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Elôszó
A Debreceni Agrártudományi Egyetemen 1968–1973 között voltam hallgató.
Olyan évfolyamon végeztem, amelynek tantervében a lótenyésztés nem szerepelt.
Nem tartották fontosnak. A szarvasmarha-tenyésztés tantárgy elôadója, az akkori tanszékvezetô, Kellermann Márton viszont néhány órát a lótenyésztésre is szakított. Ma már nem tudom felidézni a pár lopott óra tematikáját, de emlékezetembôl
azóta sem esett ki két szó. Goral és gurgul! A rövid fajtaismertetéskor elmondta,
hogy a székelyeknél, de fôképp az egykori Bukovinában van egy goral és gurgul nevû
kislótípus, amelynek munkabírásánál csak az igénytelensége nagyobb, és mily akarattal húzza az elképesztôen nagy terhû deszkás szekeret, miközben a hucul paraszt
baktat a szekér után. Nem gondoltam, hogy a goral és a gurgul szó végigkíséri a pályafutásomat és különösen csengô szóként lesz jelen szinte a mindennapjaimban.
A rendszerváltás elôtt kezdeményeztem egy póni- és kislótenyésztéssel foglalkozó
társadalmi szervezet létrehozását. Az akkori jogi keretek között nem volt zökkenômentes, de ez a tenyésztôszervezet ma is létezik. Ehhez csatlakozott 1992-ben a hucul
fajta. Újra felelevenítette Kellerman Márton szavait.
Közben egy állattenyésztéstani tanszéknek a tevékenységét a hagyományos háziállatfajtáink genetikai és gazdasági értékének tudományos feltárása felé is igyekeztem terelni. Génbanki állományt hoztunk létre fodrostollú magyar lúdból, réz- és
bronzpulykából, megkezdtük a fekete színû parlagi pulyka génmentését, in situ állományt alakítottunk ki cigája juhfajtából és gidrán lóból. Mindent elkövettem,
hogy e tevékenység kiterebélyesítéséhez megnyerjem Bodó Imre professzort, aki a
génmegôrzés tevékenységének nemcsak hazai, hanem nemzetközi mércével mérendô
megalapozója. Mintegy tíz éven keresztül végzett közös tanszéki munkánkból és
kutatási eredményeinkbôl kristályosodott ki bennem az a tudás, illetve követendô elv,
ami a génmegôrzés szabályai szerinti tenyésztésnek tekintendô, amit e tevékenység
során követni kell.
A génmegôrzés szabálya szerinti tenyésztés a gondolatmenete ennek az örömmel
megírt könyvnek. E könyvet ajánlom Kellermann Márton emlékének, és ezzel köszönöm meg Bodó Imrének a tôle szerzett tudás lehetôségét és azt a sok építô hatású, ám
parázs vitát, ami gyakran folyik kettônk között.
Debrecen, 2014. február 1.
Mihók Sándor
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A hucul névhasználati és földrajzi eredete
1. A hucul ló fajtatörténete
az I. világháborúig
1.1. A hucul nép
A XII. századból származó Nesztor krónika szerint az Ilmeny-tó környékén élô keleti szláv törzsek, a törzsek közötti örökös viszály felszámolására a rusz nevû skandináv törzset kérték meg a rendteremtésre. A rusz nevû skandináv törzs elfogadta a
kezdeményezést és az Ilmeny-tó környékét megszállva közigazgatásilag megszervezte azt, a terület neve pedig rusz lett. Az idôk folyamán az országalapító skandináv
rusz törzs beolvadt a keleti szlávságba, csak a neve maradt fenn. A XIII. században a
tatárok lerombolták Kijevet és az egykori Kijevi Nagyfejedelemség területén két új
szláv állam keletkezett: északon a Litván Fejedelemség, míg délen a Halics-Volhínai
Fejedelemség jött létre.
A XVII. század végétôl a területen megjelenô ukrán nacionalizmus éledésével elvetették a ruszin nevet és annak latinosított származékszavát, a rutént, míg
a Halics-Volhínai fejedelemség lakosai magukat továbbra is ruszinoknak nevezték.
A XIX–XX. század fordulóján már csak a kárpátaljai kisoroszok tartották magukat
ruszinoknak, illetve latinul és magyarul ruténeknek. A mi szempontunkból a ruténok,
az úgynevezett hegylakók (verhovinaiak) érdekesek, akik több népcsoportra oszlanak
az egykori Galícia területén, többek között a huculokra, a bojkókra és a lemkóra, akik
etnográﬁlag is megkülönböztethetôk egymástól. A hucult a többi ruszin (rutén) törzstôl nemzetté rendezôdésére utaló jellegzetes kifejezésmódja és a földrajzi helyzete különbözteti meg, amit a
románokkal, valamint a magyarokkal
való kapcsolat, sôt keveredés magyaráz
meg. Sohasem a völgyekben, hanem a
kiemelkedô hegykúpokon, hegyoldalakon telepedtek meg. Falut nemigen alkottak, hanem szétszórtan éltek (és élnek) vadregényes hazájukban. A hucul
vidék kelet-nyugati irányban mintegy
200, észak-déli irányban pedig 100 kilométernyire kiterjedô terület. Lako1.1. kép
sainak számát sohasem tudták pontoRuspe-bouli hucul ház. Fotó: archív
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1.2. kép
Nagy Pietros-hegycsúcs. Fotó: Németh Zoltán

san, mintegy 200 000 fôre becsülték. Ez a vidék az Erdôs-Kárpátok legzordabb, legvadabb területe. Tele van 1500–2000 méter magas erdôs, sziklás hegyekkel, zúgó,
veszedelmes hegyi patakokkal, de kitûnô havasi legelôkkel is (1.2. kép).
A huculok erôs testalkatú, izmos, széles
vállú, karcsú, magas emberek. Általában
magasabbak, mint a szomszéd területek lakói. Sûrû szemöldökûek, élénk tekintetû, sötét szemük van. Hajuk is sötét. Jellemzôjük,
hogy nem kopaszodnak. Általában görögkeleti vallásúak. Mélyen vallásosak és
rendkívül babonásak. Szokásuk a karácsonyt a legbôségesebb lakomával megünnepelni, de nem állítanak karácsonyfát.
A hucul szereti a szabadságot, gyerekeit
minél elôbb önállósítani igyekszik. A férﬁak vastag darócból készült fekete vagy
piros nadrágot viselnek, gazdagon hímzett
báránybôr bekecs van rajtuk. Nyáron ujjatlan, télen ujjas. A nôk ruházata gazdagon
hímzett, bokáig érô ing, elôl-hátul egy-egy
vastag, kézi szôttesbôl készült, földig érô
1.3. kép
díszes kötény (1.3. és 1.4. kép). ÜnnepHucul asszonyok jellemzô ruházatban.
Fotó: Magyar Néprajzi Múzeum szívességébôl
napokon csizmát vagy bakancsot húznak.
10
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1.4. kép
Egy nagyobb hucul család. Fotó: Bildarchiv und Graﬁksammlung Österreichische
Nationalbibliothek, Wien szívességébôl

A hucul legény szerette a fegyvert is, mert mint mondta, akkor legény a hucul, ha
fegyvere van. A hucul fokos, a toporec nem elég. Azzal nem lehet durrantani, hogy
csak úgy visszhangozzanak a hegyek.
A hucul eredetileg lovas nép volt, és ma is él-hal a lóért. Lovon járt a havasokra, a
szomszéd falvakba, sôt régente még az esküvôre is lovon ment a templomba (1.5. kép).

1.5. kép
Legények templomba menete. Fotó: H. Brabenetz szívességébôl
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Közlekedni még az asszonyok is lóháton közlekedtek. Az asszony a lovon szoptatta
a gyerekét, aki igen hamar lóra ült, mert a hegy meredek és sziklás, a távolságok nagyok. A fanyereg, a tarnica éppen olyan tartozéka a huculnak, mint a fokosa, a kucsmája vagy a birkabôr ruházata, a maga szôtte színes inge, nadrágja. Az ôslakosság,
amely a magas hegyekben élte elzárt, emiatt talán vadregényesnek is mondható életét, amíg a civilizáció nem tört be a hucul földre, tavasztól ôszig lován járt a legközelebbi nagyobb településre, Zabie-be a télire valót bevásárolni, de más környékbeli faluig is elmerészkedett.
A Tisza forrásvidéke úttalan, lakatlan terület volt a XVI. század elején, de még az
1800-as években is alig lakott, szinte megközelíthetetlen és érintetlen volt (1.6. kép). Lakosainak száma négyzetkilométerenként harmincnégy, de a Szucsava völgyében mindössze nyolc. Buja legelôi miatt csak a rutén pásztorok keresték fel nyájaikkal, akik lassan,
észrevétlenül, de szabadon járhattak át Gácsország, Bukovina és Moldávia felôl még a
XVI– XIX. század folyamán is. Bár az országhatár a Kárpátok gerince volt, de mert a

1.6. kép
A hucul vidék és természetföldrajzi környezete
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magyar határôrség a lakott terület közelében, valahol Bocskó mellett volt elhelyezve,
nem tudtak, vagy nem akartak ﬁgyelmet fordítani a beszivárgásra. Az elsô bevándorlók Rahón telepedtek le, majd ez a legkisebb és legérdekesebb törzs összefüggô tömböt alkotott az Erdôs-Kárpátok északkeleti csücskében, a Tisza, a Prut, a Cseremosz,
a Putila, a Brodina forrásvidékén, Bukovina, Galícia, Magyarország határterületén,
Bilin, Gyertyánliget, Kaszópolyána, Körösmezô, Rahó, Lonka, Tiszabogdány, Tiszaborkút, Terebesfejérpatak, Havasmezô, Visooroszi, Oroszkô falvakban. Számuk 25 000
fôt tehetett ki.
A pásztorkodó népességen kívül sok szökevény és közönséges gonosztevô is otthonra talált a Tisza bölcsôjénél. A Csorna Hora (Fekete-hegy) és vidéke sok alkalmas
rejtekhelyet nyújtott mindenféle gyanús népségnek. Mongolok, tatárok, szlávok jöttek ide, de a lengyel politikai menekültek jelentôs részének is ez a megközelíthetetlen
rengeteg lett a búvóhelye. Rablásból éltek, ami a XIX. század közepéig fennmaradt.
Ez idô tájt alig lehetett olyan hucul férﬁt találni, aki ﬁatal korában ne rablással kereste volna kenyerét. Az itt tanyázó rutén betyároknak csornyi hlopci (fekete ﬁúk) volt
a neve. Kisebbik részük nemes cselekedetre is hajlandó volt, segítette a szegényeket,
az elnyomottakat. Ezek nem gyilkoltak, csak azokat a földesurakat és kereskedôket
fosztogatták, akiken bosszút akartak állni! A rablott dolgok egy részét széjjelosztották a szegények között. Egyházi célokra is adakoztak. A köznép hôsökké eszményítette ôket. A rahói hucul szentül hiszi, hogy temploma harangjára Dovbus Oleksza, a
legismertebb haramiavezér (1738-tól 1744-ig állt bandája élén) adta a pénzt. A mondáik másról is szólnak, minthogy a halicsi rablók megtámadták egyszer a legmódosabb gazda pásztorait és a lányát is el akarták rabolni. A lány kérte a rablókat, hogy
búcsút vehessen a hegyeitôl és egy pásztorkürtbe belefújhasson (1.7. és 1.8. kép).
A rablók ezt megengedték, de a hucul mesterien
tud bánni a havasi kürttel és a rablók nem vették észre, hogy a lány a
havasi kürtön keresztül
ﬁgyelmeztette az apját a
veszélyre. Az apa megértette a lánya hívó szavát és a falu embereivel a
havasokra sietett. Elfogták a rablókat, megmenekült a nyáj és a lány is.
Nemcsak a hucul
élte sivár életét ezen a
1.7. kép
többnyire erdôövbôl kiHuculok havasi kürttel régen. Fotó: archív
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emelkedô, barátságtalan klímájú területen, de lovának sorsa is viszontagságos volt
télen. Istálló nélkül, fához kötve éjszakázott, nappal pedig a kevés elfogyasztott széna után a hó alól kaparta ki az avart. A legmostohább körülmények között is életképes teherhordó állat maradt. Családtagnak is tekinti a hucul a lovát, mert környezetét úgy ismeri, mint senki más, nappal és éjszaka egyaránt biztosan vezeti gazdáját a legveszedelmesebb hegyi patakokon, sziklás hegyi ösvényeken keresztül. Ez a
sokáig egyszerûen csak hegyi lónak nevezett típus sokoldalú alkalmazkodó képessége és igénytelensége miatt a Kárpátok hegylakói között már több mint 300 évvel
ezelôtt kezdett elterjedni. Egy másutt, mint a hucul vidéken elô nem forduló hegyi lóról Dohorstajski Hippika címû, 1603-ban megjelent lótenyésztéssel foglalkozó könyve tesz elsôként említést.

1.8. kép
Huculok havasi kürttel ma. Fotó: Németh Zoltán

1.2. Az elsô hucul ménesek alapítása
A leírtak szerint éltek a huculok hazájukban a saját ízlésüknek és fôképpen a röghatásnak megfelelôen szaporított lovaikkal. A katonaság málhás ló iránti megnövekedett
igénye a területen folyó remonta vásárolásokat felügyelô Joseph Cavallar cs.k.
fôhadnagyot is (késôbb altábornagy) az ôsi huculföldi lovak tenyésztését állami befolyással való irányításra sarkallta. Fôleg a csánk erôsítése és a marmagasság növelése érdekében arab méneket alkalmaztak. A császári kormányzat érdekei szerint
14
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lényegében javítani kívánta a Kárpátokon túli fajtákat, köztük a huculokat is, és részükre J. Cavallar parancsnokságával Radautzon 1774-ben katonai méntelepet alapított. Ám az alig bolygatott természeti tájakon tovább gyarapodtak a huculok ôsi lovai és élték az évszázadok alatt gazdájuk által rájuk szabott, állatot próbáló sorsukat.
Az állami beavatkozások kezdetétôl számítható a lakosság lovának a hucul szóval illetése, de tény, hogy a XIX. század közepéig a hucul ló kizárólag a lakosság kezén
volt, és annak érdeke szerint szaporodott.

1.9. kép
Az elsô hucul ménesek egyike. Fotó: H. Brabenetz szívességébôl

Késôbb más megoldáshoz folyamodtak. Lucsinán 1856-ban ménest létesítettek
(1.9. kép). Miután a hadsereg a típusos huculföldi lovaknál mindig is nagyobbakat szeretett volna magának, ezért az ezzel ugyan rokon, de tôle nagyobb méretû tíz székely
kancát és két fedezômént (más források szerint galíciai és bukovinai kancákat) vásárolt.
Az 1856-ben vásárolt, népies tenyésztésbôl származó lovakat az 1600 méter körüli
lucsina platón helyezték el. A mintegy 3500 hektár erdôséggel rendelkezô Lucsina
a legjobb nyári legelônek számított. Ez idôben még mindössze néhány felvonulási
épület, fészer nyújtott védelmet embernek, állatnak. Az ekkor alapított lucsinai ménes vezetését természetszerûleg a radautzi ménesvezetô, Martin Ritter von Hermann
(1788–1857.) látta el. Hermann, Ambrosius jószágigazgatóval együtt óriási hatást
gyakorolt a radautzi uradalom gazdálkodására, a lótenyésztésen túl különösen a
szarvasmarha-tenyésztésre. A korabeli szakirodalom azt írja, hogy Hermann ezredes
és Ambrosius igazgató sok érdemet szerzett a gyümölcstermesztés ápolása körül is.
A kortársak elismerésük és tiszteletük kifejezéseként halálát követôen, emlékoszlo15
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pot állítottak Hermann ezredesnek, amelyet 1981-ben, a ménes alapításának 125.
évfordulójára restauráltak (1.10. kép).
A történelmi helyzet változása miatt
1870. január 1-tôl a radautzi ménes polgári irányítás alá került és gazdasági okokra
hivatkozva a ménest feloszlatták (Lucsina
ekkor Radautz ﬁókménesének számított).
A lucsinai állományt kiosztották a parasztok között, és 1872-ben a ménesnek már
nyomaira sem lehetett bukkanni.
Hirtelen olyan nagy kereslet támadt
(fôleg a hadsereg fordult megnövekedett
érdeklôdéssel málhás ló irányába) e kistermetû, feltétlen munkakészségû, igénytelen ló iránt, hogy a mezôgazdasági minisztérium szükségesnek látta az állami
ménes újbóli felállítását. Ekkor viszont a
vásárláshoz megnyertek két, a fajtát kiválóan ismerô embert, a hucul Ravencsukot
1.10. kép
és a Lucsináról ismert Malinowskyt, akik
Hermann ezredes emlékhelye
Fotó: Németh Zoltán
mint hucul királyok voltak ismertek.
A hucul föld szívében kialakult lóanyagból
vásároltak tíz vemhes, tipikus hucul kancát és egy hároméves mént. Több sikertelen
próbálkozás után, 1877-ben az 1642 méter tengerszint feletti magasságon fekvô, 3500
hektár legelôvel rendelkezô és erdôvel határolt „Lucsina-platón” ismét ménes alakult.
A Radautztól 101 km-re fekvô és annak ﬁliáléjaként mûködô hucul ménes lovai részére deszkaistállókat építettek.
A radautzi osztrák katonai ménes létesítésével kezdôdött el az úgynevezett nemesített huculló-tenyésztés, és váltotta fel a hegylakók mostoha körülményekkel dacoló, a létükért való küzdelemben rögszilárddá vált lovának típusformálását. A tenyésztés ugyan még a legridegebb elvek alapján folyt, télen is a havason teleltek, csak szénán éltek a lovak, zabot csupán a méntelepen felállított méncsikók kaptak. Míg az
1774-ben alapított és 1792-ben új feladatokat kapó radautzi ménes alig változtatott
valamit a „hucul földi” lovak helyzetén, addig az 1876/1877. évi ménesalapítás célirányossága miatt igen nagy hatást gyakorolt a tenyésztésre.
Ezt a meredek hegyoldalak kígyózó ösvényein biztosan lépkedô, a szakadékokat
áthidaló pallón málháját rendíthetetlen bátorsággal cipelô kislovat mégis csak felfedezte a hadsereg, és érdekei szerint tenyésztve a hegyi vadászalakulatok nélkülözhetetlen málhás lovaként kezelte.
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Az 1876–1877-es ménesalapítás egy szellemiség üzenetével szolgál a mai tenyésztôknek. A minden körülmények között lépésbiztos hegyi kislovakat – ménesbe kerülvén – találóan szülôföldjük hegycsúcsairól nevezték el. Példaként álljon itt, hogy a
Lucsina-hegycsúcs 1590 méter, a Tatarka 1547 méter, a Stirbul 1480 méter, a Deremoxa
1396 méter, a Hroby 1509 méter, a Gaina 1467 méter és a Kamionka 625 méter magas.
Így lett a méneskönyvbe felvéve a Gaina (141 cm marmagasságú, 4 éves), a
Kittka (141 cm marmagasságú, 5 éves), a Lucsina (140 cm marmagasságú, 7 éves),
a Kamionka (140 cm marmagasságú, 4 éves), a Zurawna (140 cm marmagaságú,
8 éves), a Zukawa (141 cm marmagaságú, 5 éves), a Magura (142 cm marmagasságú, 5 éves), a Mechna (140 cm marmagasságú, 8 éves), a Tatarka 130 cm marmagasságú, 5 éves), a Bobieka (140 cm marmagaságú, 4 éves) nevet kapó kanca. Jóval
késôbb a nadvornai csikóteleprôl Lucsinára áthelyezték az 1895-ben született, 17-es
törzskancaszámot kapott, akkor 4 éves Paskana kancát. Ebben a biztosan örökítô kancákkal alapított ménesben az elsô mén az 1877–1880 között fedezô, 1873-ban született Stirbul volt. Az állomány az idôk folyamán terebélyes törzset alkotott, a kancák
számát rövidesen 28-ra gyarapították, és megindult a mének folyamatos felkutatása
is. Stirbult követte az 1871-ben született Miszka (1.11. kép), amelyet 1881–1883 között használtak törzsménként.

1.11. kép
Miszka mén. Fotó: H. Brabenetz szívességébôl

Taras (született 1878-ban) 1883–1886 között fejtett ki tenyészhatást. E tenyésztési
periódus utolsó ménje – a többiekhez hasonlóan ismeretlen származású – az 1883ban született Czeremosz (1887–1893) lett. A ménesben egészen 1895-ig háremszerû
fedeztetés folyt, s a kancák a legelôn ellettek. Rövidesen már százhúsz tenyészkanca legelt csikójával együtt a huculménes földjén. A ménhiány egyre erôteljesebbnek
mutatkozott. Beszerezték még Ispast, de nem tudott genealógiai vonalat alapítani.
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Közben az elsô törzsmének ivadékait tenyésztésbe fogták, s
így állították fel Stirbul
I. (született 1879, törzsmén 1893–1897 között), Czeremosz I.
(született 1891–1898),
Taras I (született 1887,
törzsmén 1897–1900
között) és Miszka I.
(született 1883, törzsmén 1894–1904 között)
nevû mént (1.12. kép).
Idôközben megvá1.12. kép
sárolták Halicson az isMiszka I. Fotó: H. Brabenetz szívességébôl
meretlen származású,
de rendkívül jó benyomást keltô Goralt (született 1898). A mén 1906-tól 1918-ig fedezett a fajtában. A forrásmunkák szerint Gustav Rau az 1911-ben tett látogatásakor a hegyeken át ezen a ménen lovagolt. A tengerszint felett 1509 méter magasságú
Hroby-hegycsúcsról kapta nevét az 1895-ben született, világos pej mén. Ez a mén a
Goralhoz hasonlóan a fajta történetének egyik fontos alakja lett (1.13. kép).

1.13. kép
Hroby. Fotó: H. Brabenetz szívességébôl
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1.3. A lucsinai ménes 1914-ben
A tenyésztés az elsô világháborúig zavartalanul folyt, ám a háború alatt a ménesnek
nem voltak nyugodt napjai. Már a világégés kezdeti szakaszában a ménes javát málhás lónak elvitte a hadsereg. Takarmányhiány miatt néhány tönkrement, néhányat
a környéken eladtak. Ezek a tenyésztés számára lényegében már ekkor elvesztek.
A Lucsina történetének legnagyobb számú (százhuszonkettô) tenyészkancájából csupán ötven egyedet, három mént (Goral, Hroby I, Ispas) és az évjáratokat tudták áttelepíteni Kottingbrunnba, 1914 augusztusában. Innét az állomány 1915-ben a felsôausztriai Waldhofba került (1.14. kép).

1.14. kép
Hucul ménes Waldhofban. Fotó: H. Brabenetz szívességébôl
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2. Fajtatörténet a két világháború között
Az I. világháborút követô béketárgyalások átrajzolták Közép-Európa térképét.
A téma szempontjából fontos terület, a „HUCUL-VIDÉK” három utódállam, nevezetesen Románia, Lengyelország, Csehszlovákia közigazgatási alárendeltségébe került. A ménes megmaradt egyedeinek (ismételt) felosztására 1919-ben került sor.
A tenyészanyagot Románia, Lengyelország és Ukrajna kapta meg. Ukrajna lemondott a maga részérôl, a neki szánt tenyészanyagot nem vette át, amelyet ideiglenesen
Eichgrabenben helyeztek el, és amelyet késôbb, immár vásárlás útján Csehszlovákia és
Magyarország szerzett meg.

2.1. A romániai huculló-tenyésztés
A háború hosszas küzdelmei után Romániának jutott Bukovina, ám hegyi legelôinek
területe gránátoktól kilyuggatva, szögesdrótokkal átszôve, lepusztult állapotban volt.
Mindenfelé úttorlaszokat, elszenesedett fatörzseket és összedôlt menedékhelyeket lehetett látni. A régi lucsinai ménes ki volt égve, üresen tátongott. De egyébként is, a
XIX–XX. század fordulóján Romániában a lótenyésztés szervezett formája nem létezett. Amikor Radautz, illetve Lucsina hozzákerült, alig volt embere, aki értett volna a
lóhoz. A hatalomátvételkor senki, sem szervezet, sem szakmai személyzet nem volt,
aki különbözô fajtákból és a visszavonuló seregek által hátrahagyott egyedekbôl álló
keverékállományt átvizsgálhatta volna. Ráadásul az ilyenkor elôforduló fosztogatások
is állandóak voltak. A lakosság hucul lovakat is elhurcolt magával. Nem volt senki,
aki egy agyondolgoztatott valódi hucul lovat egy nyomott „málhás állattól” megkülönböztethetett volna és megmenthette volna a tenyésztés számára. Éppen ezért talán
nem is meglepô, hogy Lucsina újjáépítésekor haszontalan, kihasználatlan maradt a
Szucsava-, a Putilla-folyó és a Fehér-Czeremosz menedékterülete, ahol a fajtatisztaság szempontjából a tenyésztés számára legértékesebb állományt lehetett volna fellelni, még az elsô világháború befejezését követôen is. Igaz, ugyanolyan ismeretlen
származásúak voltak ezek is, mint a vonuló hadak után hátramaradottak.
Végül Larionescu kapitány kapott megbízást, hogy az 1918. év végi összeviszszaságból rendet teremtsen, és megteremtse a stabilizálódás alapját. A lassú eszmélést követôen, 1919 elején megkísérelték a fosztogatások során elhurcolt lovakat is
összegyûjteni. Egy részét meg is találták és visszavették. Ettôl az idôponttól kezdve
már biztosan volt néhány hucul a ménesi istállóban.
Ez idô tájt talált rá Larionescu a Felsô-Szucsava-völgyben a „Czort” (Ördög) nevû,
fekete hucul ménre (nehezebb kezelhetôsége miatt kapta ezt a nevet), de további két
20
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mén is elôkerült még. „Czort” mellett azonban csak a „Roibu” nevûnek szánt tenyésztési szerepet. Az összegyûjtött lovak közül 1919 tavaszán kiválasztottak hat kancát,
amelyeket fedeztettek is. Közben a „Czort” nevû mént átnevezték „Corbu”-nak (Holló), és négy kancát kapott. A vemhekbôl két kanca született, amelyek a 6 Corbu, és
a 8 Corbu nevet kapták (elôbbi a 2 Lucsina, az utóbbi a 12 Sarata kancából). A mén
azután már csak 1923-ban, tenyészmûködése második periódusában ért el jelentôsebb
eredményt. Tenyésztésbe került 46 Corbu, 47 Corbu, 48 Corbu nevû lánya. A mént a
korabeli források ritka tenyész- és örökítô erôvel megáldott egyednek tartották, olyannak, amilyen minden száz évben egyszer születik. Bár adottságait nem használták ki
teljesen, mégis a huculménes számára nagy volt a jelentôsége. Származását nem ismerték, de régi törzsek, a Czeremosz vagy a Stirbul ivadékaként valószínûsítették.
Larionescu szerint a Fehér-Czeremosz túloldaláról Galícia hucultenyészetébôl származhatott. Corbunak Corbu I néven egy ﬁát is felállították, 3 Tatarcaból adott is egy
kancacsikót, de az nem bizonyult apjához méltónak. Érdemleges tenyészhatás nélkül, nyomtalanul tûnt el a tenyésztésbôl.
A fentebb már említett Roibu két kancát is fedezett, miközben egy lánya, a 7 Roibu
(4 Kitka anyából) került tenyésztésbe, de nem váltotta be a hozzáfûzött reményeket.
Feltételezték, hogy a mén nem lehetett fajtatiszta hucul.
1919 júliusában, már a fedezési szezont követôen, áttételek után, de megérkezett
Ausztriából a régi lucsinai állomány egy töredéke. Közöttük volt kilenc mén, három
a Hroby-törzsbôl, hat pedig a Goral törzsbôl. Ebbôl három nagyon fontos szerepet
tölt be a késôbbiek folyamán a tenyésztésben.
Már Románia állította fel Goral I néven (2.1. ábra) az Ausztriából visszajött
8 Goral-13-at (anyja 14 Miszka I, született Lucsinán, 1907-ben). Goral elsô évjárataiból született és 1920-ban Lucsinán kezdte meg tenyészmûködését. Ivadékai a késôbbi
Lucsina legjobb tenyészkancái közé tartoztak. Például 37 Goral I, 87 Goral I, 88 Goral I.
A következô mén, Hroby II (2.2. ábra), az ugyancsak Ausztriából visszajött
119 Hroby-3 (anyja 3 Miszka I, született 1906-ban, Lucsinán).
A harmadik mén Hroby III (2.3. ábra), visszahonosított 121 Hroby-7 (anyja
9 Miszka I, született 1906-ban, Lucinán). Anyja Stirbulra és Miszkara rokontenyésztett.
A fennmaradó hat mént vidéki tenyészkörzetekbe osztották be.
Ez idô tájt a radautzi gazdasági majorságok (Meierhofok) munkalovai között hucul
kancákat is találtak. A gazdasági udvarok felügyeleti szervei kapcsolatban álltak a
lótenyésztô gazdaságokkal, így jelentôsebb ismereteik voltak a lovak fellelhetôségérôl,
sôt lehetôségük volt azok kicserélésére is.
Nagyon valószínû, hogy közöttük akadtak a fajtajelleget és a típust hûen tükrözô
kancák is. A már említett hat mitocai kancát, továbbá a cseréket, a visszaszolgáltatott kancákat, valamint néhány ivadékukat és a felsorolt méneket 1919. augusztus 17-én Lucsinára helyeztek át. Ezzel – ötéves megszakítás után – a ménest újra
egyesítették.
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Eredeti hucul mén

Neve: Goral I (Lu)

11 Stirbul I

Taras

5 Lukava

Stirbul

3 Luczyna

Stirbul

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

-

-

-

-

6 Czeremosz

Stirbul I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neme: mén

2.2. ábra
Hroby II.

2.3. ábra
Hroby III

1900.

E:

9 Miszka I-7 (Lu)

Anya

világospej

1895.

E:

Hroby (Bukovina)

Apa

Kancacsalád 4 Kamenka

Eredeti neve:

Azonosítója

1888

7 Czeremosz

12 Stirbul

1883. fekete

3 Stirbul

1883. sötétpej

Czeremosz

1883.

1871. gesztenyepej

Miszka

-

-

-

-

Miszka I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Neve: Hroby III (Lu)

4 Kaminka

Stirbul

Eredeti hucul kanca

Miszka

3 Luczyna

Stirbul

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

-

-

-

-

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neme: mén
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Lényegében újabb ménesalapítás történt 1919-ben, amelynek iránya ellentétes
volt az 1876–1877-es alapításéval. Akkoriban a saját tenyésztésû kancaivadékokkal
és a hucul vidék népies tenyésztésének ménjeivel jött létre a ménes, ezennel a háború elôtti idôk tenyésztette mének és típusosnak vélt hucul kancákkal indult meg a
tenyésztés. Az elején tehát az állomány a következôképpen nézett ki: két törzsmén,
tizenöt anyakanca, tíz kétéves, egy egyéves és két szopós csikó.
Az 2.1. táblázat a méneskönyvbe felvett új kancacsalád-alapítókat tartalmazza.
2.1. táblázat

Az elsô világháború után összegyûjtött (új) kancacsalád-alapítók
A kanca neve

Születési éve

A kanca neve

Születési éve

1. Panca

1906.

19. Cacica

1917.

2. Lucsina

1912.

20. Marianca

1917.

3. Tatarka

1913.

21. Sulita

1917.

4. Kittka

1910.

22. Parana

1917.

5. Ploska

1906.

23. Putila

1917.

7. Parasca

1907.

24. Laura

1917.

10. Magura

1908.

25. Anita

1917.

11. Rotunda

1910.

26. Tocmitura

1923

12. Sarata

1913.

81. Tiganca

1923

13. Slatina

1908

82. Liza

1927

17. Aglalia

1917.

83. Arsenase

1926.

84. Diana

1925.

85. Manaila

1924.

86. Deremoxa

1926.

Érdekességképpen vagy inkább mentalitásbeli sajátosságképpen érdemes megjegyezni, hogy a kancák (de a mének különösen) a legújabb ménesalapításkor is a
hucul vidék vagy annak közvetlen környezete természeti értékeinek neveit kapták.
Fôként a hegyek, illetve hegycsúcsok nevei a jellemzôek, de más természeti értékek
nevei is elôfordulnak (pl. folyónevek). Mennyire szép hagyomány lenne, ha a már népes hucul állományokban jelenleg is folytatnánk ezt a hagyományt, és tenyésztôink
a tájegységük jellemzô nevei szerint neveznék el a csikókat, a tenyésztési szabályzatban rögzítettek ﬁgyelembevételével. További sajátosság, hogy az 1918 végétôl,
1919-ben, az újabb ménesalapítás érdekében összegyûjtött kancák nevei jórészt azonosak az 1877-es ménesalapításkor használt nevekkel. A fajta történetét kutató utókornak ez ad némi nehézséget, de ez végül is áthidalható.
A korabeli leírásokból néhány új törzskanca jellemzése is kivehetô. Így pl. a
2 Lucsinát igen zömök, kifejezetten szikár, keménységet mutató, jó léptû, a fejen
található kicsi csillag ellenére is (e jegyek nem voltak kedveltek) kiváló kancaként
25
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jellemezték. A 3 Tatarka kancáról nem fogalmaztak meg jó véleményt az ivadékainak megismerését követôen. Ez a kanca, ahogyan azt az utódai mutatják, nagyon
ellentmondásosan örökített. A laza szervezet átörökítése pedig minden ivadékánál
megﬁgyelhetô volt. Némely ivadéka jegyes volt. A 10 Magura jó típusú, az eredeti huculmérethez nagyon közelálló, egérfakó színû, fején kis csillaggal. A 22 Parana
az elôzônél kissé hosszabb törzsû, de feszes hátú, jó nyakú, lapos lábtövû, a lányával
együtt jó hucultípusnak tartották.
A 84 Diana kancát Gorál-küllemûnek írták le, ennek a kancának kiváló háta és jó
felsôvonala volt. E mellett dongás és mély kancaként jellemezték.
A lucsinai ménes vezetôje 1924-tôl Dr. Ch. Wendling lett. Színre lépésétôl fogva
arra törekedett, hogy kikerüljön a Goral-Hroby-beltenyészetbôl. Bár évtizedeken át
számos mén fedezett a fajtában (Stirbul, Miszka, Czeremosz, Taras), de ezeket a háború felemésztette. A háború után a Hroby és a Goral mén már szabályos genealógiai vonalakat alkotott, mégis gondot jelentett a párosítás. A frissen tenyésztésbe állított régi mének anyja Miszka I volt, a Stirbul és a Czeremosz valójában feloldódott
az ismeretlen anyák genotípus-egyvelegében. A Tarast említeni sem volt érdemes.
Egyre nehezebb feladatot jelentett a párosítás, tekintettel arra is, hogy Ch. Wendling
adatai az 1929. vagy az 1930. év valamelyikére vonatkozóan húsz anyakancát jelölnek. A fentiek miatt a Goral- és a Hroby-törzs tenyésztése mellett legalább két idegen fedezôménnel akart mozgásszabadságot nyerni.
Úgy, mint az egyszer már megtörtént, most is a székely terület irányába fordult.
Mivel a primitív fajták megjelenésükben sohasem elég egységesek, hetekig szánkózott a székely vidék hegyei között, egyik településbôl a másikba, és törzsménnek
való hucul mének után kutatott. Végül talált két egybevágó székely lovat és megvásárolta Lucsina számára.
Pietrosu 1930-ban született fekete mén, 146 (marmagasság), 164 (övméret), 19
(szárkörméret) centiméteres méretekkel. A nyaka megfelelônek ítéltetett, a háta elég
feszes volt, kiváló ágyék- és farhossz jellemezte. A mellkas mélysége tûrhetô, a bordák mélysége nagyon jó, szól a korabeli jellemzés. Megemlítik még kicsi patáit, magasan helyezkedô csánkjait, jó farszélességét. A szügye szélességét és hiányos zömökségét ellenben kifogásolták. Pókosnak találták, de ezt elintézték annyival, hogy
állítólag elég korán került megerôltetô munkába. A mént általánosságban állóképesnek tartották, de nagyfokú kehességben szenvedet, ezért 1936-ban ki is selejtezték.
Két évjáratát nagyon ígéretesnek minôsítették.
Ousor 1929-ben született, szíjalt hátú pej, zebroid csíkoltsággal a lábakon. Méretei:
143, 163, 18 centiméter. Feltételezték valamilyen mértékû rokonságát Pietrosuval. Ez
sem találtatott elég zömöknek, és másodlagos nemi jellege sem tûnt elég kifejezônek,
kissé levegôsnek is vélték. Pozitívan értékelték a száraz szárakat, a szép fejet és a jó
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nyakat, a mellkas dongásságát. Külön kiemelték energikus lépését. Nem voltak megelégedve a farszélességével, lábainak elôrevitelével (franciás és hadonászó volt), rövid csánkjaival, túlnôtt farával. Annál inkább tetszettek évjárati csikói. A csikói kiváló típusról, zömökségrôl, feszes hátról és szabályos mellsô lábakról tanúskodtak.
Mindkét mén javára szolgált, hogy semmi közük nem volt a három államot átszelô
Goral-Hroby genetikai alaphoz. Lucsina újabb kori történetében vonalalapítók lettek.
Prislop névvel a Goral törzs egy mellékágát alakították ki a 84 Diana anyából,
Goral I-7 után, 1932-ben született pejszínû ménnel. A Prislop törzs az idôk folyamán
ki is terebélyesedett.
A román ménesigazgatóság, hogy kitörjön a továbbra is fennálló vérfertôzô rokontenyésztés útvesztôjébôl, 1931-ben vásárolt egy Gurgul nevû, feltehetôen 70 Hroby I
anyából származó méncsikót. Ez a törzsalapító Gurgul mén után, Kistapolcsányban,
1930-ban született. Apja pontos másának tartották, amirôl viszont a korabeli szakmai
jellemzések sem adtak túl sok jó véleményt. Ez a mén, mint írták, könnyû és alacsony,
szûk mellkasú, az egyébként szép far ellenére hátul nem elég széles és a magasan
helyezkedô csánktól lefelé egészen rossz lábállású. 19 cm-es szárkörméretét a hucul
lótól idegennek tartották, jóllehet a fajtától elvárták az erôs csontozatot. „Hegyi málhás
állatként elképzelhetetlen”, szólt róla a summázott vélemény, mire felállíthatták volna.

2.2. A lengyelországi huculló-tenyésztés
A huculló-tenyésztés Mekkájának a korabeli szakirodalom a galíciai Zabie-Kosow
környékét tekinti. Kolomys kerület, Kosmacz környezet és Nadworna tájegység hegyekkel tarkított része sorolható még ide. A fajta legnagyobb, népies gyökerû és csaknem fajtatiszta, mindenképpen legértékesebb genetikai anyaga a Fehér Czeremosz
túloldalán volt fellelhetô. A XX. század fordulója elôtt már több mint 1300 kancát
fedeztettek itt, és nem volt ritkaság a ménenkénti 70 kanca fedezése sem. Galíciában
szervezett tenyésztéssel vagy ménesi tenyésztéssel nem lehetett találkozni, bár az állam segítette a hucultenyésztést, olyan formán, mint Magyarországon a tájfajták kialakulását. A ménellátás az Osztrák–Magyar Monarchia részét képezô Bukovinából,
név szerint Lucsináról történt.
A folyók és a távolságok nem jelentettek akadályt a hucultenyésztésben, mert ezek
a tenyésztôk szinte bármilyen távolságot vagy terepet leküzdöttek, ha egyes ménekrôl
jó véleményük alakult ki, vagy tapasztalás útján jó vélemény terjedt el róluk.
Az elsô fedeztetési állomásokat Kosow környékén 1891-ben, majd négy évvel késôbb
Zabie-ben létesítették (2.1. kép). A kancák (a mének is) a hucul vidék eme területén is hegycsúcsokról, ormokról kapták a nevüket (Senyei, Magura, Krenta, Kostryca,
Ruski dil, Pohár, Bzwidni). A galíciai (lengyel) huculló-tenyésztésnek specialitását
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2.1. kép
Zabiei ménes 1914-ben. Fotó: H. Brabenetz szívességébôl

az adta, hogy más hucul
tenyészetektôl eltérôen
mindig akadtak tarka
színû lovaik, annak minden színskálájával (szénfekete, egérfakó, gesztenyepej, fakó, világospej)
együtt (2.1., 2.2. 2.3. és
2.4. kép). A Zabie környéki hucul nép, ahol a legtöbb tarka ló fordult elô,
szerette ezt a színt, mert
sokszínû ruházatához nagyon illônek találta, és élményt nyújtott neki a háttérben magasodó hegycsúcsokkal. Érdekes módon a völgyekben már
nem ennyire becsülték a
tarka színû hucul lovat.
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2.2. kép
Az elsô ismert tarka huculok egyike. Kapitan Fotó: archív
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2.3. kép
Huculok az 1800-as évek végén. Fotó: Bildarchiv und Graﬁksammlung Österreichische
Nationalbibliothek, Wien szívességébôl

2.4. kép
Jellegzetes hucul fogat egy gladiszówi bemutatón. Fotó: Bodolai István szívességébôl
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2.4 ábra
Kapitan

E:

203 Minka

Anya

1915

E:

461 Hroby I-4

Apa

Kancacsalád

Eredeti neve:

Azonosítója

Eredeti hucul kanca

Jawornik

91 Taras I

76 Taras

1908. pej

-

-

-

-

Eredeti hucul kanca

1887 gesztenyepej

Taras I (Lu)

1895. világospej

Hroby (Bukovina)
Hroby I (Lu)

Neve: Kapitan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 Stirbul

Taras

-

Taras

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Ritka

Stirbul

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

Neme:

2.5. ábra
Zeleny

E:

122 Miszka I

Anya

E:

410 Goral

Apa

Kancacsalád

Eredeti neve:

Azonosítója

Eredeti hucul kanca

12 Stirbul

1883. fekete

-

-

1883.

1871. gesztenyepej

Miszka

8 Stirbul

1887 gesztenyepej

Taras I (Lu)

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Miszka I

4 Taras I

1898.

Goral (Halicsi)

Neve: Zeleny

-

-

-

-

3 Luczyna

Stirbul

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

Stirbul

4 Stirbul

Taras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

-

-

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

2 Ritka

Stirbul

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

-

-

-

-

Neme:
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Az I. világháború után a fajta ezen a területen is elvesztette ménjeit és a törzsek
nagy részét. A lucsinai ménes Waldhofba került maradványának felosztásából Lengyelország is részesedett, amivel javítani tudta eredeti tenyészanyagának minôségét,
és hozzájutott a Goral és a Hroby törzs ivadékaihoz. Ezeket fedeztetési állomásokra
rendelte az állam, ugyanis ekkor még nem voltak magántulajdonú mének az országban. A köztenyésztés szervezése, vagyis a lengyel hucul ló törzskönyvezése csak az
1924 utáni idôszakra tehetô, és saját állami ménes is csak 1938-ban létesült. 1924-bôl
323, 1937-bôl 450 regisztrált kancáról lehet dokumentumokat felkutatni. Az ekkor
törzskönyvi nyilvántartásba vett kancák közül hetvenhét a Goral törzsbôl való, huszonnyolc kanca a Hroby törzsbôl származott, három az Ispas törzsbôl került ki és
kettô a Taras törzsbôl való volt. Ez az Ispas és Taras viszont nem azonos az I. világháború elôtti Ispas és Taras ménnel. A háború után csak a régi neveket használták,
mint tette ezt a már akkor romániai tenyésztés is, nehezítve ezzel az utókor munkáját.
Az 1925-ben megalakult tenyésztôszövetség a mezôgazdasági kamara irányítása és felügyelete alatt állott. A kancacsaládok fokozatosan terebélyesedtek, s a legfontosabb és legelterjedtebb családjai a Polanka, a Pastuszka, a Wydra, a Góralka,
a Wrona, az Agatka, a Nakoneczna, a Wolga, a Cseremcha, a Laliszka, a Srozska, a
Bajkalka és Zyrka kancának lettek.
A lengyel lótenyésztés is adott egy vonalalapító mént a hucul lófajtának. A mezôgazdasági minisztérium az állami lótenyésztési igazgatóság részére vásárolt egy mént
1937-ben, az 551 törzskönyvi számon regisztrált Polant. Polan 1929-ben született, s
bár ismeretlen származású volt, a legreményteljesebb mén, amely a háború után Zabieben állott, írták róla. A régi hucul típust vélték véle regenerálni. A mént Polanki-ban
Hryniawa járásban, Kosow megyében Semen Ponepalek tenyésztette, sötétgesztenye
pej, különlegesen hû típusa volt a fajtájának.

2.3. A csehszlovákiai huculló-tenyésztés
Miután Ukrajna a háborút követô béketárgyalások során a neki ítélt eredeti lucsinai
tenyészanyagról lemondott, Csehszlovákia vásárlás útján igényt tartott erre, és Waldhofból, 1922-ben hozzá került 33 ló (2.7. kép). Közöttük két tenyészmén, Hroby I
(2.5. kép) és Goral I (2.6. kép), tizenöt kanca, tizenhat kancacsikó. Goral kancából
hat egyed, Hroby kancákból négy egyed, Hroby I kancból négy egyed és Miszka I
kancából egy egyed. Továbbá Hroby I után tizenkét kancacsikó és Goral I után négy
kancacsikó képezte az igen értékes tenyészanyagot. Egyes források szerint tizenhárom évjárati méncsikó is volt még a vásárolt anyagban.
Bár a csehszlovák kormány anyagi áldozatot hozott az eredeti lucsinai ménes maradék állományának megvásárlásával, az utókornak mégis úgy tûnhet, nem volt kiforrott elképzelése a létrejött ménest illetôen. A szállítmány 1922-ben Kistapolcsányba
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2.5. kép
Hroby I. Fotó: Waltner Berta

2.6. kép
Gorla I. Fotó: Waltner Berta
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2.7. kép
1 Hroby I-8 tenyészkanca származása
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érkezett meg, de 1923-ban Turjaremetére helyezték át, miközben kistapolcsányi
tulajdonban maradt. Turjaremetén a hucul ménest a csehek létesítették, felhasználva
hozzá a magyar részrôl 1864-ben alapított ménteleposztály épületeit.
A ménest 1925 szeptemberében lényegében megfelezték, s ekkor Kistapolcsány
ismét értékes tenyészanyagot kapott. Ide került a Hroby I. törzsmén, hat Goral kanca, egy Goral I kanca, egy Hroby kanca, tizenkét Hroby I. kanca, továbbá tíz kancacsikóból két Hroby és nyolc Goral törzsbôl származó. Ez az állomány 1927-ben egy
Sebeslavce-bôl Kistapolcsánynak juttatott tenyészanyaggal egészült ki, amelyben egy
fedezômén, tizennégy fajtatiszta hucul kanca, tizennégy kancacsikó volt.
A Turjaremetén lévô kancaállományt 1928-ban a három kilométerre elhelyezkedô
Mocsárkára telepítették, amely turjaremetei vezetés alatt, de változatlanul kistapolcsányi
tulajdonban maradt (2.8. kép).

2.8. kép
Ménes Mocsárkán. Fotó: Waltner Berta

A turjaremetei (mocsárkai) ménes egy része, egy mén, tíz tenyészkanca, tizenkilenc kancacsikó 1928-ban visszakerült Kistapolcsányba. A mezôgazdasági minisztérium 1936-ban a feloszlatta a ménest és egy részét eladta, két mént (Gurgul és Hroby
III.), tizenegy kancát, hét szopóscsikót, tizennégy évjárati csikót Turjaremetére helyezett. A méncsikók csikókönyvei viszont Kistapolcsányban maradtak. 1938-ban már
nem volt hucul ménes Kistapolcsányban. Kárpátaljának Magyarországhoz történô
visszacsatolása idején, Kistapolcsányban tíz tenyészkancával és két ménnel 1939-ben
újra ménest alapítottak.
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A hucul

A Kistapolcsány által megszerzett mének közül az 1908-ban született Hroby I
volt a legjobb. A mént alaposan kihasználták, hosszú idôn keresztül fedeztettek vele,
hiszen ez a mén 22 évig állt tenyésztésben. Annak ellenére, hogy a Goral I mén is
tenyésztésben állt a ménesben, a rendkívül kevés kancalétszám miatt elkerülhetetlen
lett a szoros rokontenyésztés. A tenyésztési bázis szélesítése érdekében 1925-ben (más
források szerint 1927-ben) megvásárolták az 1924-ben született, ismeretlen származású Gurgul mént (2.9. kép).

2.9. kép
Gurgul mén. Fotó: Waltner Berta

Egyes források tudni vélik, hogy a mén Zabie környékérôl származott és 410 Goral
lehetett az apja, az anyja az 1909-ben született 4 Taras I kanca. Ennek ellentmond,
hogy bár bizonyos küllemi jegyeiben típusos huculnak írják le, kifogásolták a szervezeti szilárdságát, fûzött szárát és állítólag nem elég mély mellkasát. Heterogén örökítése is a kevésbé tudatos tenyésztômunkára vall. Ennek ellenére mégis jó szolgálatot
tett a tenyésztésben, mert szélesítette az akkor szoros rokontenyésztéssel jellemezhetô
genetikai bázist. A mén 1936-ig volt Kistapolcsányban, majd a többi lóval együtt
átkerült Turjeremetébe.
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2. Fajtatörténet a két világháború között

2.4. A magyarországi huculló-tenyésztés
A trianoni békediktátum Magyarországot a legjobb kislovak hazájától is megfosztotta. Ugyanakkor a többi országhoz hasonlóan, fôleg a hadsereg hiányát érezte ezeknek. A szomszédos országokból a kislovak beszerzése igen költségesnek
bizonyult, de nagyobb akadályt jelentett, hogy nehézségeket gördítettek a kislovak
vásárlása elé. Néhány, az eredetét némi biztonsággal megállapítható, tenyésztésre alkalmas kancát ugyan találtak az országban, de minthogy ismert származású tenyészmének nem voltak fellelhetôk, a tenyésztés sikerére aligha lehetett számítani. S ekkor jól jött, hogy Ukrajna lemondott a neki szánt lucsinai eredetû tenyészanyagról,
mert egy ménestanácsnoknak és egy állatorvos fôtanácsnoknak kiváló tapasztalatai felhasználásával sikerült Magyarországnak négy gyönyörû, számos nemzedéken
át fajtatisztán tenyésztett, az egykori radautzi tenyészetbôl származó hucul mént és
tizenhat kétéves fajtatiszta hucul kancacsikót megvásárolni.
Waldhofból 1923. január 24-én négy hucul mén, 1923. február 9-én pedig tizenhárom hucul kanca vonult be Bántapusztára (2.10.–2.21. ábra). A ménekrôl az alábbi, feltehetôen pontos leírás lelhetô fel.
A Goral I-3 (2.6. ábra), bukovinai származású, Waldhofban született 1919.
március 16-án. Fedezett 1923–1934 között. 1935. október 19-én ivartalanították.
A Goral I-4 (2.7. ábra), bukovinai származású, Waldhofban született 1919. május 15-én. Sötétpej, csillag, piszra, bal szemére csóka. Tenyésztésben állt 1923–1934
között. 1935. szeptember 19-én ivartalanították.
A Goral I-2 (2.8. ábra), bukovinai származású, Walhofban, 1920. április 30-án
született. Gyéren tûzött nyári fekete, jegytelen. Fedezômén 1924–1932 között. 1932.
szeptember 20-án ivartalanították.
A Hroby I-5 (2.9. ábra), bukovinai származású, 1920. május 6-án Waldhofban született. Szíjalt hátú pirospej, csillag, keskeny hóka, szárcsa, hátulsó bal láb csüdig felhúzódva kesely. Tenyésztésben állt 1924–1930 között, elhullott 1930. március 26-án.
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2.6. ábra

E:

29 Hroby

Anya

sárga

1913

E:

Goral I (Tur)

Apa

Kancacsalád

Eredeti neve:

Azonosítója

Eredeti hucul kanca

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

8 Hroby

1898.

Goral (Halicsi)

Neve: Goral I-3 (Bukovina)

-

-

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

11 Stirbul I

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

-

-

-

-

6 Czeremosz

Stirbul I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 Miszka

Czeremosz

5 Lukava

Stirbul

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neme: mén

2.7. ábra

E:

69 Miszka I

Anya

sárga

1913

E:

Goral I (Tur)

Apa

Kancacsalád

Eredeti neve:

Azonosítója

11 Stirbul I

12 Stirbul

1883. fekete

1889.

6 Czeremosz

1879. gesztenyepej

Stirbul I

1883.

1871. gesztenyepej

Miszka

11 Stirbul I

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Miszka I

8 Hroby

1898.

Goral (Halicsi)

Neve: Goral I-4 (Bukovina)

14 Miszka

Czeremosz

5 Lukava

Stirbul

3 Luczyna

Stirbul

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

6 Czeremosz

Stirbul I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

3 Luczyna

Miszka

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

14 Miszka

Czeremosz

5 Lukava

Stirbul

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neme: mén

2.8. ábra

E:

52 Goral

Anya

sárga

1913

E:

Goral I (Tur)

Apa

Kancacsalád

Eredeti neve:

Azonosítója

2 Hroby

1898.

Goral (Halicsi)

8 Hroby

1898.

Goral (Halicsi)

Neve: Goral I-2 (Bukovina)

182 Czeremosz

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

11 Stirbul I

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

18 Taras

Czeremosz I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

6 Czeremosz

Stirbul I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

11 Stirbul I

Taras

8 Stirbul I

Czeremosz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 Miszka

Czeremosz

5 Lukava

Stirbul

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neme: mén

2.9. ábra

E:

18 Hroby

Anya

E:

Hroby I (Bukovina)

Apa

Kancacsalád

Eredeti neve:

Azonosítója

28 Czeremosz

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

Eredeti hucul kanca

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

Neve: Hroby I-5

14 Miszka

1883. sötétpej

Czeremosz

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

3 Luczyna

Miszka

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neme:

E:

2.10. ábra

Hroby-1 (Waldhof)

Anya

sárga

1913

E:

Goral I (Tur)

Apa

Kancacsalád

Eredeti neve:

Azonosítója

92 Goral

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

8 Hroby

1898.

Goral (Halicsi)

Neve: 66 Goral I

11 Stirbul I

1898.

Goral (Halicsi)

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

11 Stirbul I

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

6 Czeremosz

Stirbul I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

6 Czeremosz

Stirbul I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

14 Miszka

Czeremosz

5 Lukava

Stirbul

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 Miszka

Czeremosz

5 Lukava

Stirbul

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neme: kanca

A magyar ménesi törzskanca számot kapó „waldhoﬁ egyedei” a következôk voltak:

2.11. ábra

E:

59 Goral

Anya

sárga

1913

E:

Goral I (Tur)

Apa

Kancacsalád 4 Kamenka

Eredeti neve:

Azonosítója

1900.

9 Miszka I-7 (Lu)

1898.

Goral (Halicsi)

8 Hroby

1898.

Goral (Halicsi)

Neve: 67 Goral I

1888

7 Czeremosz

1883. fekete

Miszka I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

11 Stirbul I

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

3 Stirbul

Czeremosz

12 Stirbul

Miszka

-

-

-

-

6 Czeremosz

Stirbul I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

4 Kaminka

Stirbul

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

3 Luczyna

Stirbul

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

-

-

-

-

14 Miszka

Czeremosz

5 Lukava

Stirbul

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neme:

2.12. ábra

E:

Hroby I (Lucsina)

Anya

sárga

1913

E:

Goral I (Tur)

Apa

Kancacsalád

Eredeti neve:

Azonosítója

20 Stirbul I

76 Taras

1908. pej

2 Taras

1879. gesztenyepej

Stirbul I

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

11 Stirbul I

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Hroby I (Lu)

8 Hroby

1898.

Goral (Halicsi)

Neve: 68 Goral I

4 Stirbul

Taras

5 Lukava

Stirbul

-

Taras

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

6 Czeremosz

Stirbul I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

2 Ritka

Stirbul

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

14 Miszka

Czeremosz

5 Lukava

Stirbul

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neme: kanca

2.13. ábra

1905.

E:

26 Hroby

Anya

sárga

1913

E:

Goral I (Tur)

Apa

Kancacsalád 2 Ritka

Eredeti neve:

Azonosítója

3 Miszka I (Lu)

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

8 Hroby

1898.

Goral (Halicsi)

Neve: 69 Goral I

1 Czeremosz I

1883. fekete

Miszka I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

11 Stirbul I

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

2 Taras

Czeremosz I

12 Stirbul

Miszka

-

-

-

-

6 Czeremosz

Stirbul I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

4 Stirbul

Taras

8 Stirbul I

Czeremosz

3 Luczyna

Stirbul

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

-

-

-

-

14 Miszka

Czeremosz

5 Lukava

Stirbul

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neme: kanca

2.14. ábra

1903.

E:

3 Hroby

Anya

sárga

1913

E:

Goral I (Tur)

Apa

Kancacsalád 3 Luczyna

Eredeti neve:

Azonosítója

30 Taras I

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

8 Hroby

1898.

Goral (Halicsi)

Neve: 70 Goral I

17 Cseremosz

1887. gesztenyepej

Taras I (Lu)

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

11 Stirbul I

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

18 Taras

Czeremosz

4 Stirbul

Taras

-

-

-

-

6 Czeremosz

Stirbul I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

11 Stirbul I

Taras

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

2 Ritka

Stirbul

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

-

-

-

-

14 Miszka

Czeremosz

5 Lukava

Stirbul

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neme: kanca

2.15. ábra

1908.

E:

61 Goral I

Anya

sárga

1913

E:

Goral I (Tur)

Apa

Kancacsalád 3 Luczyna

Eredeti neve:

Azonosítója

1903.

3 Hroby

1907. gesztenyepej

XI000213670

Goral I (Lu)

8 Hroby

1898.

Goral (Halicsi)

Neve: 71 Goral I-14

30 Taras I

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

14 Miszka I

1898.

Goral (Halicsi)

11 Stirbul I

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

17 Cseremosz

Taras I (Lu)

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

5 Stirbul I

Miszka I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

6 Czeremosz

Stirbul I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

18 Taras

Czeremosz

4 Stirbul

Taras

-

-

-

-

18 Taras

Stirbul I

12 Stirbul

Miszka

-

-

-

-

14 Miszka

Czeremosz

5 Lukava

Stirbul

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neme: kanca

2.16. ábra

E:

92 Goral

Anya

pej

1908.

E:

Hroby I (Lu)

Apa

Kancacsalád

Eredeti neve:

Azonosítója

11 Stirbul I

1898.

Goral (Halicsi)

76 Taras

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

Neve: 72 Hroby I

1889.

6 Czeremosz

1879. gesztenyepej

Stirbul I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

1878

Taras

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

14 Miszka

Czeremosz

5 Lukava

Stirbul

-

-

-

-

-

-

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

3 Luczyna

Miszka

Eredeti hucul kanca

Miszka

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neme:

2.17. ábra

E:

82 Goral

Anya

pej

1908.

E:

Hroby I (Lu)

Apa

Kancacsalád

Eredeti neve:

Azonosítója

11 Stirbul I

1898.

Goral (Halicsi)

76 Taras

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

Neve: 73 Horby I

1889.

6 Czeremosz

1879. gesztenyepej

Stirbul I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

1878

Taras

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

14 Miszka

Czeremosz

5 Lukava

Stirbul

-

-

-

-

-

-

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

3 Luczyna

Miszka

Eredeti hucul kanca

Miszka

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neme:

2.18. ábra

E:

5 Goral

Anya

pej

1908.

E:

Hroby I (Lu)

Apa

Kancacsalád

Eredeti neve:

Azonosítója

15 Hroby

1898.

Goral (Halicsi)

76 Taras

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

Neve: 75 Hroby I

19 Miszka I

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

1878

Taras

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

4 Stirbul

Miszka I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

-

-

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

2 Ritka

Stirbul

12 Stirbul

Miszka

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neme:

2.19. ábra

1905

E:

10 Hroby

Anya

pej

1908.

E:

Hroby I (Lu)

Apa

Kancacsalád

Eredeti neve:

Azonosítója

1895

21 Stirbul I

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

76 Taras

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

Neve: 76 Hroby I

12 Taras

1879. gesztenyepej

Stirbul I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

1878

Taras

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

10 Moldova

Taras

5 Lukava

Stirbul

-

-

-

-

-

-

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

3 Luczyna

Moldova

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neme:

2.20. ábra

E:

8 Goral

Anya

pej

1908.

E:

Hroby I (Lu)

Apa

Kancacsalád 2 Ritka

Eredeti neve:

Azonosítója

1905

26 Hroby

1898.

Goral (Halicsi)

76 Taras

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

Neve: 77 Hroby I

3 Miszka I (Lu)

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

1878

Taras

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

1 Czeremosz I

Miszka I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

-

-

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

2 Taras

Czeremosz I

12 Stirbul

Miszka

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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A 13. kancáról nem lehetett forrást találni.

2.21. ábra

E:

18 Hroby

Anya

pej

1908.

E:

Hroby I (Lu)

Apa

Kancacsalád 3 Luczyna

Eredeti neve:

Azonosítója

28 Czeremosz

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

76 Taras

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

Neve: 78 Hroby I

14 Miszka

1883. sötétpej

Czeremosz

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

1878

Taras

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

3 Luczyna

Miszka

Eredeti hucul kanca

Miszka

-

-

-

-

-

-

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neme: kanca

A hucul

A bántapusztai ménest 1922. április 16-án állították fel, ahogyan akkor nevezték, az inotapusztai törpeménes maradványából. A Károlyi grófok feloszlatott
ménesébôl további nyolc kancával gyarapodott az állomány. A jövôre nézve ezekkel vélték garantáltnak tekinteni a bakonyi hucultörzs fajtatisztaságát. Az ország
területén felvásárolt kancákkal 1923 szeptemberétôl 1924 januárjáig negyvenhárom kislóval (a korabeli szakirodalom következetesen törpekancáknak nevezi ezeket a lovakat) gyarapodott az állomány. További vásárlások is történtek, mert 1924.
december 29-én a radványi ménesbôl ide került nyolc idôsebb kanca, négy négyéves, három hároméves, hat kétéves, öt egyéves és hat szopós csikó. Az év végére már több mint kétszáz kancából álló kislóménes volt Bántapusztán, amelynek egy része a huculhoz hasonló, de azzal semmilyen körülmények között fel
nem érô, közel száz bosnyák ló volt. Egy lengyel import révén 1929. január 17-én
két hucul kanca és két hucul mén érkezett. Ez utóbbiak ugyan a Taras és a Czeremosz
nevet viselték, de közük nem volt a háború elôtti törzsalapítókhoz.
Taras 1925-ben született, a galíciai Szucsavának Kosow körzetébôl származott.
Apja Kobak, anyja Babyna. Gyéren tûzött fekete, tûzött homlok, orrhát, tûzött jobb
elülsô láb jellemezte.
Czeremosz 1925-ben született, ugyancsak a galíciai Szucsavának Kozow körzetébôl
származott. Apja Dzembran, anyja Horpyna. Fedezett 1929–1933 között. 1934. március 25-én ivartalanították.
Wimpfen gróf ercsi uradalmából 1931-ben megvásárolták az 1918. május 1-én
született Hroby I-9 mént. Ez a mén szíjalt hátú világos pej volt, tûzött homlok- és
orrhátjegyekkel, vállkereszttel és lábain zebroid csíkozással rendelkezett. Elülsô jobb
lába csüdben tûzött volt.
Mellettük felállított fedezômén volt még több Goral származék, a Hroby 1-5, a
Hroby I-9, továbbá a Hroby I-5 után egy saját tenyésztésû mén.
1933 novemberében Lengyelországból, import eredményeként bejött négy hucul
mén és hat hucul kanca, egyik szopós csikójával. Bereg és Ung vármegyében (Izsnyéte,
Minaj, Várkulcsa) 1939. február 9-én vásároltak nyolc hucul kancát, amihez már akkor
nem sok reményt fûztek, minthogy gyengébb minôségûek voltak, mint a Bántapusztán
találhatók. Mindenesetre ezek már csak azért sem lehettek különös tenyészállatok,
mert a Bántapusztán összegyûjtött kislovak egyharmadának származása ismeretlen
volt, s az ismert származásúaknak is 15-féle származását mutatták ki.
1935. november 15-én a Magyar Királyi Bántapusztai csikótelep megszûnt, és a
Magyar Királyi Csôszpusztai Kincstári Gazdaság keretében, annak Hajmáskéri Gazdasági Kerületeként folytatta mûködését. Késôbb egybeolvadt a csôszpusztai gazdasággal, és annak bántapusztai törpe ménese néven szerepelt.
A ménes Bántapuszára helyezése abszolút logikus volt, mert a Bakony zord éghajlata, sziklás talaja, erôsen dombos felszíne, nagy mésztartalmú, csekély humuszrétegû
legelôi mintázták a fajta eredeti életkörülményeit. Jó alapot jelentett a kislovak felneve54
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léséhez a tüzérségi lôtérként is használt 117 katasztrális hold (67 hektár) legelôterülete,
mellette a 383 katasztrális hold (220 hektár) kaszáló. Rendelkezésére állt még a ménesnek a lôtér területén kívül esô 48 katasztrális hold (27 hektár) legelô is.
Kárpátaljának az anyaországhoz való 1939. évi visszacsatolásával a történelmi
Magyarország híres turjaremetei ménteleposztálya, huszonnyolc eredeti hucul mén és
a mocsárkai hucul ménes harminckilenc kancájával került vissza (2.10., 2.11., 2.13.,
2.14., 2.15. és 2.16. kép). Velük és a környék népies állományából típusos egyedek vásárlásával az országos lótenyésztés gazdagodott, még úgy is, hogy a vásárolt kancáknak sok esetben nem volt ismert a származása, vagy ha az volt, akkor csak hiányosan
állt rendelkezésre (2.17. kép).
A turjaremetei ménes 1944-ben százhetvenhárom egyeddel (kancák, mének és évjárati csikók összesen) rendelkezett, majd a front elôl evakuálták, és a ménes nagy része a Hessen melletti Mansbachba került (2.17. és 3.2. kép). Tekintettel, hogy hatalmas genetikai és gazdasági jelentôségét nem ismerték fel, más magyar tenyésztésû lovakkal együtt, szérumtermelés céljára az utolsó egyedig átadták ôket a Margburgban
lévô Behring mûveknek. A lengyelek shagya arabokért és huculokért genetikailag
kevésbé értékes kancákat adtak, ezzel jó néhány tenyészállatot kimenekítettek ebbôl
a sorsból. Így került lengyel kézre tizennégy hucul kanca is, amelyeket magyar kancaként emlegetnek és közülük három kanca máig virágzó kancacsaládot alapított.

2.10. kép
3 Hroby I tenyészkanca. Fotó: Waltner Berta
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2.11. kép
A 4 Goral I-7 tenyészkanca származása

2.12. kép
78 Talabórfalu
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2.14. kép
13 Goral I vemhes kanca. Fotó: Waltner Berta

2.15. kép
18 Gurgul vemhes kanca. Fotó: Waltner Berta
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2.16. kép
17 Goral I vemhes kanca. Fotó: Waltner Berta

2.17. kép
Ménes Turjaremetén. Fotó: Waltner Berta
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2.18. kép
88 Goral IV-2.

3. Fajtatörténet a II. világháború után
napjainkig
3.1. A fajta tenyésztése Magyarországon
Az 1920-as határok közé szorított Magyarországon folytatott huculló-tenyésztés a
II. világháborúban megsemmisült. A turjaremetei állomány elvonult, az 1922-ben alapított bántapuszai ménes a világháború során szétszóródott. A ló fontosságának megítélésében sajátságos helyzet alakult ki az országban, amit jól jellemez többek között, hogy
a bántapuszai ménes maradékát tenyészbénaságra hivatkozva kizárták a tenyésztésbôl.
1945 után egy darabig nem beszélhettünk a hucul lovak hazai tenyésztésérôl. Mégis kiderült, hogy a tenyésztés számára kedvezôtlen intézkedések sorát elszenvedô idôszakot
pár egyed átvészelte, s a szétszóródott állomány fellelhetô egyedeibôl Anghy Csaba
(a Fôvárosi Állat- és Növénykert egykori fôigazgatója) a fajta hazai tenyésztését ismét
meggyökereztette. Az ô törekvése tette lehetôvé e tevékenység virágzását a 2010-es
évekre. A történelmi dokumentumokból az sejlik ki, hogy a Fôvárosi Állatkertben a
Százas (1944), a Csöpi (1948), a Cigány (???), a Marika (1957), az Árvácska (1957),
az Aspiráns (1959) (valamennyi egérfakó színû) és az Agronómuslány (1959) nevû
(sárgafakó) hucul kancákkal indult meg elhúzódóan a tenyésztés. Kiváló mén került
be Szlovákiából (391
Goral X-20 Káplár),
amelyet továbbiak követtek (392 Goral X-24,
2028 Ousor-26)
(3.1. és 3.3. kép).
Eleinte bemutató
céllal tartotta az állatkert a hucul lovakat,
késôbb Ócsag Imre és
Szidnai Ágnes az állatkerti gyermeklovardát
részben ezekre a lovakra alapozta!
Tekintve, hogy az
állatkert nem tudott az
3.1. kép
eredeti életkörülméGoral X-24 az állatkerti lovardában, Budapesten.
Fotó: Csíkvári Mónika szívességébôl
nyekhez hasonló és mél61

3.2. kép
90 Hroby III-1 tenyészkanca származása
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tó életfeltételeket kínálni, ez a kis állomány több helyen megfordult az országban, mindenütt barátságból, szívességbôl tartották, fôként néhány állatkerti vezetôhöz fûzôdô baráti szálak okán. A kezdeti bizonytalanság után az 1980-as évek elsô harmadában megtalálta a helyét az országban, mert az aggteleki karsztra került, ideális körülmények közé.
A fajta az új helyén nem csupán túlélni, de fejlôdni, gyarapodni és minôségében is
képes volt javulni. Fél évtized alatt huszonöt tenyészkancára szaporodott a ménes.
Az állatkertben továbbra is csak bemutató céllal maradt néhány hucul ló.

3.3. kép
Goral X-20 Káplár

1992-tôl a Fôvárosi Állat és Növénykert, az Aggteleki Nemzeti Park (felügyeleti szervének jóváhagyásával és támogatásával), a Póni és Kislótenyésztôk Országos
Egyesülete szakmai harmóniában végzi a fajtafenntartást, ôrködik a fajta genetikai
diverzitásának fennmaradásán.
Idôközben a földmûvelésügyi miniszter jóváhagyásával a hucul fajtát is a
génmegôrzési támogatásban részesíthetô állatfajták közé sorolták. A gondos tenyésztôi
munka során a génvédelem szigorú szabályai szerint folyik a tenyésztés, aminek
eredményeként származásában egyre javult az állomány. A 2010-es évek elején már
nyolcvan körüli tenyészkanca legel az aggteleki karszton. A bántapusztai lovakból a
szlovák mének hatására kialakuló állományt jól kiegészítette a Lucsináról importált
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néhány kanca, két mén ((2966 Goral XVI-82 Zénó, 2967 Ousor VI-61 Tornádó) és
ezek ivadékai. Maradandó tenyészhatást eredményezett a Lengyelországból származó 3139 Polan/Rapsod nevû mén tenyésztésbe állítása. A munkába fogott egyedek
munkakészsége és munkavégzése kifogástalan.
A fajta hazai széles körû megismertetésével tenyésztôi bázisa szintén szépen
gyarapszik. A 2010-es évek elejére meghaladja a kétszázat a tenyészkancák száma.
A mének száma 10–15 között változik, ma már mindegyik törzs képviselteti magát a
tenyésztésben. A fajta népszerû, gyarapodása fôleg lucsinai importok révén történt,
ami egyben hozzájárult a genetikai diverzitás bôvítéséhez is. Az aggteleki fôménes
mellett mind létszámában, mind genetikai értékében meghatározó nagyobb magántenyészetek jöttek létre és szép számmal vannak 1–5 kancás tenyészetek.

3.2. A fajta tenyésztése Romániában
Romániát Lucsina révén a fajta legfontosabb
tenyészhelyének kell tekinteni. A második világháború után tapasztalt
országok közötti izoláció miatt a ménesben folyó tenyészmunkáról csak
1990 után van információ.
Tényként kezelendô, hogy
ez a tenyészet az eredeti típus leghûségesebb ôrzôje
3.4. kép
(3.4. kép). Lovainak munHucul törzskancák hétköznapi munkában a Lucsinán
Fotó: Balogh Eszter
kakészsége párját ritkítja.
A ménesnek szinte kizárólagos feladata a mezôgazdaságban, erdészetekben mutatkozó igaerô kancaállományának fedezô ménekkel való ellátása. Ebbôl eredôen Románia-szerte, fôleg a hegyvidéki
területeken 50–70 hucul, a ménesbôl származó állami mén fedezhet. Az országban a
köztenyésztésben lévô kancák nincsenek törzskönyvi nyilvántartásban, ezek származási lapot sem kapnak, fajtabeli hovatartozásuk megkérdôjelezhetô vagy ismeretlen.
Az utóbbi 10–15 évben a törzsménesben következetes létszámcsökkentést hajtottak végre, a kancák egy részét hidegvérû ménnel, máskor vagy egy másik részét
shetland pónival fedeztették. Úgy tûnik, hogy ezeken a téves tenyésztési koncepciókon túljutottak, és egyre inkább felismerik a fajtának a biodiverzitásban betöltött fontos szerepét. Manapság közel száz kanca áll tenyésztésben és az öt törzset általában
64
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8–10 mén képviseli. A törzsanyag mellett természetesen,
az évjárati csikókkal is számolni kell.
A Lucsinán tartott tenyészkancák származás-nyilvántartása 1919-ig vezethetô viszsza, a Hroby és a Goral törzsé még tovább is. Az állomány fajtatisztaságához nem
fér kétség, genetikai értéke
megkérdôjelezhetetlen (3.5.
és 3.6. kép).
Magántenyészetben nem
fordult
elô említésre méltó
3.5. kép
számú
tenyészállat.
Az álloHucul kancák befogásra várva Lucsinán
Fotó: Németh Zoltán
mány ellátása a primitív fajták igényének a szintjén állt.
A legutóbbi öt évben feltûnôen sok tenyészállat került ki Lucsináról, többségében a
környezô országok tenyésztôihez.

3.6. kép
Jellegzetes fogatok Lucsinán. Fotó: Németh Zoltán
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3.3. A fajta tenyésztése Lengyelországban
A lengyel huculló-tenyésztésrôl is fôképpen az 1990-es évek eleje óta van több és
pontosabb információ. Az 1980-as évek végén az országban hirtelen lecsökkent a
tenyészkancák száma. Akkortájt a magántenyészetekben nem játszott meghatározó
szerepet a fajta, de központi ménesében (Siaryban) is mindössze huszonöt, kifejezetten magas beltenyésztettségû tenyészkanca volt. A további veszteség elkerülésére a fajtára nézve új tenyésztési programot dolgoztak ki, elfogadtatták a társadalommal a lengyel hucul fontosságát és szükségességét, tekintve, hogy az kulturális örökség, a természetvédelemben fontos tényezô, és állattenyésztési értelemben is ﬁgyelemre méltó tulajdonságok hordozója. A biodiverzitás-védelmi programok hatására
gyorsan gyarapodott az állomány. Manapság a fajtának már mind a hét törzsét tartja
a központi ménes (Polan, Cukor-Gurgul, Goral, Hroby, Ousor, Pietrosu, Prislop) és
kancacsaládjai is virágoznak!
Az országban a hucul lovak tenyésztésének mai szempontjai összetettek, mert még
a mezôgazdasági, erdészeti használat sem lebecsülendô, e mellett a fajta a lovassportokban is szerepet kap. A fogatsportban szerepeltetése különösen népszerû. Törekvések
vannak arra is, hogy a fajtát speciális military versenysorozatba vonják be, sôt egyre inkább elôtérbe kerül a szabadidôs sportban is. Az aktív piaci jelenlét érdekében szinte állandó a fajta népszerûsítése. A rendszeresen szervezett gálákon bemutatják használha-

3.7. kép
Fajtanépszerûsítés hagyományos lengyel fogatolásban. Fotó: Csépányi Balázs
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3.8. kép
Lengyel ﬁatalok népviseletben, hucul lovakon
Fotó: Csépányi Balázs

tóságának lehetséges formáit
(3.7., 3.8. és 3.9 kép). Jelentôs
– nemzetközi hírnevû – ménese Gladiszów, Odrzechova és
a Bieszczadzki Nemzeti Park.
Ménösszpontosító állomása
Klikova.
A törzskönyvi ellenôrzés
alatt tartott tenyészállatok
száma a korábban bevezetett
tenyésztési programnak és a
génmegôrzési támogatásnak
köszönhetôen meghaladja az
ezerkétszáz kancát. A ﬁatal
kancák száma kétszáz egyeden
felül van. Az idôsebb mének
száma 170–180 közötti, a ﬁatal
mének száma mindössze tíz.

Közel hétszáz csikóról
szólnak a jelentések. Állami tulajdonú telepeken
közel kétszáz tenyészkanca és mintegy harminc mén áll. A többi
magánkézben van.
Lengyelország speciális elnevezési rendszert
használ, ami nehezíti a
törzsek és a genealógiai vonalak felismerését,
a közöttük lévô tájékozódást.

3.9. kép
A hagyományok
felelevenítése
Fotó: Csépányi Balázs
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3.4. A fajta tenyésztése Csehszlovákiában
A II. világháborúban a csehszlovák hucul genetikai anyagot is sok veszteség érte.
Kistapolcsányban kilenc tenyészkanca és tizenöt kancacsikó maradt, tenyészmének
nélkül. 1946-ban megszerezték a Hroby IV és a Gurgul III törzsmént. 1946-ban népies tenyésztésbôl történt vásárlással tizenhatra nôtt a tenyészkancák száma.
A háború okozta veszteségnél is több kárt okozott, hogy Csehszlovákiában 1954-ben
a huculok keresztezése haﬂingi és fôleg fjord lovakkal kezdôdött meg. Kistapolcsány
azonban továbbra is fajtatisztán tenyésztette a hucult. A múlt tenyésztési értékeinek
megôrzése mellett mindvégig kitartottak. Ennek ellenére képtelenek voltak fedezni
a kelet-szlovákiai erdôgazdaságok lóigényét, és a hucul lovaknak a II. világháborúban tapasztalt kiválósága okán a Dobsinai-platón, Murányban hucul ménest létesítettek. Murány község 340 méter tengerszint felett fekszik, ám a hozzá tartozó magashegyi legelôi 900–1260 méter magasságon vannak. Murány roppant érdekes természeti szépségû terület, hatalmas mészdolomit sziklái vannak, annak a tetején pedig
remek legelôk. Viszonyai igen hasonlóak a lipicai karsztéhoz. Legelôi nagyon gazdagok pillangósokban – fehérje- és felvehetô kalciumforrások –, ami megfelelô takarmányozási gyakorlat esetén a ló számára kifejezetten elônyös lehet.
A ménesalapítással Toporczer Zoltánt bízták meg, akit a fajta egyik legjobb ismerôjének tartottak Csehszlovákiában. Helyismerete révén is tudta hol és melyik területen
lehet érdemleges huculokat találni, de rendkívül nehéz volt akkortájt lovakat vásárolni.

3.10. kép
A szlovákok kedvelik a soklovas fogatolást. Itt huculokkal. Fotó: Csépányi Balázs
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Kelet-Szlovákiában, a valódi hucul lovak tenyészterületén ugyanis az 1950-es években
alig volt úthálózat, az autóbusz-közlekedés ismeretlen volt, vagyis a hegyi lakosság a
végsôkig ragaszkodott megbízható huculjaihoz. A ménesalapítás elsô évében, 1950ben sikerült ötven tenyészkancát vásárolni, amelyeket a Muránytól 6 km-re fekvô,
1000 méter magasságú nagy legelôn igen szegényes körülmények között helyeztek el.
A méneket az eperjesi ménteleprôl szerezték be. 1951-ben további harminckét kancát
vásároltak, 1952-ben ismét harminckét lovat, úgyhogy a kancaállomány száztizennégy
egyedet tett ki. 1958-tól kezdôdôen az állomány fokozatosan csökkent, mára lényegében
megszûnt. A szlovákiai köztenyésztésben olyan ismeretlen származású mének szerepeltek, mint Amon, Amortus, Csendes, Cigány, Dub, Emánuel, Fakir, Horb, Hornád, Laborec,
Murán, Polanka, Jávor.
Csehszlovákia két országgá válása után mindkét országban nagy gonddal folytatódott a fajta tenyésztése.
Szlovákia megszabadult a keresztezett huculoktól, központi ménesében, Kistapolcsányban a legnagyobb igényességgel tenyészti a hucult (3.10., 3.11., 3.12. és 3.13.
kép). A nemzeti ménesen kívül mintegy nyolcvan kanca a köztenyésztésben található, egy részük erdészetek tulajdonában, kisebb részük magántenyésztôknél. A fajta
tenyésztésének fô indoka a mezôgazdasági és fôképpen az erdészeti igaerô kielégítése. Szlovákia az úgynevezett ortodox hucul típust szándékszik tenyészteni, ami a tenyésztési célra, illetve a szelekció jellegére is hatással van. A legcsekélyebb igénnyel
sem fogalmazódik meg a fajta gyermek-lovassportokban vagy szabadidôs sportban
való használatának szükségessége. A nemzeti ménes állományáról rendszeresen ad-

3.11. kép
Tenyészkancák Kistapolcsányban. Fotó: M. Horny szívességébôl
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3.12. kép
A 2005. évi championatus gálaprogamja. A fogaton a nemzetek zászlói. Fotó: Csépányi Balázs

nak ki méneskönyvet. Nem ismert a köztenyésztésû állomány genetikai összetétele
és tenyésztési eredménye sem.
Bár a szlovák állomány elég karakterisztikus, az elmúlt években több lucsinai
tenyésztésû fedezômén került a törzstenyészetbe.
A kistapolcsányi ménesben kb. 25–30 közötti tenyészkancát tartanak, a köztenyésztésben pedig százharminc körüli kancával számolnak, húsz fedezôménjük van.
A törzsménesben minden kancát fedeztetnek, hetven százalékos csikózást érnek el
évek óta. A köztenyésztésben minimális a tenyésztési kedv, hiszen az éves szaporulat nem éri el a harminc csikót.
Csehországban a keresztezésektôl nem várt eredményeket kaptak, rájöttek a fajtatisztaság nagyobb szakmai értékére. Mára befejezôdött a keresztezett állománytól való pedigrétisztítás, esetenként a 6–7. generációban fordulnak még elô ritkán
fjord egyedek. Csehországnak állami ménese nincs, de nagy tenyészkanca-létszámú
magánménesei vannak.
Az országban a fajtát mezôgazdasági és erdészeti munkák elvégzésére is használják, de mozgáskoordinációban szenvedô gyerekeknél kizárólagosan terápiás lovaglás céljára itt vették elôször igénybe. E mellett a sportban betölthetô szerepét is igyekeztek megalapozni.
A korábbi két tenyésztôszervezettel szemben ma már egy tenyésztôszervezet végzi a törzskönyvi nyilvántartást. Ez a tenyésztôszervezet háromszázhatvanhat kancát,
harmincöt tenyészmént ad meg. Ousor, Gurgul Goral és Hroby vonalat tartanak fenn.
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3.13. kép
Hroby VII-25 kistapolcsányi tenyésztésû mén. Fotó: Novák Pál

3.5. A fajta tenyésztése Ausztriában
Jóllehet Bukovina az Osztrák Császárság, illetve az Osztrák–Magyar Monarchia része
volt, a Lucsináról Waldhofba került, majd ott széjjelosztott (elárverezett) lovakból az
osztrák állam semmit sem tartott meg tenyésztésre, és nem is szorgalmazta a fajta jelenlétét az országban. A lucsinai ménes felosztásából 1919-ben nem részesedett, nem vásárolt. Sem a két világháború között, sem az azt követô évtizedekben nem folyt huculló-

3.14. kép
Gyermek lovasjátékok Ausztriában. Fotó: R. Horejs szívességébôl
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tenyésztés Ausztriában.
Az országban érdemlegesen 1990-tôl lelhetôk
fel hucul lovak. Néhány
lelkes hobbilovas szerzett be tenyészanyagot,
elôbb Lengyelországból, majd Romániából. A legutóbbi idôben
megﬁgyelhetô a lovasiskolákban történô használata (3.14., 3.15. és
3.16. kép). Elsôsorban
gyermeklovagoltatásra
használják, s ilyenkor
kiesnek a tenyésztésbôl.
Erre a célra szinte kizá3.15. kép
rólag Romániából imGoral Ploskor ausztriai tenyésztésû hucul mén
Fotó: Christina Jansen
portáltak egyedeket.
Eredendôen az Osztrák Póni és Kislótenyésztôk Egyesülete gondozta a fajtát, majd kivált belôle egy
kifejezetten csak hucul lovak tenyésztésszervezésével foglalkozó szervezet. A két
tenyésztôszervezetben összesen 100 kanca lehet nyilvántartásban, közülük mintegy
hetven szerepel egy osztrák génmegôrzési programban.
Az ausztriai tenyésztôk érdeme, hogy kezdeményezésükre jött létre a fajta nemzetközi szervezete.

3.16. kép
Mesejátékok hucul lovakkal. Fotó: R. Horejs
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3.6. A fajta tenyésztése más országokban
Ausztriához hasonlóan Ukrajnába sem került a régi lucsinai tenyészanyagból.
Történelmi tény viszont, hogy mai területének egy része Lengyelországhoz tartozott, s a lakosság kezén volt hucul ló. Errôl évtizedekig semmit nem lehetett tudni, ha mégis, olyan információ birtokába lehetett jutni, ami az állomány lényegtelen mennyiségérôl és kérdéses genetikai értékérôl szólt. Egy nemzetközi alapítványi támogatásnak köszönhetôen a 2000-es évek után Ukrajna hucul ló iránti ambíciója felerôsödött, és két tenyésztôszervezet létezésérôl is tudunk. Lengyelországgal közösen az Európai Uniótól tekintélyes összegû forrást kaptak az úgynevezett
határon átnyúló együttmûködési program keretében a társadalmi kapcsolatok élénkítésére, fejlesztésére a huculság és a hucul ló mint kulturális örökség ápolására.
Megjelentették 2013-ban állományuk méneskönyvét. A méneskönyvben feltüntetett
egyedek ôsei még a három generációs származási lapokon is feltûnôen hiányosak.
A legutóbbi idôben külföldrôl beszerzett tenyészállatok fajtához tartozása egyértelmû.
A méneskönyv áttekintésébôl az tûnik ki, hogy az egyedek döntô részét a gurgul
törzsbe sorolják. A méntörzsek azonosítása talán lehetséges, az anyai származások
rendszerbe foglalása a közeljövô feladata lehet. Az eligazodást nehezíti, hogy a lengyelekhez hasonlóan a lovaknak úgynevezett használati nevük van, a monarchiabeli elnevezési rendszer természetszerûleg idegen számukra.
Európa legnagyobb és legjelentôsebb lótenyésztô országában, Németországban is
megjelent a hucul fajta. Egyelôre kizárólag Lengyelországból származó lovaik vannak. Bár genetikai hátterükben kifogástalan, de úgy tûnik, fenotípusos megjelenésében kifogásolható állomány került az országba. A tenyésztôk fajtaismerete és felkészültsége egyelôre nehezen felmérhetô, de tenyésztôszervezete részérôl hajlandóság mutatkozik a tradicionálisan hucul kislovat tenyésztô országok tenyésztési elveinek elfogadására. Kétség nem fér hozzá, hogy rövid átmeneti idô után jelentôs
minôséggel kell számolni Németországban.

3.17. kép
Hucul ménes az aggteleki karszton. Fotó: Bodolai István szívességébôl
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3.18. kép
A köves terep sem akadály. Fotó: Az Aggteleki Nemzeti Park szívességébôl
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4. A fajta általános értékmérô tulajdonságai
és fenotípusos megjelenése
Ismert, hogy az ökológiai faktorok behatárolók, megváltoztató hatást gyakorolnak
az állatra. A több mint 2000 méter magasságú hegyi környezetben végzett folytonos munka, a szélsôséges klímán (rendkívül hideg tél, nappali tûzô napsütés, nyáron is jéghideg éjszakák, korai és késôi hózivatarok) való állandó szabadtartás, a nagyon is szerény takarmányozás, a létért való küzdelem, a primitív lovas kultúrájú népek bánásmódja a maga lovával bámulatos teljesítményû és a teljesítményre vonatkozó tulajdonságokban kiegyenlített populációk formálódását hozza létre. Annak ellenére így van ez, hogy néhány jellemzôben, mint például a szín és a jegyek, különbségek alakulnak ki.
Az állat ideális testtömege/testfelülete is kölcsönösségi alapon jön létre a tekintetben, hogy szélsôséges hideg hômérsékleten mekkora tápanyagtöbblet áll rendelkezésre egy adott testfelület állandó hômérsékleten való tartásához. E kölcsönhatás eredménye a shetland póni, a highland póni, az izland kisló, a connemara póni, a
dartmoor póni, a fjord kisló, a lengyel konyik, az Alpokban a régi haﬂingi, a mongol
lovak vagy a basuto poni Dél-Afrikában, a Kárpátokban a hucul (székely, bosnyák
kisló), hogy csak az ismertebbeket említsük. Mindegyik fajtánál döntôen a természet és
csak kisebb mértékben az emberi befolyás alakította ki az értékmérô tulajdonságokat.
A hucul lovat sem a tenyésztôi munka – hiszen nincs szigorú tenyésziránya –, hanem
a természetes helyi körülményekhez való alkalmazkodás alakította ki. Sokoldalú alkalmazkodó képessége és igénytelensége miatt már évszázadokkal ezelôtt jelen volt
a Kárpátok hegylakói között. Brehm (1876) azt írja az azidôtájt még hegyi lónak nevezett hucul kislóról, hogy bátran húzza terhét a meredek hegyoldal ösvényein, biztosan lépked a szakadékot áthidaló pallón, és vígan üget a vadregényes tölgyesek és
fenyvesek hûvös útjain.
A hegyi környezetben való szabad felnevelés rendkívül ellenállóképes fajtát eredményezett. A hucul soha nem látott istállót. Telente bolyongott a legelôn az elszórtan összerakott szénaboglyák között és rájárt egyikre-másikra, míg az el nem fogyott.
Csak nagyon kevés helyen fordult elô, hogy egy oldalról nyitott fészert létesítettek
volna neki, ahová kedvezôtlen idôjárás esetén behúzódhatott volna. Ellenállóságával
vetekszik az elhelyezéssel és a takarmányozással szembeni kis igénye. Értéke megmutatkozik a kondícióvesztés és a betegség után meginduló gyors regenerálódó képességében is. Jó hústartó!
Akik a két világháború során megismerték, azok csodálattal beszéltek a kitartásáról, lépésbiztonságáról. A világháború egyik legnehezebb terepén, a kárpáti hadjá75
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rat úttalan útjain hihetetlen ügyességgel, leleményességgel, szívóssággal szolgálták
a hegyi csapattesteket, nélkülözhetetlen segítôtársakká váltak (4.1., 4.2., 4.3. és 4.4.
kép). Átgázoltak rohanó patakokon, biztosan lépkedtek a meredek szilaösvényeken
és tûrték a szélviharokat. Cserben nem hagyó engedelmességük, elhullásukig tartó
odaadásuk intelligenciájukkal magyarázható.

4.1. kép
Sziklaösvényen a háborúban. Fotó: A Hadtörténeti Múzeum szívességébôl

A fajta rendkívüli lépésbiztonsága mellett minden jármódban ﬁgyelemre méltó
térölelô mozgású, többüknek egészen jó ügetése és vágtája van, jóllehet kiválasztása során kitartása, keménysége, igénytelensége, különös intelligenciája és karaktere
állt az elsô helyen. A mostoha körülményekhez alkalmazkodni nem tudó egyed természetes módon elpusztult a létért való küzdelemben. Nagyon szélsôséges életfeltételek mellett is hosszú életû, akár harmincéves koráig is elél. A húsz év fölötti mének még kiváló kondícióban lehetnek, és kifejezetten jól termékenyítenek. A 25–27
éves dolgozó kancák nem ritkák a fajtában, amelyek a mindennapi munkájuk mellett
csikót hoznak a világra. Igaz, késôn érô fajta, de jobb takarmányozási viszonyok között már hároméves korban is tenyésztésbe vehetô.
Fogazata rendkívül kemény, különösen kopásálló, úgyhogy más fajtákhoz képest
a foguk alapján mindig ﬁatalabbnak becsülhetôk.
A kultúrfajtákhoz szokott szemû ember meglepônek találja a hucul lovat, mert
összbenyomásában és életmódjában, általános értékmérô tulajdonságaiban minden
fajtától különbözik. Azon ôsi fajták közé tartozik, amely fajtabélyegeit hûen ôrzi
napjainkban is.
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4.2. kép
Málházott hucul katonával
az I. világháborúban. Fotó: A Hadtörténeti
Múzeum szívességébôl

4.3. kép
Málházott, elcsigázott huculok a fronton.
Fotó: A Hadtörténeti Múzeum szívességébôl

4.4. kép
Rudofsky ôrnagy egy hucul kancán a II. világháborúban. Fotó: H. Brabenetz szívességébôl
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4.1. A hucul munkavégzése
A hucul ember „messze lakik minden úttól”, csak keskeny hegyi ösvényeken tud haladni. Lovát az úttalan környezetben málhás állatként használta, így ismerte ôt meg
az utókor. Roppant biztos lépésével a szakadékok fölötti keskeny sziklapárkányokon
is a legnagyobb elôvigyázatossággal, könnyedén vitték terhüket, vigyázva keltek át
súlyos terheikkel a köves medrû, gyors folyású hegyi patakokon és a hegyvidékeken
gyakori heves hózivatarban és orkánban. Nagyon nehéz terepen is azonnal kész volt
súlyos teher továbbítására úgy, hogy annak épségét nem veszélyeztette (4.5. kép).

4.5. kép
A járhatatlan terepen nélkülözhetetlen volt a hucul. Fotó: A Néprajzi Múzeum szívességébôl

Ez a kistermetû ló 100–150 kilogrammal felmálházottan is nagy távolságok megtételére képes. Lovasa a leglehetetlenebb helyzetekben is hûen ráhagyhatta magát,
csak engedô szárat kellett kapnia és nem volt szabad tudásában akadályozni. Ha lovasa mégis más csapásra irányította, könnyen lova lábát törhette, de saját nyakát egészen biztosan!
A hucul lovat mindig a feltétlen munkakészség, a vele való nagyon könnyû bánásmód jellemezte, aminek a fentieken túl kiváló jelzôje, hogy egy gyermek is képes
volt munkába fogni, gondozásáról nem is beszélve. Egyetlen hû segítôje volt a hegyi
parasztnak és pótolhatatlan típusa a hegyi málhás lónak. A helyi körülmények környezeti feltételeihez való sajátságos alkalmazkodására jellemzô, hogy például a hegyen gyakori hóviharban a hucul csaknem lefekszik, megvárja, míg elmúlik a vihar
és útját tovább folytatja. Nagyon fontos jellemzôje a hirtelen ható külsô ingerekkel
szembeni közömbössége. E tekintetben ma is párját ritkítja.
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Szekérbe fogott lovak nagyon gyakran hajtó nélkül húztak. A szekér után gyalog
ment a gazda, vagy a szekerek után gyalog mentek a gazdák, szükség szerint hangadással irányítva a lovakat. Mindezt a ló kímélése érdekében tették, amikor a deszkás szekerek elé fogott két ló akár 25 mázsa terhet is vontatott, hegynek fel és hegynek le. Mindig élénken, de erejükkel mégis takarékosan bánva, épp ezért kitartón.
Vázolt tulajdonságaiért fedezte fel magának a hadsereg és tette meg a Kárpátokban szolgáló hegyi vadászok szolgálati lovának. Ebben a minôségében mindenféle munkát kellett végeznie. Hegyi ütegeket húzott, géppuskát, aknavetôt, lôszert és
fegyvert vitt, egyéb hadianyag-utánpótlást, menázsit és sebesülteket szállított (4.6.
és 4.7. kép).

4.6. kép
Menázsiosztás a fronton. Fotó: A Hadtörténeti Múzeum szívességébôl
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4.7. kép
A lövészárokban. Fotó: A Hadtörténeti Múzeum szívességébôl

Egy 1942. évi feljegyzés szerint Radautzon a kettes fogatban teljesítményvizsgát
tett huculoknak az alábbi feladatot kellett teljesíteniük:
• 10 km-es útszakaszon a lovak súlyának háromszorosát kitevô terhet kellett
húzniuk 38 perc, 30 másodperces idôn belül. A legjobb teljesítmény 1936-ban
volt 33 perc alatt.
• négyéves méneknek 140 kg súlyú málhával 5500 métert kellett megtenniük 16
perc, 12 másodperc idôn belül. A legjobb idôt 1936-ban 15 perc 25 másodperc
alatt érte el egy mén, 1937-ben 15 perc, 30 másodpercet mértek.

4.2. A hucul igényessége
A hucult a kisigényû, ellenálló fajták közé soroljuk. Kis igénye megmutatkozik a takarmány tápanyag-koncentrációja iránti követelményében. A primitív fajtákra jellemzôen
hatékonyan értékesíti a tömegtakarmányt. Éppen ezért kizárólag szénával és legelôfûvel
is eredményesen tartható, erôtakarmánnyal (abrakkal) nem etették. Abrak nélkül, jó
minôségû szénával munka mellett is kifogástalan kondícióban maradt. Takarmányát
még a hó alól is képes volt elôteremteni. Ha a legelôn a hó túl magas volt, bementek az
erdôbe, ahol az alacsonyabb, lazább hótakarón keresztül könnyebben jutottak lomb- és
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tûlevelekhez. Ezen elélt, még ha leromlott is, de ha tavasszal és nyáron kijutott a magas
hegyi legelôkre (poloniára), nagyon gyorsan jó kondícióba került. Csak nagyon rossz
legelôkínálat mellett igényel(t) kiegészítô takarmányozást.
Ellenálló képessége és hasznos élettartama is összefügg az igénytelenségével.
A szélsôséges klimatikus körülményekhez nagyon jól alkalmazkodott, miként az
idônként ismétlôdôen elôforduló hiányos takarmányozáshoz is. Egészséges, acélos
szervezetûvé alakította a rög. A vemhes kancák a legelôn ellenek, mindenféle emberi segítség nélkül. Ellést követôen minden kancát nyomban kemény munkára fogtak.

4.3. A hucul feje
A hucul feje gyakran nehéz, azonban hossza, jellegzetes tarpán orra, erôteljes csontozata, terjedelmes pofaszélessége és a fej szárazsága, különösen pedig a test tömzsisége miatt ez nem feltûnô, inkább szép alakú, akár még nemesnek is mondható. Elölnézetben a homlok nagy szélessége, oldalnézetben a jól izmolt pofák hatalmas felülete miatt többek durvának vélik, de a fej felsô harmadának száraz vonalaival együtt
olyan jellegzetessége (fajtabélyege) ez a huculnak, amit más fajtáknál nem találhatunk meg (4.8. és 4.9. kép).
A középmagas fejtûzés széles alapon csatlakozik a ritkábban elôforduló rövid
nyakkal. Homlokát bôséges, inkább vastagabb szálú, dús üstök borítja, ami gyakran
eltakarja a ló nagyméretû, kifejezésteljes szemét is.

4.8. kép
Prislop Zeﬁr feje. Fotó: Az Aggteleki Nemzeti
Park szívességébôl

4.9. kép
Hroby Bryf feje. Fotó: Az Aggteleki Nemzeti
Park szívességébôl
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4.4. A hucul nyaka
Középmagas nyakillesztésû, általában
középhosszú, gyakran hosszú, ritkán
rövid nyak jellemzi a fajtát. A marra is
ráfekvô nyak többnyire vastag, a torokél
is erôteljes izomzatú, de nem kifordított
(4.10., 4.11. és 4.12. kép). A vastag, széles
és igen izmos nyakat a ragadozók elleni
sikeres védekezésben fontosnak tartották,
mert mint mondta a hucul paraszt, ezt a
nyakat a farkas nem egykönnyen tudja átharapni. Márpedig a hucul vidék legelôjén
a téli farkasordító hidegben mindig kellett számolni farkas és medve támadásá4.10. kép
val, embernek és állatnak egyaránt.
Horby Csatár feje, nyaka. Fotó: Haga Zsuzsanna
A fajta egyik különleges ismertetôjele
a nyakélen végigfutó vastag szálú, egyenes vonalú, hosszú, dús sörény és az ugyanígy
jellemezhetô farokszôrzet (4.13. és 4.14. kép). A csikóknál a sörény hosszú ideig felálló. Javakorabeli lovaknál gyakori a két oldalra boruló sörény.

4.11. kép
A hucul jellegzetes feje, nyaka, torokéle
Fotó: Csépányi Balázs
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4.12. kép
A csikófej is a fajtabélyeget tükrözi
Fotó: Béres Georgina

4. A fajta általános értékmérô tulajdonságai és fenotípusos megjelenése

4.13. kép
Goral Grosant feje, nyaka, sörényszôre. Fotó: Haga Zsuzsanna

4.14. kép
Goral Elemér feje, nyaka, sörényszôrzete. Fotó: Haga Zsuzsanna
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4.5. A hucul felsôvonala
A mar elmosódott, de rendkívül széles, hatalmas izomkötegek borítják, izmosan párnázott. Erre a hegyi lóra jellemzô a hát feltûnô hosszúsága és szélessége. A gerincoszlop mentén a csigolyák jelentôs oldalirányú tövisnyúlványain hatalmas izomkötegek
húzódnak, ami a hátat különösen erôssé teszi hucul (4.15. kép). A hucul paraszt szinte szelektált a hosszú hátra, csak a hosszú hátú csikót tartotta meg, mert a tarnicának
minél több helye kellett legyen. Az utak kiépülése elôtt az útviszonyok miatt kocsiba
nem foghatta, és akár 150 kg terhet is hordoztatott vele a meredek sziklás ösvényeken.
A hosszú, széles, gazdagon izmolt hát szinte észrevétlenül megy át az ágyékba.

4.15. kép
A málhás állat küllemét jól tükrözô hucul

4.6. A hucul mellkasa és szügye
A hucul övmérete szinte a félvérekével vetekszik. Szélessége a bordák és az álbordák jól íveltségének köszönhetô. Lapos bordájú és üres szívtájékú hucul ló nincs.
A mellkasnak nemcsak a dongássága feltûnô, hanem a mélysége is, s a kettô együttesen
nagyban hozzájárul a hucul testalkatának zömökségéhez. A mellkas jó dongázottságára
és mélységére jellemzô, hogy az övméret és a marmagasság között még 30 cm különbséget is mértek az övméret javára. Általános, hogy a méneknél az övméret hu84
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4.16. kép
A fajtára jellemzô széles szügyet, dongás mellkast mutató hucul kanca. Fotó: Csépányi Balázs

szonhat százalékkal, a kancáknál huszonöt százalékkal haladja meg a marmagasság
méretét. A mellkas mélysége 43–45 százaléka a marmagasságnak.
A hatalmas övméretbôl következik, hogy a szügy széles és izmos, kiálló vállszöglettel (4.16. kép). A vállszögletek egymástól mért távolsága ﬁgyelemre méltó.
A váll széles, a lapocka meredek.
A lapocka fekvése a primitív típusnál meredek, a nemesebb típusnál inkább dôlt.
E mellett a lapocka kissé elôretolt, ami miatt a törzs hosszabbnak tûnik, mint amenynyi a valóságban.

4.7. A hucul fara
Az állat farbúbja gyakran kiemelkedô. A marmagasság és a farbúbmagasság összevetésébôl kitûnik, hogy a fajtára jellemzô a túlnôttség. A túlnôttség mértéke kifejlett
kancáknál 1,5 cm, ﬁataloknál 2,5–2,6 cm. A méneknél átlagosan 3,67 cm-nek találtuk.
Fara, különösen a törzs hosszához mérten rövidnek tûnik, ám jól izmolt és különösen strapabíró. A külsô csípôszöglet és az ülôgumó által bezárt szöget tekintve a far
inkább csapott. A farbúbmagasság is meghaladja a faroktô-magasságot, ami szintén
hozzájárul a hucul kisló jellegzetes csapottfarúságához. Mindezek a használati mód85
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dal vannak összefüggésben. A jelentôs teher meredek lejtôn való továbbítása csak a
hátsó lábakból kiinduló erô hatékony átvitele esetén volt lehetséges, aminek viszont
kedvezett a csapott far. A farok töve mély, néha tûzött.

4.8. A hucul végtagjai
A széles és mély törzs, illetve a mellkas rövid lábakon nyugszik. A felkar és a
felcomb arányosan hosszú, az alkar és az alcombcsont terjedelmes izomzattal borított. Ebbôl következik, hogy a lábak erôsek. Hangsúlyozza ezt a szár és az ízületek
szárazsága, tisztasága, egyúttal acélossága, az utóbbiak jó fejlettsége is. A fajtánál
úgyszólván sohasem fordul elô a nyugati fajtákra jellemzô csonttetem, ínhüvelytágulat, ízületi tokszalagtágulat.
A lábtô terjedelmes, a csüdízület erôs, általában rövid, tágulástól mentes. A csánk
tiszta, száraz, szinte kivétel nélkül kivágott, rövid és fennülô. Az ilyen csánkot a
folytonos hegymászás, az ösvényeken való felkapaszkodás alakította ki. Egyébiránt
csánkjai kifejezetten jó alakulásúak.
Állása elöl többnyire szabályos, néha franciás. A hátulsó lábak állása nem okvetlenül korrekt, ami összefüggésben van a hegyrôl terhet lehordó ló örökös fékezési
kényszerével. Ezért az állat hátul kard-tehénállású. Ez fajtajelleg. Teher nélkül (sokszor) hátul aláállított, teherrel merôleges lesz a lábak vonala.
Nem ritkák az olyan egyedek, amelyeknél csak az elülsô lábakon található szarugesztenye, viszont találkozni lehet olyanokkal, amelyeknél a szarugesztenyék mind
a négy lábon hiányoznak.
A lábak erôs csontalapúak, a méneknél 17,5, a kancáknál 17 cm az átlagos szárkörméret, de ezt akár meg is haladhatja.

4.9. A hucul patái
A hucul patái az állat tömegéhez mérten is kicsinyek, ám jól formázottak. A pata
szaruanyaga rendkívül kemény, ezért igen ellenálló, ami a felnevelési körülményeken túl a szülôföld geológiai viszonyainak tulajdonítható. A ló patkó nélkül is használható a hegyekben is.

4.10. A hucul mérete
Amikor ezt a fajtát a katonaság felfedezte magának és úgymond a nemesítése érdekében ménest létesített, kimondatlanul mindig az állat marmagasságának növelése
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állt a háttérben. Még a fajta harmadik ménesalapításakor is törekedtek a marmagasság növelésére. Ha a fajta tényleges méreteit akarjuk megtudni, nem kell mást tenni,
mint azok feljegyzéseit áttekinteni, akik bebarangolták a Szucsava-, a Putilla-folyó
és a Fehér-Czeremosz közötti területeket. Azt a vidéket, ahol a fajtatisztaság szempontjából – még az elsô világháború kitörése elôtt is – a tenyésztés számára legértékesebb állomány volt fellelhetô.

4.17. kép
Hroby Csatár, a fajta szinte minden küllemi jegyét magán viselô mén. Fotó: Haga Zsuzsanna

A valódi hucul kicsi vagy közepes termetû, ideális mérete a 136–140 cm közötti
bottal mért marmagasság (4.17. kép). Ennél kisebb és nagyobb huculok is elôfordultak,
de nem tekintették fajtába illônek a 145 centimétert közelítô egyedeket, amelyek
sokszor fajtatisztaságukban is megkérdôjelezhetôek voltak. Az ôslakosság a kisebb
hucult mindig többre becsülte a nagyobbnál. Ahonnét a Sereth-folyó ered, a FehérCzeremosz, a Putilla közötti területen gyakori méretû ló volt a 132–138 centiméteres
kanca. Ugyanez volt érvényes a galíciai huculokra is, amelyek Uścierykitôl Holowy
és Hryniawa környékén, a Fehér-Czeremosz bal partján és részben Zeleny vidékén
a Fekete-Czeremosznál voltak honosak. Ma is kerülendô a nagyméretû hucul, még
akkor is, ha jól tudjuk, hogy a lovak takarmányozási viszonyai megváltoztak és a
bôségesebb táplálóanyag-ellátás okvetlenül méretnövekedéssel járt.
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Nem szabad azonban a fajta marmagasságánál lecövekelni, mert azt együtt kell
megítélni az övmérettel és a mellkas mélységével. Az övméret legalább huszonöt százalékkal haladja meg a marmagasságot és a mellkasmélység több mint negyven százaléka legyen a marmagasságnak. Ha a méretekben ezek az arányok nem érvényesülnek, a hucul veszít a fajtajellegébôl. Jó mutatószám az is, ha a szalaggal mért marmagasság legalább tíz centiméterrel meghaladja a bottal mért marmagasságot. Fajtajellegként kell kezelni, hogy a törzshosszúság nagyobb, mint a marmagasság. A kancáknál átlagosan 5, a méneknél átlagosan 6 cm-rel.
A hucul geológiai értelemben mészben gazdag rögön jött létre, ahol a havasi legelôk
gazdagok kalciumban, nagy fehérjetartalmú, sok pillangós növényt is tartalmaznak.
Ez együttesen erôs csontú lovat eredményezett, de az évszázados szelekció is ebbe az
irányba hatott, hiszen a vékony és gyenge csontú egyedek a természeti viszonyokhoz
alkalmazkodás során áldozatul estek. Ennél fogva a fajtának jellemzô szárkörmérete
17–18 centiméter.
Összefoglalóan a jellemzô méretek:
kancáknál
• 135–140 cm bottal mért marmagasság
• 145–150 cm szalaggal mért marmagasság
• 165–175 cm övméret
• 16,6–18,5 cm szárkörméret
méneknél
• 136–142 cm bottal mért marmagasság
• 145–152 cm szalaggal mért marmagasság
• 165–175 cm övméret
• 17–18 cm szárkörméret
A fajta kifejlett kori méreteit hatéves korában éri el, s miután a mar rendkívül széles, lapos, alacsonyabbnak tûnik, mint a valóságos mérete.

4.11. A hucul mozgása
A hucul eredeti használata nem kívánta meg a térölelôségre végzett kiválogatást,
ennek ellenére mozgása valamennyi jármódban lendületes. Lépése hegynek fel és
hegynek le akciós, magas(abb) lábemeléssel. Lépésbiztonság tekintetében nincs olyan
fajta, amelyik megelôzné. Éppen a röghatásnak köszönhetôen jól ugrik, így a vágtája is jó, de ez a képessége nem mérhetô az erre a célra kitenyésztett speciális kislógenotípusokhoz. Lépése, ügetése inkább rövid, kevésbé haladós (4.1. táblázat).
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Ismétlés
-szám

1
2
145
3
1
2
139
3
1
2
141
3
1
2
140
3
1
2
141
3
1
2
144
3
1
2
143
3
1
142
2
3
1
2
141
3
1
2
143
3
1
2
139
3
1
2
143
3
Átlagosan

Marmagasság

4,7647
4,7647
4,6957
5,6842
5,6348
5,5670
5,3634
5,2597
5,4190
5,3395
5,4925
5,5093
5,1882
5,1973
4,9248
5,3901
5,1306
5,4036
5,3141
5,4027
5,3616
4,8780
5,0792
4,7577
6,1364
5,6426
5,6772
4,9625
5,4934
5,3176
5,7264
5,5537
5,8410
5,2342
5,1592
5,2683
5,3204
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0,1279

0,0558

0,1446

0,2705

0,2756

0,1624

0,0443

0,1538

0,1548

0,0935

0,0808

0,0588

0,0399

1,5517
1,5517
1,5254
1,5517
1,5789
1,5517
1,5254
1,5000
1,5254
1,4516
1,5000
1,5000
1,5000
1,5254
1,4754
1,5789
1,4754
1,6071
1,5789
1,6071
1,5789
1,4063
1,4516
1,4286
1,5789
1,5517
1,5517
1,4754
1,5254
1,4754
1,5517
1,5000
1,5789
1,5517
1,4516
1,4516
1,5214

Lépésjármódban
lépéssebesség sebesség
hossz
(km/h) szórása
(m)
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11,9118
0,0152 13,2787
13,5565
16,3636
0,0157 17,0526
16,1194
18,3258
0,0147 18,5143
18,8263
13,2624
0,0279 14,1794
13,6421
13,4161
0,0250 13,7463
13,3940
13,0856
0,0694 13,5452
13,3333
12,0089
0,0163 13,2570
13,2191
13,8758
0,0227 12,0446
15,1331
14,6408
0,0157 14,2794
15,3773
12,4090
0,0289 9,9754
14,2043
14,5946
0,0401 14,1670
14,0808
13,5000
0,0578 13,7288
14,2105
0,0291 14,1739
0,6740

0,3627

0,2751

2,1225

0,5595

1,5531

0,7099

0,2300

0,1973

0,4608

0,2528

0,4840

0,8804

2,0930
2,2500
2,1951
2,2500
2,3077
2,2500
2,5000
2,6471
2,5714
2,1429
2,3684
2,3077
2,0455
2,0930
2,0930
2,1429
2,2500
2,1951
2,0930
2,2500
2,1951
2,0930
2,0455
2,5000
2,3077
2,5714
2,5714
2,0930
2,0000
2,3684
2,3077
2,1951
2,1951
2,1951
2,2500
2,1429
2,2521

20,9032
0,0797 22,1918
21,5000
22,5000
0,0333 22,5000
22,5000
20,8763
0,0735 21,4854
20,6369
25,2140
0,1167 26,2987
24,6951
19,1943
0,0275 20,1367
21,7742
22,3294
0,0536 22,7368
23,2926
22,4688
0,0797 22,7368
23,0441
19,9262
0,2498 22,6732
22,8008
22,8652
0,1523 23,7711
22,2070
20,8360
0,1916 19,2171
22,3448
21,9364
0,0650 20,1618
24,3061
22,3448
0,0536 22,5000
22,8169
0,0980 22,2145
0,8559

0,2406

2,0793

1,5642

0,7853

1,6241

0,2879

0,4835

1,3055

0,8183

0,4375

0,0000

0,6449

2,7273
2,7273
2,7373
2,6471
2,7273
2,6732
2,7273
2,7273
2,7273
2,8125
2,9032
2,9032
2,5714
2,6471
2,7273
2,5714
2,7273
2,8125
2,9032
2,9032
2,9032
2,5000
2,6471
2,7273
2,6471
3,2143
2,8125
2,5714
2,5714
2,7273
2,6471
2,6471
2,9032
2,7273
2,7273
2,8125
2,7414

31,7647
0,0058 35,6044
37,6744
30,0000
0,0409 33,4021
36,8182
29,5082
0,0000 29,8068
29,8068
35,2557
0,0524 34,9515
35,2174
28,3713
0,0779 29,7521
31,7959
38,3886
0,1222 35,1410
36,7764
38,3432
0,0000 35,1410
34,5416
24,1251
0,1153 25,0580
27,3649
24,3243
0,2917 24,8466
24,4528
27,5276
0,0900 32,3676
27,8112
29,9722
0,1479 31,9527
32,4975
29,7248
0,0492 33,4021
32,0792
0,0828 31,5435
1,6654

1,8626

1,3289

2,7162

0,2721

1,6677

2,0439

1,6238

1,7230

0,1657

0,1724

3,4091

2,9987

3,3333
3,4615
3,6000
3,4615
3,4615
3,6000
3,1034
3,6000
3,3333
3,4615
3,3333
3,4615
3,2143
3,3333
3,4615
3,6000
3,7500
3,7500
3,7500
3,6000
3,7500
3,2143
3,4615
3,4615
3,1034
3,1034
3,1034
3,4615
3,3333
3,4615
3,3333
3,2143
3,4615
3,3333
3,2143
3,3333
3,4171

0,1035

0,0687

0,1237

0,0740

0,0000

0,1428

0,0866

0,0866

0,1237

0,0740

0,2485

0,0799

0,1334

100 méter távolságon
Ügetésjármódban
Munkavágta-jármódban
Sebesvágta-jármódban
lépéslépéslépéslépéslépéslépéslépéssebesség sebesség
sebesség sebesség
sebesség sebesség
hossz
hossz
hossz
hossz
hossz
hossz
hossz
(km/h) szórása
(km/h) szórása
(km/h) szórása
szórása
(m)
szórása
(m)
szórása
(m)
szórása

A hucul egyes jármódjainak jellemzôi
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4.12. A hucul színe
A hucul a legkülönfélébb színekben tenyészik. A primitív fajtájú lovaknál elôforduló szinte mindegyik színféleség megtalálható a huculnál is. A színárnyalatok is
nagyon hasonlítanak a vadlószínek árnyalataihoz. Így gyakori a sokféle fakó, például az egérfakó igen széles skálán jelenik meg a fajtában (4.18. kép). Mégis a pej talán a leggyakoribb, annak minden árnyalatával (nyári fekete, sötétpej, gesztenyepej,
mogyorópej, ôzszín-pej többé-kevésbé fakó vagy egérszürke szôrrel keverve), egészen a fakó színhez közelítve. Elôfordul a tarka is, ugyancsak minden színváltozatban, úgymint fakó, pej, fekete, sárga és ezeknek a színeknek minden árnyalatában.
Ez a színváltozat nagy valószínûséggel a mongol lótól származik.
A tarka hucul eredendôen kizárólag Galíciában volt található. Az I. világháborút
követôen létrejött monarchiabeli utódállamokban, illetve a hucul tenyésztését továbbra is folytató országokban nem tenyésztették ezt a változatot.
Az ôsiség jeleként szoktak tekinteni a szíjjalt hátra, a vállkeresztre és a lábak
zebroid csíkozottságra. Ezek megtalálhatók a huculnál is. Nemcsak az egérfakókra
jellemzô a hátszíj, de a pejen is elôfordul, miként a vállkereszt- és a zebroid csíkozottság is.
A jegyek ezen a lovon nem kedveltek. Alapját és okát valószínûleg az adja, hogy
a kesely lábú egyedek bôre a fehér szôrök alatt pigmenttôl mentes, és ennek a bôrnek
az ellenállóképessége nem ér fel a gazdagon pigmentált bôr ellenállóképességével.
Könnyen belátható, hogy ott, ahol szeptemberben már nem ritkaság a félméteres hó és
az áprilisig kitart, miközben az állatok állandó szabad tartásban vannak, a pigmenttôl
mentes, felpuhult bôr a sziklaösvényeken, kavicsos hegyi patakok medrében könynyen sérül. Nyáron az állandó harmat, a gyakori esô ugyanezt teszi az egyeddel.
A sántító, munkaképtelen hucul igen hamar a farkasok, medvék áldozata lett, a hucul
paraszt nem nagy bánatára.
Nemcsak a lábakon, hanem a fejen is csak a legkisebb méretû jegyet tûrték meg,
ha a ló egyébként más tekintetben kiváló volt. Ennek a magyarázata, hogy a hármas-határ szegletben (történelmi Magyarország, Galícia, Bukovina) a néprajzilag
egységes hucul vidéken a tarnicával nyergelt lovak „export–import árukat” szállítottak, a határôrjáratot kivárva, a Fehér-Czeremoszon átgázolva. Erre többnyire éjszakákon át végzett feladatra jobban megfeleltek, kevésbé hívták fel magukra a ﬁgyelmet a fejükön jegytelen vagy minimális terjedelmû jegyet viselô lovak.
A jegyes egyedek tenyésztése a fajta fenotípusos homogenitásának megôrzése
érdekében a jövôben sem kívánatos. Éppen ezért kerülendô a tarka és az egyszínû
egyedek párosítása. A tarka szín poligénes tulajdonság, több apróbb hatású gén
együttes jelenlétekor lép fel. Így fordul elô, hogy két tarka szülô könnyedén ad
egyszínû ivadékot, és két egyszínû szülô után születnek tarkák, ha a genotípus ezt
lehetôvé teszi. A tarkák után kihasadó egyszínû ivadékok viszont az esetek túlnyo90
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mó többségében jegyesek, akár feltûnô jegyeket is viselhetnek a lábukon. Máskor,
mint a búvó patak, a második, harmadik nemzedékben jönnek elô a jegyes egyedek. Szinte lehetetlen ezektôl a génektôl megszabadulni!
Minden bizonnyal arról van szó, hogy a tarkaságért és a jegyességért felelôs gének vagy egy részük a kromoszómában nagyon közel vannak egymáshoz. Nem feltétlen kapcsoltan, de nagy valószínûséggel együtt öröklôdnek. A tarka színváltozatok döntôen hordozzák a jegyesség génjét (a megjelenésben ez nem látszik, mert a
tarkák lába mindig fehér, a tarkaság és a jegyesség a szemlélôben nem különül el),
és mert az alapszínek és a jegyesség egymástól függetlenül öröklôdnek, így fordul elô, hogy a tarkákból kihasadó egyszínûek nagy arányban jegyesek lesznek.
A tarkák nagy részénél a fej is többé-kevésbé fehér, ez is valószínûsíti a legfeljebb
pici jegyek elôfordulását a fejen. Természetesen okszerû genetikai vizsgálatokkal,
speciális laboratóriumokban elkülöníthetôk lehetnek a tarka, de a jegyesség génjét
nem hordozó tenyészállatok, ám a mindennapi tenyésztési gyakorlatban ez nem praktikus megoldás.
A fajta nemzetközi szervezete is megtette ajánlását, hogy a régi jelleg fenntartása
érdekében az egyszínû huculok tenyésztésében a tenyésztôk ne alkalmazzanak tarka szülôpárokat, ellenben a tarkákhoz korlátlanul párosíthatók egyszínûek. Vagyis a
tarkák törzskönyvi nyilvántartása a méneskönyvben is külön történjék, anélkül, hogy
kétségbe vonnánk a tarka huculok fajtatisztaságát vagy létjogosultságát.

4.18. kép
A hucul gazdag fô színei és árnyalatai. Fotó: Haga Zsuzsanna
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4.13. A hucul kisló összefoglaló küllemi leírása
A bírálat tárgya
Összbenyomás

Méretek:

Kívánatos

Elfogadható

Nem megfelelô

A hucul ló egyedülálló
fajta, fenotípusában és
életmódjában minden más
fajtától különbözik. A kultúrfajtákhoz szokott szemû
ember meglepônek találja a
hucul lovat, mint a primitív
fajták máig fennmaradt
hû képviselôjét. Primitív
fajtajellege megnyilvánul apró
termetében, gyakran nehéz,
mégis szép alakú csontos
fejében, húsos pofáiban,
igénytelenségében, ellenálló
képességében.
Kicsisége ellenére sem kelti
csökött ló benyomását,
határozottan tömeges fajta.
♂

Durva, heterogén,
laza szervezetû,
vagy túl ﬁnom,
kistermetû, csontés izomszegény.
A zömökség hiánya.

♀

♂

♀

marmagasság
bottal mérve

136–142 cm

135–140 cm

134 cm

131 cm

marmagasság
szalaggal mérve

148–155 cm

146–152 cm

145 cm

144 cm

övméret

165–175 cm

165–176 cm

160 cm

158 cm

szárkörméret

17–18 cm

17–18 cm

17 cm

16 cm

Fej

A hucul feje aránylag nagy,
Kisfokú burkoltság, enyhén
azonban hossza, durva csonto- domború vagy homorú prozata, pofaszélessége és a test
ﬁlvonal, alacsony fejtûzés.
tömzsisége miatt nem feltûnô.
A szem nagy, de mélyen fekvô.
Az orrhát oldalnézetben a
homlokmélyedés utáni, felsô
részében egyenes vonalú, aztán
kis, nyeregszerû mélyedés
látható, majd a felsô ajakig
domború vonalú. A pofán
a rágóizmok jól fejlettek.
Elölnézetben nagy a szélessége, oldalnézetben a jól
izmolt pofák hatalmas felülete
markánssá teszi, de a fej alsó
részét, amely a fej felsô harmadának igen száraz vonalaival
együtt olyan jellegzetességeket
ad a fejnek, amit más fajtánál
nem találhatunk meg.
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132 cm alatti,
145 cm feletti
bottal mért
marmagasság,
nagyfokú
aránytalanság az
egyes méretek
között.
Durva, otromba,
nagymértékben
burkolt, bennülô
apró szemekkel.
Kos- vagy ékfej,
magas fejtûzés.
Viszonylag ﬁnom,
arabos fej!
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A bírálat tárgya

Kívánatos

Elfogadható

Nem megfelelô

Nyak

A középhosszú, esetenként
hosszú nyak vastag, széles
és izmos, a tarkótól a marig
széles, egyenes vonalú.
A bôséges üstök és a sörény
dús, vastag szálú, a csikóknál
hosszú ideig felálló. Az üstök
gyakran elfedi a szemeket és
a homlokot, a sörény pedig a
mart.

Nem eléggé hosszú, de jól
izmolt és ívelt.

Mar

A mar rendkívül széles, lapos
és izmosan párnázott, ezért
tûnik a hucul alacsonyabbnak,
mint a valóságos mérete.

A kívánatosnál kevésbé hosszú, Izomszegény, rövid,
ha izmoltsága megfelelô.
„púpos” vagy
süppedt.

Hát

A hát széles és feltûnôen
hosszú, a magasan helyezkedô keresztcsontban, majd
a rövid, hátrafelé lejtô farban
folytatódik, mely túlnôtt.

A kívánatosnál kissé rövidebb
vagy hosszabb, kismértékben
elôremélyedt.

Izomszegény,
nagyon hosszú,
hajlott vagy
„pontyhát”. A hát
feszességének
hiánya.

Ágyék

Feszes, jól izmolt, közepesen
hosszú.

A kívánatosnál hosszabb, ha
elég feszes és izmos.

Hosszú, laza,
izomszegény vagy
„pontyágyék”.

Far, comb

A far a törzs hosszához képest
rövid és lejtôs, széles, izmos,
kerekded. A farok töve mély,
néha tûzött.

Jól izmolt ”dinnyefar”, kissé
csapott, ha elég hosszú és nem
eléggé izmolt.

Barázdált. Egyenes
far.

Szügy

Széles, elég mély és jól izmolt. A kívánatostól a széles felé
való eltérés.

Keskeny,
izomszegény
„kakasszügy”.

Mellkas

A szügy és a mellkas
Terjedelmes, kevésbé
széles, igen mély és
dongázott, kevésbé mély.
nagyban hozzájárul a hucul
testalkatának zömökségéhez.
A mellkast dongás bordák és
álbordák zárják. Lapos bordájú
hucul ló nincs.

Lapos, sekély, rövid
lapátos porci tájék,
„fûzött mellkas”.

Nemi szervek

Szabályosak, épek.

Bárminemû
morfológiai vagy
egészségügyi
rendellenesség.

Lapocka, felkar

A vállak szélesek, a lapocka
meredek.

A kívánatostól kismértékû
eltérés.

Alacsonyan
illesztett,
izomszegény
„hegedû”- vagy
„szarvasnyak”,
kötôszövettel terhelt
nyak.

Rövid, izomszegény,
„kopár”.
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A bírálat tárgya

Kívánatos

Elfogadható

Nem megfelelô

Lábtô, szár,
A lábak erôsek, az alkar és
boka, csüd, paták combcsont erôteljes izomzattal borított, az ízületek jól fejlettek, a lábállás széles. A szár
száraz, inas, a csüd erôteljesen
fejlett, szintén száraz. A paták
kemények, kicsinyek, jól formázottak és patkolás nélkül is
igen ellenállók. Az állat teher
nélkül kissé aláállított. A szûk
vagy tág állás ritka.

Kisfokban burkolt ízületek,
a kívánatosnál kissé hosszabb szár. Korrigálható patarendellenességek.
Idôsebb lovaknál a munka általi elhasználódások, ha az a
rendeltetésszerû használatot
nem befolyásolja.

Erôsen fûzött,
hosszú, gyengén
inalt vagy burkolt,
csontkinövéses szárak. Alig terjedelmes
lábtôízület. túl hoszszú, dús bokaszôrök,
nem korrigálható alkati patahibák
(bakpata, teletalpúság stb.). Túl lapos
pata.

Csánk

Szélessége, hosszúsága, vastagsága szerint terjedelmes, tiszta,
száraz, torzulásmentes. Mélyen
helyezkedô.

A kívánatosnál kisebb
terjedelmû, a természetes
elhasználódásnak megfelelô
mértékû deformációk.

Rövid, keskeny vagy
kivágott, nyitott
csánk, nagyfokú
burkoltság, súlyos
deformációk.

Lábszerkezet

Elöl, hátul szabályos.

Elôl: kismértékû franciásság,
kisfokú kardosság, tehenesség.

Súlyos mértékû
lábszerkezeti hibák,
a használat által nem
indokolható mértékû
elhasználódottság,
patológiai esetek.

Mozgás

Lépése középhosszú, haladós. A szabályos vonaltól kissé
Ügetésben inkább haladós.
eltérô, ha egyébként elég
Vágtája jó, hátulsó lábain
lendületes.
könnyen emeli testét és jól
ugrik. Igazán elônyös tulajdonságai a hegyes, nehéz terepen
mutatkoznak meg.

Rövid, kötött,
aprózó mozgás,
a szabályostól
nagymértékben
eltérô lábelôrevitel,
sántaság.

Szín

Legtöbbször ôzszín-pej, többé- Kifejezetten pici jegy a fejen,
kevésbé fakó vagy egérszürkismértékû jegyesség egyetlen
ke szôrökkel keverve. A gesz- lábon.
tenyepej, de a sötétpej, a nyári
fekete és a fakó is gyakori.
A jegyes egyedek továbbtenyésztése nem kívánatos a fajta homogenitásának megôrzése
érdekében. Az egérfakó az eredeti, ôsi színváltozat, de igen
ritka. Ezzel a színnel is meg a
pejjel is együtt jár a fekete hátszíj, gyakori a lábak zebroid
csíkozottsága és a vállkereszt.
Elôfordul tarka is. A tarka
hucul Lengyelországban
ôshonos, de mára több országban is megtalálható.

Túlzott jegyesség a
fejen és a lábakon.
Tûzöttség.
a tarka színû hucul
Magyarországon nem tekinthetô
ôshonosnak. Megjelenése nem kívánatos, de akadályozása szükségtelen. Fajtatisztasága, méneskönyvi
vezetése nem
kérdôjelezhetô meg,
de a tradíciók miatt
a génmegôrzési támogatásokba bevonni nem indokolt.

94

5. A hucul tenyésztése és annak sajátosságai
„Minél jobban halad elôre a rombolás és a védekezés mûvészete, annál valószínûbb, hogy egy ország a
háborúban, minél tovább tart, annál jobban rá lesz utalva, hogy a ló, mint a legprimitívebb szállításra
alkalmas eszköz, visszatérjen. S itt nem is kétséges, hogy az összes Európában honos fajta közül újra a
hucul és a konyik fog bármilyen körülmények között a legkitartóbb hadi lónak bizonyulni. Ha ez az elgondolás téves, akkor a huculok tenyésztése ugyanolyan haszontalan, mint a szú tenyésztése.”

Az Osztrák–Magyar Monarchia katonai lótenyésztési intézményeinek egykori
felügyelôje (Ernst Hackl) által tett (az elsô világháború utáni) megfogalmazás roppant tanulságos és még inkább sokatmondó. A hucul ló különleges képességét szebben, jobban lehetetlen lenne egy katonának megfogalmazni. A fenti sajátságos megfogalmazásban visszatükrözôdik, ha egy adott fajtának megszûnik a legfôbb hasznosítási formája, elveszti jelentôségét. Közvetlenül az I. világháború után ki láthatta elôre a XX. században bekövetkezett biológiai sokféleség csökkenését, annak következményeit, ki mérhette fel a társadalmak ellenreakcióját erre a biológiai elszegényedést elôidézô folyamatra? Bár Hackl gondolataiban két fontos megállapítás tévesnek bizonyult, a fenti idézet jelentôsége elvitathatatlan.
A világ, benne az emberiség igénye, a környezet és az állatfajták viszonya folyton változik. A modern élet konkurenciaharca a háziállatokra is kiterjed, és a világ
állatgenetikai tartalékai riasztó ütemben fogynak, mert a modern állattenyésztés az
elsôdleges értékmérô tulajdonságok növelésének mind nagyobb kényszere mellett a
legdrasztikusabb módszerekkel változtatja meg a háziállatok génszerkezetét. Az elmúlt száz év alatt ezer állatfajta felmorzsolódott, mára a háziállatfajták harmada a
veszélyeztetett kategóriába került. A még tenyésztési méretet alkotó populációkból
ezerhárom fajta az eltûnés határán áll. A termelékenyebb fajták kiszorítják a helyi,
kisebb termelésû fajtákat. Ez egyébként a fejlôdés természetes folyamata, hasznosnak látszik és rövid távon hasznos is.
Ugyanakkor a kisebb termelésû fajták által hordozott, már értéktelennek látszó
gének elvesztése megfordíthatatlanul szûkíti az állatfajták genetikai alapjait, vigasztalanul rombolva a biológiai változatosságot.
Minden magát valamire tartó állattenyésztônek és hagyományait tisztelô országnak
kötelessége a világ háziállatainak genetikai elszegényedése ellen is küzdelmet folytatnia. Mindennek kulturális vonatkozása is van, hiszen a régi háziállatfajták is emberi munka termékei, emberi generációk egymásra épülô munkájának következményei,
egyben esztétikai értékek hordozói. Megôrzésük az emberiség értékeinek megmentését is szolgálja azzal, hogy a régi értékek örökre veszendôbe kerülését akadályozni igyekszik. Az Európához való integrálódás idején az identitásban betöltött szerepük is felértékelôdik a régi háziállatfajtáknak, mert hozzájárulnak a nemzeti identitás95
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hoz. Ezzel a tevékenységgel, amit génvédelemnek nevezünk (Conservation of genetic
resources), a jövôbeni emberi generációk igényeinek a kielégítésére is törekszünk.
Az állattenyésztésben azokat a háziállat-állományokat, amelyek egy adott
idôintervallumban nem versenyképesek, mert egy korábbi idôben a ma fontosnak
vélt tulajdonságaik csekély teljesítményszinten rögzültek, következésképpen csekély
egyedszámra fogyatkoztak, géntartalékoknak (genetic resources of farm animals)
nevezzük.
Ha ezeket a géntartalékokat védjük, pozitív emberi tevékenységet folytatunk, hiszen a jövô generációk igényeinek a kielégítésére való törekvés mellett a természetes
környezet helyreállítását és fejlesztését is végezzük a jelen nemzedék javára.
Az állattenyésztésben a géntartalékok védelme azt is jelenti, hogy nem szabad kizárólag a pillanatnyi közgazdasági törvények szabta rövid távú gazdasági érdekeket
szem elôtt tartani. Mint fentebb megfogalmaztuk, más megfontolások (kultúra, esztétika, nemzeti értékek, távolabbi jövô, klímaváltozás) is számításba jönnek a célok
és módszerek megválasztásában, anélkül, hogy ezek bármelyikének kizárólagosságát kellene elfogadni. Mindezek egyeztetése és közös vállalása jelentheti a kívánatos harmóniát.
A géntartalékok fenntartása, mint utaltunk rá, bizonyos szabályok szerint történik, de nem kerülhetô meg esetükben a fenntartott állományok létszáma. A létszám különbözô veszélyeztetettségi fokozatokat takar, aminek az ad jelentôséget,
hogy eltérô tenyésztéspolitikai intézkedéseket kell tenni az egyes kategóriákban a
következôk szerint.
• „Normális állapot” esetén, azaz tízezer nôivarú állatnál nagyobb létszámú populációk genetikai varianciájának beszûkülésétôl általában nem kell félni. Ennek ellenére ﬁgyelmeztetô tény, ha az állomány a szakmailag általánosan elfogadott kétszáz effektív populációméret alá csökken, vagy ha 1:200-nál tágabb az ivararány. Márpedig ez a helyzet csökkenô létszám esetén mesterséges termékenyítés alkalmazásával könnyen kialakulhat. Az effektív populációméret egy adott évben a tenyésztésben résztvevô hím- és nôivarú egyedek számát korrigálja 1:1 ivararányra és véletlenszerû pároztatásra. A rokontenyésztés szempontjából van ennek különös jelentôsége. Minél kisebb az effektív populációnagyság, annál nagyobb a veszélye és az esélye rokon egyedek párosításának.
Az effektív populációméret ismert kiszámítási módja:

ahol Nm a nôivarú egyedek, Nf a hímivarú egyedek számát jelenti.
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• „Sebezhetô” már az állomány, ha létszáma tízezer alá fogyatkozik. Ez rendszerint további csökkenô tendenciát jelent. Ilyenkor a létszám alakulását, a fajta további fejlôdését ﬁgyelemmel kell kísérni, mert rendkívül gyorsan bekerülhet a következô osztályba.
• „Bizonytalan” fokozatot jelent ezer és ötezer közötti egyedlétszám. E létszám
mellett az EU már támogatást helyez kilátásba az állományok tenyésztésben
tartására. Szóba kell kerülniük piacra jutást célzó fejlesztéseknek, ezeknek a
fajtáknak a köztenyésztésbe való visszahozatal általi új hasznosítási formák
bevezetésével. Igénybe kell venni a fajtát népszerûsítô helyzeteket, szó lehet
tenyésztôszervezet alapításáról vagy megújításáról.
• „Veszélyeztetett” állományról beszélünk, ha a létszám ezer állatnál kevesebb,
de több mint száz. Ebben a helyzetben köztenyésztésben, közvetlen intézkedések és tenyésztôi tudás nélkül alig tartható fenn a kérdéses állomány vagy fajta.
Ebben az esetben a géntartalékok megôrzésének szabályai szerinti tenyésztéssel
ôrizhetô tovább az állomány, a fajta. Ez magában foglalja a vonalak és családok
fenntartását, a szorosabb ivararányt, a szakszerû párosítási módszereket, magában foglalhatja a mélyhûtve is tárolt genetikai anyagot, valamint a populáció- és
molekuláris genetikai vizsgálatok eredményének hasznosítását a tenyésztésben.
• „Kritikus” (száz alatti) létszámra olvadt populációt növelni kell, mert ebben a
létszámban tartósan nem tud fennmaradni. Ez akkor is igaz, ha az idézett példák némelyike bizonyítja, hogy hosszú idôn át sikerült ilyen kis állományokat
is átmenteni. A kockázat azonban túl nagy ahhoz, hogy ezt az állapotot elfogadhatónak tekintsük. A szerencsés példák, kiváló állattenyésztôk eredményei
nem jelentik azt, hogy másoknak is sikerülni fog más genetikai összetételû állományokkal ugyanazt elérni. Kritikus létszám esetén tehát az elsô teendô a
létszám növelése, az egyéb, már említett intézkedéseken túlmenôen.
A kihalt fajtát be kell vallani. Erre akkor kerül sor, ha nem áll rendelkezésre fajtatiszta élô hím- és nôivar, illetve hiteles szaporítóanyag. A kihalt fajták, illetve állományok hiteles újraélesztésére nincs lehetôség, nem támaszhatók fel. Ezért minden
genetikailag értékes állományt fenn kellene tartani, mert nem tudhatjuk, hogy az igények módosulásával, egy megváltozott korban és értékrendben, a közeli, vagy a távoli jövôben mikor lesz rájuk szükség.
Áttekintve és értelmezve a különbözô veszélyeztetettségi fokozatokat jelentô létszámokat, megállapítható, hogy a hucul a veszélyeztetett genetikai állapotba sodródott fajta, még akkor is, ha a teljes európai tenyészkanca létszámát (vagy akár a teljes európai effektív populációnagyságát) vesszük ﬁgyelembe. Az összes tenyészkanca
nem éri el a kétezer egyedet, az aktív kancaállomány ettôl jóval kevesebb, de ez utóbbi
összességében nem hátrány, mindaddig, amíg kiesô nôivarú tenyészállatnak legalább
egy ivadékát tenyésztésbe állítják.
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A hazai állomány eddigi történetének legnagyobb létszámát vonultatja fel.
A 2011-ben megjelentetett méneskönyv adatai szerint 240 kanca áll tenyésztésben.
Nem állíthatjuk, hogy ez nem hordozza magában a visszafordíthatatlan genetikai megváltozás veszélyét, de alkalmazzuk mindazokat az elveket, amelyeket a kevés létszámú háziállatok fenntartásánál alkalmazni kell.
Hazai tenyésztôink magukévá tették a Rio de Janeiro-i Környezetvédelmi Világkongresszus 1992-ben megfogalmazott elveit, nevezetesen, hogy a háziállatok sokfélesége is a világ biológiai sokféleségének fenntartandó értékes része, az állatfajták
emberi munka termékei, emberi generációk egymásra épülô munkájának következményei, egyben esztétikai értékek hordozói, továbbá egy adott ország állattenyésztési
kultúrtörténetének különleges és fontos dokumentációi. Megôrzésük az emberiség értékeinek megmentését is szolgálja. Ebben az úgynevezett géntartalék-védelmi folyamatban legfontosabb feltétel a fajtatisztaság kérdése. A fajtatisztaságot a védendô populációk általános feltételeként kell kezelni. Következik ebbôl, hogy az állattenyésztésben a génmegôrzés mindig fajtákra vonatkozik. A fajták a legfontosabb állatcsoportot jelentik a háziállatfajokon belül, amelyeket a faj más csoportjaitól (a többi fajtától) bizonyos jellegzetességük, szín- és szervmûködésbeli tulajdonságuk (egységes
fajtabélyegük) és ezek biztos átörökítése különbözteti meg. A fajta jellemzôi közé sorolható még a többnyire egységes tenyésztôi munka, a belsô szerkezet, azaz vonalak
és családok (közös eredet és történeti háttér) megléte. Nem nélkülözhetik a többékevésbé egységes termelési tulajdonságokat, a szoros rokonpárosítás nélküli továbbszaporításhoz elegendô létszámot és az immungenetikai, illetve DNS-markerek segítségével kimutatható jellegzetes génfrekvenciát, mindezt a biológiai szórás keretében.
A szakirodalomban ismétlôdôen lehet találkozni azzal az állítással, hogy a hucul
ló eredete összefügg az arab lóval. Ezt kizárni nem lehet, de hitelt érdemlô bizonyítékok nem állnak rendelkezésre. A lucsinai ménesben a legôsibb törzsek, a Stirbul, a
Miszka, a Czeremosz és a Taras, késôbb a Goral és a Hroby a hucul földön fellelhetô
ménekbôl képeztek törzsön belüli genealógiai vonalakat, egészen biztosan nem arab
genetikai hátterûek voltak. Az Ispasról feltételezhetô, de ez nem tudott törzset, genealógiai vonalat alapítani. Az 1876–1877. évi ménesalapításnál felvásárolt kancák ismeretlen származásúak voltak, az adott kor feljegyzéseibôl az tûnik ki, hogy esetleg
a Tatarka nem lehetett fajtatiszta, ám ennek 130 centiméteres marmagassága kétségbe vonja (de nem zárja ki) az arab genetikai hátteret. Tény, hogy a katonaság ismételten felvetette a csánk javítása érdekében az arab mének használatát, de az is tény,
hogy az arab keresztezés a fajta legfontosabb jellegét, a nyugodtságát vette el. Ezek a
keresztezett egyedek egyébként is használati egyedek lettek, s miután nem váltak be,
a törzsnél rendre visszatértek fajtatiszta huculok tenyésztéséhez. Aztán, 1918 után,
Radautz 50 éves hucultenyésztése felszámolódott.
Az 1919-es lucsinai újabb ménesalapításnál kétség merülhet fel az 1906-ban született 5 Ploska és az 1913-ban született 3 Tatarka fajtatisztaságát illetôen, de az arab
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háttér nem bizonyított. A 3 Tatarkából, Goral I (eredetileg 8 Goral-13) mén után született Goral III hátulsó lábain feltûnô keselysége és megnyúlt csillaga táplálhatja ezt a
feltevést, de ez sem bizonyító erejû. Az 1920-as évek közepétôl szóba sem kerülhetett
az arab. Köztudott volt, hogy Csehszlovákiában folytak keresztezések kisebb mértékben haﬂingivel, nagyobb mértékben a fjord fajtával, de a teljes állomány átkeresztezésére mesze nem került sor, és egyébként is hamar kiderült a keresztezések vártnál
kisebb jelentôsége. A közvetlen keresztezetteket kizárták a tenyésztésbôl, egyidejûleg
felmérték az állományt, és a tenyésztési programba rögzíttetett, hogy a fajta törzseit
olyan kiemelkedô örökítô erejû mének hozták létre, mint a Goral, a Hroby, a Pietrosu,
a Prislop, a Ousor, a Gurgul és a Polan.
A szakirodalom nem ad tökéletes eligazítást az idegen géneket is tartalmazó, nem
fajtatiszta állományok megôrzésére vonatkozóan, ám a hucul esetében ez nem sodorja
a tenyésztôt nehéz helyzetbe. Ellentétben más fajtákkal, nincs érdemleges idegen génhatás, a leginkább vitatható szélsô anyai oldalak is 6–8 generáció távolságra vannak
az alapítóktól, legjobb szélsô ági apai oldalak akár húsz generáción felül is lehetnek.
A génmegôrzés valóban fontos szempontja pedig okvetlenül érvényesül, csak biztosan örökítô állományok kerülhettek védelem alá, állnak védelem alatt.

5.1. A fajta genetikai szerkezetének változása a géntartalék
állapotig
A tenyésztômunka során szükség van minden génre, így nagy súlyt kell fektetni a
génalapok megóvására. Egy háziállatfajta létszámának csökkenése túlmutat a menynyiségi változáson, egy idô után kedvezôtlen minôségi változásba csap át. Genetikai
szempontból ugyanis egy egyed a gének sokaságát hordozza, amelyek meghatározzák az egyed minôségét. Egy fajtára a közös génállományon és annak átörökítô képességén túl jellemzô a nagyobb egyöntetûség a külsô megjelenésben és a nagyobb
variancia a belsô értékmérô tulajdonságokban, ami az élettani alapokon nyugvó termelési tulajdonságok visszatükrözôdése. Sokszor következménye az örökletes alapban is kifejezésre jutó, tájegységenként eltérô tenyésztôi ízlésnek. Egy fajta teljes genetikai készletét valamennyi egyedének genetikai állománya adja, de ez egyedenként
jelentôs eltérést mutat a teljes populációhoz képest. Ha ebbôl az állományból egyedek esnek ki, s különösen, ha sok egyed esik ki, a megmaradók mutat(hat)ják ugyan
a fajtabélyegeket, de egészen biztos, hogy teljes genetikai állományuk már kevesebb,
mint a létszámcsökkenés elôtt. Itt már génveszteség áll elô. Ezek lehetnek a fajta értéke szempontjából közömbösek, lényegtelenek, de lehetnek nagyon fontosak is. Ha
nagyon is fontosak voltak, akkor a fajta megmaradt egyedei már nem azonosak az
eredeti állománnyal. Ez az állomány ugyan felszaporítható a korábbi létszámra, de a
megnövekedett létszám nem hordozója a kiesett géneknek. Ilyenkor a populáció genetikai összetétele idegen gének behozatala nélkül is jelentôsen megváltozhat. A je99
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lenséget a génvédelem tudománya palacknyakhatásnak (bottle neck syndrome) hívja, ami a fajtán belüli genetikai változatosság csökkenésével jár. Ez a jelenség a kevés létszámúra apadt fajtáknál mindig bekövetkezik.
A létszámcsökkenés nem jár minden esetben génveszteséggel, különösen a létszámcsökkenés kezdetén nem, mert ekkor még sok (szinte) azonos génállományú
egyed lehet (van) a populációban. A baj akkor kezdôdik, amikor az elsô olyan egyed
esik ki, amelynek valamely génje már az állományban megmaradt állatok egyikében
sincs meg. Innentôl a génveszteség felgyorsul, és annak mértékétôl függôen távolodik el egyre jobban a megmaradt egyedek génállománya az egykor még létezôtôl.
A géntartalék-védelem arról szól, hogyan lehet ezt késleltetni, a legkisebb mértékûre
szorítani. A génvédelem szabályai szerinti tenyésztés a lehetô legkevesebb génveszteség elszenvedésére irányul.
Ehhez elengedhetetlen az alapítóelv fogalmának, illetve az alapítóállomány hatásának (founder effect) a megértése! Alapítónak tekintjük azokat az egyedeket, amelyek egy fajtát létrehoztak, amelybôl a fajta a tenyésztôi ízlésnek, a rögnek a hatására
kialakult. Ezek többnyire ismeretlen származású alapítók, különösen akkor, ha a fajta
hosszú történelmi múltra tekint vissza. Minél több alapító hozott létre egy fajtát, annál változatosabb a genetikai szerkezete, de annál változatosabb is tud lenni a késôbbi
fejlôdési iránya. Nyomban következik ebbôl, hogy a palacknyakhatás után rendelkezésre álló állomány akkor sokszínû, akkor ôrizte meg a legnagyobb genetikai változatosságát, ha minél több alapítóra vezethetô vissza. Belátható, ha néhány állat (annak
genetikai anyaga) lesz a felszaporodott nagyobb populáció megalapítója, a szegényes
genetikai anyaggal döntôen befolyásolja az újból létrejött nagyobb létszámú populáció
(fajta) géngyakoriságát. Ez a helyzet feltétlenül nem azonos a palacknyakjelenséget
megelôzô helyzettel, és roppant nagy lesz a rokonok párosításának a veszélye.
Az alapítókra leszûkítve a hucul fajtának (is) két rendezôelvét különböztetjük
meg, mégpedig a törzseinek és a kancacsaládjainak a létezését. A törzsek az alapító
ménekre vezethetôk vissza. A családot az alapító nôivarú szülô és azok után származó nemzedékek összessége adja.
A palacnyakhatás bekövetkezése után felszaporodott állomány értékét is a megmaradt kancacsaládok és méntörzsek száma adja meg, s ami fontosabb, az alapító ôsökre
való visszavezethetôség feltétele a fajta identitásának. A fajta identitásán túl a családnak
az egységes örökítésben is meghatározó szerepe van. A sok-sok generáció óta létezô
népes családokban a tenyésztô szempontjából kívánatos tulajdonságok megjelenésének
nagy a valószínûsége. A tudomány megerôsíti a kiváló gyakorlati tenyésztôk megcáfolhatatlannak tartott állítását, miszerint az anyaállomány legalább fele részben felelôs a
tenyészanyag jó vagy rossz tulajdonságáért, míg az apaállatok legfeljebb fele részben
határozzák meg az ivadékok genetikai értékét. Az alapítókra való visszavezethetôséghez
való szigorú ragaszkodás több mint pedigrisztikai érdekesség vagy elméleti okoskodás,
ezek teszik lehetôvé a hasonló populációktól való elkülönülést.
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Mindezekkel a feltételekkel rendelkezô fajtákat tradicionális fajtáknak is nevezzük. Genetikai értelemben nem tekinthetô ôshonosnak (tradicionális magyar fajtának) az, amelyiknek fennmaradt állománya anyai és apai oldalon nem vezethetô viszsza az alapító ôsökre.

5.2. A fajta törzsei
A fajtában kiemelkedô örökítô erejû, egymással rokonságban nem álló mének
hoztak létre törzseket. A fajta tudatos tenyésztésének I. szakaszából (1856–1872.)
még nevében sem maradt fenn törzs, a II. szakaszból (1877–1914.) viszont igen.
Az 1873-ban született Stirbul, az 1871-ben született Miszka, az 1878-ban született
Taras, az 1883-ban született Czeremosz a törzsalapításon túl már a genealógiai vonal alapításának útján indult el.
A katonai lótenyésztésben mindig is nagy gondot fektettek a származás dokumentálására, s amikor a hadsereg felfedezte magának a hucul lovat, a fajta tenyésztésében is az Osztrák–-Magyar Monarchia máig idôtálló, logikus névadási rendszerét kezdték használni. Ezt a rendszert a mezôhegyesi katonai ménesben az 1800-as
évek elején dolgozták ki. Az alapító ménnek elsô ízben törzstenyészetbe állított ﬁa
a I. számot kapta, a következô a II. Ezek csikói úgynevezett csikószámot kaptak.
Például Stirbul-5 lett késôbb a Stirbul I (született 1879), Miszka-6 lett a késôbbi
Miszka I (született 1883).
A genealógiai vonalépítés további jó példája még a Czeremosz I (születése ismeretlen, nagy tenyészhatása volt 1891–1898 között), Taras I (született 1887),
amelyek újabb törzsmének lettek Lucsinán. (Genealógiai vonalról akkor beszélünk, ha az apai ágon vezetjük a pedigrét és mindegyik mén az alapító nevét kapja.
A megkülönböztethetôséget a törzsménszámok teszik lehetôvé.)
Ha a ménesvezetés úgy ítélte meg, hogy valamelyik eddig csikószámon nyilvántartott mént a törzstenyészetben kívánja felállítani, akkor az adott törzsben következô
törzsménszámot kapta a mén (törzsménesben csak törzsménszámon fedezhetett mén).
Példánknál maradva, a Stirbul I-5 mén törzsménné minôsítése esetén Stirbul II néven
kezdhette volna meg tenyészmûködését. Vagy a Miszka II-6 történetesen Miszka III
néven szerepelhetett volna. A Stirbul vagy a Czeremosz név a ménes törzsére utal, a
római szám a ménes egy törzse ménjének sorrendjére.
Ennek az idôszaknak felállított ménje még a Halicsban vásárolt, 1898-ban született, ismeretlen származású Goral és a bukovinai népi tenyésztésbôl vásárolt, ugyancsak 1898-ban vagy 1895-ben született Hroby. Ezek a XIX. századból eredô mének,
illetve ivadékaik csak részben élték túl az I. világháborút. Szerencsére a Goral és a
Hroby megmenekült, a többi áldozatul esett. Ma bátran nevezhetjük e két törzsalapító utáni leszármazottakat a hucul klasszikus méntörzseinek.
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A törzsalapítótól apai ágon leszármazottak képezik az úgynevezett genealógiai vonalakat. Kiterebélyesedett genealógiai vonala van mind a Goralnak, mind a Hrobynak.
A genealógiai vonalak párosítási segédeszközök, s ma már nyilvánvaló, hogy ezeknek fontos szerepük van a genetikai variabilitás fenntartásában, a rokontenyésztés elkerülésében.
A fajta tenyésztéstörténetének III. szakaszában (1919–1992.) újabb törzsek jöttek létre, mégpedig az Ousor (született 1933-ban) és a Pietrosu (született 1933-ban).
Ma már elkülönült törzsként tartjuk számon az 1936-ban született Prislop törzset,
ami oldalága a Goralnak. Érdekes tanulmányozni az ezen alapítók után felállított
elsô törzsmének származását. Ezeket a méneket sikerült úgy tenyészteni, hogy a fajta
II. periódusának (1877–1914.) genetikai anyaga nagyrészt összpontosult bennük.
Kancaanyagon sikerült átmenteni valamennyi genotípust a régi idôk lovaiból.
Ettôl kezdve alkalmazták azt, a monarchiában már korábban kialakult gyakorlatot, hogy a törzseknek apa- és anyajelet adtak, amelyeket az apa jelével és törzsménszámával, valamint a csikószámmal együtt rá is bélyegeztek a csikókra.

Hroby kanca

Hroby mén

Ousor kanca

Ousor mén

Pietrosu kanca

Pietrosu mén

Prislop kanca

Prislop mén

A fentebb vázolt Osztrák–Magyar Monarchiabeli névadási gyakorlatot a Monarchia felbomlása után megtartották az utódállamok is, aminek használatával könnyen
és jól lehet tájékozódni a populáció részbeni genetikai szerkezete felôl, azonban a tenyésztés nemzetközivé válása után, a XXI. században az utókor munkáját már nehezíti ez a névadási rendszer. Mindegyik utódállam önálló nevezéktant használ, minden ménes az alapító után használt elsô törzsménjét I. névvel illette. Elég a lucsinai
Goral I törzsménre utalni (ez repatriált 8 Goral-13, született Waldhof, 1907), amely
az 1919-es újrakezdés után valóban az I törzsmén volt a Goral alapító után.
A Magyarországra került Goral I már a 8 Hroby kancából született a Goral-alapító
után. De egyidejûleg Szlovákiában, Csehországban is létezett Goral I, Hroby II,
Pietrosu III, Prislop IV, Ousor V és értelemszerûen mindegyik országban más származású az azonos nevû mén. Ha történetesen valamelyik országban Hroby VI törzsmén néven tenyésztésbe állított mén elkerül egy másik országba, ott az adott országban sorra kerülô törzsménszámot kapja, ami lehet ugyancsak Hroby VI, de Hroby V
vagy Hroby IV, de lehet Hroby VII vagy Hroby VIII.
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5.1 ábra
Pietrosu I

1929.

E:

103 Hroby III-6 (Lu)

Anya

fekete

1930.

E:

Pietrosu (Lu)

Apa

Kancacsalád 3 Tatarca

Eredeti neve:

Azonosítója

1924

41 Goral I-1 (Lu)

9 Miszka I-7 (Lu)

1906. sötétpej

1913.

3 Tatarca (Lu)

1907. gesztenyepej

Goral I (Lu)

1900.

1895. világospej

Hroby (Bukovina)

-

-

-

-

Hroby III (Lu)

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Neve: Pietrosu I (Lu)

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul kanca

14 Miszka I

Goral (Halicsi)

7 Czeremosz

Miszka I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 Stirbul I

Miszka I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

3 Stirbul

Czeremosz

12 Stirbul

Miszka

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neme: mén

5.2 ábra
Ousor II

1928.

E:

87 Goral I-2 (Lu)

Anya

pej

1929.

E:
XI000796643

Ousor (Lu)

Apa

Kancacsalád 17 Aglaia

Eredeti neve:

Azonosítója

1922

33 Hroby III-12 (Lu)

1907. gesztenyepej

XI000213670

Goral I (Lu)

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Neve: Ousor II (Lu)

1917.

17 Aglaia (Lu)

1906. sötétpej

Hroby III (Lu)

14 Miszka I

1898.

Goral (Halicsi)

-

-

-

-

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

9 Miszka I-7 (Lu)

Hroby (Bukovina)

5 Stirbul I

Miszka I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 Czeremosz

Miszka I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

18 Taras

Stirbul I

12 Stirbul

Miszka

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neme: mén

5.3. ábra
Prislop I

1930.

E:

47 Corbu-4 (Lu)

Anya

pej

1932.

E:

Prislop (Lu)

Apa

27 Gaina (Lu)

1925.

1926

Eredeti hucul kanca
-

-

XI000793530

-

-

-

Eredeti hucul kanca

-

Eredeti hucul mén

-

1912. fekete

Eredeti hucul mén

-

5 Plosca (Lu)

823 Corbu

Corbu

Eredeti hucul kanca

-

XI000793531
1925

-

-

1 Panca (Lu)

-

14 Miszka I

Goral (Halicsi)

84 Diana (Lu)

Eredeti hucul mén

1919

1907. gesztenyepej

Goral I (Lu)
174 Goral I-7 (Lu)

XI000210804 Neve: Prislop I (Lu)

Kancacsalád 5 Plosca

Eredeti neve:

Azonosítója

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

-

-

5 Stirbul I

Miszka I

Eredeti hucul kanca

Eredeti hucul mén

Neme: mén

A hucul

Ezen a gyakorlaton segíthetne, ha az új felállítási helyen kapott törzsménszám az
adott ország nemzetközi betûrövidítésével lenne érvényes és ez után zárójelben szerepeltetnék az exportáló ország nemzetközi betûneve után az ott használt nevet. Például Goral VI Hu (RO Goral XIV)
A lucsinai tenyésztési centrumban kialakult törzsek mellett a lengyel lótenyésztés
is adott egy törzsalapító mént a hucul lófajtának. Az 1929-ben született Polan igazolta a róla 1937-ben megfogalmazott „legreményteljesebb mén” jellemzést. Valóban sikerült vele a régi hucultípust regenerálni, bizonyítják ezt a Jósvafôn tenyésztésbe vett
több generációval késôbbi leszármazottjai.
Csehszlovákia tenyésztômunkájának törekvésére jellemzô volt, hogy az 1924-ben
született Gurgul ménnel máig virágzó törzset alapított a fajtában (5.1. kép).
A fajtának így hét törzse, törzsenként több genealógiai vonala épült fel. Nem
tekinthetô úgynevezett klasszikus törzsnek Prislop, mert oldalága a Goralnak, vitatott a Gurgul ôsi huculföldrôl való származása is (5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. és
5.10. ábra).

5.1. kép.
Itthon a Gurgul Castor viszi tovább a Gurgul törzset. Fotó: Haga Zsuzsanna
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5. A hucul tenyésztése és annak sajátosságai

5.2. kép
A hucul mindent elvállal. Fotó: Haga Zsuzsanna
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Goral (Halics)
típusos hucul mén
1898.
fed: 1906–1918.

Goral (Pol)
Radowce (Pol)
?

Goral I (Lu)
14 Miszka I
1907. g.pej

Goral-13 Wujek
?
1942. szürke

Goral III (Lu)
3 Tatarca (Lu)
1926. pej

Goral V (Lu)
85 Manalia (Lu)
1935. s.pej

Goral VI (Lu)
175 Ousor-2
1946. s.pej

Goral XII (Lu)
243 Pietrosu I-5
fed: 1960-72.

8838 Goral XIII-4 (Lu)
69 Hroby VIII-1 (Lu)
1968. szürke

9405 Goral Marmur (Pol)
1470 Adria (Pol)
1980. e.fakó

Goral XVII (Lu)
332 Pietrosu IV-94
fed: 1984-85.

Goral XIII (Lu)
30 Pietrosu II-3 (Lu)
fed: 1967-77.

Goral XVI (Lu)
224 Pietrosu IV-1
(Lu)
1979.

2966 Goral XVI-82
Goral XIX (Lu)
Zénó (Lu)
(Luceafer)
560 Prislop VIII-1 466 Pietrosu VIII-31 (Lu)
1989. pej
1986.

Goral XI (Lu)
264 Pietrosu II-14
(Lu)
fed: 1954-55.

Goral XIV (Lu)
52 Hroby VIII-6 (Lu)
fed: 1960-73.

117 Goral X (Top) Goral-3 (Pol)
498 Gurgul I-2 (Pol)
1957. pej

Goral XII (Top)
936 Hroby IV-32
1967. pej.

8257 Goral Elf (Pol)
128 Ulga (Pol)
1972. pej

Goral XIII (Top)
206 Gurgul V-4
1979.

190 Goral XIV
Lemisz
3340 Gazella
1978.

6666 Goral XIII-27 4122 Goral Parter (Pol)
(Top)
4523 Kometa (Pol)
379 Ousor-27 (Top)
1982. e.fakó
1998.

402 Goral Rewir (Pol)
4307 Jemiola (Pol)
1984. s.pej

3753 Goral XVI-82-9
Laguna
Ousor VIII-31 Adél
1996. pej

Goral VII (Lu)
=90 Goral VII (Top)
223 Ousor -11 (Lu)
1949.

Goral IX (Lu)
223 Ousor-11 (Lu)
1950.

5135 Goral Csömödér
Ousor Detty
sötét gesztenyepej 2005.

Goral XIX-21 (Lu)
701 Prislop IX-51
1997. e.fakó

4622 Goral Grosant (Au)
Goral XIX-8
2002. e.fakó

Goral XVIII (Lu)
5292 Goral XIX-38
Goral XX
Góré
446 Pietrosu VIII-31 = 6 Goral XVII (Top)
441 Hroby XIII-53 (Lu) 747 Pietrosu IX-82
?
fed: 1985-87. (Lu)
egérfakó 2000.

3883 Goral Ploskor
Ploska
1997. se.fakó

Goral Ajno
3736 Ousor Detty

Goral Uniformis
Polan Pepi
2004. g.pej

Goral Uppony
Ousor Kandi
2004. pej

Goral-12
14 Miszka I
1909. s.pej

Goral X (Lu)
218 Ousor-5 (Lu)
1955.

Goral XV (Lu)
204 Pietrosu IV-9
1968.

Goral I (Tur)
8 Hroby
1903.

Goral I (Top)
8 Hroby
1913.

Goral II (Lu)
22 Parana (Lu)
1924. s.pej

174 Goral I-7 (Lu)
27 Gaina (Lu)
1925.

Goral III (Top)
17 Hroby I-8
1929.

Goral IV (Top)
56 Hroby I
1934.

K23 Goral I-8
217 Hroby I-8

Goral IV (Lu)
27 Gaina (Lu)
1933. pej

Prislop (Lu)
84 Diana (Lu)
1932. pej

Goral VI (Top)
353 Gurgul-7 (Top)
1941. pej

310 Goral III
862 Dagmar
?

Goral IX (Ukrán)
Gurgula
1946. pej

Goral VIII (Lu)
174 Pietrosu-13 (Lu)
?

Goral IV-8 (Lu)
214 Hroby VIII-1
?

Goral VIII (Top)
=Goral IV-6 (Lu)
189 Ousor-12
1944.

Goral II (Tur)
= 451 Goral
1913.

Goral IV (Tur)
1 Hroby I-8
?

391 Goral X-20 (Sk) 392 Goral X-24 (Top)
936 Hroby IV-32 (Sk) 727 Goral IV-7 (Top)
1967. g.pej
1968. pej

Goral XVIII (Lu)
441 Hroby XIII-53
fed: 1985-87.

406 Goral Rygor (Pol)
760 Wiosenka (Pol)
1984. v.pej

Goral Attila (Au)
565 Goral XIII-8 (Top)
2002. s.pej

Goral Pac (Pol)
708 Gurgul Smolna
2003. p.deres

5.4. ábra
Goral

Hroby (Bukovina)
típusos hucul mén
világospej 1895.

Hroby II (Lu)
3 Miszka I (Lu)
sötétpej 1906.

Hroby I (Lu)
E.: 5 Hroby I (Top)
76 Taras
1908.

Hroby IV (Lu)
1 Panca (Lu)
pej 1921.

Hroby III (Turjar)
64 Goral-14
--

Hroby V (Lu)
65 Goral-11
sötétpej 1927.

61 Hroby IV (Top)
213 Goral I-1
- 1928

461 Hroby I-4 (Rad)
--

Hroby VII (Lu)
7 Roibu-1 (Lu)
pej 1931.

Hroby VII
74 Goral I-6 (Lu)
--

Hroby VIII (Lu)
74 Goral I-6 (Lu)
pej 1933.

Hroby X (Lu)
490 Goral III-1
- 1946.

323 Hroby IV-1
490 Goral III-1
--

Hroby IX (Lu)
177 Goral III-4 (Lu)
pej 1943.

Hroby XI (Lu)
200 Ousor-6 (Lu)
- fed. 1950-68.

Hroby XIV (Lu)
Prislop I-5
- 1957.

Hroby XII (Lu)
63 Goral IV-16 (Lu)
- 1963.

Hroby XIII (Lu)
71 Pietrosu II-4 (Lu)
- fed. 1970-75.

Hroby XV (Lu)
31 Pietrosu II-6 (Lu)
fed. 1971-73.

Hroby XVII (Lu)
E.: 195 Hroby VII (Top)
153 Goral IX-3 (Lu)
- 1972.

Hroby XVI (Lu)
141 Goral VI-4 (Lu)
1971.

214 Hroby VIII (Top)
356 Ousor-7 Ajda (Top)
pej 1988.

3575 Hroby VII-25 (Sk)
361 Ousor-12 (Top)
sötétpej 1991.

Hroby XIX (Lu)
323 Goral X-83 (Lu)
- 1983.

Hroby VI (Lu)
7 Roibu-1 (Lu)
pej 1930.

Hroby XX (Lu)
301 Pietrosu VI-18 (Lu)
- 1978.

4428 Hroby XI (Top)
329 Ousor-3 (Top)
sötétpej 1987.

Hroby XXII (Lu)
425 Ousor VI-19 (Lu)
- 1989.

Hroby XXII-24 (Lu)
728 Goral XVI-109 (Lu)
- 2001.

Hroby XVIII (Lu)
232 Pietrosu V-2 (Lu)
1984.

3618 Hroby XIII (Sk)
566 Goral XIII-9
pej 1998.

Hroby XXIV (Lu)
716 Goral XVI-101
(Lu)

Hroby XXIII (Lu)
623 Pietrosu IX-8 (Lu)
--

5249 Hroby XXIII-19 Huba (Lu)
746 Ousor IX-5 (Lu)
sötét gesztenyepej
2003.

3804 Hroby XXI-32 (Lu)
450 Pietrosu VIII-23 (Lu)
sötétpej 1991.

2188 Hroby XXI-50 (Lu)
450 Pietrosu VIII-23 (Lu)
egérfakó 1992.

8 Hroby XII (Sk)
153 Goral IX-3 (Lu)
- 1995.

4677 Hroby Grad
Grazda (Pol)
sötét egérfakó 2002.

3648 Hroby XIV Csárdás
(Sk)
620 Gurgul VIII-2 (Top)
világossárga 2000.

96 Hroby V (Top)
423 Gurgul-4
- 1947.

8132 Hroby Dioryt (Pol)
Maciejowa 68 (Pol)
szürke 1971.

Hroby XXI (Lu)
323 Goral X-83 (Lu)
fakó 1986.

Hroby I-3
76 Taras
1909.

Hroby II (Rad)
52 Goral-3

1342 Hroby I-3-5
M18/300 Gurgul-5
zsufafakó 1934.

62 Hroby II (Lu)
16 Hroby I-7
1935.

Hroby II
Csöpi HL
pej 1958.

Hroby Öcsi
Bűvös
--

2463 Hroby VI-2
245 Gurgul V-23 (Sk)
--

3028 Hroby VI-15 (H)
3359 Hroby VI-15 (Top)
362 Ousor-18 (Top)
pej 1984.

4611 Hroby-21 (Pol)
Lucka (Pol)
1945.

51 Hroby V-22 (Top)
761 Goral VI-14 (Top)
- 1962.

176 Hroby VI (Top)
940 Rokos I
sötétpej 1963.

Hawran 127 (Pol)
Maciejowa 68 (Pol)
pej 1975.

227 Hroby IX (Top)
307 Gurgul V-30 Lucka
(Sk) - 1983.

613 Hroby Sonet (Pol)
1045 Zawieja (Pol)
pej 1985.

Ludwik e. Rokosz (Pol)
226 Goral Reduta (Pol)
- 1996.

Hroby III (Lu)
9 Miszka I-7 (Lu)
sötétpej 1906.

276 Hroby Puszkar (Pol)
296 Goral Pielnia (Pol)
pej 1998.

155 Hroby Okon (Pol)
159 Fantazja (Pol)
- 1982.

4482 Hroby X Urpin
(Sk)
95 Hermina (Sk)
pej 1992.

295 Hroby Szok (Pol)
707 Ousor Smereka (Pol)
sötétpej 2000.

Hroby Gazda (Pol)
Goral Gazdynia (Pol)
sötétszürke 2001.

5137 Hroby Bryf (Pol)
Pietrosu Secunda 186/Rz (Pol)
2005. pej

8 Hroby XII (Lu)
696 Goral XVI-84 (Lu)
- 1995.

4906 Hroby XXI-96
(Álmos)
655 Hroby XVII-84 (Lu)
egérfakó 1999.

Hroby XXI-99 (Lu)
Ousor IX-1 (Lu)
- 2000.

Hroby Girdani (Au)
Ousor Gorli (Au)
fekete 2006

3486 Hroby Haragos
Ousor Félős
nyárifekete 1995.

4286 Hroby Bendegúz
Bravij Ideál
fekete 1999.

Hroby Harmat
3830 Bravij Javas
fekete 2002.

5.5. ábra
Hroby

Ousor (Lu)
típusos hucul mén
1929. pej
fed: 1934–43.
Ousor I (Lu)
67 Hroby III-4
1937.
fed: 1944-51.

Ousor II
87 Goral I-2
1938. pej
fed: 1948-58.

Ousor IV (Lu)
222 Hroby VIII-1
1951.
fed: 1960-73.

4639 Ousor-2 Mirkó (Mu)
932-6 Gurgul Irha (Sk)
1963. s.pej

Ousor VI (Lu)
128 Pietrosu III-1 (Lu)
1966.
fed: 1971-81.

Ousor VII (Lu)
229 Pietrosu IV-11
(Lu)

162 Ousor 02-7 Turek (Mu)
4191 Ousor 2-7 Turek (Top)
2 Gurka 630-19 (Mu)
1969. s.fakó

Ousor VIII (Lu)
327 Hroby XII-2 (Lu)
1980.

Ousor IX (Lu)
391 Goral XIV-43 (Lu)
1987.

178 Ousor I (Top)
=Ousor-2 (Mur)
64 Hroby V-5 (Top)
1977. pej

Ousor X (Lu)
691 Pietrosu IX-50
?

212 Ousor III (Top)
=Ousor I-18
266 Gurgul V-24 (Top
1984. pej

Ousor III (Lu)
214 Goral III-14

Ousor V (Lu)
89 Pietrosu III-5
(Lu)

349 Ousor-5 (Murány)
179 Goral III-14
1944. fakó

Ousor IX-25 (Lu)
4905 Ousor IX-51 (Lu) 3953 Ousor IX-17 (Lu, H)
=Ousor V (Top)
674 Hroby XIX-24 (Lu) 658 Hroby XIX-11 (Lu)
658 Hroby XIX-11
?
2000. e.fakó
1995. se.fakó

45 Ousor VI (Top)
=Ousor III-48 (Top)
654 Goral XIV-47 (Top)
2004. s.fakó

7665 Ousor V-19 (Top)
699 Hroby XII-14 (Top)
2007. fakó

4706 Ousor Zebulon
581 Pietrosu VIII-87
Mamóka (Lu)
2002. e.fakó

Ousor Zsizsik
Pietrosu IX-79
Zsemle (Lu)
2003.

4912 Ousor Egér HL
Ousor IX-63
2004. fekete

Ousor V-4 (Top)
678 Hroby IX-13
(Top)
2007.

179 Ousor II (Top)
207 Goral X-25 (Top)
1978. pej

1623 Ousor-13 (Top)
224 Gurgul V-11
1979. v.pej

345 Ousor I-3 (Top)
307 Gurgul V-30
Lucka (Top)
1982. pej

924 Ousor Neszor (Pol)
Olcha (Pol)
1986. pej

Ousor Vulkán HL
30 Hroby XXI-36
Hamis (Lu)
2005. e.fakó

340 Ousor-9 (Top)
127 Goral XI-6
1978. fakó

4282 Ousor-4 (Top)
224 Gurgul V-11
1978. pej

213 Ousor Mesz (Pol)
8617 Pietrosu Niwa (Pol)
1993. pej

2299 Ousor Nektar (Pol)
9869 Gurgul Lisna (Pol)
1994. v.pej

Ousor Smok (Pol)
720 Gurgul Surma (Pol)
2005.

Ousor Nobel (Pol)
505 Pietrosu Nagroda
2001.

2028 Ousor-26 (Top)
307 Gurgul V-30
Lucka (Sk)
1981. pej

5.6. ábra

Pietrosu (Lu)
típusos hucul mén
1930.
fed: 1934–36.

Pietrosu I (Lu)
103 Hroby III-6 (Lu)
1935.
fed: 1942–48.

9404 Pietrosu Margiel (Pol)
3339 Hroby Gama (Pol)
1980. pej

3921 Pietrosu Jadeit (Pol, H)
Goral Jodelka (Pol)
1997. fekete

Pietrosu II (Lu)
90 Hroby III-3 (Lu)
1937. pej
fed: 1947–56.

Pietrosu III (Lu)
213 Goral III-1
1950.
fed: 1954–58.

Pietrosu V (Lu)
187 Goral III-18 (Lu)
?
fed: 1961–64.

Pietrosu IV (Lu)
17 Goral V-2 (Lu)
1956.
fed: 1960–71.

Pietrosu VI (Lu)
231 Goral V-3 (Lu)
1959.
fed: 1965–75.

Pietrosu VII (Lu)
236 Ousor I-3 (Lu)
?
fed: 1960–73

8840 Pietrosu VI-111 (Lu)
151 Ousor II-5 (Lu)
1974.

Pietrosu VIII (Lu)
62 Prislop I-8 (Lu)
1967.
fed: 1972–83.

9404 Pietrosu Margiel (Pol)
3339 Hroby Gama (Pol)
1980. pej

Pietrosu IX (Lu)
69 Hroby VIII-1 (Lu)
1982.

1321 Pietrosu Piaf (Pol)
Rabka (Pol)
1988. s.pej

Pietrosu X (Lu)
436 Ousor VI-33 (Lu)
1987.

2212 Pietrosu Baca (Pol)
9637 Goral Betania (Pol)
1993. pejderes

Pietrosu XI (Lu)
670 Hroby XIX-18 (Lu)
1996.

Pietrosu XI-1 (Lu, H)
715 Goral XVI-98 (Lu)
2000. e.fakó

5332 Pietrosu Pákó
711 Pietrosu IX-61 (Lu)
egérfakó 2008.

5.7. ábra

5314 Pietrosu XI-14 Magura
710 Hroby XXI-17 (Lu)
fekete 2005.

174 Goral I-7 (Lu)
27 Gaina (Lu)
1925.

Prislop (Lu)
84 Diana (Lu)
1932. pej
fed: 1936–37.

Prislop I (Lu)
47 Corbu-4 (Lu)
1938. t.fekete
fed: 1950–51.

Prislop II (Lu)
206 Goral IV-7 (Lu)
?
fed: 1956–57.

Prislop III (Lu)
16 Pietrosu II-19 (Lu)
1959.
fed: 1963–68.

Prislop IV (Lu)
117 Goral IX-3(Lu)
1965.
fed: 1970–72.

Prislop V (Lu)
130 Pietrosu III-1 (Lu)
?
fed: 1971–72.

Prislop VI (Lu)
117 Goral IX-3 (Lu)
?
fed: 1972–76.

Prislop VII (Lu)
279 Pietrosu IV-63 (Lu)
1972.
fed: 1976–79.

Prislop VIII (Lu)
341 Hroby XIV-9
1980.

Prislop IX (Lu)
270 Ousor IV-61 (Lu)
1978.

4501 Prislop IX-90 (Lu)
=7 Prislop (Top)
518 Pietrosu VIII-55 (Lu)
1995. pej

Prislop X (Lu)
574 Hroby XVI-55 (Lu)
1989.

Prislop Aaron (Au)
Ousor VIII-44 (Lu)
2000. g.pej

5175 Prislop X-35 Prímás (Lu)
762 Ousor IX-24 (Lu)
fekete
2004.

Prislop IX-99
Küklopsz (Lu)
581 Pietrosu VIII-87
Mamóka (Lu)
1998. pej

Prislop Luzifer (Au)
Goral XVI-112 (Lu)
Hurilh
1997.

5138 Prislop Zefir
Ousor Borcsa
gesztenyepej 2006.

5.8. ábra

21 Gurgul
1927. pej

4189 Gurgul V-2 (Top)
736 Gurgul III-8 (Top)
1969. pej

343 Gurgul Zmrzlik (Cseh)
6 Ousor Sulka (Cseh)
1978. fekete

5136 Gurgul Castor (Cseh)
64/Kr Ousor Passa (Pol)
2002. pej

290 Gurgul-3 (Sk)
290 Hroby I-1 (Sk)
1932. pej

99 Gurgul I (Top)
235 Hroby I-1 (Top)
1933.

114 Gurgul IV Edo (Sk)
7 Slepka 18-466 (Sk)
1955. pej

501 Gurgul I-2
269 Hroby I-4
1940.

136 Gurgul V (Top)
727 Goral IV-7 (Top)
1936. pej

99 Gurgul I (Top)
235 Hroby I-1 (Top)
1933.

175 Gurgul VI (Top)
207 Goral X-25 (Top)
1976. sötétsárga

Gurgul IX (Top)
117 Goral XI-1 (Top)
1980. sárga

501 Gurgul I-2
269 Hroby I-4
1940.

4612 Cukor Gurgul-5 (Sk)
7 Slepka 18-466 (Sk)
1953.

6478 Gurgul Zefir (Pol)
7669 Goral Larynka (Pol)
1967. tarkapej

8957 Gurgul Jasmin (Pol)
2441 Hroby Dziewanna (Pol)
1976. tarkapej

Gurgul Fant 53 G Kr (Pol)
3913 Goral Ircha (Pol)
1992. tarka

Gurgul Faul (Pol)
Hroby Luba (Pol)
2006. világospej

5.9. ábra

Polan
1929.

Polan Wipczyj 893
Rodzenka
1939.

5199 Orzech (Pol)
2139 Wyderka (Pol)
1959.

6834 Polan Affekt (Pol)
9092 Hroby Rabatka (Pol)
pej 1967.

9317 Luzak (Pol)
1047 Gurgul Zieba (Pol)
egérfakó 1979.

3139 Polan (Pol)
4305 Jagla (Pol)
sötét gesztenyepej 1984.

5127 Polan Pallos
Ousor Delej
gesztenyepej 2000.

5.10. ábra
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5.3. A fajta kancacsaládjai
A fajták kancacsaládjának fontosságát kellôképpen megindokoltuk. Az 1876–1877es ménesalapításkor tíz huculföldi kancát állítottak fel, ezeket tekinthetnénk alapítóknak, de ötven év tenyésztôi munkája után elsodorta ôket az I. világháború. A fennmaradt dokumentumokból azt lehetett rekonstruálni, hogy a 3 Lucsina és a 4 Kamionka
terebélyes kancacsaláddá fejlôdött, és kialakult még egy, a 2 Ritka kancacsalád is
(5.11., 5.12. és 5.13. ábra).
Amikor Waldhofból 1923. február 9-én megérkezett Bántapusztára 13 hucul kanca, mai szemmel nézve legalábbis nem tûnt tragikusnak a helyzet, mert tenyésztéstörténeti múlttal rendelkezô kancák érkeztek (2.10.–2.21. ábrák).
• hét kanca a 3 Lucsina (született 1878) családba (66 Goral I, 70 Goral I, 71
Goral I,
• 72 Hroby I, 73 Hroby I, 76 Hroby I, 78 Hroby I),
• egy kanca a 4 Kamionka (született 1872) családba (67 Goral I),
• négy kanca a 2 Ritka kancacsaládba (68 Goral I, 69 Goral I, 75 Hroby I, 77
Hroby I) tartozott.
A 13. kancáról nem tudtunk adatokat felkutatni.
Kárpátalja visszacsatolásával a turjaremetei ménes genetikai anyaga is az anyaországba került. Ebben az anyagban volt negyvenhét, Hroby vagy Goral törzsbe tartozó, anyai ágon akár 6–8 generációra is visszavezethetô származású, nagy genetikai értékû kanca. Közülük 13–13 kanca volt sorolható a 2 Ritka és a 3 Lucsina kancacsaládba, tizenkilenc a 4 Kamionka kancacsaládba és két kanca a 17 Paskana leszármazottja volt. A 17 Paskanát a nadvornai csikóteleprôl helyezték át Lucsinára és
a 28 Goral II-2 kancának a 4. generációban, az 1922. április 5-én született 3 Hroby
I-5 kancának a harmadik ôsi sorában, az 1931. március 21-én született 28 Goral II-2
kancának a negyedik ôsi sorában szerepelt. Ezek az adatok a fajta hosszú-hosszú tenyésztésmúltjára utalnak.
A 2 Ritka helyzete nagyon érdekes, mert ilyen alapítóról eredendôen nincs dokumentáció, hogy mégis létrejött, bizonyítja azt a 5.11. ábra.
Mint már említettük, a fentebb felsorolt kancákat a front elôl Németországba menekítették. Nagy részük sajnos már útközben szétszóródott, sokról semmiféle ismerettel nem rendelkezünk, de egy részük egy szérumtermelô teleprôl történô kimenekítéssel Lengyelországba került. Ott három kanca, Wrona, Wolga, Wydra néven családalapító lett és máig magyar eredetûként ismert. A hazai fajtafenntartás eredménye,
hogy ma már ezekbôl itthon is rendelkezünk reprezentánsokkal.
Bár a bemutatott ábráknak (2 Ritka, 3 Lucsina, 4 Kamionka) csak részben van
gyakorlati jelentôsége, azonban mégsem csak tenyésztéstörténeti ritkaságok. Egyrészt a tudomány fejlôdésével elôállhat a ma élôkhöz való kapcsolhatóságuk helyzete,
másrészt a törzskönyvi adatok alapján bizonyított, hogy Csehországban van virágzó
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3 Lucsina kancacsalád. Azért sem hiábavaló ennek bemutatása, mert az átmenekített
mének ezekbôl a kancacsaládokból vagy valamelyikükbôl születtek (lásd Pietrosu I,
5.1. ábra, Ousor II, 5.2. ábra és Prislop I, 5.3. ábra), vagyis mint génpool kisebb mértékben mégis jelen vannak a ma élô állomány egy töredékében.
A helyzeten persze nem változtat, hogy a régi kancacsaládok odavesztek, a frontról
sajnos soha nem tértek vissza, legalábbis nem azonosíthatóak a szokásos törzskönyveken keresztül. Elképzelhetô, hogy immár Romániában, az 1919-es ménesalapításkor
(a fajta történetének III. szakaszában) tenyésztésbe állítottak XX. század elôtt létezô
kancacsaládból egyedeket, de erre legfeljebb a molekuláris genetikai vizsgálatok utalhatnak majd, de ezek a vizsgálatok semmi esetre sem tudják a törzskönyv szerinti
azonosítást elvégezni.
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2 Ritka

4 Stirbul

2 Taras

19 Miszka I

1 Cseremosz

63 Goral-8

3 Miszka I (Lu)

11 Hroby I-4

26 Hroby
1905.

M28/24 Goral II-2
1931.

8 Goral

69 Goral I
1921.

77 Hroby I
1921.

302 Goral I-7

23 Bántapuszta

M13/12 Goral I-8
1928.

M17/25 Goral I-8
1929.

34 Goral II-5
1936.

M3/216 Hroby I-5
1922.

M35/7 Goral I-3
1934.

Ritka
2 2Ritka
lucsinai
huculkancacsalád
kancacsalád
lucsinai
hucul

15 Hroby

52 Goral-3

M38/101 Goral I-1
1935.

M1/217 Hroby I-8
1922.

M6/10 Hroby I-5
1925.

54 Újkemence
1936.

M25/31 Goral I-1
1931.

1 Hroby I-8

M30/33 Goral I-2
1932.

87 Goral II-5
1938.

48 Goral II-1
1936.

5.11. ábra

3 Luczyna
1878.

10 Moldova

M32/15 Goral I-1
1933.

12 Stirbul
1883.

14 Miszka

12 Taras

196 Czeremosz

21 Stirbul I
1895.

25 Stirbul I

55 Hroby-6

58 Hroby-20

217 Miszka I

M5/17 Hroby I-8
1923.

M9/2 Goral I-5
1927.

59 Hroby-5

70 Hroby I-3 (Lu)
1922.

91 Hroby III-2
1938.

16 Hroby I-7

139 Goral III-8
1933.

M12/13 Goral I-10
1928.
M2/34 Goral I-1
1932.

56 Goral II-1
1937.

M19/23 Magur-5
1929.
M40/105 Goral I-2
1935.

8 Hroby

70 Hroby I-3
(Radautz)

3 Luczyna 1878.
lucsinai hucul kancacsalád

3 Luczyna 1878.

lucsinai hucul kancacsalád

6 Czeremosz
1889.

28 Czeremosz

11 Stirbul I

18 Hroby

69 Miszka I

18 Taras

65 Goral-11

182 Czeremosz

5 Stirbul I

17 Cseremosz

66 Hroby I

M16/301 Hroby I-2
1929.

2 Hroby

14 Miszka I

30 Taras I

53 Goral I-6
1930.

88 Goral IV-2
1938.

60 Goral-1

3 Hroby
1903.

M14/290 Hroby I-1
1928.

267 Hroby I-1

70 Goral I
1921.

M26/335 Gurgul-6
1931.

64 Goral-14

42 Goral I

78 Hroby I

61 Goral I
1908.
71 Goral I-14
1921.

5.12. ábra

4 Kamionka
1872.

3 Stirbul

7 Czeremosz
1888.

9 Miszka I-7 (Lu)
1909.

57 Hroby I-2

M8/1 Goral I-3
1927.

M4/30 Goral I-7
1932.

90 Hroby III-1
1938.

61 Goral-12

M15/20 Goral I-1
1929.

M33/19 Goral I-2
1933.

56 Hroby I-8

89 Gurgul-3
1938.

228 Goral I-1

21 Goral I-2
1929.

M36/334 Gurgul-2
1935.

M24/8 Goral I-6
1931.

86 Goral II-4
1938.

4 Kamionka

4 Kamionka

lucsinai hucul kancacsalád

lucsinai hucul kancacsalád

122 Goral

141 Hroby I-2
1919.

M7/268 Hroby I-3
1926.

M10/278 Hroby I-2
1927.

143 Hroby I-4

M37/5 Gurgul-5
1935.

85 Goral II-1
1938.

M18/300 Gurgul-5
1929.

M29/32 Goral I-6
1932.

26 Goral I-2

26 Stirbul I-2

M20 Goral II-4
1936.

M39/102 Gurgul I-2
1935.

252 Goral I-8

5.13. ábra
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5.4. A fajta nemzetközi szervezete
A hucul ló a kettôszázéves tenyésztôi múltat meghaladó fajták közé tartozik.
Az ôslakosság málhás lovaként, a XX. század fordulóján a katonaság hegyi vadászalakulatainak nélkülözhetetlen lovaként, egy rövid használati út keresése közepette
került a génvédelemre szoruló, ritka háziállatfajták közé. Amíg egyértelmû használati területe volt, és erre az egyértelmû használatra következetesen szigorú szelekcióval tenyésztették, a fajta genetikai alapjai nem voltak veszélyben, legfeljebb a származás-nyilvántartás szenvedett kárt.
Az Osztrák–Magyar Monarchia 1918. évi összeomlását követôen az egykori
monarchia utódországaiba szóródott szét az állomány, a tenyésztés változatlanul
központi irányítás mellett folyt. Aztán amikor politikai okokból, 1945 után, a fajtát tenyésztô országok önálló útra léptek, a tenyészetek is egyre inkább elkülönültek, s félô volt a teljes genetikai állomány részpopulációnkénti rögzülése. Különösen 1989-tôl egyre nagyobb szerepet kaptak az 1–5 kancás magántenyészetek, de
mellettük néhány valóban sok kancával tenyésztô magánménes, sôt hobbitenyészet is. A tulajdonosok nagy része, országoktól függetlenül, nem képzett szakember, különösen nem a génmegôrzés szerinti tenyésztés szabályait ismerô (nem is
ismerheti) állattenyésztô.
Ez idô tájt vált egyértelmûvé, hogy a fajta további fejlôdése, elsôsorban genetikai diverzitásának megôrzése, a genetikai sodródás megakadályozása csak nemzetközi összefogással valósulhat meg. Ausztria kezdeményezésére, de Lengyelországban 1990-ben lezajlott elôkészítô taggyûlés után 1992-ben, Lengyelország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, és Magyarország létrehozta a fajta nemzetközi szervezetét HUZUL INTERNATIONAL FEDERATION (HIF, a hucul fajta nemzetközi szervezete) néven. A HIF tagjai a nemzeti tenyésztôszervezetek, rajtuk keresztül a tagországok tradicionális ménesei (Kistapolcsány, Gladiszów, Odrzechova, Aggtelek) is.
A fajta történetének IV. szakasza 1992-tôl, a Huzul Internatoinal Federation megalakulásától számítódik.
A szervezet fô célja a tenyésztés összehangolása, a méntörzsek és a kancacsaládok elismerése, tenyészanyagcserével a hucul fajta országokon belüli állománya genetikai diverzitásának növelése, ezzel e létszámában kis populáció rokontenyésztettsége növekedésének lassítása. A HIF csak a fajtatiszta tenyésztést ismeri el, s fajtatisztának tekinti azokat a hucul lovakat, amelyek szerepelnek az általa elfogadott
nemzeti méneskönyvekben vagy azok egyik elôdjében. Ezen túl apai ágon mindegyik
visszavezethetô az egyes törzsalapítókra, amelyek már régóta virágzó genealógiai
vonalakká terebélyesedtek. Ezek: Goral, Hroby, Pietrosu, Prislop, Ousor, Gurgul és
Polan. Új törzs kialakítása nem indokolt. Mindegyik törzs több genealógiai vonalból épül fel, és ezen a fajta nemzetközi szervezete nem kíván változtatni. A genealógiai vonalak ugyan csak párosítási segédeszközök, mégis nyilvánvaló, hogy ezek126
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5.3. kép
HIF-bírók tanácskoznak a fajta 2005. évi nemzetközi championatusán. Fotó Csépányi Balázs

5.4. kép
HIF-delegáltak megtekintik a lucsinai ménest 2012-ben. Fotó: Németh Zoltán
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5.5. kép
A HIF-közgyûlés (2012) megnyitó ünnepsége a törzskanca-istálló elôtt. Fotó: Németh Zoltán

5.6. kép
HIF-bírók továbbképzése Lucsinán 2012-ben. Fotó: Németh Zoltán
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nek fontos szerepük van a rokontenyésztés elkerülésében, de a genetikai variabilitás
fenntartásában is.
A nemzetközi szervezet (HIF) 1992-es megalakulásáig a fajtát tenyésztô országok érdemben nem ismerték más országok állományát. A méneskönyvek felülvizsgálata során kirajzolódtak az anyai ági alapítók is, amelyek száma jóval gazdagabb,
mint arra a lucsinai ménes 1919-es és a lengyel köztenyésztés hucul törzskönyvezésének 1924. évi megindulásából következtetni lehetett. Kimondatott, hogy Magyarországnak, Csehországnak és Szlovákiának is megalapozottan vannak kancacsaládalapítói a fajtában.
A fajta nemzetközi szervezetének állásfoglalása szerint a hucul lófajta alatt ma
már nemcsak azok a lovak értendôk, amelyek bizonyíthatóan (származási dokumentációkból visszavezethetôen) a huculföldrôl, még szigorúbban véve a lucsinai
ménesbôl származnak, hanem azok is, amelyeknek némely ôse a ma már fel nem
lelhetô dokumentumok következtében csak közvetett bizonyítékok által sorolható oda. Az elfogadott méntörzsek és kancacsaládok régóta a hucul ló tradíciókban gazdag tenyésztéstörténetének a részei, ennél fogva a fajta az utódállamokban
(Magyarország, Szlovákia, Csehország, Ausztria) és Lengyelországban ôshonosnak
tekintendô.
Fajtatiszta az a hucul, amelyik apai ágon a hét törzsalapító valamelyikére (Goral,
Hroby, Pietrosu, Prislop, Ousor, Gurgul és Polan), anyai ágon pedig a HIF által elfogadott egyik kancacsalád-alapítóra vezethetô vissza. A két szélsôág között is csak
olyan egyedek lehetnek a pedigrében, amelyek ennek a feltételnek megfelelnek. Ezzel a virtuális nemzetközi hucul méneskönyv lezártnak tekinthetô.
A jövô kutatási témája lehet a kancacsaládok és a méntörzsek molekuláris genetikai úton való megbízható elkülönítése, különbözô genetikai polimorf vizsgálatok
kiterjedt végzése. A kutatás könnyen kideríthetné, hogy némely, ma önállónak vélt
család azonosnak tekinthetô-e, vagy csupán oldalági rokonai egymásnak, vajon a háborúk sok mindent megsemmisítô hatása miatt soroltattak-e önállókká?
A HIF szorgalmazza, hogy a meglévô genetikai variabilitás lehetôleg maradéktalan és fôleg biztonságos megôrzése érdekében ugyanazok a kancacsaládok legalább
2-3 országban megtalálhatók és tenyésztésben tartottak legyenek. A részpopulációknak (a tagországok állománya) a fajta egészéhez való minél szélesebb genetikai hasonlósága érdekében nem célszerû idegenkedni a tenyészállatcserétôl.
A Huzul International Federation bevezette az egységes bírálati elvek gyakorlatát. A HIF által minôsített rendezvényeken csak a bírálói továbbképzéseken megfelelt, vagyis minôsített bírók bírálhatnak (5.3., 5.6. és 5.7. kép).
A szervezet évente ismétlôdô közgyûlése körforgásszerûen valamelyik tagországban kerül sorra (5.4. és 5.5. kép). Huzamosabb ideig arra is volt példa, hogy tagjai
többségének közel azonos távolságra fekvô tagországban rendezték meg a közgyûlést.
Ezeknek közgyûléseknek legfôbb célja a tagországok állományán keresztül a fajta
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helyzetének megismerése, a tenyésztési koncepciók, a szelekciós elvek egységesítése, ha szükséges, szakmai segítség nyújtása. Minden ország tájékoztatást ad állománya helyzetérôl, a megﬁgyelhetô tendenciákról, beszámol a fajta érdekében elvégzett munkáról.
Az utóbbi idôben Ukrajna és Németország kérte felvételét a nemzetközi szervezetbe.

5.7. kép
Munkában a HIF-bírók Lengyelországban, 2013 júliusában. Fotó: Németh Zoltán

5.4. A fajta romániai tenyésztésének jellemzôi
Az 1919-es ménesalapításból kialakult fajta, jóllehet sok kancaalapítóval kezdte, családdá viszonylag kevés terebélyesedett Romániában.
Azt biztosan állíthatjuk, hogy a 7 Parasca és a 10 Magura alapítótól az utolsó
leszármazott 1934-ben, a 13 Slatina alapítótól 1926-ban, a 20 Marianca alapítótól
1927-ben, a 21 Sulita tenyésztésbe állított kancától 1928-ban, a 22 Parána alapítótól
1948-ban, a 23 Putila kanca leszármazottaiból 1935-ben, a 24 Laura leszármazottaiból 1933-ban, a 25 Anittától 1951-ben, a 83 Arsenase kancától 1983-ban, a 84 Diana leszármazottaitól 1950-ben, a 85 Manaila leszármazottaitól 1939-ban születtek az
utolsó egyedek. Ezeknek a kancáknak a közvetlen vagy közvetett ivadékai képtelenek voltak kancacsaláddá terebélyesedni, ezért kihaltak. Kihaltnak lehet tekinteni a
19 Cacica, a 81 Tiganca, a 82 Liza gyarapodásnak indult kancacsaládokat is, ezekrôl
semmilyen információ nem gyûjthetô be.
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Veszélyeztetettnek tûnik a 2 Lucsina és a 3 Tatarka kancacsalád, mert elôbbinek
1999-ben, utóbbinak 1985-ben rögzítették kancaivadékát a törzsménesben Lucsinán.
A köztenyésztésben vagy más országban ezekbôl rendelkezésre állhat tenyészanyag,
vagyis ezek még megmenekülhetnek (5.8. kép). Kijelenthetjük, hogy Romániában
a 2010-es évek elején az 1 Panca (1906), a 2 Lucsina (1912), a 3 Tatarca (1913),
a 4 Kitka (1910), az 5 Ploska (1906), a 11 Rotunda (1910) a 12 Sarata (1913), a
17 Aglaja (1917) és a 86 Deremoxa (1913) kancacsalád létezik.
Az országban nem tenyésztik a Gurgul és a Polan törzset.

5.8. kép
Magántenyésztô fogata ünnepnapon, népies fogatolásban. Fotó: Németh Zoltán

5.6. A fajta magyarországi tenyésztésének jellemzôi
A fajta ismételt hazai tenyésztését Anghy Csaba gyökereztette meg. Erre építkezhetett
elôbb az Aggteleki Nemzeti Park tevékenysége, és csak ezt követôen vált lehetôvé a
Póni- és Kislótenyésztôk Országos Egyesülete szakmai munkájának kiterebélyesítése.
Az egymásra épülô munka és egységes tenyésztési elv tette lehetôvé a hucultenyésztés
virágzását a 2010-es évekre és a hazai tenyésztés és tenyészállomány nemzetközi elfogadását ez a siker teremtette meg.
Az országban hosszú ideig két nagyon jó Goral mén, egy genetikai összetételében
vitatható Ousor, továbbá egy átlagos Hroby mén fedezett. Azt követôen, hogy a Póniés Kislótenyésztôk Országos Egyesülete megkapta a fajtafenntartó jogot, igyekezett
a genetikai variabilitást növelni, egyre több törzset bevonni a hazai tenyésztésbe. Ennek, ha nem is akadályozó, de számtalan nehezítô vagy lassító tényezôje volt. Elôbb
a Lucsinán Ousor VIII (Ousor VI-61) néven felállított törzsmén került a tenyész131
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tésbe, vele szinte egyidejûleg egy ugyancsak lucsinai mén, a Goral XVI-82. Pár év
múlva, már a HIF által kínált kapcsolat révén megérkezett a lengyelektôl egy Polan
(e. Rapsod). Ez a három mén, különösen a Polan/Rapsod és a Goral XVI-82 egész sor
kitûnô kancát adott a hazai tenyésztésnek. Nemcsak fajtajellegben, hanem munkahasználati tulajdonságokban is egészen kiválóak lettek. Ezek a mének, majd az úgynevezett köztenyésztésbe került Hroby XXI és Ousor IX törzsmének ivadékai, legalábbis apai oldalról, kellô genetikai diverzitást adott a hazai állománynak. Tudatosan törekedtünk arra, hogy a még hiányzó méntörzsek is megjelenjenek a hazai tenyésztésben. Végre elérhettük, hogy Magyarországon 2010-tôl valamennyi törzsnek
van felállított ménje. Nagy reményekre jogosít a Gurgul Castor nevû mén, és különleges gondossággal fordulunk Prislop Zeﬁr felé, amelynek apját (Prislop IX-90) egy
tenyészállatcsere révén Kistapolcsányból szereztükmeg, de a Prislop IX-90 Lucsináról
került Kistapolcsányba! Ez tenyésztôi siker, mert a fajta hazai állományának a nemzetközi génanyaghoz való közelítését jelenti. Megelégedettséget csak akkor érezhetünk, ha sikerül itthon tenyésztésbe állítani egy újabb Polán törzsbéli lengyel mént,
és egy Gurgul mén is hosszabb tenyészhatást tud itt kifejteni.
Minden törzset tenyészteni kívánunk, mert ha bármelyiket is feladjuk, az a törzs által hordozott génállomány elvesztését is jelenti. Márpedig a génmegôrzés egyértelmû
célja a fajta legváltozatosabb génszerkezetének (nagy genetikai variabilitásának) fenntartása.
Ehhez párosulnia kell a kancacsaládok fenntartásának is, mert a minél több kancacsalád tenyésztésben tartásával lehet elérni a minél nagyobb genetikai variabilitást,
ezzel a fajta teljes génkészletét minél inkább birtokolni.
Az 1923. januári vásárlásokkal, majd a turjaremetei kancaanyaggal a XIX. században virágzásnak indult kancacsaládokba tartozó egyedek érkeztek. Mindegyik megsemmisült a II. világháború során. A Fôvárosi Állat és Növénykert ugyan hét kancával indította meg a tenyésztést, az Aggteleki Nemzeti Park területére 1982-ben már
csak Aspiráns és Árvácska utódok kerültek fel. A többi eltûnt, felmorzsolódott, kancacsaládot nem alapított.
A méneskönyvek felülbírálata során a HIF az Aspiráns és Árvácska kancákat magyar kancacsalád-alapítóknak fogadta el, de e két kancacsalád adta keretbôl az egyesület minden erôvel igyekezett kitörni.
Az Ousor VI-61 és a Goral XVI-82 ménnel egyidejûleg sikerült Lucsináról az 1
Panca, az 5 Ploska, a 12 Sarata és a 86 Deramoxa kancacsaládokból egyedeket beszerezni.
Tudatában voltunk annak, hogy a genetikai változatosságot a minél több kancacsalád képviselete garantálja, csökkentve a driftnek (allélveszteséggel járó genetikai szerkezetváltozás stabilizálódása) az állományokat genetikai értelemben szétválasztó hatását.
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5. A hucul tenyésztése és annak sajátosságai

E szempontra tekintettel további kancacsaládok megszerzését tûztük ki szakmai
célként. Végül huszonöt év tenyésztôi munkájával, néhány lelkes, a kancacsaládok
jelentôségének tudatában lévô tenyésztôvel sikerült elérni, hogy ma tizenöt kancacsalád áll tenyésztésben az egyesület szakmai irányításával. Ezeket a kancacsaládokat szemléltetik az 5.14–5.28. ábra.

5.9. kép
A hucul fajta magyarországi bélyegzôvasa
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1 Panca (Lu)
1906.

27 Gaina (Lu)
1919.

101 Goral II-8 (Lu)
1929.

167 Pietrosu-8
(Lu)
1935.

229 Goral III-3
(Lu)
1946.

255 Goral IV-8
(Lu)
1949.

142 Goral IX-1
(Lu)
1960.

85 Goral IX-3 (Lu)
1956.

239 Hroby XI-50
(Lu)
1965.

327 Hroby XII-2
(Lu)
1969.

335 Hroby XII-7
(Lu)
1970.

364 Hroby XIV-51
(Lu)
1972.

580 Pietrosu VIII85 (Lu)
1982.

402 Ousor IV-188
(Lu)
1974.

596 Ousor VII-46
(Lu)
1983.

465 Pietrosu VIII28 (Lu)
1977.

107 Hroby X-3
(Lu)
1958.

369 Pietrosu VI-96
(Lu)
1972.

179 Hroby XI-4
(Lu)
1962.

196 Hroby XI-4
(Lu)
1963.

364 Ousor V-36
(Lu)
1970.

641 Hroby XIX-4
(Lu)
1985.

682 Ousor VII-81
(Lu)
1987.

406 Pietrosu VI107 (Lu)
1974.

538 Pietrosu VIII67 (Lu)
1980.

550 Hroby XVII-42
(Lu)
1981.

721 Prislop IX-61
(Lu)
1991.

749 Prislop IX_78
(Lu)
1993.

579 Ousor VII-40
(Lu)
1982.

766 Ousor IX-42
(Lu)
1998.

756 Hroby XXI-72
(Lu)
1995.

1 Panka

1 Panka

lucsinai
hucul
kancacsalád
lucsinai
hucul
kancacsalád

34 Hroby III-13
(Lu)
1922.

102 Goral II-9 (Lu)
1929.

3 Goral IV-3 (Lu)
1950.

57 Goral VI-1 (Lu)
1954.

123 Hroby X-1
(Lu)
1959.

177 Hroby XI-1
(Lu)
1962.

317 Pietrosu VI-30
(Lu)
1968.

411 Prislop VI-13
(Lu)
1974.

438 Goral XIII-99
(Lu)
1976.

263 Hroby X-113
(Lu)
1965.

490 Ousor VII-1
(Lu)
1978.

Ousor VIII-20
Anett
1989.

658 Hroby XIX-11
(Lu)
1986.

Ousor IX-67 (Lu)

Ousor Lidia
1996.

Polan Optika
1999.

Polan Orkán
1999.

Goral Sári
2002.

Polan Picur
2000.

Polan Reni
2001.

Prislop Bestia
2008.

Goral Uganda
2004.

Goral Ulla
2004.

Ousor Vadvirág
2005.

Prislop Zsani
2006.

5.14. ábra

2 Lucina
1912

6 Corbu-1

106 Goral II-1
1930.

110 Goral II-7
1930.

51 Hroby III-2
1925.

100 Goral II-6
1929.

134 Goral II-5
1932.

116 Goral II-10
1931.

38 Schekam Scharmer-1
1923.

121 Goral III

204 Goral III-5
1940.

429 Pietrosu
VIII-15
1975.

763 Prislop IX-92
1996.

48 Pietrosu II-2
1953.

84 Goral IX-1
1956.

105 Hroby VIII-8
1958.

197 Hroby XI-8
1963.

118 Goral IX-4
1959.

311 Hroby XI-102
1968.

146 Goral IX-5
1960.

154 Goral IX-4
1961.

362 Hroby XIV-37
1972.

313 Ousor IV-94
1968.

217 Hroby X-7
1964.

354 Goral XIII-49
1971.

322 Goral X-81
1969.

669 Pietrosu
VIII-40 1979.

558 Pietrosu
VIII-77 1981.

629 Pietrosu
VIII-102
1984.

581 Pietrosu VIII-87
(Mamóka)1982.

425 Ousor VI-19
1975.

Ousor Márta
2003.

691 Pietrosu IX-50
1988.

Prislop IX-73

771 Prislop X-14
1999.

Prislop IX-99
(Küklopsz) 1998.

Hroby Szemes
2004.

Ousor Kincsem
2008.

476 Ináu-4

427 Ousor VI-23
1975.

615 Prislop VIII-33
1983.

2 Lucina 1912.
lucsinai hucul kancacsalád

2 Lucina 1912.
lucsinai hucul kancacsalád

113 Goral II-1
1931.

9 Goral I-2
1921.

62 Goral I-5
1926.

88 Goral I-5
1928.

154 Hroby IV-3
1934.

146 Hroby V-9
1933.

180 Gurgul-2
1937.

213 Goral III-1
1943.

79 Goral VI-2
1956.

65 Goral VI-2
1955.

26 Pietrosu II-6
1951.

213 Goral X-5
1964.

225 Pietrosu IV-2
1964.

199 Ousor-1
1939.

143 Hroby IV-11
1933.

65 Hroby III-1
1926.

129 Hroby IV-13
1932

216 Hroby VIII-8
1943.

125 Goral III

166 Pietrosu-6
1935.

246 Pietrosu IV-41
1965.

223 Ousor IV-6
1964.

341 Hroby XIV-9
1970.

95 Pietrosu II-8
1957.

455 Prislop VI-45
1976.

481 Hroby XVI-12
1978.

329 Ousor V-6
1969.

700 Prislop IX-49
1989.

589 Goral XV-22
1982.

657 Goral XVI-55
1988.

765 Hroby XXI-91
1998.

764 Pietrosu X-21
1996.

5.15. ábra

3 Tatarca
1913.

90 Hroby III-1
1928.

207 Hroby VIII-11

124 Hroby X-2
1959.

410 Prislop VI-10
1974.

639 Goral XVI-48
1985.

105 Corbu I-1
1929.

41 Goral I-1
1924.

193 Prislop-2
1938.

224 Goral III-2
1945.

295 Goral XII-10
1967.

73 Goral I-5
1927.

103 Hroby III-6
1929.

256 Goral V-1
1949.

17 Goral V-2
1951.

127 Ousor II-4
1959.

132 Pietrosu III-5
1960.

257 Prislop III-2
1965.

78 Goral VI-1
1956.

160 Hroby X-4
1961.

382 Pietrosu
VII-22 1973

484 Hroby XVII-5
1978.

622 Ousor VII-53
1984.

Pietrosu IX-62
1984.

Pietrosu Parázs
2008.

118 Hroby IV-5
1931.

182 Ousor-6
1937.

207 Pietrosu V-4
1963.

240 Goral V-12
1947.

181 Pietrosu III-1
1962.

307 Ousor IV-87
1962.

201 Ousor-8
1939.

29 Prislop I-8
1951.

252 Goral IV-1
1949.

290 Hroby XI-81
1967.

100 Goral V-8
1958.

351 Ousor V-43
1971.

3 Tatarca
lucsinai hucul kancacsalád

3 Tatarca
lucsinai hucul kancacsalád

90 Hroby III-3
1928.

207 Hroby VIII-11
1940.

193 Prislop-2
1938.

245 Pietrosu I-7
1947.

124 Hroby X-2
1959.

78 Goral Vi-1
1956.

17 Goral V-2
1951.

45 Goral VI-1
1953.

410 Prislop VI-10
1974.

295 Goral XII-10
1967.

132 Pietrosu III-5
1960.

160 Hroby X-4
1961.

104 Hroby VIII-4
1958.

639 Goral XVI-48
1985.

453 Prislop VI-36
1976.

382 Pietrosu
VII-22
1973.

277 Pietrosu IV-58
1966.

299 Pietrosu IV-72
1967.

546 Hroby XVI-41
1981.

484 HrobyXVII-5
1978.

458 Hroby XVI-7
1977.

251 Pietrosu IV-51
1965.

256 Goral V-1
1949.

207 Pietrosu V-4
1963.

127 Ousor II-4
1959.

257 Prislop III-2
1965.

622 Ousor VII-53
1984.

Pietrosu IX-62
1984.

5.16. ábra

7 Roibu-1
1920.

49 Goral I-6
1925.

93 Hroby III-10
1928.

128 Hroby IV-7
1932.

155 Hroby IV-5
1934.

191 Gurgul-6
1938.

Goral V-3

454 Prislop VI-43
1976.

536 Pietrosu
VIII-64
1980.

80 Hroby III-13
1927.

160 Goral III-1
1935.

258 Hroby VIII-2
1949.

241 Hroby VIII-1
1947.

63 Goral IV-6
1955.

77 Goral V-6
1956.

Goral IV-8

289 Hroby X-142
1967.

242 Hroby XI-55
1965.

85 Goral IX-3

408 Pietrosu VIII-9
1974.

560 Prislop VIII-1
1981.

345 Hroby XIV-17
1970.

431 Prislop VI-24
1975.

327 Hroby XII-2

196 Hroby XI-4

364 Hroby XIV-51

561 Prislop VIII-2
1981.

406 Pietrosu
VI-107

465 Pietrosu
VIII-28

544 Goral XVI-2
1981.

Hroby XX-38

698 Ousor VIII-26
1989.

Hroby XX-62 Aqua
1992.

Hroby XXI-86
(Szelíd) 1997.

Ousor IX-68

Hroby Tarsi
1999.

Hroby Patak
2000.

Hroby Ajnácska
2003.

Polan Alkony
2007.

Polan Árvácska
2007.

Polan Articsóka
2007.

658 Hroby XIX-11

Hroby Forrás
2002.

Hroby Csermely
2005.

4 Kitca
lucsinai hucul kancacsalád
1.4 oldal
Kitca
lucsinai hucul kancacsalád
1. oldal
4 Kitca (Kitka)
1910.

48 Corbu-6
1924.

124 Goral III-2
1932.

200 Ousor-6
1939.

222 Hroby VIII-1
1944.

209 Ousor-7
1940.

54 Pietrosu II-4
1954.

7 Hroby VIII-1
1950.

71 Pietrosu II-4
1955.

152 Goral IX-1
1961.

98 Goral V-6
1958.

255 Pietrosu VI-5
1965.

276 Pietrosu IV-57
1966.

375 Hroby XIV-59
1973.

373 Hroby XIII-37
1973.

370 Prislop IV-14
1972.

412 Pietrosu VI-16
1974.

415 Goral XIII-96
1975.

488 Ousor VI-45
1978.

489 Ousor VI-49
1978.

534 Pietrosu
VIII-59
1980.

396 Hroby XIV-60

198 Ousor IV-5
1963.

430 Pietrosu
VIII-17 1975.

451 Pietrosu
VIII-24
1976.

545 Goral XVI-6
1981.

5.17. ábra

143 Goral IX-2
1960.

181 Gurgul-7
1937.

367 Ousor IV-168
1972.

342 Ousor IV-132
1970.

366 Ousor IV-161
1972.

511 Hroby XVI-23
1979.

654 Goral XVI-54
1985.

461 Hroby XVI-4
1977.

235 Hroby VIII-2
1946.

185 Pietrosu V-8
1962.

224 Pietrosu IV-1
1964.

279 Pietrosu IV-73
1966.

372 Goral XII-66
1973.

323 Goral X-83
1969.

388 Goral XIII-82
1974.

432 Prislop VI-29
1975.

573 Hroby XVI-53
1982.

578 Ousor VI-85
1982.

666 Hroby XVI-45
1981.

701 Prislop IX-51
1989.

674 Hroby XIX-24

Pietrosu X-13
(Panka) 1995.

Pietrosu X-3
(Füles) 1992.

712 Pietrosu IX-65
1990.

Hroby XXII-25

Hroby XXII-28

Hroby Tücsök
2002.

Hroby Ledér
2004.

Hroby Szöcske
1999.

Hroby Tasli
2002.

Polan Apolka
2007.

Polan Ázsió
2007.

Hroby Kajla
2003.

4 Kitca
lucsinai hucul kancacsalád
4 Kitca
2. oldalhucul kancacsalád
lucsinai
2. oldal

99 Goral II-4
1929.

135 Goral III-2
1933.

203 Goral III-3
1940.

8 Hroby VIII-3
1950.

30 Pietrosu II-3
1950.

239 Pietrosu I-10
1946.

262 Pietrosu II-2
1949.

387 Prislop VI-3
1973.

68 Goral VI-7
1955.

157 Goral X-4
1961.

212 Goral X-4
1964.

554 Ousor VI-76
1981

186 Ousor IV-2
1962.

365 Hroby XIV-52
1972.

340 Ousor IV-130
1970.

750 Hroby XXI-62
1994.

326 Hroby XI-121
1969.

310 Hroby X-46
1968.

449 Pietrosu
VIII-30 1976.

485 Hroby XVII-7
1978.

428 Pietrosu
VI-115 1975.

603 Hroby XVI-67
1983.

486 Pietrosu
VIII-35 1978.

710 Hroby XXI-17
1990.

642 Ousor VIII-3
1985.

717 Goral XVI-104
1991.

751 Hroby XX-68
1994.

Ousor X-6
(Csóka) 2001.

Goral XIX-42

Pietrosu XI-2
2001.

Pietrosu XI-5

Pietrosu Szárcsa
2008.

Hroby Füles Csacsi
2004.

Hroby Fáklya
2006.

Hroby XXII-20

Pietrosu Csókos
2008.

5.17. ábra folytatása

10 Goral I-3
1921.

141 Hroby IV-8
1933.

67 Hroby III-4
1926.

192 Gurgul-7
1938.

138 Goral III-7
1933.

225 Goral IV-3
1945.

232 Goral V-4
1946.

92 Hroby III-8
1928.

174 Pietrosu-13
1936.

44 Goral IV-7
1953.

226 Goral V-3
1945.

42 Ousor I-8
1952.

101 Goral VI-2
1958.

129 Pietrosu III-7
1958.

285 Pietrosu VI-15
1966.

151 Ousor II-5
1960.

184 Pietrosu V-3
1962.

253 Pietrosu VI-2
1965.

343 Goral XIII-36
1970.

358 Goral XIII-66
1972.

482 Hroby XVI-16
1978.

378 Ousor IV-177
1973.

401 Ousor IV-187
1974.

590 Goral XV-29
1982.

513 Hroby XVI-28
1979.

25 Ousor II-3
1951.

62 Prislop I-8
1954.

436 Ousor VI-33 L
1976.

623 Pietrosu IX-8
1984.

689 Hroby XXI-2
(Juci) 1988.

Goral XVI-88
(Emmy) 1990.

659 PietrosuIX-25
1986.

730 Hroby XXI-36
(Hamis) 1992.

Hroby Etus
2006.

Ousor Janka
2002.

Ousor Judit
2003.

Pietrosu Jegyes
2008.

Goral Jolán
2005.

Hroby XXII-36
(Huri) 2001.

Prislop X-10
(Odgerel) 1998.

Hroby Makranc
2004.

Polan Adoma
2007.

Ousor Sell ő HL
2002.

Goral Tohonya
2003.

Ousor Véka
2005.

4 Kitca
lucsinai hucul kancacsalád
4 Kitca
3. oldal
lucsinai hucul
kancacsalád
3. oldal

56 Hroby III-9
1925.

136 Goral III-4
1933.

149 Goral III-3
1934.

186 Goral III-15
1938.

227 Pietrosu I-1
1945.

212 Ousor-8
1942.

381 Pietrosu
VI-102 1973.

209 Pietrosu V-9
1963.

Ousor II-5

Pietrosu IV-9

441 Hroby XIII-53
1976.

548 Hroby XVII-33
1981.

655 Hroby XVII-84
1985.

720 Hroby XXI-28
1991.

405 Ousor VI-14
1974.

426 Ousor VI-20
1975.

379 Ousor V-64
1973.

731 Hroby XXI-37
1992.

734 Hroby XXI-45

Pietrosu X-51

5.17. ábra folytatása

5 Plosca
1926.

47 Corbu-4
1930.

159 Goral II-1
1935.

194 Goral III-1
1939.

1 Goral IV-1
1950.

237 Pietrosu I-1
1946.

120 Hroby VIII-2
1959.

147 Goral IX-7
1960.

333 Pietrosu VI-52
1969.

347 Pietrosu VI-89
1971.

286 Prislop III-9
1966.

478 Goral XIII-121
1978.

516 Ousor VII-14
1979.

417 Ousor IV-190
1975.

244 Pietrosu I-6
1947.

46 Goral VI-2
1953.

119 Hroby VIII-1
1959.

59 Goral VI-4
1954.

168 Ousor IV-10
1961.

389 Goral XIII-83
1974.

Ousor VIII-31 Adél
1989.

Polan Naiv
1998.

Goral Solyom
2002.

Hroby Bolyhos
2008.

5 Plosca
5 Plosca
hucul kisló-kancacsalád
hucul kisló-kancacsalád

12 Pietrosu II-4
1950.

24 Ousor II-1
1951.

40 Ousor II-7
1952.

61 Hroby VIII-4
1954.

72 Pietrosu II-14
1955.

113 Goral VI-4
1959.

114 Goral VI-9
1959.

200 Ousor IV-11
1963.

320 Prislop III-32
1968.

272 Ousor IV-65
1966.

468 Prislop VI-52
1977.

600 Prislop IX-1
1983.

557 Pietrosu
VIII-71
1981.

464 Ousor VI-41
1977.

741 Hroby XX-58
1992.

777 Prislop X-20
2000.

5.18. ábra

11 Rotunda (Lu)
1910.

54 Hroby III-6 (Lu)
1925.

133 Goral II-2 (Lu)
1932.

218 Ousor-5 (Lu)
1943.

60 Goral VI-8 (Lu)
1954.

91 Goral V-4 (Lu)
1957.

99 Goral V-7 (Lu)
1958.

182 Pietrosu III-12
(Lu)
1962.

248 Pietrosu IV-46
(Lu)
1965.

281 Pietrosu VI-9
(Lu)
1966.

282 Pietrosu VI-10
(Lu)
1966.

377 Ousor IV-176
(Lu)
1973.

403 Ousor IV-189
(Lu)
1974.

423 Hroby XIV-81
(Lu)
1975

363 Hroby XIV-50
(Lu)
1972.

715 Goral XVI-98
(Lu)
1991.

353 Pietrosu VI-82
(Lu)
1971.

547 Hroby XVI_47
(Lu)
1981.

Pietrosu X-29
Amazon
1997.

Hroby Rosszlány
2004

Pietrosu Jómadár
2010.

Polan Angyal
2007.

Ousor Turgargur
2008.

742

Hroby Zerge
2009.

Pietrosu X-39 (Lu)

Pietrosu Pitypang
2008.

Pietr

11 Rotunda

11 Rotunda

lucsinai
hucul
kancacsalád
lucsinai
hucul
kancacsalád

78 Hroby III-2 (Lu)
1927.

148 Goral II-5 (Lu)
1934.

185 Goral III-13
(Lu)
1938.
264 Pietrosu II-14
(Lu)
1949.

130 Pietrosu III-1
(Lu)
1960.

VI-82

368 Pietrosu VI-93
(Lu)
1972.

445 Hroby XIV-87
(Lu)
1976.

501 Ousor II-7
(Top)
1986.

S2314 Goral XIII-3
(Top)
1987.

529 Goral XIV-20
(Top)
1989.

2090 Goral Zofka
(Slo)

1921 Ousor III-12
Peja (Top)
1995.

555 Ousor VII-32
(Lu)
1981.

742 Hroby XXI-47
(Lu)
1992.

744 Hroby XXI-54
(Lu)
1993.

620 Gurgul VIII-2
(Top)
1995.

690 Ousor VII-84
(Lu)
1988.

Hroby XXi-29 (Lu)
Hahota
1991.

735 Ousor VIII-51
(Lu)
1992.

Hroby XXIII-16
(Lu)

733 HrobyXXi-43
(Lu)
1992.

Pietrosu X-55 (Lu)
Pietrosu X-57 (Lu)
2002.

Pietrosu X-67 (Lu)
Boriska 2004.

5.19. ábra

26 Tocnitura (Lu)
1918.

43 Goral I-3 (Lu)
1924.

52 Hroby III-3 (Lu)
1925.

95 Goral I-2 (lu)
1929.

109 Goral II-6 (Lu)
1930.

164 Hroby IV-4
(Lu)
1935.

176 Gurgul-3 (Lu)
1936.

140 Hroby IV-1
(Lu)
1933.

188 Goral III-21
(Lu)
1938.

196 Goral III-8 (Lu)
1939.

69 Hroby III-8 (Lu)
1926.

150 Goral III-4 (Lu)
1934.

179 Goral III-14
(Lu)
1937.

217 Ousor-4 (Lu)
1943.

261 Ousor I-8 (Lu)
1949.

253 Goral IV-6 (Lu)
1949.

228 Pietrosu I-2 Lu)
1945.

131 Pietrosu III-4
(Lu)
1960.

80 Goral VI-4 (Lu)
1956.

165 Ousor IV-2 (Lu)
1961.

231 Pietrosu V-1
(Lu)
1964.

280 Pietrosu VI-8
(Lu)
1966.

206 Pietrosu V-2
(Lu)
1963.

271 Ousor IV-62
(Lu)
1966.

260 Goral XII-3
(Lu)
1966.

296 Goral XII-16
(Lu)
1967.

394 Hroby XIII-39
(Lu)
1974.

446 Hroby XIV-91
(Lu)
1976.

376 Ousor IV-174
(Lu)
1973.

330 Ousor V-7 (Lu)
1969.

460 Goral XIII-113
(Lu)
1977.

450 Pietrosu VIII-23
(Lu)
1976.

693 Hroby XXI-8
(Lu)
1989.

348 HrobyXIV-26
(Lu)
1971.

443 Hroby XIII-57
(Lu)
1976.

575 Hroby XVI-56
(Lu)
1982.

699 Prislop IX-46
(Lu)
1989.

12 Sarata

12 Sarata
lucsinai hucul
kancacsalád
lucsinai
hucul kancacsalád
1. oldal
1. oldal

1

8 Corbu-2 (Lu)
1920.
2

79 Hroby III-10 (Lu)
1927.
3

153 Goral III-7 (Lu)
1934.

171 Goral III-5 (Lu)
1936.

178 Goral III-7 (Lu)
1937.

206 Goral IV-7 (Lu)
1940.

69 Hroby VIII-1
(Lu)
1955.

150 Ousor II-4 (Lu)
1960.

4

Prislop I-5

122 Ousor II-1 (Lu)
1959.

56 Ousor II-1 (Lu)
1954.

248 Ousor I-2 (Lu)
1948.
5

10 Ousor I-5 (Lu)
1950.

230 Goral V-2 (Lu)
1946.

301 Pietrosu VI-18
(Lu)
1967.

43 Prislop I-11 (Lu)
1952.

22 Ousor I-4 (Lu)
1951.

38 Ousor I-1 (Lu)
1952.

640 Hroby XVIII-5
(Lu)
1985.

254 Pietrosu VI-3
(Lu)
1965.

155 Goral IX-5 (Lu)
1961.

191 Goral X-6 (Lu)
1963.

294 Goral X-67 (Lu)
1967.

479 Goral XIII-122
(Lu)
1978.

393 HrobyXIII-38
(Lu)
1974.

6

202 Pietrosu IV-3
(Lu)
1963.

252 Pietrosu IV-52
(Lu)
1965.

316 Pietrosu IV-82
(Lu)
1968.

447 Ousor V-85
(Lu)
1976.

681 Hroby XIX-27
(Lu)
1987.

483 Hroby XVII-1
(Lu)
1978.

407 Pietrosu VII-27
(Lu)
1974.

Hroby XX-64 (Lu)
Oszi
1992.

636 Hroby XIX-2
(Lu)
1985.

670 Hroby XIX-18
(Lu)
1987.

Hroby Pajkos
1999.

711 Pietrosu IX-61
(Lu)
1990.

582 Prislop VIII-11
(Lu)
1982.

230 Pietrosu IV-12
(Lu)
1964.

361 Goral XIV-24
(Lu)
1972.

374 Hroby XIV-54
(Lu)
1973.

457 Goral XIII-110
(Lu)
1977.

583 Prislop VIII-15
(Lu)
1982.

Ousor IX-22 Gacsos
(Lu)
1996.

646 Prislop IX-26
(Lu)
1985.

531 Hroby XVI-36
(Lu)
1980.

Hroby Szikra
2001.

Hroby Csámpás
2002.

Hroby Gáncsos
2003.

Polan Sziszi
2004.

Polan Zsarátnok
2005.

Hroby Szipka
2007.

Hroby XX-65 Kedves
(Lu)
1992.

637 Pietrosu IX-14
(Lu)
1985.

759 Prislop IX-87
(Lu)
1995.

Hroby Galóca
2004.

Goral Böte
2005.

Hroby XXIII-15
(Lu)

Polan Nuca
2006.

Ousor Mirza
2002.

Hroby Mirza Mese
2009.

5.20. ábra

12 Sarata (Lu)
1913.

1

2

96 Goral I-3 (Lu)
1929.
3

211 Goral IV-5 (Lu)
1942.

163 Hroby IV-2
(Lu)
1935.

220 Goral III-1 (Lu)
1942.

4

166 Ousor IV-4 (Lu)
1961.

9 Ousor I-3 (Lu)
1950.

106 Hroby X-1 (Lu)
1958.

90 Ousor II-6 (Lu)
1956.

240 Hroby XI-51
(Lu)
1965.

250 Pietrosu IV-48
(Lu)
1965.

5

52 Hroby VIII-6
(Lu)
1953.

58 Goral VI-3 (Lu)
1954.

302 Pietrosu VI-25
1967.

334 Pietrosu VI-60
(Lu)
1969.

319 Pietrosu VI-40
(Lu)
1968.

439 Hroby XIII-51
(Lu)
1976.

624 Prislop VIII-38
(Lu)
1984.

480 Goral XIII-125
(Lu)
1978.

359 Goral XIV-18
(Lu)
1972.

492 Ousor VII-5
(Lu)
1978.

514 Hroby XVII-12
(Lu)
1979.

533 Ousor VII-24
(Lu)
1980.

620 Goral XVI-34
(Lu)
1984.

719 Hroby XX-53
(Lu)
1991.

748 Pietrosu X-8
(Lu)
1993.

770 Pietrosu X-37
(Lu)
1999.

Prislop X-25 (Lu)

162 Hroby X-8 (Lu)
1961.

315 Pietrosu IV-81
(Lu)
1968.

6

442 Hroby XIII-55
(Lu)
1976.

50 Hroby VIII-4
(Lu)
1953.

635 HrobyXVIII-2
(Lu)
1985.

75 Ousor II-10 (Lu)
1955.

12 Sarata

12 Sarata

lucsinai lucsinai
hucul kancacsalád
hucul kancacsalád
2. oldal 2. oldal

1

2

114 Goral II-4 (Lu)
1931.

122 Goral II-8 (Lu)
1932.
3

210 Hroby VIII-3
(Lu)
1941.

205 Goral III-6 (Lu)
1940.

259 Hroby VIII-4
(Lu)
1949.

243 Pietrosu I-5
(Lu)
1947.

13 Pietrosu II-8 (Lu)
1950.

20 Hroby IX-5 (Lu)
1951.

86 Hroby VIII-14
(Lu)
1956.

109 Ousor II-9 (Lu)
1958.

4

125 Hroby X-5 (Lu)
1959.

259 Goral X-58 (Lu)
1966.
5

171 Goral IX-5 (Lu)
1962.

233 Goral X-42 (Lu)
1965.

371 Prislop IV-20
(Lu)
1972.

321 Prislop III-33
(Lu)
1968.
6

138 Goral VI-1 (Lu)
1960.

383 Pietrosu VIII-2
(Lu)
1973.

569 Goral XV-26
(Lu)
1982.
7

577 Ousor VI-83
(Lu)
1982.

668 Ousor VI-48
(Lu)
1978.

517 Pietrosu VIII-48
(Lu)
1979.

535 Pietrosu VIII-62
(Lu)
1980.

559 Pietrosu VIII-78
(Lu)
1981.

Pietrosu IX-79
Zsemle (Lu) 1992.

686 Goral XVI-69
(Lu)
1988.

728 Goral XVI-109
(Lu)
1992.

762 Ousor IX-24
(Lu)
1996.

Ousor Zsemlemorzsa 2004.

Hroby XXII-17 (Lu)
8

Pietrosu Zsazsa
2008.

Polan Orgona
1999.

Polan Pepi
2000.

Polan Randi
2001.

Goral Suta
2002.

Hroby Becses
2008.

Prislop Zsazsa
2006.

Prislop Avarka
2007.

5.20. ábra folytatása

1

2

3

28 Prislop-2 (Lu)
1951.

325 Hroby XI-116
(Lu)
1969.

174 Goral IX-9 (Lu)
1962.

112 Goral VI-3 (Lu)
1958.

4

175 Goral X-2 (Lu)
1962.

553 Ousor VI-73
(Lu)
1981.

421 Goral XIII-94
(Lu)
1975.

463 Ousor VI-40
(Lu)
1977.

337 Pietrosu VII-5
(Lu)
1970.

318 Pietrosu VI-38
(Lu)
1968.

598 Pietrosu IX-1
(Lu)
1983.

572 Goral XVI-19
(Lu) 1982.

627 Goral XVI-39
(Lu)
1984.

422 Hroby XIII-49
(Lu)
1975.

692 Prislop VIII-8
(Lu) 1988.

718 Hroby XX-49
(Lu)
1991.

551 Ousor VI-69
(Lu)
1981.

Ousor X-17 (Lu)

Pietrosu IX-70 (Lu)

211 Goral X-3 (Lu)
1964.

158 Goral X-5 (Lu)
1961.

235 Hroby X-109
(Lu)
1965.

288 Hroby X-136
(Lu)
1967.

395 Hroby XIII-43
(Lu)
1974.

176 Hroby X-1 (Lu)
1962.

5

6

7

597 Pietrosu VIII-94
(Lu)
1983.

667 Hroby XIX-10
(Lu)
1986.

Hroby XXI-3 Erna
1988.

Ousor VII-66-1
1991.

747 Pietrosu IX-82
(Lu)
1993.

Pietrosu IX-84
Pántlika (Lu) 1994.

8

Goral Szerénke
2002.

Hroby Angyal
2007.

Ousor IX-17-44
(Masni)
2002.

Hroby Boglárka
2008.

12 Sarata

12 Sarata

lucsinai
hucul
kancacsalád
lucsinai
hucul
kancacsalád
3. oldal
3. oldal

1

2

151 Goral III-5 (lu)
1934.
3

198 Hroby VIII-6
(Lu)
1939.

36 Pietrosu II-5 (Lu)
1956.
4

223 Ousor-11 (Lu)
1944.

233 Goral V-10 (Lu)
1946.

303 Ousor IV-75
(Lu)
1967.

141 Goral VI-4 (Lu)
1960.

76 Goral V-5 (Lu)
1956.

37 Pietrosu II-6 (Lu)
1952.

94 Ousor II-4 (Lu)
1957.

136 Hroby X-7 (Lu)
1960.

214 Hroby X-2 (Lu)
1964.

92 Ousor II-2 (Lu)
1957.

163 Hroby XI-4
(Lu)
1961.

332 Pietrosu IV-94
(Lu)
1969.

352 Hroby XIV-28
(Lu)
1971.

226 Pietrosu IV-3
(Lu)
1964.

298 Pietrosu IV-65
(Lu)
1967.

599 Prislop VIII-21
(Lu)
1983.

444 Hroby XIV-84
(Lu)
1976.

574 Hroby XVI-55
(Lu)
1982.

621 HrobyXVI-34
(Lu)
1984.

Pietrosu X-14
1995.

459 Goral XIII-109
(Lu)
1977.

243 Ousor IV-48
(Lu)
1965.

188 Ousor IV-4 (Lu)
1962.
5

399 Hroby XIV-70
(Lu)
1974.

344 Hroby XIV-15
(Lu)
1970.

591 Goral XV-31
(Lu)
1982.

556 Ousor VII-36
(Lu)
1981.

5.20. ábra folytatása

1

2

162 Goral III-6 (Lu)
1935.
3

234 Hroby VIII-1
(Lu)
1946.

55 Pietrosu II-16
(Lu)
1954.

16 Pietrosu II-19
(Lu)
1950.

236 Ousor I-3 (Lu)
1946.

4

270 Ousor IV-61
(Lu)
1966.

73 Ousor II-3
(Lu)
1955.

103 Goral VI-10
(Lu)
1958.

187 Ousor IV-3 (Lu)
1962.

167 Ousor IV-8 (Lu)
1961.

509 HrobyXVI-18
(Lu)
1979.

169 Pietrosu III-6
(Lu)
1961.

229 Pietrosu IV-11
(Lu)
1964.

398 Hroby XIV-69
(Lu)

148 Goral IX-9 (Lu)
1960.

53 Pietrosu II-21
(Lu)
1953.

5

173 Goral IX-8 (Lu)
1962.

190 Goral X-5 (Lu)
1963.

234 Goral X-45 (Lu)
1965.

Hroby Huncut
1999.

12 Sarata

12 Sarata

lucsinailucsinai
hucul kancacsalád
hucul kancacsalád
4. oldal4. oldal

36 Goral I-3 (Lu)
1923.

111 Hroby IV-2
(Lu)
1930.

23 Ousor I-5 (Lu)
1951.

96 Pietrosu III-6
(Lu)
1957.

261 Goral XII-4
(Lu)
1966.

Hroby Hetty
2000.

247 Ousor I-1 (Lu)
1948.

190 Gurgul-5 (Lu)
1938.

232 Pietrosu V-2
(Lu)
1964.

89 Pietrosu III-5
(Lu)
1956.

246 Goral IV-4 (Lu)
1948.

391 Goral XIV-43
(Lu)
1974.

117 Goral IX-3 (Lu)
1959.

145 Goral IX-4 (Lu)
1960.

539 Prislop VII-19
(Lu)
1980.

386 Prislop V-12
(Lu)
1973.

Pietrosu X-6 (Lu)
1993.

278 Pietrosu IV-59
(Lu)
1966.

Hroby Markaz Piri
2001.

Hroby Csoda
2010.

297 Goral XII-19
(Lu)
1967.

120 Hroby IV-18
(Lu)
1931.

189 Goral X-1 (Lu)
1963.

258 Goral X-56 (Lu)
1966.

331 Pietrosu IV-92
(Lu)
1969.

404 Ousor V-73
(Lu)
1974.

324 Goral XII_34
(Lu)
1969.

380 Ousor VI-9 (Lu)
1973.

709 Hroby XX-36
(Lu)
1990.

768 Goral XIX-29
(Lu)
1999.

5.20. ábra folytatása

15 Goral I-8 (Lu)
1921.

66 Hroby III-3 (Lu)
1926.

41 Prislop I-7 (Lu)
1952.

157 Hroby IV-9
(Lu)
1934.

126 Goral III-11
(Lu)
1932.

169 Ousor-2 (Lu)
1935.

242 Pietrosu I-4
(Lu)
1947.

208 Hroby VIII-12
(Lu)
1940.

254 Goral IV-7
1949.

727 Goral IV-7
(Top)
1949.

2 Goral IV-5 (Lu)
1950.

64 Hroby V-5
(Top)
1959.

10 Pietrosu II-1
(Top)
1957.

97 Pietrosu III-8
(Lu)
1957.

116 Goral IX-2
(Lu)
1959.

207 Goral X-25
(Top)

127 Goral XI-6
(Top)
1965.

262 Goral XII-6
(Lu)

292 Goral X-63
(Lu)
1967.

286 Gurgul V-26
(Top)
1975.

1310 Gurgul VI-2
(Top)
1982.

329 Ousor-3 (Top)
1977.

434 Hroby VI-3
(Top)
1982.

2555 Hroby
Manca (Slo)
1993.

1999 Gurgul VIII-1
Arista (Slo)
1998.

654 Goral XIV-47
(Top)
1996.

1989 Gurgul X-1
(Slo)
2000.

144 Goral IX-3
(Lu)
1960.

245 Gurgul V-23
(Slo)

Grafina (Pol)
1990.

Grazda (Pol)
1995.

356 Ousor-7 (Slo)

172 Goral IX-7
(Lu)
1962.

17 Aglaia
17 Aglaia

lucsinai
huculkancacsalád
kancacsalád
lucsinai hucul
1.
1. oldal
oldal
17 Aglaia (Lu)
1917.

33 Hroby III-12
(Lu)
1922.

63 Goral I-8 (Lu)
1926.

123 Goral II-12
(Lu)
1932.

58 Hroby III-12
(Lu)
1925

87 Goral I-2 (Lu)
1928.

147 Goral II-3 (Lu)
1934.

219 Ousor-10 (Lu)
1943.

238 Pietrosu I-6
(Lu)
1946.

215 Hroby VIII-5
(Lu)
1943.

257 Goral V-2 (Lu)
1949.

64 Goral V-4 (Lu)
1955.

306 Ousor IV-86
(Lu)
1967.

164 Ousor II-2
(Lu)
1961.

424 Ousor V-77
(Lu)
1975.

697 Goral XVI-85
(Lu)
1989.

35 Goral V-8 (Lu)
1952.

6 Goral V-11 (Lu)
1950.

4 Goral V-2 (Lu)
1950.

205 Pietrosu V-1
(Lu)
1963.

110 Pietrosu III-4
(Lu)
1958.

128 Pietrosu III-1
(Lu)
1959.

385 Prislop V-10
(Lu)
1973.

216 Hroby X-6
(Lu)
1964.

305 Ousor IV-38
(Lu)
1967.

537 Pietrosu VIII66 (Lu)
1980.

339 Goral XIII-31
(Lu)
1970.

392 Goral XIV-45
(Lu)
1974.

716 Goral XVI-101
(Lu)
1991.

452 Pietrosu VIII25 (Lu)
1976.

Hroby XXII-26
(Lu)

584 Prislop VIII-20
(Lu)
1982.

675 Ousor VII-80
(Lu)
1987.

722 Prislop IX-63
(Lu)
1991.

Pietrosu X-33
Khar
1998.

Polan Akác
2007.

Ousor Csoda
2008.

5.21. ábra

94 Hroby III.12
(Hu)
1928.

98 Goral II-1 (Lu)
1929.

189 Ousor-12 (Lu)
1938.

350 Ousor IV-157
(Lu)
1971.

170 Ousor-3 (Lu)
1935.

231 Goral V-3 (Lu)
1946.

34 GoralV-6 (Lu)
1952.

51 Hroby VIII-5
(Lu)
1953.

241 Hroby Xi-54
(Lu)
1965.

133 Pietrosu III-10
(Lu1960.

135 Hroby
X-5 (Lu)
1960.

228 Pietrosu IV-7
(Lu)
1964.

275 Pietrosu IV-54
(Lu)
1966.

336 Pietrosu VII-3
(Lu)
1970.

604 Pietrosu VIII97 (Lu)
1983.

745 Hroby XXI-61
(Lu)
1993.

Ousor IX-71
2003.

746 Ousor IX-5
(Lu)
1993.

Hroby XXIII-11
(Lu)

Pietrosu XI-7 Folti
2004.

17 Aglaia
lucsinai hucul kancacsalád

17 Aglaia

2. oldal
lucsinai hucul
kancacsalád
2. oldal

5 Goral V-3 (Lu)
1950.

70 Hroby VIII-6
(Lu)
1955.

87 Pietrosu II-2
(Lu)
1956.

293 Goral X-65
(Lu)
1967.

400 Ousor IV-181
(Lu)
1974.

180 Hroby XI-9
(Lu)
1962.

195 Hroby XI-3
(Lu)
1963.

238 Hroby XI-49
(Lu)
1965.

440 Hroby XIII-52
(Lu)
1976.

5.21. ábra folytatása

70 Sekacka
szlovákiai hucul kancacsalád

70 Sekacka
szlovákiai hucul kancacsalád

70 Sekacka
(Slo)

290-8 Bella
(Murány)

Hroby Fatra
(Slo)

K 108 Lella
(Murány)

Ousor Váza
(Slo)

165 Ousor Laura
(Cseh)
1985.

Gurgul Vendula
(Kassa)
1989.

2035 Goral
Beruska (Cseh)
2002.

1968 Hroby Vikina
(Kassa)
1997.

5.22. ábra

Hroby Mandula
2005.

5. A hucul tenyésztése és annak sajátosságai

5.10. kép
Goral Napis a ménvizsga teljesítése közben. Fotó: Anna Deszczynska

163

86 Deremoxa
1926.

177 Goral III-4
1937.

249 Pietrosu II-3
1948.

193 Hroby X-2
1963.

264 Hroby X-131
1966.

360 Goral XIV-20
1972.

602 Goral XVI-28
1983.

102 Goral VI-9
1958.

153 Goral IX-3
1961.

304 Ousor IV-78
1967.

273 Ousor IV-67
1966.

416 Hroby XIV-72
1975.

409 Pietrosu VIII-11
1974.

467 Prislop VI-46
1977.

628 Hroby XVI-85
1984.

655 Ousor III-13
1996.

552 Ousor VI-70
1981.

695 Goral XVI-81
1989.

707 Goral XVI-90
1990.

515 Ousor VI-55
1979.

Prislop IX-48 Saci
1989

684 Pietrosu IX-44
1987.

Hroby Sára
2004.

Goral XVI-113
1992.

Hroby Sellô
2008.

Hroby Ében
2000.

Hroby Obszidián
2001.

Hroby Csinos
2006.

Hroby Kedves
2007.

Ousor Éber
2008.

Polan Polka
2004.

Goral XVI-112
1992.

Hroby Antracit
2003.

Polan-114
2008.

Hroby Jáspis
2004.

Hroby Hurrikán
2005.

Hr

86 Deremoxa
86 Deremoxa
lucsinai hucul kancacsalád

lucsinai hucul kancacsalád

144 Hroby V-4
1933.

187 Goral III-18
1938.

27 Pietrosu II-15
1951.

250 Pietrosu II-4
1948.

139 Goral VI-2
1960.

178 Hroby XI-3
1962.

149 Ousor II-2
1960.

263 Pietrusu II-13
1949.

140 Goral VI-3
1960.

72

338 Hroby XIV-7
1970.

397 Hroby XIV-61

356 Goral XII-63
1972.

355 Goral XIII-42
1971.

3

601 Goral XV-41
1983.

448 Ousor VI-31
1976.

462 Ousor VI-35
1977.

530 Hroby XVI-34
1980.

487 Pietrosu VIII-37
1978.

683 Pietrosu IX-43
Cipó
1988.

713 Pietrosu IX-69
1990.

Goral Csenge
2006.

687 Goral XVI-76
1988.

757 Pietrosu X-16
1995.

772 Goral XIX-36
2000.

Hroby Hanna
2006.

Hroby Ánizs
2007.

Ousor IX-68
Cipóka 2001.

31 Pietrosu II-6
1950.

390 Goral XIV-38
1974.

314 Ousor IV-102
1968.

518 Pietrosu VIII-55
1979.

571 Goral XVI-13
1982.

708 Goral XVI-92
1990.

696 Goral XVI-84
1989.

Ousor IX-63
2000.

Goral Olga
2006.

5.23. ábra

Ousor -10 (Slávka)
(Top)
1979.

Ousor Világszépe
1985.

VS468 Sojka
(Kassa)
1990.

VS649 Sonsa
(Kassa)
1991.

Hroby Sibyla
(Kassa)
1993.

2007 Hroby XI-3
Sára (Slo)
2000.

Polan Kamilla
2005.

Hroby Gyönyörû
2002.

Hroby Szellô
1998.

Polan Ékes
2005.

Hroby Fuvallat
2003.

Hroby Gabi
2000.

Hroby Tarpa
2001.

Hroby Hortenzia
2003.

Hroby Galamb
2004.

Hroby Garam
2005.

Hroby Pacsi
2006.

VS646 Silvia
(Kassa)
1988.

Hroby Hortan
1994.

1976 Hroby X-9
Sojka II (Slo)
1999.

Hroby Gabó
2003.

882 Gelnica
882 Gelnica
szlovákiai
kancacsalád
szlovákiai huculhucul
kancacsalád

882 Gelnica (Slo)
1947.

336 Hroby IV-32
(Slo)
1956.

125 Goral X-9
(Top)
1965.

239 Gurgul V-14
(Top)
1972.

331 Gurgul V-35
(Top)
1978.

S851 Hroby VI-18
(Top)
1985.

1919 Ousor III-6
(Top)
1993.

S1279 Hviezda
(Slo)
1989.

2024 Gurgul VIII-4
Jenny (Slo)
1998.

2003 Sárka (Slo)
1995.

2002 Ousor4-2
Sandra(Slo)
1998.

614 Goral XIV-41
(Top)
1994.

Hroby Holdsugár
2003.

Hroby Passzát
2004.

Polan Árnyék
2007.

Hroby Kökény
2002.

Hroby Abigél
2007.

Hroby Áfonya
2007.

5.24. ábra

3248 Árvácska
1957.

Hroby Ígéret
1968.

Hroby Emőke
1964.

Nefelejcs
1973.

Goral Zelma
1983.

Ousor Gina
1991.

Ou

Ousor Sunshine
1996.
Bravij-14
1994.

Ousor Ara
1985.

Ousor Szeret
1993.

Hroby Pirkadat
2005.

Ousor Gertrúd
1991.

Polan Réka
2001.

Hroby Áldás
2007.

Hroby Kata
2005.

Bravij Hermina
1992.

Polan Ordas
1999.

Goral Angyal
2004.

Prislop Zóra
2006.

Polan Nemes
1998.

Goral Sudárka
2002.

Prislop Gyémánt
2008.

Polan Rubin
2001.

Ousor Friss
2008.

Bravij Javas
1994.

Ousor Diana
1988.

Hroby Gála
2009.

Hroby Georgina
2007.

Prislop Kispatak
2006.

Hroby Zsemle
2008.

Ousor Dia
1996.

Bravij Helga
1992.

Hroby Hajas
2009.

Hroby Virradat
2002.

Hroby Reggel
2000.

Polan Csinos
2001.

Polan Rigó
2005.

Hroby Csenge
2007.

Goral Süni
2002.

Prislop Zelda Hroby Április
2007.
2006.

Pietrosu Hajnal
2010.

Polan Rezeda
2001.

H

Goral Táncos
2003.

Ousor Valcer
2005.

Ousor Mici
1997.

Hroby Árven
2007.

Goral Tincs
2003.

Goral Ursula
2004.

Polan Hajnal
2001.

Hroby Jósnő
2003.

Hroby Jázmin
2004.

Hroby Janka
2005.

Polan Remény
2001.

Ousor Vipera
2005.

Goral Aranyos
2003.

Goral Boróka
2004.

G

Goral Tünde
2003.

P

3248 Árvácska
3248hucul
Árvácska
aggteleki
kancacsalád
aggteleki hucul kancacsalád

Goral Sárika
1977.

Ousor Panni
1996.

Polan Olga
1999.

Goral Ulrika
1981.

Bravij Icus
1993.

Ousor Zsálya
1984.

Ousor
Detty
1988.

Hroby Delej
2009.

áncos
.

Ousor Kedves
Iharos
1995.

Goral Unoka
2004.

Ousor Bögöly
Baba
2005.

Hroby Bögöly
Csábos
2009.

Polan Nomád
1998.

Hroby Boróka
2002.

Hroby Askam
2007.

Hroby Csillag
2009.

Goral Sugár
2002.

Polan Okos
1999.

Ousor Kedves
Aggtelek
1995.

Bravij Baba
1993.

Hroby Bögöly
Csengő
2009.

Hroby Bögöly
Detty
2010.

Ousor Flóra
1990.

Goral Fokos
2008.

Hroby Hirvi
2010.

Polan Pikó
2000.

Polan Roky
2001.

Goral Süsü
2002.

Ousor Varázs
2005.

Hroby Anna
2007.

Hroby Bűvös
2008.

Goral Saci
2002.

Goral Titkos
2003.

Prislop Zengô
2006.

Hroby Boróka
2008.

Prislop Zola
2006.

Prislop
Árvácska
2007.

Hroby Csinos
2009.

Polan Ország
1999.

Goral Fergeteg
2008.

Polan Ormos
1999.

Ousor Jázmin
2005.

Prislop Aida
2007.

Hroby Békés
2008.

Hroby Csenge
2009.

Goral Ajno
2003.

Goral Emese
2007.

Hroby Adél
2007.

Goral Csinos
2005.

Goral Pünkösd
2009.

Prislop
Boszorkány
2008.

Goral Délibáb
2006.

Ousor Lavina
1996.

Goral Borzas
2009.

Goral Fürge
2008.

Goral Selymes
2002.

Bravij-12
1993.

Polan Pipacs
2004.

Goral Derje
2006.

Hroby Bögöly
Dallam
2010.

Bravij Hédi
1992.

Hroby Hajnalka
2003.

Goral Tátika
2003.

5.25. ábra

Goral Záli
1983.

Ousor Delej
1988.

Bravij Baba
1994.

Polan Nóri
1998.

Polan Orsi
1999.

Goral Sikkes
2002.

Goral Vadrózsa
2005.

Hroby Anita
2007.

Ousor Varádics
2005.

Ousor Edina
1989.

Polan Rózsa
2001.

Goral Tüzes
2003.

Ousor Félôs
1991.

Polan Zafir
1998.

Polan Oliva
1999.

Hroby Álom
2007.

Prislop Babér
2008.

Goral Sirály
2002.

Ousor Gyémánt
Fanni
1991.

Bravij Inda
1993.

Ousor Parázs
1995.

Ousor Legenda
1996.

Hroby Fanni
Gyémánt
1997.

Goral Huncut
2006.

Hroby Lángos
2003.

Hroby Félôs I
1997.

Prislop Zita
2006.

Hroby Arany
2007.

Hroby Ágnes
2007.

Hroby Biri
2008.

Polan Ékköves
2007.

Polan Ostya
1999.

Goral Boglárka
2004.

Goral Vackor
2005.

Prislop Alma
2007.

3249 Aspiráns
aggteleki hucul kancacsalád
3249 Aspiráns
aggteleki hucul kancacsalád

3249 Aspiráns
19xx.

Hroby Jóság
1969.

Hroby Krisztina
1968.

Goral Tünde
1979.

Bravij Ideál
1993.

Ousor Ében
1989.

Ousor Enikô
Kedves
1991.

Ousor Gréti
1991.

Ousor Borcsa
1986.

Ousor Zsazsa
1984

Ousor Aranyos
1998.

Ousor Gabi
1996.

Ousor Kandi
1995.

Polan Origo
1999.

Polan Pikk
2000.

Hroby Gréti
1998.

Polan Roxy
2001.

Hroby
Kedves I
1997.

Hroby
Kedves II
2000.

Hroby Huncut
2005.

Polan Aranyos
2007.

Goral Szüvellô
2002.

Goral Stefi
2002.

Hroby Borsó
2008.

Ousor
Gyöngyöm
2003.

Ousor Lankás
1996.

Polan Nelli
1998.

Polan Opera
1999.

Hroby Borostyán
2008.

Ousor Vénusz
2005.

Polan Panni
2000.

Goral Sió
2002.

Goral Tengerszem
2003.

Hroby Szellô
2008.

Hroby Bájos
2008.

Goral Ulma
2004.

Hroby Anka
2007.

5.26. ábra
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Wrona
Wrona
Lengyelországban meghonosodott

Wrona
1934.

Lengyelországban
meghonosodott
magyarországi
hucul kancacsalád
magyarországi hucul kancacsalád

Brodnica
1948.

Falkowa
1952.

Maciejowa 68
1957.

Goral Ircha 3913
1976.

Gurgul Olszowka
1982.

Gurgul Fama
1985.

Goral Finezja
1987.

Goral Wyrwa
1992.

Goral Rebeka
1990.

Pietrosu Figurka
2008.

Hroby Luba
1995.

Goral Warka
1992.

Gurgul Walka
1998.

Pietrosu Furkaska
2008.

5.27. ábra
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Wydra
Wydra
1929.

Wydra
Lengyelországban
meghonosodott
Lengyelországban
meghonosodott
magyarországi hucul
kancacsalád
magyarországi hucul kancacsalád

2139 Wyderka
1946.

9085 Paprotka
1961.

1044 Zagadka 138
1967.

Hroby Wygnanka
1986.

Polan Wilma 10
1994.

Goral Wilga II
1998.

Hroby Wilia
2002.

Prislop Bársony
2008.

5.28. ábra
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Az ábrák tanulmányozásának szakmai következtetése, hogy néhány család, mindenekelôtt az Aspiráns, az Árvácska, a 4 Kitka és talán még a 12 Sarata is túlreprezentált.
A háziállatok megôrzésében rendkívül fontos a védendô állományok vagy azokon belül a családok biztonságos fenntartásához szükséges létszám megléte. Ennek
tükrében nem lehet kérdés, hogy abszolút veszélyben van a 3 Tatarka, mert az eredeti hazájában is a kihalás szélén áll. Sorsukat tekintve ide sorolhatók egy legutóbbi lengyel vásárlás során különbözô kancacsaládokból (Jagoda, Bajkalka, Polanka,
Laliszka, Sroczka, Bukovina) érkezô kancák, s a jövô dönti el hazai viszonyaink közötti megmaradásukat.
Az 1 Panca számszerûleg rendben van, de ﬁgyelmes szemlélés után nyomban kiderül, hogy mindegyik ivadék az Ousor VIII-20 Anett közvetlen vagy közvetett leszármazottja. Intézkedésre vár a 70 Sekacka kancacsalád megerôsítése, továbbá a
Wrona, a Wolga és a Wydra család gyarapítása is szükségszerû. Ezek reális tenyésztési ambíciók, egyben szakmai feladatok, mert Szlovákiában és Lengyelországban
elegendô számban állnak rendelkezésre, csak a két ország tenyésztôinek szándékán
múlik a siker. Kézenfekvônek látszik a nagy egyedszámú családokból csere útján frissíteni a hazai állományt.
Ennek felelôssége a tenyésztôszervezeteké, megvalósítása a tenyésztôk feladata, fenntartása pedig a késôbbi nemzedékek kötelessége. Csak így lehetséges a fajta
génkészletének generációkon keresztül való veszteség nélküli megmentése, a fenntartható fejlôdés megvalósítása.

5.7. A fajta lengyelországi tenyésztésének jellemzôi
Lengyelországban az 1924-ben megkezdett országos törzskönyvezéssel összefüggô
tenyésztôi munka kialakította a méntörzseket és a kancacsaládokat. Mind a hét törzs
megtalálható a tenyésztésben, de a törzseket lényegében a Gurgul uralja. Ezen belül
nagyon sok a tarka, mert a Jasmin nevû, a Gurgul törzsbe tartozó, pejtarka színû, valóban különleges tenyészhatást kifejtô mén után feltûnôen sok és tarka fedezômént
állítottak fel. Jóllehet a Polan tipikus lengyel törzsalapító, talán a legkevésbé elterjedt
a lengyel tenyésztésben. A törzsek változatosságának fenntartása érdekében rendszeresen importálnak Lucsináról különbözô törzsbéli méneket, és e vérfrissítéssel élve
korlátozzák a drift szétválasztó hatását.
Kifejezetten sok kancacsaláddal dolgozik a lengyel tenyésztés és gondosan ôrködnek az Agatka, a Bajkalka, a Basia, a Czeremcha, a Góralka, a Laliszka, a Nakoneczna,
a Nowosacecka, a Pastuszka, a Polanka, a Polonina, a Reda, a Szroczka, a Wolga, a
Wrona, a Wydra és a Zyrka kancacsalád fennmaradásán.
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5.8. A fajta szlovákiai tenyésztésének jellemzôi
Szlovákia a Gurgul törzzsel gazdagította a fajtát. Érdekes módon ugyanúgy, mint
Lengyelországban, nem a sajátként kezelendô törzs a legerôsebb és a legnépesebb.
A Polan törzset nem tenyésztik. A Lucsinán kialakult törzsek mindegyikét tartják,
idônként importálnak a lengyel tenyésztésbôl és a lucsinai tenyészetbôl is. A tenyésztést csaknem ortodox módon folytatják. Szinte elképzelhetetlen a kistapolcsányi nemzeti ménesben, hogy tarka színû hucult, akár jegyeseket is tenyésszenek. A típuson is
nagyon ôrködnek és sikeres mén-, illetve kancavizsga nélkül nem állítanak tenyésztésbe ivadékokat (5.11. kép).
A szlovák kancacsaládok is népesek. Elsôsorban az úgynevezett saját kancacsaládokkal tenyésztenek, az egyetlen lucsinai eredetû Bukovina kancacsaládon kívül
szlovákiai népies tenyésztésbôl alakult ki a 825 Agla, a 862 Dagmar, a 882 Gelnica,
a 39 Franca, a 19 Kavka, a 90 Macocha, a 48 Mulica és a 70 Sekácka kancacsalád.

5.11. kép
A szlovák nemzeti ménesben tenyésztett Hroby XII-16 mén. Fotó: Csépányi Balázs
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5.9. A fajta csehországi tenyésztésének jellemzôi
Csehország fôleg a Gurgul törzs tenyésztésében erôs. Nem tenyészti a Polan törzset. Talán a Prislop mutatkozik a legkevésbé népesnek. Az importok lehetôségével
az utóbbi idôig szinte egyáltalán nem élt.
Kancacsaládjai nagyon értékesek. Önálló cseh kancacsaládnak fogadta el a HIF
tenyésztôbizottsága a 18 Barna, a 23 Klapka, a 84 Hurka, a 108 Morsina, a 111
Rumiva, a Valuta, a 25 Zemla és a 11 Zuza kancacsaládot. Különös értékkel bír a
XIX. században kialakult 3 Lucsina kancacsaládja. Ez a kancacsalád a törzskönyvi
dokumentációk által kimutathatóan sehol máshol nincs jelen. A molekuláris genetikai vizsgálatokon belül a mitokondriális DNS-vizsgálat segíthet kideríteni más országokban való jelenlétét. Ez ugyan nem tudja megteremteni a törzskönyvi levezetésbe
való betagozódást, de tisztább képet teremthet a birtokukban lévô kancacsaládokról.
Bizonyos jelek arra utalnak, hogy 18 Barna névvel jellemzett kancacsalád magyar eredetûként is felfogható, mert az alapító kanca a turjaremetei ménesben született vagy lett tenyészkanca Turjaremete ismételten Magyarországhoz tartozása idején.

5.10. A fajta ausztriai tenyésztésének jellemzôi
Az országban nincs kifejezetten erôs hucultenyésztés. Bár az osztrák méneskönyv
száz feletti tenyészkancát sorol fel, áttekintése során kiderült, hogy szinte kizárólag
lengyel és lucsinai importról van szó. Az állomány genetikai szerkezetét tekintve azzal megegyezô.

176

6. A fajta tenyésztését segítô,
genetikai szerkezetét feltáró kutatások
6.1. A hucul genetikai változatosságának jellemzése
populációgenetikai vizsgálatokkal
A fajták genetikai változatosságának értékelése segítséget nyújt génvédelmi koncepciók kidolgozásához. A veszélyeztetett háziállatfajták mindegyikének, különösképpen a ló fenntartásának az a problémája, hogy viszonylag kevés és változó számú tenyészállat vesz részt a tenyésztésben. Ez a tény, továbbá, hogy a helyi fajták esetében lehetetlen a génállománycsere, vagy korlátozott a bôvítés, a kis létszámú populációkban megkerülhetetlenné teszi a genetikai variabilitás csökkenését.
A populációk szerkezetének és demográﬁai összetételének elemzése a számítástechnika fejlôdésével, a különbözô szoftverek megjelenésével rutinszerûvé vált, és
az állományokról lényeges mozzanatokat tártak fel. A különbözô elemzések a fajták
alapító ôseinek problémakörét, pedigrételjességét, a beltenyésztettség átlagos mértékét, a generációs intervallumokat, a populáció struktúrájában bekövetkezett változásokat, valamint az ivadékszám megoszlását helyezték fókuszba.
A felsorolt, nemzetközileg elfogadott, sôt ma már ajánlott genetikai térképezési
változatokat a hucul fajtára is elvégeztük és az alábbiakban tesszük közzé!

6.1.1. Az alapító ôsök a hucul fajtában
Az alapító ôsök száma azokat az ôsöket mutatja meg, amelyeknek már mindkét szülôje
ismeretlen a pedigrében. A populáció valamennyi egyede visszavezethetô ezekre az
ôsökre, amelyek azonban különbözô mértékben járulnak hozzá az állomány génkészletének kialakulásához.
Az alapító ôsök effektív száma már korrigált mutató, amely az alapító ôsöknek az
utódgeneráció genetikai változatossághoz való egyenlô mértékû hozzájárulását fejezi
ki. Az alapító ôsök effektív száma ezért mindig kisebb, mint az alapító ôsök száma.
Ha az alapító ôsök effektív száma közelít az alapító ôsök számához, akkor kismértékû
volt a palacknyakhatás, az eredeti génveszteség, vagyis sok alapítónak van viszonylag
kevés számú ivadéka a populációban. Ha az effektív alapítók száma nagyban eltér az
alapítók számától, akkor a fajta számottevô génveszteséget szenvedett el.
Az alapító ôsök effektív száma úgy is meghatározható, mint az ôsöknek az a minimális létszáma, amely az aktuális populáció genetikai változatosságának a magyarázatához szükséges.
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A nem alapító ôsök effektív létszáma azon ôsöknek a minimális létszámát mutatja
meg, amelyek magyarázzák az állomány teljes genetikai diverzitását. Lényegében ezek
azok az ôsök, amelyek viszonylag sok ivadékkal járultak hozzá a fajta létszámához.
Az alapító ôsök effektív létszáma 25, a nem alapító ôsök effektív létszáma 21 a teljes állományban. A teljes állományt a 2011-ben megjelentetett hucul méneskönyvben
lévô összes ló képezi. A referenciapopulációban (2013-ban törzskönyvi ellenôrzésre
bejelentett lovak) az alapító ôsök effektív létszáma 24, míg a nem alapító ôsök effektív létszáma 16 (6.1. táblázat).
A referenciaállományban a nem alapító ôsöknek az alapító ôsök effektív létszámához viszonyított aránya kisebb, ami a genetikai diverzitás csökkenését sugallja.
A méneskönyv elkészülési idejét ﬁgyelembe véve a két állomány között 4 naptári év
és az alatta bekövetkezett létszámmódosulás húzódik meg.
6.1. táblázat

Az alapító ôsök effektív száma és a nem alapító ôsök effektív száma az állományban
Alapító ôsök effektív
létszáma (fe)

Nem-alapító ôsök
effektív létszáma (fa)

fa/fe (%)

Teljes állomány

25

21

84,0%

Referenciaállomány

24

16

66,7%

Mutató

Az 6.1. táblázatban a nem alapító ôsök effektív létszáma a teljes és a referenciaállományra vonatkozóan azt sugallja, hogy a referenciaállományban már néhány ôs nagyobb szerepet kapott, mint az a biodiverzitás-védelem szempontjából kívánatos lenne!

6.1.2. Az effektív populációméret értékelése
Az effektív populációmérettel az állomány genetikai fenntarthatóságának biztonságát jellemezzük. Ez nem más, mint a hím- és a nôivarú állomány 1:1 ivararányra korrigált mutatója. Több populációgenetikus az így számított effektív populációméretet
túlbecsültnek ítéli, ezért az utóbbi idôben az évtizedekig elterjedt hányadosból számított értéket 0,7-es szorzóval korrigálni javasolja. Az átalakított képlet matematikai
formulájában az (Nm) a tenyészmének, az (Nf ) a tenyészkancák számát jelöli olyképpen, hogy egy adott évre vonatkozóan az egy generációs intervallumon belül (esetünkben 11 év) született lovak szüleit veszi alapul az értékszám meghatározásához.

(FALCONER–MACKAY, 1996)
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6.1. ábra
Az effektív populációméret változása

A 6.1. ábra kitûnôen szemlélteti az effektív populációméret növekvô változását,
ami biodiverzitás-védelmi szempontból egyre biztonságosabbá teszi a fajtafenntartást!

6.1.3. A pedigrételjesség értékelése
A 6.2. ábra születési évenkénti bontásban szemlélteti a származás ismertségét. Míg az
1950-es években született lovak mindössze 20% körüli hányadának volt 5–6 generációig ismert származása, addig (értelemszerûen) az 1990-es évek közepétôl születetteknek már 90%-ot meghaladó részének legalább hat generációra visszamenôen ismert
a származása. Az átlagos pedigrételjesség a teljes állomány (a 2011-ben megjelent
méneskönyvben rögzített lovak) esetében 6,09 generáció, míg a referenciaállományra vonatkozóan 8,43. Ezek az értékek alatta maradnak a több évszázados tenyésztôi
múlttal bíró lipicai (15,2; ZECHNER et al., 2002) és az angol telivér (15,64; BOKOR
et al., 2013) állományokra meghatározottaknál.
A referenciaállományban szereplô minden lónak még a 15. generációban is volt
ismert ôse, 173 egyednek még a 20. ôsi sorban is található származási információja. Ezek a számítások megerôsítik a fajta régi kultúrtörténeti értékét! Vannak olyan
származások, amelyek akár 23 generációig mennek vissza (Ousor Ciróka), és egyetlen olyan származás sincs ma már, amelyikben az elsô öt generáción belül ismeretlen ôs fordulna elô.
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A születési évenkénti pedigrételjesség

6.1.4. A hazai állomány beltenyésztettsége
A beltenyésztés az egymással rokonságban lévô állatok közös utódnemzésével áll
elô. Fogalmi meghatározás szerint a beltenyésztési együttható annak a valószínûségét
jelöli, hogy az egyed egy génhelyen származásilag két azonos alléllel rendelkezik.
Ennek alapfeltétele, hogy legyen legalább egy olyan ôs, amely a családfa anyai és
apai oldalán egyaránt elôfordul. Csak ebben az esetben áll fenn az elméleti lehetôsége
annak, hogy az utódokban a gén anyai és apai oldalról öröklött változatai megjelenjenek, származásilag azonosak legyenek. Mértéke annál nagyobb, minél közelebbi a
rokonság a szülôk között. A beltenyésztettség, más szóval kifejezve a homozigótaság
foka a teljes testvérek, illetve szülô-ivadék párosításakor a legnagyobb.
A beltenyésztés egyértelmû pozitív hatása, hogy általa rögzíthetô a kívánatos tulajdonság a fajtán belül. Minél nagyobb a homozigótaság mértéke, a kívánatos tulajdonság annál biztosabban öröklôdik át a következô generációra. Zárt populációban,
immigráció nélkül a beltenyésztettség mértékének folyamatos növekedése elkerülhetetlen. Csak a növekedés gyorsaságát lehet mérsékelni a célirányos párosítási tervek kidolgozásával és végrehajtásával.
A beltenyésztéstôl a génvédelem alá helyezett állományok fenntartásakor azért
félnek, mert miatta a genetikai variabilitás folyamatos veszteségével kell számolni.
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A lótenyésztésben különösen kiélezett ez a probléma, mert a veszélyeztetett létszámúra csökkent fajtáknál egyre kevesebb egyed áll rendelkezésre. A zárt törzskönyvekbôl
eredôen, a palacknyakhatás után a megmaradt egyedek ugyanarra a roppant kevés alapítóra és még kevesebb létszámú effektív alapítóra vezethetôk vissza. A generációnként bekövetkezô beltenyésztés-növekedést és az azzal járó genetikai sodródást csak
tudatos párosítási programmal és a beltenyésztés mértéke növekedésének a kontrollálásával lehet minimalizálni.
A vizsgált populáció lovainak átlagos beltenyésztési koefﬁciense 5,28%. Ez az
érték úgy is felfogható, hogy az állomány egy egyede összes génhelyének több mint
5%-ában vannak azonos allélok. Ez az érték a más védett és veszélyeztetett gazdasági haszonállatok beltenyésztési koefﬁciensével összehasonlítva nem túl nagy, de felhívja a ﬁgyelmet a környezô országok ménesei közötti tenyészállatcserére.
Elemzésünkben a teljes állomány legnagyobb beltenyésztési együtthatójú egyedeit
a 6.2. táblázatban mutatjuk be. A teljes adatbázis legmagasabb beltenyésztési együtthatójú egyede a 21 Hroby nevû mén.
A ló a Hroby alapító ménre nagymértékben rokontenyésztett, szülô: ivadék párosításból született. Az apja féltestvér-párosítás eredménye, a lányával történt párosítás tovább növelte a származásilag azonos alléleket, a homozigótaságot. A 21 Hroby
ilyen mértékû beltenyésztettségének további magyarázata, hogy anyja az alapító Hroby
(Bukovina) ménre végzett féltestvér-párosításból született. Ez a mutató a két világháború közötti tenyésztés helyzetét jellemzi (6.3. ábra).
6.2. táblázat

A legnagyobb beltenyésztettségi együtthatójú egyedek a teljes állományban
Azonosító

Ivar

Szül.
év

Apja

Anyja

Beltenyésztettség
mértéke [%]

21 Hroby

1

-–

62 Hroby II (Top)

16 Hroby I-7

37,79

Hroby II

1

1922

1342 Hroby I-3-5

Csöpi HL

28,22

Ousor Félôs

2

1991

2028 Ousor-26 (Sk)

Ousor Edina

27,88

Ousor Gyémánt Fanni

2

1991

2028 Ousor-26 (Sk)

Ousor Ében

27,88

Ousor Detty

2

1988

1623 Ousor-13 (Sk)

Ousor Zsálya

27,68

223 Ousor-11 (Lu)

27,10

3622 Goral Sárika

26,54

Goral IX (Lu)

1

1950

Goral VII (Top) Go.
V-6 (Lu)

Goral Ulrika

2

1981

392 Goral X-24

Pietrosu Sámán HL

2

2009

Pietrosu Szárcsa

2

2008

Pietrosu XI-2 (Lu)
5001 Pietrosu XI-1 (Lu)
Stea
Pietrosu XI-2 (Lu)
5001 Pietrosu XI-1 (Lu)
Stea

23,65
23,65

22 feletti beltenyésztési koefﬁcienssel további nyolc ló rendelkezik (4622 Goral Grosant (Au), Ousor-113,
Pietrosu Fortély, 4912 Ousor Egér, Hroby Ilva HL, Ousor Lidia, Pietrosu Negoj, 622 Ousor VII-53 (Lu)).
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A referenciaállomány (2013-ban tenyésztésben tartott állatok) beltenyésztettsége
6,96%-os. A leginkább beltenyésztett egyedeket a 6.3. táblázat mutatja be. Az aktuális állományból elsôként az Ousor Detty ötlik szembe. A kanca apa-lánya párosításból született, továbbá a 727 Goral IV-7 (Top) kanca az apai és az anyai oldal ôsei között is megtalálható (6.4. ábra). A génmegôrzésben szereplô állományban a megszokottnál több mén szükséges, hiszen minél kisebb a populáció, annál több hímivarú
egyeddel lehet megteremteni beltenyésztettség alacsony szinten tartását.
6.3. táblázat

A legnagyobb beltenyésztettségi együtthatójú egyedek a referenciaállományban
Azonosító
Ousor Detty

Ivar

Szül.
év

2

1988

Apja
1623 Ousor-13 (Sk)

Anyja
Ousor Zsálya

Pietrosu XI-2
5001 Pietrosu XI-1 (Lu)
(Lu) Stea
Pietrosu XI-2
5001 Pietrosu XI-1 (Lu)
(Lu) Stea

Beltenyésztettség
mértéke [%]
27,68

Pietrosu Sámán

2

2009

Pietrosu Szárcsa

2

2008

4622 Goral Grosant
(Au)

1

2002

Goral XIX-21 (Lu)

Goral XIX-8

23,10

4912 Ousor Egér

1

2004

3953 Ousor IX-17
(Lu, H)

Ousor IX-63

22,31

Hroby Ilva HL

2

2010

3486 Hroby Haragos

Hroby Kedves II

22,05

Ousor Lidia

2

1996

2967 Ousor VI-61
Tornádó (Lu)

Ousor VIII-20 Anett

21,43

Hroby Üstökös

1

2006

3486 Hroby Haragos

Csipet

17,48

Pietrosu Pitypang

2

2008

5001 Pietrosu XI-1 (Lu) Pietrosu X-39 (Lu)

23,65
23,65

17,35
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6.1.5. A hucul ló legfontosabb ôsei
A 6.4. táblázat az értékelt állomány genetikai szerkezetének koncentrációjáról nyújt
áttekintést. Jól látható, hogy a jelenlegi referenciapopuláció 346 egyedének a genetikai lefedettsége az 1382 lovat számláló teljes állományhoz képest kevesebb ôssel
jellemezhetô, ami génveszteségre utal.
6.4. táblázat

Az állomány genetikai változatosságát befolyásoló egyedek száma
A genetikai változatosság
aránya

Teljes állományban
felelôs állat

Referenciaállományban
felelôs állat

50%

8

6

60%

11

8

70%

16

11

80%

23

16

90%

37

25

100%

103

76

Az 6.5. táblázat a teljes állomány genetikai szerkezetére nagy hatást gyakorló ôsöket
mutatja be. A tíz jelentôsebb ôs között mindössze két kancát találunk. A 12,73%-os
lefedettségi arányával a Goral I. (Lu) mén a legjelentôsebb. A tenyészkancák közül
a családalapító 3 Tatarka (Lu) és az ugyancsak lucsinai 27 Gaina (Lu) található meg.
6.5. táblázat

A teljes állomány genetikai változatosságához legnagyobb arányban hozzájáruló ôsök
Ivar

Születési év

Variabilitás lefedettségének
aránya [%]

Goral I (Lu)

1

1907

12,73

Hroby (Bukovina)

1

1895

8,03

3 Tatarca (Lu)

2

1913

7,84

Ousor (Lu)

1

1929

7,72

3139 Polan (Pol)

1

1984

4,76

Hroby VIII (Lu)

1

1933

4,73

Egyed azonosítója

162 Ousor 02-7 Turek (Murány)

1

1969

3,41

Pietrosu II (Lu)

1

1937

3,19

21 Gurgul (Top)

1

1927

2,98

27 Gaina (Lu)

2

1919

2,96
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A 6.6. táblázatban a referenciaállományra vonatkozóan szerepelnek adatok.
A felsorolt tíz ôs (mindegyike mén) a vizsgált huculpopuláció teljes génállományának 68,22%-át magyarázza. Az ötven legfontosabbnak mondott ôs a populáció genetikai összetételének 98,8 százalékát határozza meg.
A hucul fajta jelenlegi hazai állományán belül a legnagyobb jelentôségû mén
(14,17%-os génhányaddal) Goral III (született Lucsinán, 1926-ban). A mai populációra 10 lányán és 4 ﬁán keresztül adta át génjeit.
Az ötven fontos szerepet játszó ôs között húsz kanca van. A legfontosabb kanca
2,5%-os lefedettségi aránnyal az 1919-ben született 27 Gaina (Lu). A 27 Gaina (Lu) az
1 Panca kancacsalád-alapítónak az elsô tenyésztésbe állított lánya, amely a kancacsaládon, fôképpen pedig erôsen foglalkoztatott mének ôseként vált a referenciapopuláció
legfontosabb kancájává.
6.6. táblázat

A referenciaállomány genetikai változatosságához legnagyobb arányban
hozzájáruló ôsök
Egyed azonosítója
Goral III (Lu)

Variabilitás lefedettségének
aránya [%]

Ivara

Születési év

1

1926

14,17

3139 Polan (Pol)

1

1984

10,08

Hroby VIII (Lu)

1

1933

9,10

Ousor (Lu)

1

1929

8,68

Pietrosu II (Lu)

1

1937

5,96

162 Ousor 02-7 Turek (Murány)

1

1969

5,58

Pietrosu VIII (Lu)

1

1967

4,41

Hroby XXI (Lu)

1

1983

3,94

Hroby (Bukovina)

1

1895

3,31

Goral I (Lu)

1

1907

2,99

6.1.6. A generációs intervallum értékelése
A generációs intervallum a szülôk átlagos életkorát mutatja utódaik születésekor.
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 ivadékok tenyésztésbe állítására hosszabb idôt kell hagyni. Vagyis csak a
4., illetve az 5. vagy sokadik csikót szabad a továbbtenyésztés szempontjából tenyésztésbe állítani. Természetesen ez csupán a fenntartás, a változatlan genetikai szerke186
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zet megtartásának idôtávját tolja ki, az egymást követô generációk populációszerkezetét nem képes befolyásolni.
A generációs intervallumot több származási úton is meg lehet határozni, és ezeken az utakon meghatározott generációs intervallumokat adjuk közre.
A leghosszabb generációs intervallumot a ménelôállító mének esetében tapasztaltuk (6.7. táblázat). Az egymást követô nemzedékek közötti legrövidebb távolságot a
kancanevelô kancákra vonatkozóan számítottuk. A négyféle szülô-ivadék leszármazási út megfelelô generációs intervallumait páronként kétmintás t-próbával összehasonlítva a mének és a kancák leszármazási útjai között szigniﬁkáns eltérés tapasztalható (P<0,05). A számok azt mutatják, hogy a méneket közel két évvel hosszabb ideig tartották tenyésztésben, de úgy is értelmezhetôk, hogy az ivadék megszületésekor
a mének átlagosan két évvel idôsebbek, mint a kancák.
6.7. táblázat

A hucul lófajta generációs intervallumai a négyféle szülô-ivadék
származási út alapján

Szülô–ivadék alternatívák
Ménelôállító mén

Ivadékok
száma
150

Generációs
intervallum
11,75

A generációs intervallum középértékének
hibája
0,388

Kancaelôállító mén

534

11,90

0,225

Ménnevelô kanca

143

10,01

0,364

537

9,69

0,188

1364

10,82

0,131

Kancanevelô kanca
A teljes állományban

6.1.7. A méntörzsek közötti genetikai távolság értékelés
A referenciaállomány törzsenkénti megoszlását a 6.5. ábra szemlélteti. A génmegôrzés
szempontjából mindegyik törzs fenntartása kívánatos lenne, a lehetôségekhez képest egyenlô arányban képviseltetve azokat a fajtán belül. A rendelkezésre álló adatok szerint a törzsek között nagyfokú egyenlôtlenség tapasztalható. A legnépesebb
a vizsgált állományban a Hroby törzs. A Gurgul törzsbôl csak néhány kanca van jelen a hazai állományban.
Érdekes kérdést vet fel a Bravij. A 2013-ban kiadott ukrán méneskönyv szerepelteteti az 1984. február 2-án született mént, elit minôsítésûként jellemzi, de törzsbéli hovatartozását nem adja meg. Ez utóbbi volt az oka, hogy az Aggteleken fedezett
ménnek kiváló munkahasználati tulajdonságú ivadékai ellenére nagyobb szerepet nem
szántunk, és csak néhány kancaivadéka maradt tenyésztésben. A referenciaállományban többnyire a második-harmadik ôsi sorokban szerepelnek a lányai.
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6.5. ábra
A törzsekbe sorolható
ivadékok megoszlása
a referenciapopulációban

Bravij

Goral

Gurgul

Hroby

A méntörzsek közötti genetikai távolságot a 6.6. ábrán mutatjuk be. A színskálán a
világos szín a kis távolságot, míg a sötétebb árnyalat a nagyobb genetikai távolságot jelöli.
A legnagyobb távolságot a Polan és a
Pietrosu, valamint a
Prislop törzs között találtuk. Egymáshoz legközelebb a Goral és a
Hroby törzs egyedei
vannak.

6.6. ábra
A méntörzsek közötti
Nei-féle genetikai
távolságok
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Ousor

Pietrosu

Polan

Prislop
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6.1.8. A kancacsaládok közötti genetikai távolság értékelése
A referenciaállomány kancacsaládok szerinti megoszlását szemlélteti a 6.7. ábra és
a 6.8. táblázat. A génmegôrzés szempontjából mindegyik család fenntartása kívánatos lenne, a lehetôségekhez képest egyenlô arányban képviseltetve azokat a fajtán
belül. A két legnépesebb család a hazai eredetû Aspiráns és Árvácska kancacsalád.

1 Panca
4 Kitca
882 Gelnica
Laliszka

11 Rotunda
5 Plosca
Árvácska
Szroczka

12 Sarata
70 Sekacka
Aspiráns
Wolga

17 Aglaia
84 Polonia
Bajkálka
Wrona

2 Lucina
3 Tatarca
86 Deremoxa 862 Dagmar
Bukovina
Jagoda
Wydra

6 ábra
6.7.
A kancacsaládok
szerinti megoszlás
sz

6.8. táblázat

A referenciaállomány kancacsaládok szerinti megoszlása
Kancacsalád
Árvácska

Született csikók száma
80

Kancacsalád

Született csikók száma

5 Plosca

3

Aspiráns

58

3 Tatarca

3

4 Kitca

50

Wydra

2

12 Sarata

49

Jagoda

2

882 Gelnica

23

Bukovina

2

86 Deremoxa

19

Wolga

1

1 Panca

14

Szroczka

1

11 Rotunda

12

Laliszka

1

17 Aglaia

8

Bajkálka

1

2 Lucina

6

862 Dagmar

1

84 Polonia

4

70 Sekacka

1

Wrona

3
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A kancacsaládok közötti genetikai távolságot a 6.8. ábra szemlélteti. A színskálán a világos szín a közeli genetikai kapcsolatot, míg a sötétebb árnyalat a nagyobb
genetikai távolságot jelöli.

6.8. ábra
A kancacsaládok közötti Nei-féle genetikai távolságok
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6.1.9. Az ivadékszám értékelése az állományban
A génmegôrzési feladatoknál az elsôdleges genetikai sokféleség fenntartása érdekében a szakirodalom azt tartja ideálisnak, ha a potenciális szülôknek egyenlô esélyük
van a következô nemzedék kialakításában részt venniük. Ez gyakorlati képtelenség,
mégis a továbbtenyésztésre szánt egyedek kiválasztásakor törekedni kell minél több
párosításból tenyészállatot kijelölni, és ezzel bármelyik szülônek is túlzott szerephez jutását elkerülni.
A 6.9. ábra azt a harminc kancát szerepelteti, amelyeknek a legtöbb ivadéka került
tenyésztésbe. A legtöbb ivadékkal az Árvácska kancacsaládba tartozó Ousor Detty szerepel az adatbázisban. A további népesebb utódnemzedékkel bíró kancák ugyancsak az
Árvácska kancacsaládba tartoznak, és az Ousor törzshöz tartozó ménektôl származnak.

6.9. ábra
A legtöbb ivadékkal rendelkezô kancák
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A kancánkénti ivadékszám a fajtában folytatott szelekcióról is szolgáltat adatokat.
Ezt szemlélteti a 6.10. ábra. Az értékelt kancák fele mindössze egy ivadékkal szerepelt. Populációszerkezeti szempontból ezt kedvezôen kell megítélni. A kiindulási
adatbázis szerint ötnél több ivadéka csak a kancaállomány elenyészô hányadának van.

6.10. ábra
A kancánkénti ivadékszám megoszlása

A 6.11. ábra azt a harminc mént szerepelteti, amelyek a legtöbb ivadékkal járultak hozzá az állomány létszámgyarapításához. Az ábra alapján igen foglalkoztatott
ménnek tûnik a 3139 Polan (Pol), de nyolcvannál több ivadékával alig marad el tôle
a 3804-Hroby-XXI-32-(Lu) lucsinai származású mén. Mindkét mén egy-egy tenyészetben kapott szerepet, szerencsére ivadékai máshová is elkerültek.
A ménenkénti ivadékszámot a 6.12. ábrán mutatjuk meg. A kancáknál közöltekhez hasonlóan a nyilvántartott mének jelentôs részének is mindössze egy-két ivadéka szerepelt a nyilvántartásban. Tíznél több ivadékkal csak a mének elhanyagolható része rendelkezett.
Az összes ivadékszám helyett a fajtafenntartás nézôpontjából a továbbtenyésztésre kiválasztott utódok száma a fontosabb mutató. A 6.13. ábra azt a harminc kancát
szerepelteti, amelyeknek a legtöbb ivadékát állították be tenyésztésre. A legtöbb tenyészállattal az Aspiráns kancacsaládba tartozó Ousor Borcsa van a nyilvántartásban. A teljes örökítési anyag továbbadása szempontjából kedvezô, ha egy-egy kancától minél több ivadék kerül tenyésztésbe, de gazdasági okok miatt lehetetlenség
192

6. A fajta tenyésztését segítô, genetikai szerkezetét feltáró kutatások

6.11. ábra
A legtöbb ivadékkal rendelkezô mének

6.12. ábra
A ménenkénti ivadékszám megoszlása
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6.13. ábra
A legtöbb továbbtenyésztésre kiválasztott ivadékkal rendelkezô kancák

az állományok létszámát folyamatosan növelni, így egy adott létszámkeret mellett
az a kedvezôbb, ha sok tenyészállatnak kevesebb ivadéka áll tenyésztésbe! Bármilyen fontos mutató is a kancánkénti ivadékszám, önmagában mégsem nyújt elegendô
tájékoztatást. Elég csak a 27 Gaina (Lu) kanca szerepére utalni. Ez a kanca a tenyésztésbe állított ivadékszáma után harmincadik a rangsorban, ugyanakkor a fajta genetikai szerkezetére gyakorolt hatása alapján az egyik legfontosabb tenyészállatnak tûnik. Arról van szó, hogy ivadékai roppant fontos szerepet játszottak a fajta genetikai szerkezetének alakításában.
A kancánként továbbtenyésztésre kiválasztott utódok megoszlását a 6.14. ábra
szemlélteti.
A kancák döntô hányadától egy ivadékot állítottak tenyésztésbe, négynél több
kiválasztott ivadéka mindössze a kancák 1%-ának volt a vizsgálati idôszakban.
A 6.15. ábra szemlélteti azt a harminc mént, amelynek a legtöbb ivadékát állították tenyésztésbe. Közel harminc ivadékát tenyésztették tovább az egyébként is a legtöbb ivadékot nemzett 3139 Polan (Pol) tenyészménnek. A vizsgálati adatbázis szerint
tizenhét ménbôl választottak ki legalább tíz utódot a hazai tenyésztés számára.
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6.14. ábra
A kancánkénti továbbtenyésztésre kiválasztott ivadékszám megoszlása

6.15. ábra
A legtöbb továbbtenyésztésre kiválasztott ivadékkal rendelkezô mének
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A továbbtenyésztésre kiválasztott utódok számának ménenkénti megoszlása a
6.16. ábrán tanulmányozható. A tenyésztési engedéllyel rendelkezô mének mintegy
34 százalékának mindössze egy, további 22 százalékának pedig két utóda kapott
szerepet a tenyésztésben. Tíznél több utódot a nyilvántartásban szereplô tenyészmének alig 6%-ától választottak ki továbbtenyésztésre.

6.16. ábra
A ménenkénti továbbtenyésztésre kiválasztott ivadékszám megoszlása

6.2. A genetikai változatosság jellemzése markerek vizsgálatával
A megôrzendô fajták, állományok jellemzésére számtalan módszer létezik. A tudomány fejlôdésével a szerológiai vizsgálatok, a biokémiai analízisek, a molekuláris
genetika eredményeinek segítségével világosabban lehet látni a fajta történetének, a
küllemtan és a pedigrisztika homályban maradt kérdéseit. Ezek a modern módszerek
katalizátorként hatnak a kevés egyedszámra csökkent fajták belsô genetikai szerkezetének megismerésére, változatosságuk meghatározására, a ritka allélok megôrzésére,
egyszóval integrált genetikai védelmükre.
A fajták genetikai szerkezetének jobb megismerése, a ritka genotípusok felismerése, majd óvása érdekében számos vércsoport, biokémiai polimorﬁzmus és molekuláris genetikai vizsgálat történt az elmúlt idôszakban, akár egyedi szinten is. Mindegyik célja a különbözô allélek felmérése a fajtában, egyrészt a fajtán belüli hasonlóságok, másrészt a fajták közötti különbségek becslése céljából. A vizsgált allélek jól
tájékoztatnak a populáció belsô genetikai struktúrájáról, a homozigozitás mértékérôl,
a szubpopulációk közötti genetikai kapcsolat lehetôségérôl.
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6.2.1. Vércsoport-polimorﬁzmusok
A ló esetében a leginkább polimorf vércsoportrendszert, a „D”-t vizsgálták. Ebben
kilenc allélt sikerült kimutatni, ami jelentôsen elmaradt a nóniusz fajtáétól, sôt a furiosoétól
is. Ennél jellemzôbb, hogy a huculra a „delo” vércsoportallél a jellemzô, s gyakorisága (0,4558) csaknem felért az összes többiével. Sikerült kimutatni a „D” vércsoportrendszeren belüli allélgyakoriság fajtafüggôségét. Ezt igen jól szemlélteti a 6.17. ábra.
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6.17. ábra
A D-vércsoportrendszer allélmegoszlásai

6.2.2. Biokémiai polimorf rendszerek
A biokémiai polimorf rendszerekben (transzferin, albumin, eszteráz, GC, AIB rendszerek) is sajátságos, más fajtáktól elkülönülô helyet foglal el a hucul. A Mezôhegyesen kitenyésztett lófajtáktól való elkülönültségét igen szemléletesen tárja elénk a
6.18. ábra. Ez persze nem meglepô, mert kialakulásának helye, fôképpen pedig használati jellege genetikai izolációt jelentett a fajtának, ugyanakkor szemléletes helyzetet is teremt az utókor számára a fajták közötti különbség kimutathatóságát illetôen.
Jellemzô a fajtára a TfR allél, amely más fajtáknál nagyságrenddel kisebb gyakoriságú. A transzferrinnél elôforduló allélek számában a hucul szegényebb a többi fajtától, kissé utalva kiegyenlítettebb genetikai szerkezetére (a fajtára lényegesen kevesebb genotípus gyakorolt hatást tulajdonságainak rögzôdése folyamatában).
Érdekes módon a „K” albumin allél nagy gyakorisággal mutatkozott mind a hucul
(0,9115), mind a furioso (0,9914) fajtában, anélkül, hogy erre bármilyen magyarázatot lehetne adni. Az F albumin allél egyáltalán nem volt a huculban kimutatható.
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6.18. ábra
A transzferrin rendszer allélmegoszlásai

A GC rendszer alléljai közül a hucul fajtában csak „F” allél fordult elô, az AIB
rendszerben az „A” allél 0,5885 gyakorisággal dominált.
Az eszteráz rendszerben az F és az I allél együttes gyakorisága 0,9867 értéket tett
ki (ebbôl az „I” allél gyakorisága 0,5442), az „S” allél a hiányzó 0,0133 értéket vette fel, míg az M allél, amely kimutatható volt a nóniusz, gidrán, furioso fajtában, a
huculnál nem fordult elô.

6.2.3. DNS-mikroszatellit-polimorﬁzmusok
A mikroszatellitekkel történô genetikai diverzitásvizsgálat megbízható eredményt ad
a fajták e tekintetben vett polimorﬁzmusáról, ezért az elmúlt években számos kutató érvelt a DNS-markerek kutatásának hasznossága mellett. Bár a mikroszatellitek
önálló biológiai funkciója nem ismert, mégis a populációk közötti vagy populációkon belüli rokonsági kapcsolatok feltárásában széles körben alkalmazzák. Egyedekre jellemzôségükkel, a különbözô bázispár-ismétlôdéssel az összehasonlítás biztos
alapját adják. Viszonylag egyenletes eloszlásuk a genomban igen jó lehetôséget nyújt
a genetikai térképezéshez, a nagy markervariabilitást pedig kitûnôen lehet hasznosítani az egyed-, illetve fajtaazonosításban, sôt a genetikai összehasonlításokban is.
A molekuláris genetika, a populációgenetika, a számítógépes technológia utóbbi
évtizedben elért fejlôdése új lehetôséget kínálva megteremtette a DNS-mikroszatellitmarkereken keresztül a fajták, ezen belül az egyedek genetikai diverzitásának meghatározását.
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A DNS-mikroszatellit-markerek további sajátossága, hogy
• locus-speciﬁkusak, nagy a mutációs rátájuk, jelentôs polimorﬁzmus és heterozigótaság jellemzi ôket,
• rendszerint szelekciósemlegesek,
• kodomináns az öröklôdésük,
• egyszerûen és automatizálhatóan analizálhatók,
• sztandardizálható és összehasonlítható eredmények nyerhetôk a kutatás során.
A hucul lófajta hat kancacsaládba sorolható százhét nôivarú egyedének tizenkét mikroszatellit-lókuszát elemeztük. Az AHT4, AHT5, ASB2, HMS2, HMS3,
HMS6, HMS7, HTG4, HTG6, HTG7, HTG10 és VHL20 mikroszatellit-lókuszt
vizstálták. A tizenkét mikroszatellit-lókuszban tizenöt különbözô allélt lehetett azonosítani. Eredményeink jelentôs különbségeket mutattak néhány mikroszatellit-allél
számában (ASB2 mikroszatellit-lókusz tizenhárom alléllal és a HTG7 lókusz négy
alléllal) és allélfrekvencia-értékekben. A kapott adatokat összehasonlítottuk az egyik
legnagyobb genetikai távolságra esô angol telivér fajtával is. Az allélgyakoriságok
értékében itt meglepô eredmények (HTG4, HMS7, HTG7) születtek. Néhány fontosabb megállapítás a következô:
Az AHT4 mikroszatelliten belül (mérettartománya 142–160 bázispár) kilenc allélt
sikerült kimutatni. Ezt a mikroszatellit-lókuszt az AHT4-H allél uralja. Gyakoriak az
AHT4-O és az AHT4-I allélek. Az AHT4-T allél csak az Aspiráns családban, a vizsgálatra került százhét kanca közül egynél fordult elô.
Az AHT5 mikroszatellit-alléljai közül (mérettartománya 126–140 bázispár) hat
allél, (J, K, L, M, N, O) volt kimutatható. Az allélok eloszlása különbözô, jellemzôek
az AHT5-K és az AHT5-M allélok voltak.
Az ASB2 mikroszatellit-lókusz (mérettartománya (237–257 bázispár) az allélszámok tekintetében kiugróan gazdag allélszámmal mutatkozott. Az izolált tizenhárom allél szinte egyenletesen oszlik el, bár az ASB2-G allél csak a 12 Sarata kancacsaládban, az ASB2-M csak az Árvácska kancacsaládban fordult elô.
A HMS2 mikroszatellit-lókusz (mérettartománya 216–236 bázispár) hat allél gazdagságú. Jellemzô allél volt a HMS2-P allél, amelyet a 0,3571-es allélgyakorisági
érték hûen fejez ki. Ezzel szemben a HMS2-I és a HMS2-R allél 0,0268 gyakorisági értéket vett fel.
A HMS3 rendszerben (méerettartománya 148-168 bázispár) hat allél fellelhetô,
nevezetesen a HMS3-I, a HMS3-M, a HMS3-N, a HMS3-P, a HMS3-Q és a HMS3-R.
A különbözô kancacsaládok közötti eloszlása változatos.
A HMS6 mikroszatellit-lókuszon (mérettartománya 158–168 bázispár) öt allélt
sikerült kimutatni, mégpedig az L, az M, az N, az O és a P allélt. A HMS6-M és a
HMS6-P allél az uralkodó.
A HMS7 mikroszatellitnél (mérettartománya 171–181 bázispár) hat allél volt izolálható, mégpedig a J, a K, az L, az M, az N és az O, Kifejezetten jellemzô volt erre
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a mikroszatellit-lókuszra a HMS7-M allél. A HMS7-J és a HMS7-K allél csak az
1 Panka kancacsaládban fordult elô.
A HTG4 mikroszatellit-lókusz (mérettartománya 126–138 bázispár) a kevesebb
allélszámú lókuszok közé tartozik, mindössze öt allélt lehetett izolálni ezen a lókuszon.
Igen jellemzô allélja a HTG4-M és a HTG4-P allél. Megjegyzendô, hogy az Árvácska kancacsalád egy egyedénél az egyik allélhelyen a Q allél is elôfordult.
A HTG6 lókuszhelyen (mérettartománya 75–101 bázispár) hat allélt lehetett kimutatni. Igen gyakori volt a HTG6-O allél. Számottevô gyakorisággal fordult elô a
HTG6-M, nagyon ritka a HTG6-I, és esetenként fordult elô a HTG6-J.
A HTG7 lókusz allélhelyein (mérettartománya 117–125 bázispár) mindössze
négy allélt lehetett izolálni. Ezek a K, M, N, O allélek voltak. Igen nagy az allélgyakorisága a HTG7-K allélnak (0,7938). A fennmaradó részen a többi három allél
szinte egyenletesen osztozik.
A HTG10 mikroszatellit-lókusz (mérettartománya 90–106 bázispár) a gazdagabb allélszámú lókuszok közé tartozik. A kilenc izolált allél jellegzetessége, hogy a
HGT10-R egyedül nagyobb arányban fordult elô, mint az összes többi.
A VHL20 mikroszatelliten (mérettartománya 86–104 bázispár) nyolc allél, az I,
a J, az L, az M, az N, a P, a Q és az R jelent meg. Végül is allélokban igen változatosnak tekinthetô ez a mikroszatellit-lókuszhely.
A felsorolt adatok elmélyedt tanulmányozásával jól érzékelhetô, hogy még a kancacsaládok között is felfedezhetôk bizonyos specialitások, vagy néhány kancacsaládban a mikroszatellitek allélszáma feltûnôen különbözô. Több esetben elôfordult valamelyik kancacsalád tagjánál olyan allél, amely egyetlen más egyedben sem volt kimutatható. Az ilyen tenyészállatok megmentése és szaporítása alkalmas lehet a fajta heterozigozitásának növelése. A vizsgálatokat a szelekció szempontjait kiegészítô
módszerként kell kezelnünk, s a ritka allélek hordozó egyedeinek megkülönböztetett
ﬁgyelmet kell kapniuk a fajtafenntartásban.
A mikroszatellit-lókuszokon elôforduló alléleket összehasonlítva az angol telivér
fajtánál kapott hasonló eredményekkel megállapítható, hogy az angol telivér megﬁgyelt alléljai többségükben egybeesnek a hucul fajtáéval, de az allélok száma a
huculnál általában több. Igen ﬁgyelemre méltó különbséget lehetett észlelni a HMS2
mikroszatellitnél részben az allélszámban, különösen pedig magukban az allélekben
mutatkozott lényeges különbség. A HTG7 mikroszatellit egyes alléljei inkább a gyakoriságukat tekintve jelezték a két fajta között meglévô genetikai különbségeket.
A lókusz „O” alléljének gyakorisága 0,4868 értéket tett ki az angol telivérnél, a
huculnál a „K” allél gyakoriságára 0,7938 értéket lehetett számítani. Néhány, a hucul
fajtában kimutatható allél (E, J, P, Q, R, T) a telivér fajtában nem mutatkozott. Eltérô
allélek voltak jellemzôk a VHL20 mikroszatellit alléljai között is.
E rövid jellemzést kitûnôen szemlélteti a „hucul mikroszatellit” címû négy ábra
és a táblázat is (6.19., 6.20., 6.21., 6.22. ábra és a 6.9. táblázat).
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6.19. ábra
A VHL20 mikroszatellitek allélfrekvencia-értékei (%) a hucul és az angol telivér fajtában
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6.20. ábra
A HMS2 mikroszatellitek allélfrekvencia-értékei (%) a hucul és az angol telivér fajtában
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6.21. ábra
A HMS7 mikroszatellitek allélfrekvencia-értékei (%) a hucul és az angol telivér fajtában
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6.22. ábra
A HTG7 mikroszatellitek allélfrekvencia-értékei (%) a hucul és az angol telivér fajtában
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0,0395
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0,1518 0,0268

0,0658 0,2368 0,5263 0,1316
0,0268 0,4107

Az integrált rendszerekre alapozott tenyésztési módok lehetôséget kínálnak a
génmegôrzés újszerû végzésére, a genetikai sokféleség speciális formájának fenntartására, mindezt a jelenlegi tartás körülményei között. A több tudományterületen felhalmozott tudást hasznosítva az információk bôvebb körének birtokába lehet kerülni, amit beépítve az állattenyésztés megszokott módszereibe, a géngazdálkodás reneszánsza valósulhat meg. A megmentett biológiai sokféleséget az emberiség egyrészt a több és hatékonyabb termelés, másrészt az életminôség javítása érdekében kamatoztathatja. Óvni kell a ritka alléleket, küzdeni kell megmaradásukért a génsodródás veszélyének elhárítása érdekében. Ebben a munkában nem adható fel a fajtatiszta tenyésztés, a pedigrisztika fontossága, a fajta egyéni arculata
(azok a különlegességek, amelyek más fajtákban nem fordulnak elô) és a fenotípus
egyöntetûsége. Ezeknek a módszereknek a felhasználása elôsegítheti a védelembe
került fajta diverzitását, az értékes gének valóságos védelmét, aminek során a fajtákat genetikai értelemben véve mind jobban el lehet távolítani egymástól, így a még
létezô genetikai diverzitás megôrizhetô.

6.3. Mitokondriális DNS-polimorﬁzmusok
Az élô szervezet sejtjeiben több száz mitokondrium található, és ezek a mitokondriumok az energia-anyagcseréért felelôs sejtszervecskék. A sok energiát felhasználó sejtekben különösen sok mitokondrium található, ennél fogva a sejt metabolikus
aktivitása és a mitokondriumok nagyobb száma között határozott összefüggés van.
A mitokondriumoknak a sejtmagtól teljesen független genetikai rendszerük van, a sejtmag genetikai információját egészíti ki. Osztódásuk szorosan nem kapcsolható a sejtmag osztódásához, öröklésmenetében a magi örökléstôl különbözô törvényszerûségek
érvényesülnek. Az önálló genommal rendelkezô mitokondrium az emlôsökben kettôs
szálú, kör alakú DNS-molekula.
A hímivarsejt mitokondriális DNS-e (mtDNS) nem egészíti ki a sejtmag genetikai információját, mivel a hímivarsejteknek csak a feji része jut be a petesejtbe, a
mitokondriumokat tartalmazó nyaki része a petesejten kívül marad és degradálódik.
Ilyenformán az ivadékok mtDNS-üket a petesejt citoplazmájából öröklik, vagyis megkapják az anyjukkal azonos mtDNS-t. A mtDNS ezen ok alapján ad lehetôséget az
anyai származás ellenôrzésére.
A mtDNS nem tartalmaz úgynevezett DNS-intronokat (nem kódoló szakaszokat),
vagy csak nagyon rövideket, és nincs rekombináció. Normál esetben egy sejten belül
a mtDNS-ek nagy része azonos. A mtDNS a belsô membrán belsô felszínéhez közel
helyezôdik, ahol az oxigén szabad gyökök nagyobb mennyiségben képzôdnek, ezál204
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tal sokkal sérülékenyebb és mutációk kialakulására érzékenyebb, mint a magi DNS
DNS-nél kb. tízszer nagyobb a mutációs ráta).
A mtDNS-nek nincs hibajavító rendszere sem, vagyis a kialakult hibák (mutációk) nem kerülnek kijavításra, ennél fogva az igazolható mutációs ráta nagyobb, mint
a sejtmag-genom esetében.
A hibajavító rendszer hiánya miatt a hibák (mutációk) az évszázadok során felhalmozódnak, nyomon követhetôk. A nagy evolúciós rátán túl jellemzô még a mtDNSre a magas szintû polimorﬁzmus. Ennek és az anyai öröklôdésnek köszönhetôen a
mtDNS az anyai származás tisztázásának és a genom evolúciója modellezésnek igen
kiváló és biztos módszere. A nagyobb mutációs ráta alatt azt kell értenünk, hogy azok
80–100 generációnként várhatók, ennél fogva az általában 10–20 generációt átfogó
vizsgálatokban nem kell új mutációra számítani. Ennek köszönhetôen az mtDNS a
fajta történetével és a fajta populációgenetikai szerkezetével kapcsolatban is érdekes
információt nyújt.
A ló 16.660 bázispár hosszúságú, genetikai információval telt mtDNS-e lehetôséget
nyújt az esetleges törzskönyvi hibák kiderítésére is. A mtDNS-analízis képes cáfolatot
adni a római mondásra is, ami szerint „Mater semper certe est”, az anya mindig biztos.
Márpedig, hogy léteznek hibásan rögzített törzskönyvi adatok, azt kellôen bizonyítja egy hasonló vizsgálat a lipicai lófajtában, amely kimutatta, hogy minden hetven törzskönyvi bejegyzés átlagosan egy hibával járt. A teljes lipicai populációt legalább nyolc százalékban érintik a hibás anyai származások.
A származásanalízis során a törzskönyvi adatoknak és a molekuláris genetikai
adatoknak egyaránt van elônyük és hátrányuk. A törzskönyvi adatok az emberi mulasztásokra nagyon érzékenyek, a molekuláris-genetikai adatok pedig a mutációs ráta
függvényei. Miután általában 80–100 generációnként várható érdemleges mutáció,
így a molekuláris genetikai eredmények alapján kevesebb tévedés adódik az anyai oldalon történô származásmegállapításban, mint a törzskönyvi adatok alapján végzett
analízisben. A két módszer együttes alkalmazása teszi lehetôvé, hogy a módszerek
hátrányainak feloldásával aránylag jó áttekintést lehessen kapni az állományokról.
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy vizsgálataink célja a genetikai különbözôségek
felismerése, ami hasznos lehet a fajtavédelmi tervek megvalósításához, a genetikai
státusz megértéséhez, de nyilván a méneskönyvi hibák felderítésére is használható.
Miután a Bukovina és a Galícia fajta Magyarország határterületén fekvô hucul földrôl
terjedt tovább, háborús események sok mindent megsemmisítô hatása tarkítja a tenyésztéstörténetét, s bár nemzeti keretek között, de nemzetközi integrációban folyik a
fajta minél nagyobb genetikai diverzitásának fenntartása, az egyes országokban lévô
és elfogadott kancacsaládok átfedéseket mutathatnak.
Szinte minden ország új kancacsaládokat sorol fel, ötvenhez közelít a családok
száma, s könnyen elôfordulhat, hogy jóval kevesebbel kell számolni. Ezeknek a vizsgálatoknak célja fényt deríteni arra is, vajon a ma önállónak mondott és elfogadott
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kancacsaládok valamelyike azonosítható-e a fajta tenyésztéstörténete II. szakaszában
(1877–1914.) kialakultak bármelyikével.
A hucul ló a hosszú történeti múltú lófajtákhoz tartozik és törzskönyvekben vezetett származása is elég jól dokumentált. Azon kevés fajták egyike, amelyek alig szenvedtek el immigrációt, ezért fajtatisztasága meglepôen nagyfokú. A mtDNS molekuláris genetikai analízise lehetôvé teszi a populáció történetének viszonylagos pontosságú rekonstruálását. Az mtDNS anyai ágon történô öröklôdése útbaigazítást ad a géntartalék megôrzésbe vont egyedek anyai alapítók szerinti csoportjai helytállóságáról.
A mtDNS-vizsgálat lehetôséget teremt a génmegôrzés során felhasználható helyzetfelmérésre, különösen a tekintetben, hogy milyen mértékben sikerült az állomány genetikai változatosságát megôrizni, és vélhetô genetikai varianciáját a vizsgálat idôpontjáig
átmenteni. Így a hazai génmegôrzési gyakorlatban pótolhatatlan jelentôsége van.
A ló genetikai információval telt, 16.660 bázispár hosszúságú, mtDNS-e kettôs
szálú, kör alakú DNS-molekula. Minden tekintetben teljes bizonyosságú eredményt a
teljes mtDNS szekvencia-sorrendjének meghatározása adna. Az esetek nagy részében
erre nem szokott sor kerülni, mert a roppant idôigényen túl a teljes vizsgálat irreálisan költségemésztô, amit a legjobb anyagi forrással rendelkezô genetikai laboratóriumok tudnak csak elvégezni. Általában a mitokondriális DNS egy, hozzávetôlegesen
1000 bázispárú (esetenként hosszabb) szakasza kerül részletes vizsgálatra, de az automatizált szekvenálás során a szekvencia két végénél 100–100 bázispárnyi szekvencia értelmezhetetlenné válik. Értelmezhetô eredményt mintegy 750 bázispár ad.

6.23. ábra
A mitokondriális DNS cirkuláris köre
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A mtDNS cirkuláris körét a 6.23. ábra szemlélteti, amellyel könnyen elképzelhetô
a különbözô szakaszok kimetszése.
E fejezetben megfogalmazott megállapítások mintegy kétszázötven hucul kanca
(sörénybôl szedett szôrhagymákból származó) mitokondriális DNS-e két régiójának
értékelhetô bázispár-analízisére vonatkoznak. A „citokróm b” régióban százhetven feletti, a „D loop” régióban hetven feletti egyed került vizsgálatra, egyben keresve, hogy melyik szakasszal érdemesebb dolgozni, melyik módszer képes pontosabb eredményt adni.
Az egyik szakasz vizsgálatának eredménye egy kör alakú, úgynevezett ﬁlogenetikai törzsfa lett, amelyen ágak találhatóak (tíz elágazódás). Ezeken az elágazódásokon=haplotípusokon az egymáshoz genetikailag leginkább hasonló egyedek (fel-

6.24. ábra
A „citokróm b” régióban vizsgált minták által képzett ﬁlogenetikai törzsfa
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tehetôen azonos kancacsaládba tartozók) kerültek egymás mellé. A vizsgált minták
által képzett ﬁlogenetikai törzsfát az alább közölt 6.24. ábra szemlélteti.
A közel kétszázötven kanca lényegében a teljes magyar tenyészkanca-állomány,
mégis kevesebb attól, mert harminc körüli egyed mintája külföldrôl származott a hazai kancacsaládok pontosítása érdekében.
A mtDNS két különbözô régiója szerinti vizsgálati eredmények egyértelmûen elkülönítik az 1 Panca, a 12 Saráta, a 70 Sekacka, a 86 Deramoxa, a Aspiráns és az
Árvácska kancacsalád. Az eddigi vizsgálati eredmények szerint úgy tûnik, mintha a
4 Kitka és az 5 Ploska, továbbá a 882 Gelnica és a 17 Aglalia azonos haplotípus, ennek megfelelôen azonos kancacsalád lenne. Nem kizárt ezek közös eredete, hiszen a
tenyésztéstörténet erre elegendô alapot adhat. Elképzelhetô, hogy a Wrona azonos a
4 Kitka kancacsaláddal. Ezek a feltételezések megalapozottak is lehetnek, történetesen a Lipicai Lovak Nemzetközi Szervezete törzskönyvek alapján összeállított jegyzékében hatvan kancacsalád szerepel, ugyanakkor az INCO Kopernikusz-projekt keretében végzett kutatás csak harminchét különbözô mtDNS-haplotípust mutatott ki.
Nem lehet és nem célszerû elhallgatni, hogy az egyes haplotípusokba kerül egyedek a törzskönyv szerint máshová tartozó kancák. Ennek több lehetséges oka van.
Elôfordulhat, hogy hibás a törzskönyvvezetés. Hiba lenne ebbôl kiindulni, mert
elôfordulhatott a minta összekeverése (helytelen azonosítót adtak meg pl. egy nagyobb létszámú tenyészetben), további lehetséges ok a kevés mintaszám. Bár a nemzetközi gyakorlattól (1–1 minta kancacsaládonként) eltérôen egy-egy kancacsaládból 3–10 mintát is vizsgáltunk.
A mtDNS másik régiójának vizsgálata megerôsítheti a kapott haplotípusokat, illetve visszaigazolja a törzskönyv szerinti kancacsaládokat. Felveti ugyanakkor a Wydra
és a Bajkalka kancacsalád közös eredetét, és ugyanezt teszi a 2 Lucsina, a 825 Agla
és a Bukovina kancacsaláddal. Kétséget támaszt az 1 Panca és az Árvácska kancacsalád különbözô haplotípusát illetôen.
Ebben a régióban elvégzett vizsgálatok is utalnak „eltévedt” egyedekre.
A „D loop” régió vizsgálata során kapott ﬁlogenetikai törzsfát a 6.25. ábra szemlélteti.
A felvázolt bizonytalanságok eldöntéséhez, a kapott eredmények megerôsítéséhez
vagy cáfolásához további vizsgálatok végzése indokolt. Elsôként több régió (egy másik variábilis szakasz) vizsgálata után kapott eredmények összevetése látszik indokoltnak, az „eltévedt” egyedeknél (a méneskönyvétôl eltérô eredmény esetén) újabb
minták vizsgálatával lehet közelebb jutni a valósághoz. Egyes mintáknál új markerek
alkalmazása is ajánlott lehet, ami közelebb vihet a valós nôivarú alapító létszámhoz.
A hucul fajtának a többi fajtától való elkülönülését és belsô változatosságát a
tudományos eredmények is bizonyították. Nem szabad azonban elfeledni, hogy a
fajták összehasonlításáról készült dendrogramokat a felhasznált alapadatokon kívül feldolgozási módszerei is befolyásolják. Ügyelni kell arra is, hogy kellô számú
és jól megválasztott lókusz alapján kerüljenek számításra a populációk közötti ge208
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netikai távolságok, mert a részeredmények félrevezetôk lehetnek, bármilyen módszerrel is dolgozunk. Figyelembe kell venni, hogy a vércsoportok, a vérben található különbözô polimorf rendszerek, a mikroszatellit és mitokondriális DNS csak
egy részét fedik le a genomnak. Ezek ugyan az információnak tágabb körét nyújt-

6.25. ábra
A „D loop” régióban vizsgált minták által képzett ﬁlogenetikai törzsfa

ják, de a laboratóriumban kapott eredményeket a mindennapi tenyésztôi gyakorlat
adataival egyeztetni kell.
Az emberiség örökségét jelentô génkészleteket
áldozatvállalással is ôrizni kell
az utánunk következô generációk számára.

7. A kis létszámú háziállatfajták,
közöttük a hucul szelekciója
A minél nagyobb hozamra törekvô állattenyésztés legfontosabb eszköze a szelekció. Ennek során a szülôknél értékesebb ivadékok váltják a tenyészállat-állományt,
olyanok, amelyek valószínûsítik a termelési átlag további növekedését. A szülôk és
az ivadékok teljesítménye közötti különbség, a realizált többlethozam szelekciós
elôrehaladásként fogható fel, amire a tulajdonság öröklôdésén túl elsôsorban a minél kisebb szelekciós egység, a minél kisebb kiválasztott ivadékszám van hatással.
Miután egy alapállomány mindig kellôen sokféle, két azonos genotípus ritkán fordul
elô benne, erôteljes szelekcióval látványosan térünk el a kiinduló állomány genetikai
szerkezetétôl. Valójában ez a cél, mert a kiinduló állomány genetikai szerkezetébôl
adódó teljesítmény nem volt elfogadható a tenyésztô számára. A célnak megfelelôen, a
végrehajtott szelekcióval a gén- és genotípus-gyakoriság változtatása történik. A génés genotípus megváltozásának mértéke (és a fajtában rejlô genetikai lehetôségektôl
függôen az iránya) lesz a garancia a teljesítmény változására. A mindenkor meglévô
gén- és genotípus-gyakoriság egy adott fenotípust eredményez. A fenotípushoz társuló teljesítményt a populáció genetikai szerkezetének módosításával, a genetikai
egyensúly megbontásával (a gén- és genotípus-gyakoriság megváltoztatásával) lehet elérni. Másképpen megfogalmazva, egy állomány genetikai szerkezetének megváltoztatására különbözô esélyt kapnak az egyedek az ivadéknemzési folyamatban.
A génmegôrzésben viszont nem cél a gén- és genotípus-gyakoriság megváltoztatása, ellenkezôleg, nemzedékrôl nemzedékre változatlan gén- és genotípus-gyakoriság
tartandó fenn. A géntartalékok megôrzésének feladata az adott fajták átmentése a távolabbi századokba úgy, hogy azok tulajdonságai vagy/és mostani genetikai varianciája
ne változzék. A nemzedékrôl nemzedékre változatlan gén- és genotípus-gyakoriság akkor valósul meg, ha egy kellôen nagy egyedszámú állományban nincs mutáció, nincs
migráció (ki- és bevándorlás), nincs drift, és szelekció sem érvényesül.
Kérdés viszont, hogy megvalósítható-e az élô állományok szelekció nélküli tenyésztése? A válasz, hogy ez a génmegôrzési, génvédelmi célból tartott állományok210
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ban sem valósítható meg, mert a populáció tulajdonságainak fenntartása érdekében
bizonyos szelekcióra ezeknél is szükség van. Ha a szelekcióval felhagyunk, az adott
teljesítményhez szükséges gén- és genotípus-gyakoriság változik meg. Csakis a szelekció tudja fenntartani azt a génszerkezetet, ennek kifejezôdéseként megjelenô genotípust, ami a fajtára jellemzô volt. A szelekció szüneteltetésével könnyen széteshetnek azok a génkombinációk, amelyek az elért teljesítményt genetikai oldalról megteremtették, felborul a genetikai struktúra, elvész a fajta. Feltehetôen hamisítás is lenne
a szelekció nélküli tartás, hiszen a háziállatok tenyésztésének sok évezrede alatt sohasem fordult elô, hogy a szülôpárok mindegyikének azonos esélye lett volna az ivadéklétrehozási folyamatban. Éppen ezért, ha legalább megközelítôleg eleget teszünk
a fajtának (technológiának) megfelelô szokásos ivararány beállításának, szükségképpen szelekciót végzünk. A nôivarú létszámot sem lehet a végtelenségig növelni, a bármi okból létszám felettieket ki kell zárni a tenyésztésbôl. Ennek elmulasztása esetén
random párosítással és 1:1 ivararánnyal folytatva az állománymegôrzést, a háziállatfajták története során sohasem létezett állapotot idéznénk elô.
Kétségtelen, hogy a szelekció szükségszerû, de elvei nem azonosak a teljesítményre tenyésztett fajtáknál alkalmazottakkal.
• Selejtezendôk azok az egyedek, amelyek fenotípusukban nem mutatják a fajta évszázadok alatt rögzült legfontosabb értékmérô tulajdonságait. Ezek éppúgy értendôk a küllemi fajtabélyegekre, mint a teljesítménymutatókra, továbbá
a vérmérsékleti tulajdonságokra is. Mindazokra a tulajdonságokra szelektálni
kell, amelyek eredetileg a fajta jellemzôi voltak, de természetesen nem lehet
cél az egyoldalú teljesítménynövelés, mert ezzel már génállomány-szûkítést
idéznénk elô. A teljesítménymutatókra való szelekció a megváltozott használatban egyre nehezebb. A fajtát ugyanis egy speciális használati forma alakította ki, ami a megváltozott körülményekben lényegében elveszett. Megszûntek
a régi szelekciós okok (használati formák), megváltozott az a röghatás is, ami
kielégítôen szelektálta a fajtát. Óriási felelôsség olyan használati módot (és kipróbálási formát) találni, ami az eredeti tulajdonságokra szelektál. Csaknem kilátástalanságba kerülnek, megváltozott genotípus-gyakoriságúak lesznek mindazok a fajták, amelyeknek tenyésztôi a megváltozott követelmények közepette
nem találják meg az eredeti értékmérô tulajdonságokra szelektáló új használati formát. Nemcsak a nevét, hanem a génállományát is ôrizni kell a fajtának.
Ennek folytán olyan hasznosítási lehetôségen is indokolt gondolkodni, ami általában nem szokásos, vagy amire korábban nem volt példa. Ez kétségtelenül
kihívás a tenyésztônek és a fajtafenntartásért felelôs tenyésztôszervezetnek.
• Az állatok szelekciójában mindkét ivarnál rendkívül fontos a származás ﬁgyelembevétele. A génrezerv-állományoknál ez valamelyest más jelent, mint
az egyre nagyobb fenotípusos teljesítményért tenyésztett fajtáknál. A legnagyobb genetikai diverzitás feltétele mellett kell érvényesülnie a szelekciónak.
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A megôrzendô populáció genetikai diverzitása az effektív populációméret mellett az alapító állatok számának a függvénye. Az alapító egyedek közötti variabilitás határozza meg a fajta génállományának gazdagságát és a genetikai tartalékok kimerülésének folyamatát.
A törzsek, családok genetikai egyensúlyát fenn kell tartani. A hucul esetében
ez annyit tesz, hogy mind a hét törzsét tenyészteni kell, és a fajtafenntartás során elônyben részesítendô egy ritka törzs kisebb hibákkal terhelt egyede a létszámában gazdag törzs még oly kiváló hímivarú egyedével szemben is.
Ugyanez az elv érvényesül a kancacsaládok esetében is. A lehetô legtöbb alapítóra visszavezethetô csoportot kell fenntartani. A népes kancacsaládok egyedei között (Magyarországon például az Aspiráns, az Árvácska és a Sarata) lényegesen nagyobb szelekciós nyomást kell alkalmazni, mint a ritka kancacsaládok (Sekacka, Wrona, Tatárka) esetében. A szelekció során nem az egyedek
nemzedékváltását tartjuk szem elôtt, hanem a genealógiai vonalakat és családokat igyekszünk szigorúan kézben tartani. Állománynövelés nélküli fajtáknál/állományoknál ez megköveteli valamennyi tenyészállat utódjának felállítását a következô generációban Egy adott kancacsalád tenyészállata cserélendô
(szelektálható), ha helyette típusában és használatában az eredeti típust jobban
közelítôt lehet tenyésztésbe állítani.
Egyetlen tenyészállat sem kaphat nagyobb szerepet egy másik rovására, legyen
is az bármilyen kitûnô egyébként! Ez ellenkezik a megszokott, más jellegû tenyésztéshez igazodó tenyésztôi magatartással, hiszen egy egészen kiváló apaállat megszületése a tenyésztés csúcsa, sokszor hosszú idôt kell várni egy ilyen
felbukkanására. Egy tenyészállat túlságos szerephez juttatása viszont a kis létszámú populációkban a gén- és genotípusgyakoriság szûkülésel jár, miközben
rövid nemzedékváltáson belül megnehezíti, olykor lehetetlenné teszi a rokontenyésztés elkerülése érdekében végzett párosításokat.
Tenyészetek feletti, a fajta egészére kiterjedô szelekciós elvbôl következnie
kell(ene), hogy ugyanahhoz a törzshöz vagy kancacsaládhoz tartozóan legalább
két tenyészetben legyen tenyészállat. Ennek genetikai diverzitásvédelmi okai
vannak, ha az egyik helyen kiesne a tenyésztésbôl az egyed, és nincs megfelelô
ivadék a pótlásra, a törzs vagy a kancacsalád ne vesszen el, a továbbiakban is
fenntartható legyen.
Figyelembe kell venni különbözô, esetleg kis számban elôforduló morfológiai
tulajdonságokat, és gondoskodni kell ezek fennmaradásáról. Nem szabad valamilyen tenyésztôi ízlésnek érvényesülést hagyni a variancia szûkítésére. Ilyen
lehet például a hucul végtelen gazdag színvariációjának a megôrzése. Húsz
évvel ezelôtt szinte csak a pej színnek különbözô árnyalatai voltak jelen, alig
akadt egérfakó, különösen világos egérfakó. Ma talán már sok is van belôle, de
mogyorófakót vagy feketét alig lehet találni. Hiba lenne a tarka visszaszorítá212
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sa Lengyelországban, de a mai populáció 50%-nyi tarka színe is kedvezôtlen
génfrekvenciáról tanúskodik. Eltûnni látszanak a dús sörényû egyedek. Vitathatatlan, hogy a sörény rendben tartása ebben az esetben nehezebb, de a fajta
fenotípusában ez megtalálható volt.
• Kétségtelen, hogy ezek a morfológiai jellemzôk a ló elsôdleges értékmérô tulajdonságaira nincsenek hatással, de miután jellemzôje volt egykor a genotípusnak, és a genotípus lehetô legkevesebb változással való fenntartását végezzük, ezek is szelekciós szempontoknak tekintendôk.
• Nagyon jól felhasználhatók a szelekcióban a különbözô polimorf rendszerek
is (vércsoport, fehérje, egyéb biokémiai polimorﬁzmusok, DNS). Rendszeres nyomon követéssel ellenôrizhetôvé válnak allélgyakoriságok, feltûnnek a
ritka allélok és az ezekre irányuló tenyésztéssel elkerülhetô ezek elvesztése.
Megôrzésükkel növekszik a fajta genetikai diverzitása, és a biokémia, majd az
immunogenetika további fejlôdésével az elsôdleges értékmérô tulajdonságokkal összefüggésben is fontos megállapítások történhetnek.
A 7.1. ábrán a szelekciónak a géntartalékok megôrzésében alkalmazható típusa
látható, a szelekciós haladásra törô és a géntartalék megôrzését szolgáló szelekció
közötti különbséggel együtt.
Összegezve tehát, védettségbe került élô állatfajták fenntartásában a szelekció elkerülhetetlen, de gyakorlati megvalósítása merôben eltér a teljesítményorientált fajtáknál alkalmazott szelekcióhoz mérten. Ami az elôbbinél a szelekció célja, a gén- és
a genotípus-gyakoriság, ezzel a génszerkezet lényeges megváltoztatása, addig a védett fajtáknál a gén- és az allélgyakoriság-veszteség elkerülése a cél, a fajta teljes
génkészletének a védelme a fô szempont. Bár a fajta értelmezése nem zárja magába
a változatlanság fogalmát, ezzel együtt a szelekció során esélyt kell adni a védett fajta hosszú távú fennmaradásának.
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7.1. ábra
Szelekció a génmegôrzésben (fenotípusos varianciagörbék)
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8.1. A hucul eredeti tulajdonságait ôrzô használata
Az egyes lófajták létrejöttének oka valamilyen gazdasági érdek kielégítése, ami egyben a fajta fejlôdésének is a mozgatója. A lófajták sorát a hadászat igénye hozta létre és formálta évszázadokon át. Viszonylag kevés azoknak a fajtáknak a száma, amelyeket más igény karolt fel, és fejlôdését évszázadokon át képes volt befolyásolni.
A hucul a hucul vidék lakosságának kezén kialakult lófajta, de nem tudta elkerülni a hadsereg befolyását. Az Osztrák–Magyar Monarchia katonai kötelékében állt kiváló hippológusok rendkívüli hatást gyakoroltak a fejlôdésére, megôrizve megjelenésében, életmódjában és hasznosításában minden más fajtától eltérô jellegét. Ennek
köszönhetô, hogy fenotípusos megjelenését, munkahasználati értékét, pszichikai tulajdonságait máig megbízhatóan örökíti át ivadékaira.
Történhetett volna másképpen is. Egy ideig úgy tûnt, a haszontalan szú sorsára
jut a fajta, de mire ez bekövetkezett volna, megindultak a világban a génmegôrzési
folyamatok.
Az urbanizált társadalmak érdeklôdése egyre nagyobb mértékben fordult a hagyományos, a kipusztulástól fenyegetett, immár géntartalékot képezô háziállatfajták felé,
és változékonyságuk fenntartása, genetikai értékük tisztázása, majd dokumentálása
mellett foglalt állást. Tette ezt azért, mert ezek a fajták emberi munka termékei, emberi generációk egymásra épülô munkájának következményei, egyben esztétikai értékek hordozói, továbbá egy adott ország állattenyésztési kultúrtörténetének különleges és fontos dokumentációi.
A világ háziállatai genetikai elszegényedésének megakadályozása a múlt század
közepe óta globális tevékenységgé fejlôdött, az egész világon elkezdôdött az állattenyésztési géntartalékok védelme.
A génmegôrzés szoros nemzetközi összefogására és kiterjedésére jó példaként
hozható fel az alább közölt táblázat, amely szembeötlôen érzékelteti mindazt, ami a
géntartalékok védelmében a XX. század közepe óta történt.
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Néhány fontos esemény a hagyományos háziállatfajták védelmében
1959.

USA

Symposium on Germ Plasm Resources Chicagóban

1961.

Magyarország

Az általános géntartalék eszméjének felvetése.
Az elsô magyar szürke törzstenyészetek kijelölése a fajta fenntartása
céljából. Hortobágy, Kunhegyes.

1963.

Magyarország

Az „ôshonos és régen honosult” háziállatfajták támogatott fenntartásának
kezdete. Budapest.

1968.

Franciaország

1972.

Svédország

1973.

Anglia

Párizsban a Bioszféra Konferencia (Biosphère Conference) ajánlást tesz a
háziállatfajták védelmére.
A stockholmi környezetvédelmi konferencia (Conference on the
Environment) javasolja a veszélyeztetett háziállatok katalógusának
elkészítését.
Megalakítják a RARE BREEDS SURVIVAL TRUST-ot Londonban.

1977.

USA

1980.

Olaszország

1982.
1982.
1982.

1982.
1983.

1983.

1988.
1989.

1989.

1990.
1991.

Az American Minor Breeds Conservancy nevû szervezet megalakulása a
veszélyeztetett háziállatfajták védelmére. Központja Pittsboro NC (új neve
American Livestock Breeds Conservancy).
A FAO technikai konzultációja Rómában. Az egész világról meghívott
szakemberek jelenlétében rendkívül jelentôs konferencia zajlott le. Kiadott
elôadásai ma is a géntartalék-védelem ABC-jét képezik.

Ettôl kezdve számíthatjuk a szervezett génvédelem idôszakát.
Megalakul az ÖNGENE, a régi háziállatfajták megôrzésével foglalkozó
osztrák szervezet. Székhelye Wels.
Svájc
Svájcban (St. Gallenben) „Pro Specie Rara” néven egyesület alakul a
háziállatfajták védelmére.
Német Szövetségi A régi háziállatfajták védelmére német szervezet alakul: Neve:
Köztársaság
„Gesellschaft zur Erhaltung gefährdeter Haustierrassen”. Székhelye
Witzenhausen.
Magyarország
Nemzetközi konferencia: „A géntartalékok szerepe az állatfajok és -fajták
megôrzésében” címmel Debrecenben.
Olaszország
Rómában a FAO és UNEP közös szakértôi bizottságot hoz létre
a géntartalékok védelmére. (FAO/UNEP Joint Expert Panel on Animal
Genetic Resources)
Magyarország
Az elsô szakértôi továbbképzô tanfolyamot e témakörben huszonhárom
ország részvételével a FAO és az Állatorvostudományi Egyetem rendezte,
Budapesten.
Olaszország
A római székhelyû FAO megalapítja az elsô regionális génbankokat
Afrikában. (Etiópia)
Egyesült
Coventry közelében a Warwick egyetemen a RARE BREEDS SURVIVAL
Királyság
TRUST konferenciáján elhatározzák egy társadalmi alapon mûködô
világszervezet létrehozását. RBI = RARE BREEDS INTERNATIONAL
Magyarország
Négy állam képviselôinek részvételével Bugacpusztán megalakul a
DAGENE, azaz a Danubian Countries Alliance for Gene Conservation in
Animal Species.
Skócia
A 4. Edinburghi Alkalmazott Genetikai Világkongresszus két vitaülést
szervez a géntartalékok védelmének a tárgykörébôl.
Magyarország
A háziállatok géntartalékainak védelmére szervezett elsô
világkonferencia Budapesten, az Állatorvos-tudományi Egyetemen.
Ausztria
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1992.

Brazília

1998.

Románia

2007.

Svájc

2010.

USA

A Rio de Janeiro-i környezetvédelmi világkongresszus kimondja, hogy a
háziállatok is részei a világ biodiverzitásának.
A SAVE nemzetközi konferenciát rendezett a Kárpátok vidékének növényi
és állati génmegôrzésérôl a bukovinai Szucsaván.
A FAO értékelô konferenciája a genetikai források felhasználásáról a
világon. (Interlaken)
Az American Livestock Breeds Conservancy kiadja a védendô házillatfajták
legújabb „prioritás” listáját (Pittsboro North Carolina).

Hogy a régi háziállatfajták fenntartásának kérdésköre mennyire elterjedten él és
fontos szerepet tölt be a gondolkodó emberek mindennapjaiban, jól demonstrálja a háziállatok génvédelmével foglalkozó néhány fontosabb nemzetközi intézmény is. Ezek:
FAO:

Food and Agriculture Organization – Az Egyesült Nemzetek Mezôgazdasági
és Élelmezési Világszervezete
RBI:
Rare Breeds International – Világszervezet a veszélyeztetett háziállatfajták védelmére
RBST:
Rare Breeds Survival Trust – Angol Szövetség a veszélyeztetett háziállatfajták védelmére
DAGENE: Danubian Countries Alliance for Gene Conservation in Animal Species –
Magyar kezdeményezésre létrejött egyesület a kis létszámra csökkent állatfajták védelmére a dunai országokban
GEH:
Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen – A régi
és veszélyeztetett háziállatfajták védelmének német egyesülete
SAVE:
Saveguard Agricultural Varieties in Europe – A háziállatok és a termesztett növények védelmére alakult európai egyesület (Sankt Gallen)
AMBC: American Livestock Breeds Conservancy – Az Egyesült Államokban alakult szövetség a pusztuló háziállatfajták védelmére
(ERFP): European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources – Állatgenetikai Erôforrások Európai Regionális Központja
(CBD):
Convention on Biological Diversity – Biodiverzitási Konvenció
Nemzetközi egyezmények a fajták fenntartásának fontosságát is kimondják.
E helyen utalunk az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi világkongresszusra,
amelynek középpontjában az áll, hogy a háziállatok is részei a világ biodiverzitásának
és felhívást intézett a kormányok felé a háziállatok genetikai diverzitásának védelmére, egyben egy világegyezmény aláírására.
A hucul eddigi fennmaradása a fenti gondolatok mentén cselekvô tenyésztôknek
köszönhetô. Az, hogy akár a következô századra is átmenthetô legyen, talán egyik
legfontosabb feltétel a hasznosítási formájának megtalálása. A régi szelekciós okok,
hasznosítási formák megszûnésével, a megváltozott röghatás mellett ezt a legnehe217
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zebb feladatnak lehet tekinteni. Ha ez nem sikerül, elvész a fajta (nemcsak a hucul,
hanem minden egyes kis létszámra apadt fajta). Lehetetlen a génmegôrzési támogatásokra alapozni, egyrészt mert az a fajtafenntartáshoz nem elég, másrészt okszerûtlen
használat nélkül átalakul a fajta, elvész a fajtát kialakító genetikai szerkezet. Alapvetô
törvényszerûség, hogy egy adott hasznosítás mellett stabilizálódott génszerkezet nem
az állatnak, hanem az állat használójának kedvez. Ha megszûnik az eredeti használati forma, megszûnik a tulajdonság erôsítésére irányuló szelekció, nem lesz, ami fenntartsa az azt elôidézô génszerkezetet. A fajta átalakul.
Amikor használatról beszélünk, rendkívül fontos a használat milyensége. Csakis az a használat elfogadható, ami az eredeti génszerkezetre szelektál. A megváltozott életfeltételekben sikeres használati mód meghatározásánál is a fajta értékmérô
tulajdonságaiból kell kiindulni. Ha ismert, hogy milyen értékmérô tulajdonságot kell
megôrizni, akkor fontos lesz, hogy a ló használójának is kedvére legyen ez a használati forma, ellenkezô esetben szabadul a fajtától. Leegyszerûsítve, lehetne a meredek
hegyoldal sziklapárkányain 100 kg teherrel, napi több órás utat megtéve, ôrizni a lépésbiztonságot és az állóképességet, de létezik ennek ma realitása? Létezne manapság olyan lóhasználó, aki ebben örömét lelné?
A helyes használati forma megtalálásához célszerû sorba venni a fajta egyes
értékmérô tulajdonságait.

8.2. Fajtajelleg, típus
A fajta minden jellemzésében olvasható, hogy típusában, megjelenésében máshol elô
nem forduló, egyedülálló állatfajta. Miben nyilvánul ez meg?
• Zömök termetében, ami a bordák hatalmas íveltsége, erôs csontozata miatt sohasem kelti csökött ló benyomását. Erôs csontozata a mészben gazdag legelôknek
(takarmányozásnak) köszönhetô.
• Acélkemény patáiban, ami a hegyi terepen, a patkó nélküli tartás, a munkavégzés hatására alakult ki.
Ezekre viszonylag egyszerû szelektálni, s erre valók a tenyészszemlék, állatbírálatok. Mert a küllemi bírálatok célja eldönteni, mennyiben felel meg az állat
• a tenyészállattal szembeni általános és speciális követelményeknek,
• a fajtaleírásnak, a kívánatos típusnak,
• ivadékain keresztül az ôrzendô fajtajellegnek,
• a fajta ﬁzikai adottságai javításának,
• a populáció fejlesztésének.
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A küllemi bírálat még nem a használatra való alkalmasságról szól, hanem a
típusmegôrzés fontosságáról, a fajtát jól ismerô bírálóról, és minôsíti a lovat felkészítô
tulajdonost. Szakszerû bírálattal a típus, az egyes küllemi jegyek, az ezeket kialakító gének és génkapcsolatok ôrizhetôk.

8.3. Igénytelenség, ellenálló képesség
A mai kor emberének töredéke (a mindenkori lakosságnak legfeljebb egy százaléka) kerül kapcsolatba az állati termék elôállításának folyamatával, akár élelmiszeralapanyag-termelésrôl, akár tenyész- vagy haszonállat-elôállításról van szó. A lovat
használó az ember komfortigényébôl indul ki, legyen szó az állat elhelyezésérôl vagy
annak takarmányozásáról. Általában olyan, nem az állat fajtájának megfelelô tartást
és takarmányozást teremt a lova számára, ami annak elpuhulásával, hasznos élettartama csökkenésével jár.
A hucul nem igényli az állandó istállózó tartást, a tápanyagban koncentrált takarmányokat. Télen, a legzordabb hidegben (ami egyre ritkábban fordul elô Magyarországon) is legfeljebb három oldalról zárt, de bôségesen almozott, mindig száraz fekhelyet kínáló fészert igényel. A zárt, meleg, ammóniával és párával telt istállók aláássák ellenálló képességét, gyakran az egészségét is.
Gyakran elkövetett hiba az energiában gazdag takarmányokkal (abrakokkal) folytatott túlzott etetés. Az állat elhízik, nincs rendszeres mozgása, napi több tíz kilométeres úton végzett nehéz munkája is elmarad, ennél fogva természetes, hogy munkáltatása kezdetén erôbombaként kell semlegesíteni, s nyomban rábélyegzik kezelhetetlenségét. Kialakulásának eredetei körülményei között a természeti viszonyok
nem tették lehetôvé a gabonafélék termesztését, az a kevéske, ami az ottani talajviszonyok és gazdálkodási feltételek mellett megtermett, az embernek kellett. A ló
emésztôrendszere a rostban gazdag takarmányok kiváló emésztésére állt rá, a rostokból felszabaduló szerves savakból fedezi energiaszükségletét. Közepes táplálóanyagú tömegtakarmányon is (ami nem rossz minôségû takarmányt jelent) kiváló tápláltsági állapotban tartható, s az emésztôrendszerben gyorsan bomló keményítô hiányában munkáltatása is egyszerûbb.

8.4. Könnyû kezelhetôség
A fajta legfontosabb értékmérô tulajdonságainak egyike a könnyû kezelhetôség.
A kezelhetôséget a takarmányozás és a tartás mikéntje ugyan némileg befolyásolja,
de jelen értelmezésben a genetikai meghatározottságra kell gondolnunk. Nevezetesen
ne legyen a lovas tudása iránt igényes a hucul. A múltban, elsô virágzásának idején
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könnyû kezelhetôségét a korabeli leírásban rögzített mondatok jól visszatükrözték:
az asszonyok és a gyerekek is lovon járnak. Jóllehet az akkori asszonyok és gyerekek az állattal való bánásmód terén jóval tapasztaltabbak voltak, mint a mostani emberek, mégis bátran lehet állítani azt, hogy a hucul könnyû kezelhetôségének, illetve
az erre való szelekciónak a gyerekek általi lehetséges használatban kell megnyilvánulnia (8.1. és 8.4. kép). Olyan használati módot kell bevezetni a fajta értékmérô tulajdonsága biztonságos fennmaradása érdekében, ami elsôsorban a gyerekeknek vonzó, élményt nyújt és sikereket ad. Az osztrák és lengyel, olykor cseh lovardák használják is a fajtát a gyerekek lovassá nevelésében. Nagy kár, hogy a hazai, gyermeklovagoltatással foglalkozó vállalkozások alig-alig használják a fajtát, ami részben a
lovaglásoktatás szellemiségébôl táplálkozik. A többség a nagyon népszerû díjugrató
sportra szándékszik lovast nevelni, az oktatási formát is ennek rendelik alá. Kétségtelen, hogy a huculnál a díjugrató-sportra eredményesebben alapozó fajták is léteznek.
A cseh Huzul Club legalább két évtizedig használta a fajtát a mozgáskoordinációs zavarban szenvedô gyerekek állapotának hatékony javítására. A hazai lovasterápia
is minden bizonnyal nyomban megkedveli a fajtát, ha esélyt ad magának a fajta e tu-

8.1. kép
Könnyû kezelhetôség, lépésbiztonság, feltétlen munkakészség jellemzi a hucul lovat.
Fotó: Erdélyi Bálint
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8.2. kép
A könnyû kezelhetôség és a bátorság tesztelése a libikókán. Fotó: Haga Zsuzsanna

lajdonságáról meggyôzôdni. A célszerû, kiterjedt használattal a tenyésztés is sokat
nyer, mert a kezelhetôség tekintetében mindenben megfelô tenyészállatok ôseit nagyobb szerephez juttathatja a fajtafenntartás során.

8.5. Feltétlen munkakészség
A cserben nem hagyó engedelmesség, az elhullásig tartó odaadás pontos jelzôje és leírása a fajta feltétlen munkavégzésének. Erre a tulajdonságra a fajtát változatlanul tesztelni, szelektálni kell, olyan feladatok sorát kell neki szabni, amely ébren tartja az azt
befolyásoló géneket. Azok a hétköznapi feladatok, amelyek teljesítését naponta elvárják
a lóhasználók a lovuktól, legyenek azok pónik, félvérek vagy más kislovak, nem veszik
igénybe a hucul fajta különleges tulajdonságát. A hucul olyan feladat könnyû elvégzésére képes, amit temperamentumos fajták csak különleges képzettséggel hajlandók
elvégezni. Ilyen lehet a függô hidat modellezô akadály, a billenô pallón való átkelés
(nevezhetjük libikókának is), a meredek piramis, sötét, szûk folyosóba való belovaglás, egy útvesztôn történô keresztülhaladás, szokatlan talajon, mélyebb patakon történô
átkelés vagy egyszerûen csak egy függönyös kapu. Az ilyen akadályokat csak a kiváló munkakészségû lovak hajlandók tétovázás nélkül leküzdeni (8.1., 8.2. és 8.3., kép).
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8.3. kép
A feltétlen munkakészség az ilyen akadályoknál is megmutatkozik. Fotó: Csépányi Balázs
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8.4. kép
A gyermek rábízhatja magát a huculra és a szülô is nyugodt lehet. Fotó: Haga Zsuzsanna

8.6. Lépésbiztonság
A lépésbiztonság az az értékmérô tulajdonság, amelyet a mai általános lóhasználat
nem kénytelen megkövetelni a lótól. Viszont ez a hucul egyik értéke, ez a tulajdonság jelentette és jelenti ma is a fajta különlegességét. Ezt az értékmérô tulajdonságot megkülönböztetett ﬁgyelemmel kell óvni, mert itt van a legnagyobb különbség
a hucul föld és a mai használati tér felszínviszonyai között. Éppen ezért a legkönynyebben elveszíthetô értékmérô tulajdonság. Gondos fajtafenntartással megtalálhatók azok az akadálytípusok, amelyek megépítésével és használatukkal a fajtát eme
követelmény elé lehet állítani. Ilyen, amikor a talajon elhelyezett apró rönkök között
kell átlovagolni a lovasnak. De a lépésbiztonságot modellezi a cikcakk palló, a magasított palló, sôt a függô híd is. A ló nem érzékeli a mélységet, így aztán akkor, ha
15–20 cm-re a talajtól felemelnek egy keskeny pallót és a lónak errôl nem szabad lelépnie, akkor bizony a lépésbiztonság tesztelésére kerül sor, a lovas pedig nem érzi
magát veszélyben. Ha ez a palló még cikcakkban is van, különösen nehézzé teszi a
teljesítendô feladatot (8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9. és 8.10. kép).
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8.5. kép
A lépésbiztonság és a feltétlen munkakészség egyidejû megnyilvánulása. Fotó: Csépányi Balázs
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8.6. kép
Áthaladás alacsony átjárón. Fotó: Csépányi Balázs

8.7. kép
Áthaladás vizesárok feletti pallón. Fotó Haga Zsuzsanna
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8.8. kép
A zárható kapu nyitása az átlovaglás elôtt. Fotó: Haga Zsuzsanna

8.9. kép
A lépésbiztonságra kiválóan szelektál a rönkök közötti átlovaglás. Fotó: Németh Zoltán
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8.10. kép
A cikcakk fegyelmezettséget, lépésbiztonságot, jó munkakészséget követel a lótól
Fotó: Németh Zoltán

Ha egy 6–10 méter hosszú akadályban a polietilén palackok helyettesítik az apró
rönköket, máris a környezeti ingerek közömbössége irányába kezdôdik el a szelekció.

8.7. Közömbösség hirtelen fellépô környezeti ingerekkel szemben
Ha a meredek sziklán, a keskeny hegyi ösvényen vagy a zúgó hegyi patak medrén átkelve egy hirtelen felröppenô madárra vagy egy szikladarab robajszerû mélybe zuhanására
élénken reagált volna a munkáját végzô hucul ló, akár egy oldalirányú megugrással, vagy
elôre szökelléssel, nyomban a mélybe zuhant volna lovasával vagy málhavezetôjével
együtt. Ezt nem engedhette meg a korabeli lóhasználat. Évszázadok alatt eltûntek azok
az egyedek, amelyek a környezeti ingerekre adott heves válaszreakciókat örökítették.
Olyan használati módot kell tehát modellezni, amely ôrzi ezt a tulajdonságot. Ilyen az
elôbb már felhozott polietilén palack, mert vele ugyan a lépésbiztonságra irányuló tesztelést végezzük, de a ló lába alól erôs hangadással térnek ki a palackok. A váratlanul jött
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inger sok lófajtában heves reagálást váltana ki, a huculnak viszont a ﬁatal gyereket változatlan tempóban kell vinnie a hátán. Nemcsak ez, hanem a hirtelen felbukkanó, sokszor mozgó tárgyak is elôidézhetik az élénk reagálást, vagyis az eddig jellemzett helyzetekben bekövetkezô szokatlan környezeti inger jó szolgálatot tesz.

8.8. Állóképesség
Ma már nem kell a huculnak sok-sok kilométeren át, nehezen legyûrhetô utat megtennie 100 kg körüli málha hordásával, ezért az állóképesség megôrzése is különleges feladat elé állítja a tenyésztôt. Nincs is mód arra, hogy a fajta valamennyi egyede ennek a modellezô erôpróbának legyen kitéve, de a tenyészménjelöltek készségvizsgáját állóképességi tesztként kell kezelni. A tereppálya hossza meghaladja a hét
kilométert, természetes akadályokkal tarkított és közel 200 méter szintkülönbséget
kell áthidalni a feladat teljesítése során (8.16. és 8.17. kép).

8.11. kép
Bár a hucul fogat Krakkó fôterén parádézik, Aggtelekrôl gyalogmenetben került ide
Fotó: Bagyinszki Zoltán
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Az állóképességrôl
visszaigazolást lehet
kapni a több száz kilométer távú fogat vagy
nyereg alatti túrákról
is. Jellemzô példának
hozható fel, amikor az
Agg teleki
Nemzeti
Park két kancája (Ousor
Edina, Ousor Lankás),
2003-ban, az Aggtelek–
Gladiszów közötti, változatos terepfelszínû,
8.12. kép
302 km-es utat négy
Az Aggtelek–Gladiszów út egyik pihenôje
Fotó: Az Aggteleki Nemzeti Park Szívességébôl
és fél nap alatt tette
meg (8.12. kép). A következô napon a fajtának rendezett gálán mindenféle fáradság jele nélkül valóban
„vígan” ügettek az utánuk akasztott rönkhordó hegyi szekér elôtt. Ez a táv 2005-ben
egy másik összetételû fogattal megismétlôdött. Elôtte, 2004 augusztusában, három
hucul kanca a régi sóút mentén, a Kazincbarcika–Wielicska közötti 400 kilométeres
útszakaszt teljesítette (8.11. és 8.13. kép).

8.13. kép
A régi sóúton Wieliczka városba megérkezve egy fúvószenekar felvezetésével haladó fogat
Fotó: Bagyinszki Zoltán
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Kevesek elôtt ismert, pedig vastag könyvben adott számot úti élményérôl, a lovak
teljesítményérôl a német Manfred Schulze, aki 1996-ban egy Pietrosu IX-72 kancával és egy Pietrosu IX-55 herélttel sikeres világkörüli utat tett meg. A két Lucsináról
származó ló a több mint 7000 kilométeres távot sántaság, illetve kólikás fájdalom
nélkül teljesítette.
Egészen friss élmény, hogy Magyarország (Aggteleki Nemzeti Park munkatársai), Szlovákia, Csehország, Lengyelország meghívott hucul tenyésztôi és lovasai
(tizenöt fô), bizonyítandó a Kárpátok hegyi lovának máig tartó páratlan ügyességét,
kitartását, hogy a több mint 500 kilométeres táv nem kihívás a fajtának, a saját szórakozásukra, Aggtelekrôl a lengyelországi Gladiszówba lovagoltak. Nem mindennapi lovastúrát teljesítettek
néhány nap alatt. Néhol
kômorzsalékos talajon,
máskor jókora kôdarabok
között, meredek lejtôkön
és sziklás hegyi utakon
keresztül jutottak fel a
Murányi-fennsíkra, majd
a Dedinki-tavat érintve a
Mlinki-tóhoz és tovább
is. Nemcsak a lovasok,
hanem a lovak is kitûnôen
érezték magukat! Ezek
az ember szórakozását szolgáló szabadidôs
programok segítik a fajta népszerûsítését. Új
lóhasználókat nyernek
meg, hozzájárulnak a sikeres fajtafenntartáshoz
(8.14., 8.15. kép).
Az értékmérô tulaj8.14. kép
donságokra szelektáA 2013. évi túra néhány résztvevôje köves talajon várromhoz
lovagol. Fotó: Az Aggteleki Nemzeti Park szívességébôl
ló használati/kipróbálási
módok jellemzésébôl az
derül ki, hogy a manapság célszerû használati módnak egy speciális terepakadálynak
(sajátságos militarynak) kell lennie. A lengyelek vetették fel elôbb, de Magyarországon fejlesztették ki azt a sajátságos használati formát, amit ma huculösvénynek nevezünk, és 2013-ban már hatodik éve került megrendezésre Huculösvény Baráti Találkozó néven, évente több helyszínen.
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8.15. kép
A hegyek sziklás, köves útjait a hucul patája jól viseli. Fotó: Az Aggteleki Nemzeti Park szívességébôl
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A huculösvény összetett teljesítménypróba (készségvizsga), amelyet változatos terepfelszínen, 2000 m-tôl 16 000 m távolságig, tizenhat számozott természetes vagy
mesterséges akadállyal kell megépíteni. A tizenhat akadályból tizenkettônek felállítása meghatározott és kötelezô, a többi akadályt a tetszôleges akadályok listájából
kell kijelölni. A verseny szervezôje új akadálytípusokat is bevezethet, versenyenként
maximum kettôt, amelyeknek a leírását és rajzát legalább két hónappal a verseny
idôpontja elôtt nyilvánosságra kell hoznia.
Az akadályok közötti legrövidebb távolság 30 m. Az idôjárás, a terep- és a talajviszonyoktól, a lovasok korától függôen 140–220 m/min iramban kell lovagolni a pályát. Bármely akadály alapidônél hamarabb történô befejezéséért nem jár jutalompont. Az alapidô túllépése esetén, egészen az idôhatár eléréséig minden megkezdett
másodpercért hibapontot kap a lovas. Valamennyi szakaszon kijelölt összes kötelezô
áthaladási helyen, kapun, akadályon, beleértve azok elemeit és/vagy opcióit, alternatíváit, egymás utáni sorrendben kötelezô áthaladni.
A versenyben adható maximális pontszám 80 pont, akadályonként 2–8 pont között
változhat az akadály nehézsége, elhelyezkedése és az idôjárási viszonyoktól függôen,
a tizenhat akadály szabályos megtételéért járó maximum 80 pont megtartása mellett.
A lovak készségvizsgájának tekinthetô, szórakoztató lovastalálkozón kizárólag
a harmadik életévüket betöltött, fajtatiszta hucul lovakkal indulhatnak a gyerekek
tizenkét éves korig (nincs terepszakasz, csak pálya, a tizenkét akadályból álló pályán
nincs ugrás, a kapun nincs retesz, a magasított palló 20 cm-nél nem lehet magasabban).
Az ifjúsági lovasok (13–18 éves korig) tizenhat akadályból álló pályán terepakadályokat is teljesíthetnek. Az egyre nagyobb igénnyel jelentkezô felnôtt korú lovasoknak tizenhat akadályból álló terepen kell a lovakat lovagolniuk, a szintidô azonos teljesítése, illetve azonos hibapontszámok esetén összevetésre kerül sor.
A pálya teljesítése jelentôs tapasztalatot és tudást igényel a lovastól, alapos ismereteket feltételez lova képességeirôl, teljesítôképességérôl, aktuális állapotáról és
kiképzettségérôl.
A méneknek a Jósvafôn kialakított, 7400 méter hosszú, változatos terepfelszínû,
részben már jellemzett akadályok valamelyikét tartalmazó, szinte kivétel nélkül természetes akadályokat kell leküzdeniük a tenyésztésbe állíthatóság feltételeként.
A táv teljesítése önmagában is az állóképességet, a tüdô- és szívkapacitást, összességében pedig valamennyi olyan értékmérô tulajdonságot kialakító gént vagy/és génkombinációt teszteli, amelynek egykor is jelen kellett lennie a fajtában.
A kancák is teljesíthetik ezt a távot, de részükre elfogadható a 2600 méter hoszszú, többségükben mesterségesen kialakított akadályokkal és tökéletes funkcionalitással kialakított pálya is (8.16. kép).
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8.16. kép
A szigetcsépi huculösvénypálya GPS-képe

8.17. kép. A ménvizsga tereppályájának GPS-képe. Fotó: Német Zoltán
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Úgy tûnik, ebben a génmegôrzô tevékenységet alapozó használati módban megtalálta a fajta önmagát. A huculösvény a legtöbb „eredeti” tulajdonságra szelektál, akadályai kitûnôen ébren tartják a speciális teljesítményért felelôs géneket, ôrzik azokat a génkapcsolatokat, amelyekben a Hardy–Weinberg-egyensúly nem a magára hagyott populációkra jellemzôen alakul. A gyerekek körében ez a használati mód
végtelen népszerû, sok sikerélményt ad nekik. Egy-egy kancavizsgán, huculösvény
baráti találkozón 50–70 lovas vonul fel, felhôtlen örömmel tölti el napját (8.18. kép).

8.18. kép
Huculösvény baráti találkozón megjelenô lovasok felsorakozása. Fotó: Haga Zsuzsanna

Ez a teljesítményvizsga a military sportnak alapoz, és a fajtához illô használati
módból következôen nem szándékszik a díjugratásra való alkalmasság irányába szelektálni a fajtát (8.19. kép). A huculnál is megkérdôjelezhetetlen az ugrásra való készség, egy erdôvel tarkított hegyvidéki terepen már csak az esetleges fakidôlések miatt is szükség lehet erre. A fajta viszont csak vesztes lehet a minél magasabb akadályok leküzdésére irányuló versenyben, mert erre a használatra számos jobb fajta áll
rendelkezésre. Tévúton járnak mindazok, akik a huculösvény akadályaiba is több és
elsôsorban magas akadályokat igyekeznek becsempészni, mert az ilyen jellegû felada236
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tok képtelenek az eredeti értékmérô tulajdonságra szelektálni. A sportot alapvetôen
fontosnak tartva és tudva, hogy a képzett huculok a gyermeksportban nagyszerûen
helytállnak, nem a kiugró sportteljesítmény elérése a cél. Génmegôrzést végzünk,
sportolva, szórakozva.

8.19. kép
Átkelés a patakon keresztül vetett pallón. Fotó: Haga Zsuzsanna
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8.20. kép
Tömeg, erô, lendület! Ez jellemzi a hucult. Fotó: Haga Zsuzsanna
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A huculösvény az a használati mód, amelyben a fajta eredményein, sikerein keresztül a lovas is sikerélményre számíthat. Kerülni kell azokat a kipróbálási formákat, amelyekben a hucul elveszítheti magas szintû teljesítményét. Egy ilyen helyzetben a fajtán túl a gyerek is veszít. Sikerélmény nélkül a gyerek elfordul a lovassporttól, elfordul a hucultól.
Az utóbbi idôben a huculösvény-készségvizsga elkerülhetetlen szüneteiben a jó
mulatság kedvéért bevezettük a huculpólót. Ez a játék önfeledt örömet szerez a gyereknek, miközben hihetetlen módon javul az ülésbiztonsága. Bár a huculpóló nem képes a
fajta eredeti értékmérô tulajdonságai többségére szelektálni, kizárólag a génmegôrzés
nézôpontjából kevesebb a haszna, mégis a mai használatba beillesztendônek véljük
éppen a gyerekeknél egyes lovagolási elemek játékos elsajátítása érdekében (8.21.,
8.22. és 8.23. kép).

8.21. kép
Itt mindenki nagyszerûen szórakozik. Fotó: Németh Zoltán

A fajta könnyû kezelhetôségére egészen jól szelektál a lovasíjászat. Számos lovas hagyományôrzô szervezet van, közöttük sok olyan, amely a lovasíjászatot szolgálja. Ha a hitelességre szándékozunk törekedni, aligha találhatnánk rátermettebb lovat, mint éppen a hucult. Néhány helyen egészen kiváló sikereket érnek el a fajtával
(8.24., 8.25. és 8.26. kép).
A fajta a póni fogatsportban is nagyszerûen megállja a helyét. Polan Zaﬁr, Polan
Nóri (tartalék Polan Nomád), két aggteleki tenyésztésû kanca, 2003-ban a Póni
Fogathajtó Országos Bajnokságban Kovács Dávid hajtásával II. helyezett lett. Ugyan239
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8.22. kép
Felnôttek szívesen játsszák a huculpólót. Fotó: Németh Zoltán

8.23. kép
Télen is nagyszerûen lehet ûzni a huculpólót. Fotó: Németh Zoltán
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ez a fogat 2005-ben a Kistapolcsányban rendezett nemzetközi championátus keretében meghírdetett nemzetközi fogatverseny több számában I. helyezést ért el.
Ma Lengyelországban két aggteleki tenyésztésû hucul kanca a fogathajtó bajnokság élvonalába tartozik. Vagyis a fajtában a képesség adott, a lehetôség felkínált.
Csak remélni lehet, hogy egyszer a pónifogathajtóink is felfedezik maguknak (8.27.,
8.28., 8.29. és 8.30. kép).

8.24. kép
A nyílzápor résztvevôi elôtt felsorakoztak a huculokon ülô íjászok is
Fotó: Németh Zoltán

8.25. kép
Minden használati
formában képesek megülni
a gyerekek a hucul lovat
Fotó: Németh Zoltán
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8.26. kép
Fajtahasználati bemutatón is népszerû a lovasíjászat. Fotó: Csépányi Balázs
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8.27. kép
Kistapolcsányban, fogatversenyen, érkezés a vizesmedencébe. Fotó: Csépányi Balázs

8.28. kép
Itt csak vizen át. Biztosan keresztülmennének a tûzön is. Fotó: Csépányi Balázs
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8.29. kép
Terepen az akadályok között. Fotó: Csépányi Balázs

8.30. kép
Kovács Dávid sokat tett a fajta népszerûsítéséért. A két kanca meghálálta a hajtó bizalmát.
Ma törzskancák az aggteleki ménesben. Fotó: Csépányi Balázs

244

8. Génmegôrzés sportolva, szórakozva

8.31. kép
Jól mutatnak mind a négyen. Fotó: Haga Zsuzsanna

Napjainkban elsôsorban a sport felé tekintgetnek a huculhasználati körök
(8.31. kép), de Lengyelországban, Szlovákiában az erdôgazdaságok munkalóként
továbbra is kitartanak mellette. Az adott terepviszonyok mellett elsôsorban a faközelítésben tartják nélkülözhetetlennek. Ez a használati forma a fajta fennmaradása szempontjából fontos, de meggyôzôdésünk, hogy általa a fajta teljes genetikai
diverzitása nem védhetô meg, sôt olyan tulajdonságokra is szelektál, amelyek nem
voltak jellemzôk a fajta fénykorában. Csak akkor van fajtamentô szerepük, ha a munkalovak a génmegôrzés szabályai szerinti tenyésztésbôl kerülnek ki.
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