SZÍNES

Lovasturisztikai

fejlesztések Jósvafőn

ÍRTA TRUNGEL LÁSZLÓ
Jósvafő a hazai hucultenyésztésben központi szerepet tölt
be. Az itt található 160 egyedet
számláló ménest az Aggteleki
Nemzeti Park tartja fenn. A
ménes szervesen kapcsolódik a
nemzeti park saját területeinek
kezeléséhez. Hazánkban a természetvédelmi szempontú területkezelések – nemzeti parkjaink
jellegéből adódóan – sok esetben
hagyományos környezetkímélő
gazdálkodást jelentenek, mivel a
legtöbb esetben ember alakította
táj értékeinek megőrzésére irányul. A fajta igényeiből adódóan a
rideg ménes egész évben szabadon
él a fennsíki jellegű legelőterületen. Fenntartása a gazdálkodás bevételeiből, illetve az uniós
mezőgazdasági támogatásokból
megoldható. Az egyéb lovas aktivitások, mint a lovasoktatás,
a versenysport, szemlék, versenyek rendezése, a kipróbálásra,
sporteredményekre alapozott
tenyésztői munka működőképes
rendszerré állhat össze a lovas
idegenforgalom fejlesztésével.
Az Aggteleki-barlang idegenforgalmának kiszolgálására alapult szálloda, étterem és
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egyéb kiszolgáló egységek szabad kapacitásának kihasználása
a lovasturisztika komplexitását,
színvonalát különösebb beruházások nélkül emelte magasra.
Egyben meghatározza a visszajáró vendégek igényeit. A kapcsolódó szolgáltatások széles választéka teszi színessé egy-egy
csoport lovaglás utáni pihenését
vagy esti szórakozását. Maguk a
lovasturisztikai szolgáltatások is
széles körűek. A tömegturizmus
kiszolgálására szolgáló programok között a térségbe érkező
turisták, osztálykirándulók és a
nem kifejezetten lovas csoportok
számára fogatos programokkal állunk rendelkezésre. Legkedveltebb
szolgáltatásaink egyike a fogatos
méneslátogatás, ahol a vendégek
a szabadon legelésző ménest nézhetik meg, ember által alig járt
természetes környezetükben. A
barlangba érkező nagyobb csoportok, osztálykirándulók kedvelt
kiegészítő programja a vezetőszá-

ras lovaglással egybekötött lovas
kocsis faluséta, ahol amellett,
hogy a vendégek közelről megismerkedhetnek a fajtával, Jósvafő
műemlék jellegű faluképét csodálhatják meg kényelmes fogatokról.
Nyerges szolgáltatásaink a már
említett vezetőszáras lovaglástól – amit bárki kipróbálhat – a
lovasoktatáson, a számos terepi
programon keresztül a többnapos csillagtúráig terjednek. Kezdő
lovasok számára terepi sétatúrákat szervezünk, míg az ügyesebbek részt vehetnek a kilencven
egyedből álló kancaménesünk
esti összeterelésében és reggeli
kihajtásában. A közel kétórás
lovaglás alatt a vendégek átélhetik

a csikósok életének szépségeit. Terep- és túralovaglásaink egyik, talán legfontosabb jellemzője, hogy
akár egy egész napot is eltölthet
lóháton a vendég anélkül, hogy a
civilizáció bármilyen nyomával
találkozna. Források, patakok,
szurdokok, széles mezők és erdei
utak, pihenők teszik változatossá
a lovaglást. Lehetőségünk van
vendéglovak mobilbokszban való
elhelyezésére, valamint húsz lovas részére tudunk hucul lovat
biztosítani. A lovagolni nem tudó
családtagok fogattal kísérhetik a
lovasokat. Többnapos program-

