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Vigyázz, kész, rajt – huculösvény!

Az

egykoron mezőgazdasági és erdészeti
munkát, a katonaságnál és a hucul parasztnál málhás szolgálatot ellátó hucul
lovak napjainkban már egyre kevesebbet „dolgoznak“. Ám legyen szó bármilyen sportról – akár díjugratásról, akár militaryról –mindenhol a jó munkakészségű és jó ugróképességű lovakat keresik, így
szinte nyíl egyenes út vezet a huculokhoz.
A megmérettetésre pedig kiváló alkalom az úgynevezett „huculösvény“, mely leginkább egy sajátságos, a fajtához igazodó militaryként jellemezhető.
Ez a hasznosítási forma, melyben ló és lovas egyaránt jól érzi magát képes átmenteni a fajtát a jövő
számára, miközben egyértelműen az egykori értékmérő tulajdonság(ok)ra fókuszál.
A technika fejlődésével a hucul kisló tenyésztésében is átalakultak a tenyészcélok. A magyarországi hucul tenyésztésben az ősi jelleg megtartása, az
egykor szükséges értékmérő tulajdonságokra végzett szelekció, a kancacsaládok és mén geneológiai
vonalak megtartása útján is a genetikai sokféleség
megőrzése a cél, és egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a lovak sportteljesítményére. A hucul fajtának a huculösvény kiváló, sportbéli kipróbálással ugyan, de az eredeti értékmérő tulajdonságok
fenntartása lehetséges vele.

Huculösvényen magyar hucul kisló először 2005ben indult Gladyszówban; a magyarországi versenyzést 2008-tól számítjuk, hiszen akkor hirdettek az országban első ízben huculösvényt – rögtön
hármat is! Az Aggteleki Nemzeti Park szívében,
Jósvafőn található a magyarországi hucul kisló birodalma, itt található a tenyésztési szempontból
kimagasló fontosságú gén nucleus állomány. A hegyek közt megbúvó, festői kis falu határában található akadálypálya 2008-tól áll a versenyzők és a
látogatók rendelkezésére. Az akadályokkal jól ellátott pályán évi rendszerességgel kerül megszervezésre a huculösvény, de a terület kiválóan alkalmas
a mindennapi edzésre és gyakorlásra, de az ANPI
edzőinek segítségével arra is, hogy az érdeklődők
saját maguk tapasztalják meg, milyen végigmenni
a huculösvényen. Az akadályok leküzdésében pedig a ménes jól képzett lovai segítenek szívesen.
A huculösvény az a versenytípus, amely hasonlít az
eredeti használati módhoz, hiszen a pálya egy extrém nehézségű hegyi terepet modellez: árok feletti
és magasított pallókkal, meredek le-és feljárókkal,
természetes és mesterséges ugrásokkal.

Néhány éve a Krakkói Egyetemen hoztak létre
egy olyan akadályversenyt, amely lehetővé teszi
a hucul lovak teljesítményének korrekt mérését
(biztosléptűség, megbízhatóság, irányíthatóság).
Az akadályverseny néhány év alatt nagy népszerűségre tett szert szülőhazájában és a környező hucul
tartással foglalkozó országokban is. Ugyanakkor
nem csupán a teljesítményvizsgálati rend részeként
lett népszerű, hanem mára már mint önálló sporteseményt is nyilvántartjuk.
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Fotó: Kopencsik Miklós
A cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
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A huculösvény pályahossza 1000 m-től 16.000 méterig terjed, melyen 16 természetes és mesterséges
akadály található. Ezt a pályát kell lónak és lovasnak minél pontosabban és minél rövidebb idő alatt
teljesítenie. Az iram fontos tényező, 120-240 méter/
perc között állapítják meg a pálya lovaglásának idejét, az akadályok és a terep nehézsége alapján.
A pályán található természetes és mesterséges
akadályok pedig oly módon kerülnek kialakításra,
hogy azok teljesítésén keresztül mérhetővé váljon
a lépésbiztonság, a kitartás, a munkakészség, a
pontos rálovaglás, az engedelmesség, vagy akár a
ló könnyű kezelhetősége is.
A huculösvény több kategóriában is elérhető a
versenyzők számára:
A kategória: gyermekverseny, célja a gyerekek lovassportra és a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló nevelése. A kategórára kiváló felkészülést
jelent az ANPI által szervezett tavaszi és nyári lovas
tábor, melyek során nyílik a huculösvény akadályainak kipróbálására.
B kategória: célja fiatal lovak és lovasok huculösvény
sportra való felkészítés.
C kategória: klasszikus, a felnőttek számára kiírt
huculösvény versenyszám.
D kategória: célja a klasszikus lovassportok (díjugratás, military) irányába történő orientáció, hibaidős
pontozású versennyel.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága 366 540,51 € európai uniós támogatást nyert a MagyarországSzlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatási rendszeréhez benyújtott
HUSK/0801/131/0037 regisztrációs számú pályázati program keretében. A projekt elszámolható
összköltségéből a pályázati célok megvalósítására az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság számára 292
372,51 €, míg a határon túli partner, a Szlovák Hucul Klub számára 74 168 € áll rendelkezésre.

Fotó: Kopencsik Miklós

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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Közös és tradicionális fajta méneseinek lovas és ökoturisztikai
együttműködése

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság eredményes pályázatának (Közös és tradicionális fajta
méneseinek lovas és ökoturisztikai együttműködése, HUSK/0801/131/0037) középpontjában a
lovasturisztikai szolgáltatások fejlesztése áll. Ennek
keretében tovább bővült a huculösvény akadályparkja, de a látogatók most már korszerű és biztonságos felszerelés igénybe vételével próbálhatják ki
a huculösvényt.
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2012.
augusztus 17-19. között valósítja meg a hucul
lovasnapokat – ekkor a gyakorláson és a pályáa
kipróbálásán túl lehetőség nyílik a 4 kategórában
szervezett verseny megtekintésére, valamint a versenyzőkkel való tapasztalatcserére is.
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A 2009. 12. 23. és 2012. 04. 30. között megvalósítandó projekt a már meglévő szolgáltatások továbbfejlesztésére,
a határon átnyúló együttműködésre épül. Mind az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, mind a Szlovák Hucul Klub
lovasturisztikai szolgáltatásainak középpontjában a huculok állnak, a projekt megvalósításának célja tehát ezen
szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztése, annak népszerűsítése, a vendégkör bővítése valamint a közös
rendezvények szervezése.
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság számára a sikeres támogatási program kiváló lehetőséget biztosított a
Kúria Oktatóközpont és Lovasbázis infrastrukturális fejlesztésére és a lovas ágazathoz kapcsolódó, minőségi
eszközök beszerzésére is. A megvalósítás során az ANPI hangsúlyt fektetett a biztonságra, így a lovasoktatással
és egyéb lovasturisztikai szolgáltatások megvalósításához elengedhetetlenül szükséges felszerelések (nyereg,
kantár, heveder, stb.) mellett védőfelszerelésekkel is bővült az eszközpark. Az ANPI egyik legnépszerűbb programja
a hucul ménes látogatása – a szolgáltatás minőségi fejlesztése érdekében új társaskocsik beszerzése is teljesült,
így már a lóháton, vagy akár gyalogosan szervezett túrák mellett kisebb csoportok lovaskocsival is felkereshetik
a szabadban tartott állatokat.
A közös rendezvények szervezésének és lebonyolításának érdekében rendezvénysátrak és mobilboxok is
beszerzésre kerültek – ezek mindegyikét az ANPI és a Szlovák Hucul Klub közösen használja.
Az Aggteleki Nemzeti Parkról és a fejlesztési programról bővebb információ a www.anp.hu,
valamint a www.anp.nemzetipark.gov.hu oldalakon található.
További információ:
Veress Balázs ANPI Igazgató
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 001
e-mail: info.anp@t-online.hu
Közös és tradicionális fajta ménesinek
lovas és ökoturisztikai együttműködése
HUSK/0801/1.3.1/0037
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