló Y-kromoszómáján és mtDNS-én továbbá az egész populáción
megﬁgyelt DNS-szekvencia nagyon hosszú tenyésztési gyakorlat eredménye. Az is elmondható, hogy vannak
olyan tényezôk, amelyek már jóval a domesztikáció elôtt kifejtették hatásukat. A ló Y-kromoszómájának
ismertetett monomorﬁája tekintetében végérvényes, egyértelmû kijelentés nem tehetô.
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19. fejezet

XIX. ábra (Piberi szövetségi ménes)
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19. FEJEZET
MONIKA SELTENHAMMER, ELIANE MARTI, SÁNDOR LAZÁRY, INO ČURIK ÉS
JOHANN SÖLKNER

Egészség, ellenálló-képesség és hajlam
A lipicai ló a betegségekkel, illetve biológiai folyamatokkal kapcsolatos tanulmányok elvégzésére is közel
ideális populációnak bizonyul, mert genetikailag jól lehatárolható, zárt populációt alkot, és nagyszámú egyede
ugyanolyan környezeti feltételek között él. Ebben a fejezetben a lipicai lovak betegségeit és az azokra adott
immunválaszokat foglaljuk össze. Egyetlen itt ismertetett betegség sem konkrétan a lipicai lóra jellemzô,
sôt, azoknak nem is gyakoribb az elôfordulása a fajtában. Annak ellenére, hogy Wollinger et al. (1979) a
beltenyésztési depresszió következményeként vélelmezte az osztrák lipicai lovak egykori egyre növekvô fertilitási
és vitalitási problémáját, az utóbbi években egyetlen egy olyan tudományos vizsgálat sem folyt, ami alá tudta
volna támasztani ezt a feltételezést.

MELANÓMA
A melanóma (melanocitás daganat) a melanint termelô sejtek (melanotica) daganata (Pully & Stannard;
1990). A melanóma különösen ún. valódi szürke, idôsödô lovakra jellemzô jelenség (Kitt, 1921). Ezen egyedeknek
6%-a érintett a pigmentsejt daganatban (Head, 1953) és 15%-a (Cotchin, 1960) a bôrdaganatban. Sundberg
et al. (1977) szerint a melanóma – 3,8%-os gyakoriságával – a daganatok fajtái közül a lófélék szarkoidját és az
elszarusodó laphám-karcinómát követôen a harmadik helyen áll.

1. ábra A lipicai lovak is sokszor feketén, de minden esetben szürkétôl eltérô (színes) szôrtakaróval jönnek világra (Fotó: Slawik)
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A melanóma általában ivartól függetlenül jelenik meg a felnôtt, illetve idôsödô lovakon (McMullan, 1982).
Az egyedek színe és a daganat elôfordulása közötti összefüggés vitathatatlan. McFadyean már 1933-ban írt
arról, hogy a 15 évesnél idôsebb szürke lovak kb. 80%-a melanómás; a szürkétôl eltérô színváltozatú egyedeken
csak ritkán jelentkezik (ebben az esetben az életkortól függetlenül). Eszerint a melanóma különösen a szürke
színt nagyobb arányban képviselô fajták egyedein gyakori (pl. lipicai, camargue, arab, percheron, cartujano,
andalúz, lusitano).
Evolúciós szempontból tekintve az ôszülés (kevésbé aktív melanociták) a melanómás szürke lovaknak
szelekciós elônyt szerzett a más színváltozatú (normál aktivitású melanociták) lovakkal szemben. A szürkétôl
eltérô színváltozatú lovakon a betegség lefolyása sokkal agresszívabb, ezek a lovak hamarabb elhullanak a
melanómában, mint a megôszülô (szürke) lovak. Ebbôl talán az is kiderül, hogy a daganat gyakorlatilag miért
kizárólag a valódi szürke lovakon, vagyis a színesen világra jött (1. ábra) és idôsebbé válásával többé-kevésbe
hirtelen megôszülô lovakon (Evans et al., 1990) fejezôdik ki.
Jeglum (1999) azt a nézetet képviseli, hogy a szemek és a végbél környékén kezdôdô (többek között a szürke ló
melanómájának elôfordulási helyein) ôszülési folyamat során az azzal együtt megváltozó melanin-metabolizmus
miatt új pigmentsejtek stimulálódnak. Ez a folyamat vagy rosszindulatúvá fajul, vagy valószínûleg a melanin bôrbe való túltermelésével stimulálja magát, ráadásul olyan helyen, ahol a melanóma elsôdlegesen elôfordul.
A szürke lovak egy részében, kb. az életük második felétôl kezdôdôen az addig pigmentált bôrön a
depigmentáció tünetei jelentkeznek. Úgy tûnik, ez a bôrpigment-veszteség genetikailag meghatározott, az
egyed idôsebbé válásával az egész bôrfelületre szétterjedhet, és a melanómától függetlenül jelenik meg (Gebhart
& Niebauer, 1977).
Jelenleg különbözô feltevések léteznek a szürke ló melanómájának patogenezisével kapcsolatban, de
egyértelmû magyarázatot eddig az idôpontig még nem találtak. Yager et al. (1993) is eltérô melanóma
fejlôdéseket különböztet meg.
Éppen az a tény, hogy az ôszülô lovak különösen érzékenyek a melanómára, genetikai hatásra enged
következtetni. Ebbôl következik a probléma komplexitása is, hiszen a melanin szintézisében, illetve a
melanociták végsô fázisban való érésében nagyon sok gén
vesz részt (Desser et al., 1980).
Ahogyan korábban már említettük, a melanóma (lehet
egy-egy, de szétterjedve is) elsôdleges elôfordulási helye a
farokrépa alsó része (2. ábra), a gát, és a külsô nemi szervek.
A primer daganatok mérete 1 cm-nél kisebbtôl egészen a
20 cm-es nagyságúig is elôfordulhat, laposak, domborúak,
illetve nyelesek és olykor fekélyesednek. (Dahme & Weiss,
1999; Fleury et al., 2000). További érintett terület lehet a
fültômirigy (parotis), illetve a parotis nyaki nyirokcsomó,
a tôgy, a végtagok distalis része, a szem (3.a és b ábra), a
száj (ajkak) (Fleury et al., 2000) és a gerincoszlop. Az
utóbb említett területeken áttét is lehet. A legtöbb primer
bôrdaganat (borsó nagyságútól a cseresznye nagyságúig)
az ajkak, a szemhéj, az orrcimpák, a ﬁtyma és a végbél
környékén jelentkezik, ahol a bôr különösen pigmentált
(Talukdar et al., 1972; Talukdar, 1973).
Az ismertetett elôfordulási helyeken kívül a szakirodalom
számos olyan területet említ még, ahol az elsôdleges daganat
elôfordulhat.
2. ábra Csomószerû melanóma (egészen a tyúktojás nagyságú méretig);
részben egymásba érô, perianálisan, illetve a farokrépa ventralis oldalán
helyezôdô. (4-es fokú melanóma) (Fotó: Seltenhammer)
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3. a és b ábra Melanóma az alsó szemhéjon (Fotó: Seltenhammer)

A melanómák nagy része kezdetben jóindulatú, ennek ellenére rosszindulatúvá válhatnak (Gorgham & Robl,
1986). Pulley és Stannard (1990), Levene (1979) és Jubb et al. (1993) ezzel szemben azon a véleményen vannak,
hogy a szürke lovak melanómája csaknem mindig jóindulatú. Az eltérô vélemények szintézisét követôen a
szürke ló melanómájáról az alábbi kép alakul ki bennünk: a pigmentsejt-daganat éveken keresztül jóindulatú, és
az egyednek csak idôsebb életkorában kezd áttét kialakulni. Az áttétek mikroszkóp alatt nagyon jól látszódnak,
többnyire szétterjedtek, csak ritkán inﬁltratívak; nagy esélye van annak, hogy a melanóma a nyirokszövetbe
hatol (limfogén áttétel).
A lipicai ló kitûnôen alkalmas a „szürkeszín-melanóma” vizsgálatára. Nemcsak azért van ez így, mert a fajta
meghatározó színe a szürke, hanem azért is, mert a törzskönyvi adatok által alátámasztott biztos származás a
betegség elôfordulása genetikai okainak a megítélését is lehetôvé teszi.
Seltenhammer et al. (2001) tanulmányában 5 ménes összesen 296 lovát vizsgálta meg (megtekintéssel,
tapintással) melanómára. A négy évesnél ﬁatalabb egyedek és a szürkétôl eltérô színû egyedeket nem vonta be
a vizsgálatba. Az 1. táblázat a megvizsgált lovak ivari megoszlását mutatja a ménesekben.
1. táblázat A ménesek vizsgálatba vont lipicai lovai

MÉNES
Piber & Bécs(A)
Ðakovo (HR)
Kistapolcsány (SK)
Lipica (SLO)
Szilvásvárad (H)
MINDÖSSZESEN

KANCÁK

MÉNEK

ÖSSZESEN

68
26
27
35
50
206

60
7
4
17
2
90

128
33
31
52
52
296

Seltenhammer et al. a diagnózisokat 6 különbözô kategóriába osztotta (0: melanóma-mentes; 5: metabolikus
anyagcsere-zavarokkal járó jelentôs szervi áttétek) (2. táblázat).
2. táblázat A melanóma elôfordulásának klinikai fokozatai (1-5)

0 fokú:
1 fokú:

2 fokú:
3 fokú:
4 fokú:
5 fokú:

klinikai értelemben melanóma-mentes
önállóan álló, akár lencse nagyságú csomók, illetve plakkszerû bôrkiütések formájában jelentkezô
melanómaszerû képzôdmények a farokrépa alsó oldalán, a perianalis, illetve a perinealis részeken, amik a szürke
lovak melanómájának elôfordulási helyei
több lencse-nagyságú, illetve különálló, borsó nagyságú csomók, gyakran a melanóma elôfordulási helyein
jellemzô plakkszerû, melanómához hasonló képletek mellett
egy vagy több, akár tyúktojás nagyságú csomó a melanóma jellemzô elôfordulási helyén az intra- illetve a
subcutan régióban, és részben a ﬁtymán, kisebb csomók esetleg más testrészeken (pl.: ajkak).
kiterjedt, egymásba folyó csomók, bôrrel még fedett kisebb fekélyesedések. Melanóma található a bôrnyálkahártya átmenetben (rektum, vulva), a destrukció, áttét
a melanóma exofítikus növekedése, a tumorcsomók felsô felülete nedves, nagy mértékben fekélyesedett,
destrukció, paraneoplasztikus szindrómák (pl. kachexia) többnyire szervi áttét.
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Összességében azt állapították meg, hogy a daganat elôfordulási helye a lipicai lovon is a farokrépa alsó
része és az anális, perianális területek (4.a és b ábra). A farokrépának különösen a ventralis oldalán lehetett
megállapítani a gyakran csak egészen kicsi, kölesmag nagyságú léziókat, amelyek néha plakkszerû, egymásba
folyó elváltozásoknak tûntek. Ilyen esetben a bôr feszülése miatt a farokrépa dorsalisan maximálisan hajlított.
A farokrépa alsó részén, az anális, perianális régióban néha fekélyesedô primer tumorokat lehetett látni.
1. fokú

3. fokú

4. a és b ábra A melanóma második táblázat szerinti mértékei (Seltenhammer)

Az „1. fokú” megbetegedés többnyire a farokrépa ventralis oldalán lévô, kölesmag nagyságú vaskos csomót
jelentette. A korai stádiumú, egymásba folyó plakkszerû léziók is az „1. fokú” megbetegedés csoportjába kerültek.
Az anális és a perianális területek elváltozását, a farokrépa sértetlenségét 5 egyeden ﬁgyeltük meg. Két egyeden
(1 mén és 1 kanca) gyerekököl nagyságnyi, pararektális melanóma-csomót diagnosztizáltuk. Ezek mindkét
esetben jól elkülönültek a környezô szövetektôl, nem a fallal együtt nôttek, durva, rugalmas tapintásúak voltak,
és úgy tûnt, hogy a végbélt nem szûkítik. A fültômirigynek csak csekély mértékû érintettségét tapasztaltuk a
vizsgált lipicai populációban, mindössze 3 lovon. A daganat fekélyesedését 4 esetben tudtuk megállapítani. A
szeméremtest bôr-nyálkahártya átmenetének daganatos elváltozását 2 kancán mutattuk ki, esetükben a vagina
nyálkahártyája is érintett volt. A tôgy durva, rugalmas melanómás elváltozása 3 kancán volt megﬁgyelhetô.
A herezacskó kicsi, durva tapintású lézióit összesen 3 ménen lehetett diagnosztizálni. Egyéb testrészeken, pl.
pofa, törzs, végtagok, elôforduló melanómát csak 3 egyeden állapítottunk meg. Az egyik esetben az a mén alsó
állkapcsán volt felismerhetô. Egy másik esetben egy kb. 2 cm nagyságú durva tapintású, rugalmas daganatcsomó
volt a jobb szemzugban. A harmadik ménnek a félig hártyás, illetve a félig inas izmának közelében volt daganatos
csomó. A szemhéj daganatos elváltozását a vizsgálat során egyetlen egy lovon sem diagnosztizáltuk.
Csak klinikai vizsgálatokkal – további speciális vizsgálatok nélkül – „5-ös fokú” melanóma megbetegedést
nem tudtunk megállapítani, mert a „4-es fokú” megbetegedésbe tartozó egyedek, jó testfelépítésük miatt (a
melanómás megbetegedés egyetlen egy lovat sem akadályozott a tenyészállatként, hátaslóként és kocsilóként
való használatban) nem szenvedtek a szervi áttétek miatt kialakuló metabolikus anyagcsere-zavarokban.
Az 5. ábra a megbetegedés mértékének százalékos megoszlását mutatja a 4-15 éves (228 ló) és a 16, és annál
idôsebb lovak (28 ló) esetében. A lovak 75%-ában állapítottunk meg melanómát, ezen lovak mindegyike15
évesnél idôsebb volt. A klinikai tüneteket mutató lovak 11%-ában a melanómás eseteket a 4-es fokú
megbetegedéshez soroltuk. A graﬁkonon egyértelmûen látszik, hogy a ﬁatalabb lovak több mint a fele esetében
(57,5%) 0-fokú megbetegedés állapítható meg, és csak 2,2%-ban diagnosztizálható 4-es fokú megbetegedés.
Ebbôl egyértelmûen kiderül az is, hogy a melanóma életkorral összefüggô megbetegedés.
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15 év
15 év

5. ábra A melanóma kialakulásának mértéke az életkor függvényében (%) (Seltenhammer szerkesztése)

Az anális és perianális területek folt- és vitiligoszerû pigmenthiányát a lovak felénél, különösen 10 éves kor
fölött lehetett megállapítani. Hat egyednél ez a fajta elváltozás nagyon kifejezett volt. A depigmentált foltokon
belül kizárólag szürkéskék dermális melanómákat ﬁgyeltünk meg, amelyek az emberi kék naevusra (Naevus
coerulus) emlékeztettek. A következô ábra a melanóma különbözô testrészeken való elôfordulásának százalékos
megoszlását mutatja.
A klinikai vizsgálatba bevont egyedek rektális palpációjával megállapítottuk, hogy sem a bélen, sem a szakrális nyirokcsomókon nem volt gyanús, daganatra utaló elváltozás. Mindkét pararektális melanóma jól lehatárolt
volt. Az egyedeket nem akadályozta a bélsárürítésben.

A melanóma elôfordulási helye

a farokrépa ventralis
oldala
perianális, anális tájék és a
farokrépa ventralis része
tôgy/herezacskó

A melanóma elôfordulásának %-a

perianális, anális tájék
a perianális melanóma
fekélyesedése
fültômirigy
egyéb testrészek
vulva; bôr-nyálkahártya
átmenet
pararektalis tájék

Testtájék

szemszöglet
állcsont

6. ábra A melanóma elôfordulási helyei a szürke
lovon

a félig hártyás és a félig
inas izmok közötti részen
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19. fejezet

A melanóma és a vitiligo továbbá az ôszülés genetikai vizsgálata a lipicai lóban (Ino Čurik, Johann Sölkner,
Monika Seltenhammer és Thomas Druml)
A szürke lovak melanómájának öröklôdô összetevôit elôször Rieder et al. (2000) és Seltenhammer et al.
(2003) vizsgálta. Rieder (2000) szegregációanalízissel (lásd a 11. fejezetben) nem tudta igazolni a melanóma
öröklôdését (monogenetikai, poligenetikai, vegyes öröklôdés). Ennek ellenére minden olyan modell, amely
poligenetikai komponenst is tartalmazott, jelentôsen jobban illett az adathalmazra, szemben a csak genetikai
komponenseket tartalmazókkal. A vizsgálatba vont lovak létszáma (71) kevésnek bizonyult a melanóma
öröklôdésével kapcsolatos állítások megfogalmazásához. A jóindulatú melanóma és a szürke színváltozat (a
szürkétôl eltérô színváltozatokkal szemben) egyidejû elôfordulása miatt genetikai összefüggés állapítható meg
a két jelenség között. Az ôszülési folyamatot Čurik et al. (2002; 2004) tárgyalja (lásd a 14. fejezetben).

7. ábra Szürke ménes Piberben a még sötét színû csikókkal (Piberi szövetségi ménes, Slawik)

Az ôszülési fokokat az ún. L*a*b színskála L paraméterének (Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság
deﬁniálta) segítségével határozzuk meg. Ez a paraméter egyenesen arányos a bôrben található melaninnal,
ami spektrofotométerrel mérhetô (Tóth et al., 2004). Čurik et al. (2002) 351 lóra kibôvített adathalmazból
a melanóma örökölhetôségére 0,24, az ôszülés örökölhetôségére 0,46 értéket számolt. A két jellemzô közötti
korreláció értéke 0,46 volt. A vitiligo olyan megbetegedés, amelynek során a bôr depigmentálódik. Elvesznek
a bôrben a melanociták. Ennek következtében a szôrtakaróval kevésbé borított területeken (szem, pofa,
végbélnyílás) különbözô méretû depigmentált foltok keletkeznek. Ez a megbetegedés emberek esetében széles
körben kutatott. A vitiligo esetében autoimmun-betegségbôl indulunk ki (Ongenae et al.,2003). A betegség
képe hasonló az egeren, a kutyán, a sertésen, a vízi bivalyon és a tyúkon. Szürke lovakon a vitiligo és a melanóma
genetikai értelemben együttes megjelenésével (a vitiligo többnyire az ivarszerveken, a végbélnyíláson és a pofán
jelentkezik) kapcsolatban sokat elmélkedtünk, de nem tudtunk következtetést levonni (Lerner and Cage, 1973;
Gebhart and Niebauer, 1977; Levene, 1980; McMullan, 1982; Fleury et al., 2000 a,b; Seltenhammer, 2000). Az
alábbiakban az ôszülés, a melanóma és a vitiligo közötti genetikai kapcsolat összefüggésére utalunk. A rendszeres
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lipicai méneslátogatások (Ausztria, Horvátország, Magyarország, Szlovénia és Szlovákia) alkalmával aránylag
nagy, 5 éves adathalmazt gyûjtöttünk össze. Elsô lépésben, a három jelenség közötti genetikai mechanizmus
tisztázása érdekében az örökölhetôség és a korrelációszámítás klasszikus populációgenetikai megközelítését
alkalmaztuk.
Az ôszülés mértékének meghatározásához a test négy helyén határoztuk meg a szôrtakaró színét. A
méréseket a 14. fejezetben leírt CR 210 típusú, CIE L*a*b színspektrumú Minolta Kromaméterrel végeztük.
Ezt a mérôrendszert a tudomány már alkalmazta ember bôrbarnulásának (Adhoute et al. 1994) továbbá
állattenyésztési tanulmányokban a hús színének és a termék minôségének (pl. Hopkins & Fogarty, 1998)
megahatározására. A COPERNIKUS-projekt kezdetéig az állatok kvantitatív színgenetikája témakörében
megjelent publikációról nem volt ismeretünk.
3. táblázat A melanóma mértékének és a szürkülés fokának (L) összefoglaló statisztikája a lovak szemrevételezéskori életkorának függvényében

életkor a felméréskor (év)

melanóma mértéke

szürkülés foka

átlag

szórás

átlag

szórás

3

0.27

0.54

42.63

13.35

5

0.93

0.91

57.92

15.34

7

0.53

0.86

68.29

10.36

9

1.09

1.04

73.95

4.51

11

1.10

1.01

73.16

4.92

13

1.54

1.14

72.94

6.06

15 és 16

1.78

1.10

72.83

6.23

> 20

2.23

1.04

76.43

4.11

A vitiligo-t az érintett területek (anális és perianális régiók, tôgy, ﬁtyma, pofa –szem, orrlyukak)
szemrevételezésével pontrendszer alapján ítéltük meg. Az egyes területeken kapott vitiligo értékeket az analízisben
való alkalmazáshoz átlagoltuk. A 8. ábra alapján érzékeltetjük az egyes szintek közötti különbséget.

8. ábra Kancaménes különbözô mértékben szürkült csikókkal (Fotó: Sölkner)

0. fokú

1. fokú

2. fokú

9. ábra A vitiligo mértéke a végbél környékén, 0-4 skálán (Fotó: Sölkner)

3. fokú
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melanóma státusz

szürke szín státusz (L* világossági paraméter)

Az öröklôdés kiszámításához az alábbi környezeti hatásokat építettük be a statisztikai modellbe: ménes x
év x ivari hovatartozás interakció, életkor-csoport. A véletlen hatásokat az alábbi módon határoztuk meg:
additív genetikai egyedhatás, vagyis az egyeden végzett ismételt mérések és egy állandó környezeti hatás. Ezen
számításokból legtöbb információ az anyai és az apai féltestvér-csoportokból eredt. Egyes esetekben egy jelentôs
család kancáira alapoztunk. Vagyis a kancacsaládokból (anyai oldal) és a méntörzsekbôl, genealógiai vonalakból
(apai oldal) egyaránt 27 ivadék eredményét dolgoztuk fel. A 3 jellemzô – ôszülés, melanóma státusz, vitiligo –
és az életkor variációja eltérôen alakult (10. ábra).

életkor (év)

vitiligo státusz

sok apró pötty a törzsön

életkor (év)

életkor (év)

életkor (év)

10. ábra A szürkülés mértéke, a melanóma státusz és a vitiligo foka az életkor függvényében (Sölkner szerkesztése)

Tíz éves korra minden lipicai ló elérte végleges szürke színét. Az ôszülés folyamata gyorsaságának
meghatározásakor, ha az egyes korcsoportokban többféleképpen elôrehaladott állapotú szürke ló van, akkor
a csoportok (azonos korú lovak) létszáma csökkenthetô. A melanóma és a vitiligo (depigmentáció) 5-6 éves
korban kezd kialakulni. Ebben az esetben az adathalmazt is kellô formára kell alakítani. Mivel e két jelenség
idôpontja a graﬁkonon nem egyértelmûen kivehetô, a genetikai paraméter meghatározásához két különbözô
adathalmazt kellett használni. Az elsô adathalmazba az ôszülésre vizsgált, 7 évesnél ﬁatalabb, és a melanóma és
a vitiligo jelenségre vizsgált 7 évesnél idôsebb egyedek tartoztak. A második adathalmazban az ôszülésre vizsgált
8 évesnél ﬁatalabb egyedek, és a melanómára és vitiligora vizsgált 4 évesnél idôsebb egyedek szerepeltek. A 4.
táblázat a két csoport adatait tartalmazza.
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4. táblázat A nyert adatok szerkezete

szürke <7, Mel., Vit. > 6
lovak

szürke < 8, Mel. Vit. > 4

megﬁgyelések

lovak

megﬁgyelések

Szürkülés mértéke

378

573

426

646

Melanóma

361

700

476

892

Vitiligo

316

379

397

469

A jelenségek öröklôdését és a jelenségek közötti korrelációt mindkét adathalmazra vonatkozóan az alábbi
két táblázatban mutatjuk be.
5. táblázat Öröklôdési értékek (átlósan, felsô sorok), az állandó környezet által magyarázott variancia (átlósan, alsó sorok), genetikai összefüggések
(nem átlósan, felsô sorok) és az állandó környezeti korreláció (nem átlósan, alsó sorok) az 1. adathalmazra

Ôszülés

Melanóma

Vitiligo

Ôszülés

0.76 ± 0.07
0.13 ± 0.07

–0.03 ± 0.12

0.66 ± 0.10

Melanóma

0.69 ± 0.31

0.36 ± 0.10
0.32 ± 0.09

0.01 ± 0.20

Vitiligo

0.98 ± 0.08

0.55 ± 0.17

0.36 ± 0.07
0.33 ± 0.08

6. táblázat Öröklôdési értékek (átlósan, felsô sorok), az állandó környezet által magyarázott variancia (átlósan, alsó sorok), genetikai összefüggések
(nem átlósan, felsô sorok) és az állandó környezeti korreláció (nem átlósan, alsó sorok) a 2. adathalmazra

Ôszülés

Melanóma

Vitiligo

Ôszülés

0.76 ± 0.05
0.10 ± 0.05

0.10 ± 0.14

0.69 ± 0.09

Melanóma

0.89 ± 0.15

0.19 ± 0.07
0.41 ± 0.06

–0.06 ± 0.21

Vitiligo

0.86 ± 0.17

0.54 ± 0.12

0.32 ± 0.07
0.36 ± 0.07

Az ôszülésre kapott 0,76-os örökölhetôségi érték nagyon nagy. A Čurik et al. (2002) által kapott 0,46os érték valamivel kisebb, de ez az összes korcsoport modellbe bevonására vezethetô vissza. A melanóma
örökölhetôsége az idôsebb lovak tekintetében közepes értéktartományba esik (h2 = 0,36). Ha az 5-6 éves lovakat
is (2. adathalmaz) bevonjuk a vizsgálatba, az örökölhetôség 0,12-ra csökken. Ennek ellenére az örökölhetôség
erôs genetikai alapja a melanóma terjedésének, amely további molekuláris-genetikai módszerrel lenne
magyarázható. A vitiligo hasonló örökölhetôséggel jellemezhetô a ﬁatalabb lovak esetében (0,36, csökkenô
tendencia). Az analízis legérdekesebb eredményét a 3 jelenség közötti korreláció adja. A melanóma látszólag
nem áll összefüggésben az ôszülés gyorsaságával és a vitiligo elôfordulásával. Ez az eredmény az eddig ismert
hipotézisekkel szemben áll (Lerner és Cage, 1973; Gebhart and Niebauer, 1977; Levene, 1980; McMullan, 1982;
Fleury et al., 2000 a,b; Seltenhammer, 2000). Čurik et al. (2002) tanulmányában a szürke szín és a melanóma
közötti 0,46-os pozitív genetikai korreláció látszólag a véltetlen eredménye, ami a ﬁatal és az idôs lovak
közös analízisére vezethetô vissza. Egy hasonló, a teljes adathalmazt felhasználó analízis 0,27-os korrelációt
eredményezett. A vitiligo és az ôszülés gyorsasága szoros összefüggésben van egymással. Az eddigiek során ezt
a kapcsolatot még nem vizsgálták.
Az eredményekbôl az következik, hogy a melanóma elôfordulásának legalább egyharmada (36%) genetikai
eredetû. Vagyis a melanóma kialakulásának gyakorisága tenyésztéssel befolyásolható. Vizsgálataink kiterjedtek
a beltenyésztés mértéke és a melanóma elôfordulása közötti kapcsolat meghatározására is, de nem tudtuk
bizonyítani, hogy a beltenyésztés hatással lenne a melanómás megbetegedés mértékére (Čurik et al. 2000).
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19. fejezet

A Leif Andersson által vezetett svéd kutatócsoportnak 2005-ben sikerült beazonosítani a 25. kromoszómán
található szürke gént (ECA25). Mivel ezen a területen a pigment-anyagcserét, illetve a melanóma-képzôdést
kódoló gének tekintetében nincs egyértelmû jelölt, abból indulunk ki, hogy a szürke fenotípust egy újfajta
gén mutációja határozza meg (Pielberg et al., 2005). Végül, az SNP analízis és a locusok kapcsolódásának a
hiánya (linkage diequilibrium) eredményeképpen lokalizálni tudtuk az ECA25 gén meghatározó tartományát,
amelynek következtében 4 lehetséges jelölt génre tudtunk összpontosítani. A pontosabb analízisekkel,
amelyekben a lipicai ló ôszülésérôl és az azon képzôdô melanómáról már számos alkalommal megjelent
ismeretek is szerepeltek, a négy jelölt gén egyikében (STX17) inzerciót fedeztünk fel (Pielberg et al., 2008), és
ezzel megfejtettük a szürke gén titkát, amelyre egy génteszt is rendelkezésre állt.
Ennek következtében az ôszülésrôl, a vitiligo- és a legyes, illetve pisztrángszürke szín kialakulásáról eddig
rendelkezésre álló adatokat új világításba tudtuk helyezni, és azokat igazolni tudtuk.
A génteszt nemcsak a homo- és heterozigóta egyedek egyértelmû beazonosítását tette lehetôvé, hanem
ezen génnek a fenotípusra kifejtett hatásának a mértékét is a „kísérô jelenségekkel” együtt. A génteszt szerint a
homozigóta egyedek kétszer olyan gyorsan ôszülnek (lesznek szürkék (fehérek)), az ôszülés folyamata sokkal
korábban elkezdôdik, és a melanóma és a vitiligo kialakulására kétszer annyira fogékonyak, mint a heterozigóták.
A legyes- és pisztrángszürke szín csaknem mindig heterozigóta egyedeken ﬁgyelhetô meg.
Krónikus bronchities/bronchiolitis
A krónikus bronchitis/bronchiolitis a szénában és a szalmában található penészgombával szembeni
túlérzékenységi reakció. A betegségre krónikus köhögés, néha orrváladék-képzôdés és folyás, csökkent
teljesítô-képesség és – rosszabb esetekben – légszomj jellemzô. Elôrehaladott esetben kehességrôl beszélünk.
Az istállókban tartott lovaknak mintegy 30%-a szenved krónikus bronchitisben. A betegség minden lófajtában
elôfordulhat, így a lipicai lovakban is. A krónikus bronchitisre való öröklôdési hajlamot lipicai lovakban,
német és svájci melegvérûekben Marti et al. (1991) és Marti (2001) tanulmányozta. Mindhárom lófajta
esetében bebizonyosodott, hogy a beteg szülôk jelentôsen több beteg ivadékot hagynak maguk után, mint az
egészségesek. A lipicai fajtában a következô eredmények születtek: a piberi szövetségi ménes és a bécsi Spanyol
Lovasiskola 42 lovának szüleirôl tudták, hogy melyiknek van krónikus bronchitise és melyik egészséges. A 42
lovat azok saját diagnózisa (egészséges vagy krónikus bronchitise van) és a nagyszüleik diagnózisa (mindkét
szülô egészséges, egyik szülô beteg, mindkét szülô beteg) alapján csoportokba sorolták (3. táblázat). Abban
a csoportban (16 ló), ahol mindkét szülô egészséges volt, a lovaknak csak 6%-a (1 ló) szenvedett krónikus
bronchitisben. Azokban az esetekben, ahol az egyik szülô (a kanca vagy a mén) volt beteg (17 ivadék), a
krónikus bronchitisben szenvedôk lovak aránya 35%-ra (6 ló) nôtt. A beteg szülôkkel rendelkezô ivadékok (9)
közül 4 (44%) szenvedett a betegségben. A krónikus bronchitis ugyanolyan nagy arányú volt a lipicai fajtában,
mint a megvizsgált 150 svájci melegvérûben (26%). Ezzel szemben a vizsgálatba vont német melegvérûek (90)
40%-ában diagnosztizálták a krónikus bronchitist. Nem tudjuk, hogy a különbségek környezeti vagy genetikai
okokra vezethetôk-e vissza.
A penészgomba elleni szérum immoglobulin E
Az immunglobulin E (IgE) ellenanyag-család, bizonyos fajokban fontos szerepet játszik az allergiák, az ún.
I. típusú allergiák és az endoparaziták elleni védelemben. Az ember esetében régóta ismert, hogy az allergiás,
IgE által közvetített megbetegedésekre, az ún. atópiás megbetegedésekre, mint pl. az asztma, genetikai hajlam
van. Az emberekben többször kimutatták, hogy az IgE nagy vagy kismértékû termelôdését genetikai tényezôk
befolyásolják. Az IgE termelôdésének alapfeltétele az allergénekkel való kapcsolat kialakulása. Vannak olyan
ártalmatlan anyagok, mint pl. a virágpor, a macskaszôr, illetve a penészgomba, amelyek a legtöbb emberben
nem vezetnek betegség kialakulásához, a genetikailag hajlamosakban azonban allergia alakul ki.
Lóban az IgE ellenanyagoknak az allergiában játszott szerepérôl még nagyon keveset tudunk. Feltételezések
szerint a penészgomba elleni IgE a krónikus bronchitis/bronchiolitisnek, a penészgombák elleni túlérzékenységi
reakciónak a kialakulásában játszik szerepet (lásd fent). A penészgomba nagyon sok különbözô alkotóból áll, a
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teljes penészgomba-kivonatnak csak nagyon kis részét alkotják az allergének. Ez kétségtelenül megnehezíti
a penészgomba-allergének diagnosztizálását és kutatását. Az emberekben nem olyan régen több különbözô
penészgomba-allergént azonosítottak, amik tisztán rekombináns fehérjeként elôállíthatók (Crameri, 1998).
A krónikus bronchitisben szenvedô lovak szérumában gyakrabban található rekombináns penészgombaallergének elleni IgE ellenanyag, mint az egészséges állatokban (Eder et al. 2000). Annak eldöntéséhez, hogy
vajon az IgE termelôdését befolyásolja-e a hajlam, elôször a ménes, vagyis a környezeti tényezôk hatását
kellett ﬁgyelembe venni, mert a lovak a széna minôsége, vagyis annak penészgomba tartalma alapján eltérô
mértékben kerültek kapcsolatba az allergénekkel. A lipicai fajta a vizsgálat szempontjából ideális állományt
jelentett, mert a lovak származása generációkon keresztül visszakövethetô, és a különbözô országokban lévô
méneseknek köszönhetôen a környezeti tényezôket is tudtuk tanulmányozni. Hét ménes (Ðakovo, Lipica,
Monetrotondo, Piber, Bécs, Szilvásvárad, Kistapolcsány) 448 lipicai ménjének és kancájának szérumában
lévô, 2 penészgomba-extraktum elleni (Aspergillus fumigatus és Alternaria alternata) és 3 különbözô
tisztán rekombináns penészgomba-allergén elleni IgE ellenanyagot mértük. A vizsgálat eredménye szerint
a méneseknek nagyon jelentôs hatása van az IgE értékek alakulására. Ez nem meglepô, hiszen a különbözô országok éghajlata részben nagyon eltérô, és az etetett széna többé-kevésbé penészgombával fertôzött.
Nagyon érdekes viszont, hogy – az emberhez hasonlóan – a lóban is öröklôdik az IgE kis, illetve nagy
mennyiségben való termelôdése. A penészgomba-extraktum elleni IgE termelôdésének és a rekombináns
allergének (rAspf8) elleni IgE termelôdésének az örökölhetôségi értéke 0,33 és 0,21 volt. (Eder et al., 2001).
A másik két rekombináns allergén (rAlt a1 és rAspf7) esetében nem lehetett örökölhetôséget kimutatni.
Mivel ezekben a lovakban a leukocita antigéneket is meghatároztuk, azt is megvizsgáltuk, hogy van-e
kapcsolat az IgE és az ELA értékek között. Másképpen megfogalmazva azt kerestük, hogy a nagy IgE
értékekkel rendelkezô egyedekben gyakrabban fordulnak-e elô bizonyos ELA allélek, mint a kis IgE értékekkel rendelkezôkben, és viszont. Az ELA a leukociták (fehér vérsejt) felületén helyezkedik el, és fontos
szerepet játszik az immunválaszban, pl. bizonyos anyagokkal szembeni ellenanyag-képzésben. Szilvásváradon szigniﬁkáns kapcsolatot tudtunk kimutatni az ELA A8 és a rekombináns Aspergillus fumigatus allergén elleni IgE között. Az ELA A8 génnel rendelkezô egyedekben sokkal kevesebb esetben volt kimutatható
az ezen allergén elleni IgE, mint az ELA A8 génnel nem rendelkezôk esetében. Érdekes, hogy ez az ELA A8
nevû gén fôként Szilvásváradon jellemzô a lovakban, a többi ménes lovaiban nagyon ritkán mutattuk ki.
Ezzel a vizsgálattal a lipicai fajtában elôször került kimutatásra, hogy az IgE termelôdését befolyásolja a
genetikai háttér, és, hogy a speciﬁkus allergénekkel szembeni IgE-választ a leukocita-antigének befolyásolják
(Čurik et al. 2003). Ezek az eredmények minden bizonnyal más lófajtákra is érvényesek, és egészen biztosan
hozzásegítenek a lovak allergiás reakcióinak a jobb megértéséhez.
Pataszaru
Josseck 1989 és 1991 között a Spanyol Lovasiskola ménjei pataszarujának elváltozásait és biotinnal való
kezelésüket tanulmányozta (Josseck, 1991). A kettôs vakpróbában kimutatta, hogy a 9 hónapon keresztül napi
20 mg mennyiségben adott biotin jelentôsen javítja a pata állapotát. A vizsgálat kiegészítéséül Piberben 22
tenyészkancát és 7 tenyészmént, és más országok méneseibôl további 22 tenyészállatot vont be analízisébe.
Az osztrák lipicai lovak esetében gyakori volt a fehérvonal betegség. Sok ló esetében a pártaszél volt durva,
törékeny, repedezett. A talp sok esetben puha volt. E tüneteket több esetben állapította meg Bécsben, mint
a Piberben lévô, legelôn tartott egyedeken. A más ország méneseibôl származó 22 ló általános értelemben
jobb patákkal bírt, mint az osztrák állomány egyedei. Tendenciáját tekintve összefüggést lehet megállapítani
a patakárosodások és a beltenyésztettség között, azt viszont nem tudta igazolni, hogy a heterozigótaság és a
patakárosodás egymástól függetlenek lennének. Mivel egyes kancacsaládokban jellemzôen nagyobb arányban
fordultak elô pataproblémák, feltételezhetô, hogy a pataszaru minôsége örökletes. Ezen eredmény statisztikai
alátámasztására azonban további vizsgálatok elvégzése szükséges.
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19. fejezet

Ló herpeszvírus 1
A ló herpeszvírus 1 (EHV-1, Equine Rhinopneumonitis Vírus) fertôzés az alábbi betegségtüneteket idézi elô:
1. akut forma: lázas köhögés, tüdôproblémák
2. késôbbi következmények: a vemhes kanca magzatelhalása vetéléssel, néha sántaság.
Piberben 1983 tavaszán ló herpeszvírus járvány tört ki, ami 31 vetélést és 10 elhullással végzôdött sántaságot
eredményezett (Bürki et al., 1984). A lipicai lovak Piberben a járvány kitörése elôtt nem voltak ló herpeszvírus
ellen oltva. A járványt követôen Bürki et al. (1989a és b) tanulmányozták, hogy a lipicai lovat melyik oltóanyag
és milyen oltási protokoll védi meg legjobban a herpeszvírus ellen. Hasonlóan a többi herpeszvírushoz, az
EHV-1 megelôzô oltóanyag (prophylaxe) alkalmazása problémás, mert az csak gyengén immunogén. Azt
más lófajták esetében is igazolták. Bürki azt a következtetést vonta le, hogy az elsô életévben, az évjárati csikó
herpeszvírus elleni védelmére négyszer kell a Pneumabort K® oltóanyagot beadni (Bürki, 1989b).
Az oltást követô ellenanyag-képzôdés
Bodó et al. (1994) nyolc magyar ménes összesen 184 csikójában vizsgálta az ellenanyag-képzôdést, miután
Inﬂuenza equi-1 és 2, továbbá EHV-1 ellen beoltotta azokat. A vizsgálatba bevont egyedek közül 18 szilvásváradi
lipicai ló volt. A többi egyed különbözô fajtákhoz tartozott (angol félvér, nóniusz, angol telivér, ügetô). A
vizsgálat során feltûnt, hogy a kétszeri beoltás ellenére a lipicai csikóknak csak a 30%-ában volt kimutatható az
EHV-1 elleni ellenanyag. A lipicai csikókat az angol telivérek követték; csak 43%-uk esetében (16 csikó) volt
mérhetô az EHV-1 elleni ellenanyag. A többi fajta csikóinak átlagosan 87%-a (ménesektôl függôen 60-100%)
esetében találtak oltást követôen EHV-1 ellenanyagot. Ennek ellenére a lipicai csikók ellenanyag-termelése
nem volt szigniﬁkánsan rosszabb a többi fajta csikóival összehasonlítva. További vizsgálatok szükségesek annak
megállapítására, hogy a lipicai ló és az angol telivér EHV-1 szembeni rossz immunválasza ismét kimutatható-e,
és hogy az összefüggésbe hozható-e a beltenyésztéssel, vagy esetleg más tényezôk hatása alatt áll.
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1. melléklet
A szövegben és a táblázatokban használt rövidítések jelentése:
Ménesek:
AND
Andrássy gróf ménese
B
Bethlen, román lipicai ménes
BA
Bábolna, magyar arab ménes
CAB
Cabuna, Jankovič-i tenyészet
D
Ðakovo, horvát lipicai ménes
DAR
Daruvar
F
Fogaras, román lipicai ménes; az I. világháborút megelôzôen Fogaras Magyarországhoz tartozott
HAV
Havransko, egykori lipicai ménes Bohémiában
KA
Karadjordjevo, szerb ménes
KLA
Kladrub, cseh kladrubi ménes
L
Lipica, szlovén lipicai ménes
M
Monterotondo, olasz lipicai ménes
ME
Mezôhegyes, egykori császári, királyi udvari katonai ménes
MO
Mozsgó, Biedermann lipicai ménes
ORL
Orlovnjak, egykori horvát lipicai magánménes
P
Piber, osztrák lipicai ménes
PET
Petrovo, a stancic-i ménes értendô alatta
PRO
Prónay báró ménese
PSZ
Pusztaszer, Pallavicini gróf lipicai ménese
RAD
Radautz, egykori román császári, királyi, udvari katonai ménes
SA
Szarajevó
S
Szilvásvárad, magyar lipicai ménes
ST
Stancic, horvát ménes
T
Kistapolcsány, szlovák lipicai ménes
TAT
Tata, Esterházy gróf lipicai ménese
TER
Terezovac, Jankovič gróf ménese
TRA
Trautmannsdorf-i ménes
VRB
Vrbik, egykori horvát arab magánménes
VUK; E Vukovár, Eltz gróf ménese
YUG
Jugoszláv ménesi tenyészetek
Fajtajelölések:
OX
arab telivér
XX
angol telivér
BA
barokk ló
FR
fredericksborgi
L
lipicai fajta
KLA
kladrubi

SPADIGLIA

ARGENTINA

AFRIKA

ALMERINA

PRESCIANA/
BRADAMANTE

ENGLANDERIA

EUROPA

STORNELLA/
FISTULA

IVANKA/FAMOSA

DEFLORATA

CAPRIOLA

RAVA

GIDRANE

DJEBRIN

MERCURIO

THEODOROSTA

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Theodorosta

60 Freies Gestüt
(„Radautzerin“)

100 Generale Junior

184 Gidrane

Rava

Capriola

Deﬂorata

Ivanka/Famosa

Stornella/Fistula

Europa

Englanderia

Presciana/
Bradamante

Almerina

Afrika

Argentina

Spadiglia

Sardinia

ALAPÍTÓ KANCA

(Bukovina, 1870 elôtt,
Baron Kaprii)

(Radautz, 1806)

(Bábolna, 1824)

(eredeti arab, 1841)

(Kladrub, 1755)

(Kladrub, 1785)

(Frederiksborg, 1767)

(Kopcsány, 1754/1773)

(Kopcsány, 1784/1771)

(Kladrub 1774)

(Kladrub 1773)

(Kladrub 1782/1777)

(Kladrub 1769)

(Kladrub 1747)

(Lipica, 1767)

(Lipica, 1778)

(Lipica, 1776)

Lipica

Radautz/Lipica

Radautz/Lipica

Lipica

Kladrub/Lipica

Kladrub/Lipica

Kladrub/Lipica

Kopcsány/Lipica

Kopcsány/Lipica

Kladrub/Lipica

Kladrub/Lipica

Kladrub/Lipica

Kladrub/Lipica

Kladrub/Lipica

Lipica

Lipica

Lipica

ALAPÍTÁS
HELYE

Lipica, Piber, Kistapolcsány,
Monterotondo

Lipica, Piber, Monterotondo

Lipica, Piber, Monterotondo,
Karadjordjevo

Lipica, Piber, Kistapolcsány,
Monterotondo, Ðakovo, Vucijak,
Karadjordjevo

Piber, Kistapolcsány

Lipica, Piber, Monterotondo

Lipica, Piber, Kistapolcsány,
Monterotondo, Vucijak

Piber, Monterotondo

Lipica, Piber, Kistapolcsány,
Monterotondo

Lipica, Piber, Monterotondo, Vucijak

Lipica, Piber, Monterotondo, Ðakovo

Lipica, Piber, Kistapolcsány,
Monterotondo, Szilvásvárad

Lipica, Piber, Monterotondo,
Szilvásvárad, Ðakovo, Vucijak,
Karadjordjevo

Lipica, Piber, Kistapolcsány,
Monterotondo, Ðakovo, Vucijak,
Karadjordjevo

Lipica, Piber, Monterotondo, Vucijak,
Karadjordjevo

Lipica, Piber, Kistapolcsány,
Monterotondo, Ðakovo, Karadjordjevo

Lipica, Piber, Kistapolcsány,
Monterotondo, Ðakovo

JELENLEG MEGTALÁLHATÓ

Theodorosta, Wera, Watta,
Theodora

Gratia, Gratiosa

Dubovina, Darinka, Drava

Gaetana, Gaeta, Neretva,
Jadranka

Ravata, Rigoletta, Risanota

Capriola, Alea

Canissa, Capriola, Kremica

Soja, Strana, Noblessa

Stornella, Steaka, Saffa

Trompeta, Traga, Tiberia

Allegra

Presciana, Bona, Romana

Santa, Sistina, Serena,
Slavina, Slavonia, Sitnica,
Avala

Batosta, Basowizza, Brezja,
Lipa

Slava, Sana, Adria

Montesura, Montenegra

Betalka, Beja, Bravissima,
Virtuosa

LEGGYAKRABBAN
HASZNÁLT NEVEK
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231 Mercurio-8 nevû törzsben
(Radautz, 1826)

79 Djerbin nevû törzsben
(Radautz, 1862)

Lipicán két generációig
vezették

Lipicán, Piberben és Radautz-on

Lipica miatt lásd Munja-t.

Alsó-Szombatfalván is
lehetséges

Szilvásvárad: 32 sz.
kancacsalád

RÉSZLETEK

Közvetlen ági élô ivadék - L.I.F által elismert

(A lipicai császári, királyi, udvari ménesben alapított vagy tenyésztésben használt)

NEMZETKÖZI LIPICAI SZÖVETSÉG

SARDINA

1.

NÉV

I. – Klasszikus kancacsaládok

LIPICAI KANCACSALÁDOK

324
2. melléklet

2. melléklet

HAMAD-FLORA

ELJEN-ODALISKA

MISS WOOD

FRUSKA

TRAVIATA

MARGIT

MANCZI

MIMA/NANA

ALKA

KAROLINA

MUNJA

ERCEL

CZIRKA

502 MOZSGO
PERLA

REBECCA-THAIS

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Rebekka I ox

Komámasszony

Czirka

Ercel

Munja

Karolina

Alka

1 Vanda

Maros

Margit

Traviata

Fruska

Miss Wood

Nanczi

111 Hamad

Rendes

ALAPÍTÓ KANCA
(Török, 1847 elôtt)

(Arab, Visnjevci, 1914)

(Terezovac, 1874)

(Terezovac, 19. sz, köz.)

(Terezovac, 1880)

(Ðakovo, 1905)

(Ðakovo, 1885)

(Ðakovo, 1898)

(Daruvár, 1898)

(Cabuna, 1899 elôtt)

(Cabuna, 1902 elôtt)

(Cabuna, 1913 elôtt)

(Vukovar, 1857)

(Ír, 1890)

(Vukovar, 1904)

(Arab, Bábolna, 1861)

Vrbik (Reisner)

Terezovac
(Jankovic)

Terezovac
(Jankovic)

Terezovac
(Jankovic)

Ðakovo (Lipica?)

Ðakovo (Lipica?)

Ðakovo (Lipica?)

Daruvár (Tüköry)

Cabuna
(Jankovic)

Cabuna
(Jankovic)

Cabuna
(Jankovic)

Vukovar (Eltz)

Vukovar (Eltz)

Vukovar (Eltz)

Vukovar (Eltz)

Vukovar (Eltz)

ALAPÍTÁS
HELYE

(Hagyományos horvát lipicai tenyészetben alapított)

NEMZETKÖZI LIPICAI SZÖVETSÉG

RENDES

1.

NÉV

II. – Horvát kancacsaládok

LIPICAI KANCACSALÁDOK

Lipica, Karadjordjevo

Szilvásvárad

Dél-Afrika (magán)

Dél-Afrika (magán)

Lipica, Ðakovo, Vucijak

Vucijak, Karadjordjevo

Vucijak

Ðakovo, Vucijak

Karadjordjevo

Ðakovo, Vucijak

Ðakovo, Vucijak

USA (magán)

Karadjordjevo

Karadjordjevo

Piber, Monterotondo

Ðakovo, Vucijak

JELENLEG MEGTALÁLHATÓ

Thais, Vuka

-

Cintra, Cimbala, Cica

Erdem, Erkelc, Elc

Munja, Rama, Strana

Janja, Lipica

Pliva, Lisa, Cica

Nana, Mima, Ukrina

Karasica

Mara, Bistrica

Trofetta, Tara, Drina

Vuka

Caprice, Blanka, Garbe

Odaliska, Arva, Omorika

Flora, Kitty, Fabiola, Dagmar

Zenta, Krabbe, Jala, Ilova

LEGGYAKRABBAN
HASZNÁLT NEVEK
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27 Thais I (Vrbik, 1926
v. Conv. Szeszely

30 sz. kancacsalád

Ivanka/Famosa kellene,
hogy legyen (DNS vizsgálat
ellentmond)

Deﬂorata-nak kellene lenni

lehetne Englanderia (DNS
vizsgálat)

1 Vanda:
v. 20 Maestoso Malva

RÉSZLETEK

Közvetlen ági élô ivadék - L.I.F által elismert

2. melléklet

325

759 MOLDVAI

2064 NEAPOLITANO
LEPKES

2070 MADAR VI
(236 MOLDVAI)

2038 NEAPOLITANO
JUCI

2052 NEAPOLITANO
SZERENA
(= ALMERINA)

81 MAESTOSO
SOSTENUTA

TOPLICA –
SIGLAVY

2222 ALJAS/ e.
ANNA

2214 ALPAR/ e.
ANGYAL

PALLAVICINI LEPKE

2004 ALNOK/ e.
ANCZI

501 KARST PARTA

ANEMONE

461 BUKOVINAI

555 GENERALE XXII

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

(Mezôhegyes, 1865)

(Pusztaszer)

(Pusztaszer)

(Pusztaszer)

(Pusztaszer)

(Bábolna, 1899 elôtt)

(Bábolna, 1897)

(Lipica, 1913)

(Bábolna, 1905)

(Moldavia, 1782)

(Holstein, 1790 elôtt)

(Moldavia, 1804)

(Magyarország, 1790)

179 mezôhegyesi
kanca

(Mezôhegyes, 1800)

461 eredeti bukovinai (Bukovina, 1830 elôtt)

Maestoso XXXIX

Ismeretlen

Hazzard

Nusi

Arabella

280 Galsár

Siglavy II

101 Siglavy II

79 Szerena

56 Siglavy Bagdady

236 eredeti moldvai

134 eredeti holsteini

759 eredeti moldvai

542 eredeti magyar

ALAPÍTÓ KANCA

Mezôhegyes

Mezôhegyes

Mezôhegyes

Lipica?

Pusztaszer
(Pallavicini)

Pusztaszer
(Pallavicini)

Pusztaszer
(Pallavicini)

Pusztaszer
(Pallavicini)

Mozsgó
(Biedermann)

Tata (Esterhazy)

Tata (Esterhazy)

Bábolna

Mezôhegyes

Mezôhegyes

Mezôhegyes

Mezôhegyes

ALAPÍTÁS
HELYE

(Tradicionális magyar lipicai tenyészetben alapított)

NEMZETKÖZI LIPICAI SZÖVETSÉG

542 MAGYAR
KANCA

1.

NÉV

III – Magyar kancacsaládok

LIPICAI KANCACSALÁDOK

Svédország (magán)

Svédország (magán)

Vucijak

Szilvásvárad

Svédország (magán)

Szilvásvárad

Szilvásvárad

Szilvásvárad

Ðakovo, Vucijak

Szilvásvárad

Szilvásvárad

Szilvásvárad

Szilvásvárad

Szilvásvárad

Szilvásvárad, Alsó-Szombatfalva

Szilvásvárad, Vucijak

JELENLEG MEGTALÁLHATÓ

-

-

Anemone, Bregava

-

-

-

-

-

Toplica, Sutjeska

Sostenuta, Sizilia, Saragossa

Serena, Erna

Julcsa, Juci

Madar

-

-

Pakra, Sava
(Horvátországban és
Boszniában)

LEGGYAKRABBAN
HASZNÁLT NEVEK
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8. számú kancacsalád; törzs:
555 Generale XXII (szül.:
1835-ben Mezôhegyesen)

5 sz. kancacsalád

26. sz. kancacsalád;
bélyegzett lipicai kanca,
származása ismeretlen

4. „Pallavicini kanca“

23 sz. kancacsalád

22 sz. kancacsalád

20 sz. kancacsalád

Arab vonal, Mozsgó/Bábolna

10 sz. kancacsalád

32. sz. kancacsalád, alapítója
79 Serena (szül.: 1913-ban
Lipicán); apja Neapolitano
Capriola

6/15. sz. kancacsalád - arab
vonal Bábolnáról/Mozsgóról

18. sz. kancacsalád
Fogarasról/Mozsgóról

16. sz. kancacsalád
Mozsgóról/Bábolnáról

7 sz. kancacsalád

1 sz. kancacsalád

RÉSZLETEK

Közvetlen ági élô ivadék - L.I.F által elismert

326
2. melléklet

SZÜLETÉSI HELY

519 EREDETI MAGYAR

54 ROMANITO

296 CONVERSANO XII-3

12.

13.

14.

Fogaras (1913)

3791 PLUTO FANTASCA

297 CONVERSANO LEBADA

FAVORY II-2

16.

17.

18.

NEMZETKÖZI LIPICAI SZÖVETSÉG

MAESTOSO XII

15.

ALAPÍTÁS HELYE

Mezôhegyes

Mezôhegyes

Mezôhegyes

Alsó-Szombatfalva

Alsó-Szombatfalva

Mezôhegyes

Fogaras/Mezôhegyes

Fogaras/Mezôhegyes

Fogaras/Mezôhegyes

Fogaras/Mezôhegyes

Fogaras/Mezôhegyes

Mezôhegyes

Mezôhegyes

Mezôhegyes

JELENLEG MEGTALÁLHATÓ

Alsó-Szombatfalva

Alsó-Szombatfalva

Alsó-Szombatfalva

Alsó-Szombatfalva

Alsó-Szombatfalva

Alsó-Szombatfalva, Szilvásvárad

Alsó-Szombatfalva

Alsó-Szombatfalva

Alsó-Szombatfalva

Alsó-Szombatfalva

Alsó-Szombatfalva

Alsó-Szombatfalva

Alsó-Szombatfalva

Alsó-Szombatfalva

© Atjan Hop/Tenyésztôi bizottság 1994-2009

Vélhetôen a 3. sz. román kancacsalád. Az ivadékok fajtatiszta lipicai
lovakként elismertek.

Romanito, eredeti spanyol ló anyja. 318 Majestoso VII (szül.: 1835-ben
Mezôhegyesen) törzsben található.

Az alapító kanca lipicai magántenyészetbôl származik; apja:
Maestoso XII

Az alapító kanca lipicai magántenyészetbôl származik; Pluto Fantasca
anyja

Magyarországon a 7. sz. kancacsalád

63 C. Sardinia II (szül.: 1900-ban Fogarason) kellene, hogy alapító
kanca legyen, de ez 1911-ben elpusztult.

Alapító: 60 Lipitzer Race (1. család) vagy 759 eredeti moldvai (2. sz.
magyar kancacsalád)

Az alapító kanca 52 Holsteini vagy 156 eredeti magyar (mindkettô
Mezôhegyesen született a 18. század végén)

A Fogarassal való kapcsolatot még nem sikerült megtalálni; Pluto anyja

A Fogarassal való kapcsolatot még nem sikerült megtalálni;
Conversano Slatina anyja

RÉSZLETEK

Todireni

Todireni

Todireni

Todireni

SZÁRMAZÁS

Alsó-Szombatfalva

Alsó-Szombatfalva

Alsó-Szombatfalva

Alsó-Szombatfalva

AKKORIBAN TENYÉSZTÉSBEN
ÁLLT
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További származás (még) nem ismert, az ivadékok nem elismertek

További származás (még) nem ismert, az ivadékok nem elismertek

További származás (még) nem ismert, az ivadékok nem elismertek

Nem találtunk kapcsolatot Fogarassal; az ivadékok nem elismertek

RÉSZLETEK

(Az alsó-szombatfalvai állami ménesben állnak tenyésztésben, származásuk ez ideig ismeretlen) – B-nyilvántartás

Mezôhegyes, 1806

Mezôhegyes, 1787

Magán, 1912

Andrássy gróf, 1909

Fogaras, 1916

Fogaras, 1915

Fogaras, 1909

Fogaras, 1909

V– Román kancacsaládok- NEM ELISMERTEK

22 MAESTOSO BASOVICA

11.

Moldavia, 1804

36 NEAPOÉITANO-1

8.

759 EREDETI MOLDVAI

84 TULIPAN-4

7.

49 HIDAS

14 TULIPAN-14

6.

9.

5 FAVORY XV-8

5.

10.

Fogaras, 1914

48 FAVORY X-4

4.

Moldavia, 1782

Károlyi gróf, Erdély, 1801

461 EREDETI MOLDVAI

410 TURTSY

Mezôhegyes, 1800 körül

3.

ALAPÍTÓ KANCA NEVE

Közvetlen ági élô ivadék - L.I.F által elismert

(Eredetileg a tradicionális magyar ménesben alapított és az alsó-szombatfalvai állami ménesben használt)

2.

60 LIPITZER RACE

1.

ALAPÍTÓ KANCA NEVE

IV– Román kancacsaládok

LIPICAI KANCACSALÁDOK

2. melléklet

327

328

2. melléklet

A könyv szerzôi

A könyv szerzôi
Dr. Roland Achmann
Bécsi Állatorvos-tudományi Egyetem,
Állattenyésztés és Genetika Intézet
1210 Bécs

Prof. Dr. Franc Habe
Ljubljanai Egyetem,
Állattenyésztéstani tanszék
Groblje 3
1230 Domzale

Prof. Dr. sc. Dr. h.c. Bodó Imre
Budapesti Állatorvos-tudományi Egyetem,
Állattenyésztéstani tanszék
H-1078 Budapest
István u. 2.

Atjan Hop
Baroque Consult
Maria Montessoripad 16
NL-2331 BL LEIDEN

Prof. Dipl. Ing. agr. Dr. Dr. habil. Dr. h.c. mult.
Gottfried Brem
Bécsi Állatorvos-tudományi Egyetem,
Állattenyésztés és Genetika Intézet
A-1210 Bécs

Tatjana Kavar
Ljubljanai Egyetem,
Állattenyésztéstani tanszék
Groblje 3
1230 Domizale

Ino Čurik, PhD.
Zágrábi Egyetem,
Mezôgazdaságtudományi Kar,
Állattenyésztéstani Tanszék
Sveto_imunska 25
10000 Zagreb

Dipl.-Ing. Constanze Lackner
Ossiachersee Süduferstr. 191
9523 Villach-Landskron

Dr. Max Dobretsberger
Piberi ménes
Piber 1
8580 Köﬂach
Prof. Dr. Peter Dovč
Ljubljanai Egyetem,
Állattenyésztéstani tanszék
Groblje 3
1230 Domzale
Dr. Thomas Druml
Bécsi Egyetem Állattenyésztudományi Kar,
Haszonállatfajok-tudományi Intézet
Gregor Mendel Str. 33
A-1180 Bécs

Prof. Dr. Lazáry Sándor
Berni Egyetem, Állatorvostudományi Kar,
Klinikai kutatások Tanszék
Länggass-Str. 124
CH-3001 Bern
Szabára László
Budapesti Állatorvos-tudományi Egyetem,
Állattenyésztéstani tanszék
H-1078 Budapest
István u. 2.
Prof. Dr. Eliane Marti
Berni Egyetem, Állatorvostudományi Kar,
Klinikai kutatások Tanszék
Länggass-Str. 124
CH-3001 Bern
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A könyv szerzôi

Dr. Monika Seltenhammer
Bécsi Állatorvostudományi Egyetem,
Sebészeti klinika
A-1210 Bécs

Dr. Barbara Wallner
Bécsi Állatorvostudományi Egyetem,
Állattenyésztéstani és Genetikai Intézet
A-1210 Bécs

Prof. Dr. Johann Sölkner
Bécsi Egyetem Állattenyésztudományi Kar,
Haszonállatfajok-tudományi Intézet
Gregor Mendel Str. 33
A-1180 Bécs

Dr. Peter Zechner
Felsô-ausztriai lótenyésztôk egyesülete
Stallamtsweg 1
A-4651 Stadl-Paura

Tóth Zsuzsanna
Debreceni Egyetem, Mezôgazdaságtudományi Kar,
Állattenyésztéstani Intézet
H-4015 DEBRECEN
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