A jósvafői

hucul ménes
Magyarország legnagyobb hucul törzstenyészete az Aggteleki Nemzeti Park területén, Jósvafőn található. A természeti környezet, valamint a
helyi adottságok ideális környezetet biztosítanak a ridegen tartott ménes igényeinek kielégítésére. A hegyvidéki jellegű terepen végzett folyamatos munka, az állandó szabadtartás rendkívül ellenállóvá teszi a helyi
huculállományt.
ÍRTA BURINDA TAMÁS,
HURSTHOUSE DÓRA
Ez a Kárpátok gyűrűjén túl
másutt elő nem forduló hegyi
ló több évszázados múltra viszszatekintő primitív fajta, amely
eredetileg a Kárpátokban, a Tisza,
a Prut, a Cseremosz, a Borodina
forrásvidékén, Bukovina, Galeicia
Magyarország határterületén élő
hucul nép kezén alakult ki.
A II. világháború után Magyarországon a huculállomány
egyedszáma jelentősen lecsökkent, gyakorlatilag néhány gazdánál, mezőgazdasági használatban
maradt fenn pár egyed. Az 1970es években a Fővárosi Állat- és
Növénykert akkori igazgatója,
dr. Anghy Csaba a szívügyének
érezte a fajta megmentését, a
genetikai állomány megőrzését.
Összegyűjtötte a még fellelhető

44 lovasélet

tiszta vérű hucul lovakat, és tenyésztési kísérletbe kezdett velük.
Később, 1986-ban ez a csekély
állomány került az Aggteleki
Nemzeti Park Igazgatóságához,
s 1997-ben – külföldről vásárolt
tiszta vérű egyedek segítségével –
itt is megindulhatott a tervszerű
tenyésztés. A törzstenyészet ma
is az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság és a Fővárosi Állat- és Növénykert közös tulajdonában van.
Jelenleg közel 200 hektáron
legel a ménes, a téli takarmány
begyűjtésére még további 800
hektárt kezelünk. Napjainkban
az állomány 163 egyedből áll,
ebből 7 fedezőmén, valamint 56
tenyészkanca van tenyésztésben.
A hucul lovak három helyen
tekinthetők meg a nemzeti park
területén:
Jósvafőn a Kúria Lovasbázis a
tenyészet központja, ahol a fiatal

lovak betanítása történik, illetve
itt vehetők igénybe lovasturisztikai
szolgáltatások is. A bokszokban
láthatóak a tenyésztésben résztvevő fedezőmének, a fogatos, illetve
nyerges munkalovak.
A Gergés-bércen található a
kancaménes, ahol a kancák csikóikkal szabadon járják a legelőt. A legnépszerűbb programok a „Fogattal
a hucul méneshez”, valamint a „Tereplovaglás”, aminek kiinduló vagy
végcélja a ménes meglátogatása.
A szinpetri állattartó telepünkön a fiatal méncsikóknak a régi
tsz istállója ad otthont. Itt folyik
a nevelésük, napközben pedig a
telep mellett található legelő biztosítja a táplálékbázisukat és fedezi
mozgásszükségletüket. Az idén
került felállításra a telepen két fedeztető karám is, ahol háremszerű
rendszerben történik a méneskoncepciónak megfelelő fedeztetés.
Hucul ménesünkben lehetőség
nyílik a fentieken túl számos lovas
programban való részvételre. 2010ben közel 2000 látogató vette igénybe programjainkat. Lovasturisztikai
szolgáltatásaink mellett vállaljuk
hucul lovak betanítását nyereg alá
és fogatba, valamint kancák fedeztetését, illetve bértartását legelőn,
bokszban vagy karámban.
Sok látogatót vonz még a
nemzeti park által megrendezett
„Huculösvény” verseny, amely
nem csupán speciálisan erre a

lófajtára kidolgozott látványos és
izgalmas sportesemény, hanem a
fajta teljesítményvizsgálatának
is része. Az idei évben augusztus
6-án kerül megrendezésre.
Sikeres pályázatának köszönhetően az Aggteleki Nemzeti
Park Igazgatóság a Szlovák Hucul
Klubbal közösen valósítja meg
HUSK/0801/1.3.1/0037 azonosító
számú, „Közös, tradicionális fajta
méneseinek lovas és ökoturisztikai
együttműködése” című programját. A „Magyarország–Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007–2013” keretében
megvalósítás alatt álló projekt
összköltsége 368 640,5 euró, melyből az ANPI 294 472,5 euró támogatásban részesült. A fennmaradó összeg a Szlovák Hucul Klub
tevékenységeinek megvalósítását
támogatja. A program hosszú távú
célja a hucul lovak génmegőrzése
(a tenyészállomány minőségének
fenntartása, javítása) és a fajta széles körben történő megismertetése
a már meglévő szolgáltatások továbbfejlesztésén és határon átnyúló együttműködésen keresztül.
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