
A hucul kisló 
egyedülálló mind 
meg je lenésé -

ben, mind életmódjában. 
Fajtajellege megnyilvánul 
kisebb termetében – így 
az egyáltalán nem éb-
reszt félelmet a lovagolni 
vágyó gyermekekben –, 
gyakran nehéz, mégis 
szép alakú csontos fe-
jében, húsos pofáiban, 
ellenállóképességében. 
Ez, a  Kárpátok gyűrűjén 
túl másutt elő nem forduló 
hegyi ló több évszázados 
múltra visszatekintő szí-
vós, jól terhelhető fajta, 
amely eredetileg a Kár-
pátokban, a Tisza, a Prut, 
a Csemosz, a Borodina 
forrásvidékén, Bukovina, 
Galícia Magyarország határterületén élő hucul nép kezén 
alakult ki. Már 1876-ban azt írták róla, hogy bátran húzza 
terhét a meredek hegyoldal ösvényein, biztosan lépked a 
szakadékot áthidaló pallón, és vígan üget a vadregényes 
tölgyesek és fenyvesek hűvös útjain. Málhás, teherhor-
dó hasznosítása a II. Világháború után is felmerült, mára 
azonban ez a feladata háttérbe szorult. Nyugodt, türel-
mes, barátságos vérmérséklete a munka mellett ideális 
szabadidő lóvá, könnyű kezelhetősége a gyermekek ál-
tal igencsak közkedvelt  állattá teszi. A gyermekekkel való 
együttműködése jól látható az ún. huculösvény, valamint 
a gyermekügyességi verseny során is, amikor is egy elő-
re kijelölt pályán, az akadályok között mérik össze tudá-
sukat a lovak és a lovasok.

Az Aggteleki Nemzeti Park területén közel 200 hektáron 
legel a ridegen tartott ménes. A hegyvidéki jellegű tere-
pen végzett folyamatos munka, az állandó szabadtartás 
rendkívül ellenállóvá teszi a helyi huculállományt, mely 
jelenleg 167 egyedből áll. 2011-ben 10 csikó született; a 
kancák Éjfél, Eper, Eső, Ékszer és Emma névre hallgat-
nak, míg a mének az Erős, Éber, Eposz, Eleven és Este 
nevet kapták. A Gergés-bércen található a kancaménes, 
ahol a kancák csikóikkal szabadon járják a legelőt.
Amellett, hogy a Kúria Lovasbázisban jól felkészült ok-
tatók segítségével lovagolhatnak az érdeklődők, nagyon 

népszerűek a „Fogattal a hucul méneshez“ és a „Terep-
lovaglás“ programok is, melyek kiinduló, vagy végcélja a 
ménes meglátogatása. Közkedveltek a bentlakásos lo-
vas táborok is, melyek időpontját az iskolai szünetekhez 
igazítjuk (2012-ben 3 alkalommal is várjuk az érdeklődő-
ket: április 5-8., július 15-21., illetve a július 22-29. közötti 
időpontokban)
Sikeres pályázatának köszönhetően az Aggteleki Nem-
zeti Park Igazgatóság a Szlovák Hucul Klubbal közösen 
valósítja meg a HUSK/0801/131/0037-es regisztrációs 
számú, „Közös, tradicionális fajta méneseinek lovas és 
ökoturisztikai együttműködése“ című pályázati prog-
ramot, melynek célja a hucul lovak génmegőrzése (a 
tenyészállomány minőségének fenntartása, javítása) 
és a fajta széles körben történő megismertetése a már 
meglévő szolgáltatások továbbfejlesztésén és a határon 
átnyúló együttműködésen keresztül. 

További információ: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság,
Kúria Lovasbázis. 3758 Jósvafő, Táncsics u. 1.
Tel.: +36 48 350 052, Fax.: +36 48 506 001
info.anp@t-online.hu, www.huculmenes.hu
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Magyarország legnagyobb hucul törzstenyészete az Aggteleki Nemzeti Park területén,
Jósvafőn található. A település központjában található Kúria Lovasbázisban történik a fiatal
lovak betanítása – és a lovasturisztikai szolgáltatások keretében a gyermekek lovagoltatása is.
Itt találkozunk leggyakrabban ezzel a kérdéssel is: miért éppen a hucul?

Miért éppen a hucul?

Fotó: Kopecsnik Miklós

Fotó: Kopecsnik Miklós A cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. www.husk-cbc.eu * www.hungary-slovakia-cbc.eu


