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1. BEVEZETÉS - TÉMA FELVETÉSE

Egy ember gyermekkori fantáziálásából, álmodozásából a legritkább esetben
lesz valóság. Azon ritka kivételek közé tartozom, akinél azonban a gyermeki
vágyak valóra váltak. Amióta az eszemet tudom, lovakkal szeretnék foglalkozni,
tenyészteni. Azonban a haflingi fajta szeretete kizárólag a véletlenen múlt.
Barátnőm -akkori edzőm útmutatásai során találkoztam előszőr a fajtával, itt
vettem

először

szemügyre

ezen

kislovak

elképesztő

alkalmasságát

a lovasoktatásra legyen szó akár felnőtt, akár gyermek sportolni vágyóról.
A fajtát az egyöntetű külleme, a csodálatosan különleges színe igen vonzóvá
teszi a lovagolni vágyók számára. Kifejezetten barátságos, együttműködő
természete csak fokozza a közelebbi barátkozás során kialakult kellemes
benyomásainkat. Robosztus termete, de mégis emberközeli marmagassága nem
ébreszt félelmet a kisebb gyermekekben sem, azonban egy meglett férfi számára
sem kelti apró póniló benyomását. Emiatt, és majd minden sportágban nyújtott
teljesítménye okán válik igazi családi lóvá, hiszen a családfő kikapcsolódását
ugyanúgy szolgálhatja, mint gyermekek versenyambícióit – legyen szó akár
a díjlovaglásról, akár a western sportról, akár a military sportágban
jeleskedésről. Fogathajtásban is igen szép eredményekkel büszkélkedhet, nem
elhanyagolható szempontként nem telik sok időbe a színben összeillő fogat
összeválogatása. Univerzális kislóként hazájában hagyományosan rendeznek
minden szakágban versenyeket csak a haflingi fajta egyedeire kiírva.
Tenyésztése is igen széles körű, a Haflingi Világszövetség (Fohlenhof EbbsHaflinger Pferdezuchtverband Tirol) alá sok tenyésztő egyesület tartozik,
egymás eredményeit, munkáját figyelembe veszik, lelkes társként folytatják
kedvenc fajtájuk tenyésztését. Hazai viszonylatban tenyésztése mondhatni
gyermekcipőben jár, mennyisége, minősége, diverzitása hagy még némi kívánni
valót maga után.
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Dolgozatom megírásának célkitűzése gyakorló haflingi lótenyésztőként, hogy
1

rávilágítsak a fajta hazai tenyésztésének lehetőségeire, jelenlegi
követelményeire, szakpublikálására, népszerűsítésére a kiváló használati
tulajdonságai alapján;

2

összehasonlítsam a fajta eredő törzskönyvét vezető osztrák Tenyésztési
Programot a hazaival, az EU állattenyésztési rendelete (2018 évi)
bevezetésének értelmében;

3

jellemezzem a fajta magyarországi tenyésztő szervezetének, a Póni és
Kislótenyésztők Országos Egyesületének Tenyésztési Programját
gyakorlati megvalósulása folyamatában;

4

vizsgáljam a továbbtenyésztésre kijelölt ménvonalakat, tenyészmének
hazai helyzetét, pótlási lehetőségeit;

5

vizsgáljam a fajta genetikai betegségeinek kiszűrésére szolgáló eljárások
alkalmazásának módjait, jelenlegi helyzetét egy esetleges távlati
lehetőséggel.

5

2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
A hazai mezőgazdaság a magyar ember számára mindig is több volt, mint egy
profittermelő ágazat. Gondoljunk csak az őseinkre, akiket a ló emelt ki
a környező országok népei közül. Úgy intellektuálisan, mind szakrálisan, és
mind fizikailag, hiszen lovon ülve több fejjel kimagaslunk a „gyalogok” közül.
A magyar ember egy szomatikus, sejtszintű kapcsolatot ápol a lovával és ezen
keresztül a mezőgazdasággal, amit öreg hiba lenne csak az elérhető maximális
gazdasági haszon szempontjából vizsgálnunk. A magyar ember élete
a mezőgazdasághoz kötődik, a „magyar paraszt” – természetesen nem pejoratív
értelemben – maga az agrárium. Magyarország éghajlata, domborzata, növényi
és állatvilága predesztinálja a családi gazdaságok létrejöttét, a magyar ember
szokásmódja, habitusa nem is enged mást. Ebbe a környezetbe szinte önmagától
beleillik a lótenyésztés.
A mai környezetvédelem szempontjait figyelembe véve is igen előkelő helyen
foglal helyet a lovaságazat, szoros kapcsolatot ápol a környezet- és
természetvédelemmel. A lótenyésztés a mezőgazdaság többi ágazatához képest
sem környezetszennyező, sőt talán egy kis odafigyeléssel alkalmazása kevesebb
erőgép használatával is járhat. Azonban csak abban az esetben lesz kívánatos,
jövedelmező ágazat a lótenyésztés, ha rendelkezik elég szakképzett, elhivatott,
hiteles szakemberrel, akik kézben tudják tartani egy adott fajta tenyésztését.
Abban tevékenyen részt vesznek, és nagyon fontos, hogyha ehhez még
megfelelő motivációval is állnak. Egy fajta egyedeinek tervszerű szaporításához,
azaz a tenyésztéshez, a genetikai előrehaladásához szükség van a lótenyésztő
egyesületek szerepére.
Természetesen

nem

érthet

mindenki

egyformán

a

lótenyésztéshez.

Magyarország lóállományának igen nagy része ma magánszemélyek kezében
van. Sokszor hobbi szinten, –saját szórakoztatásukra tartják fenn néhány kancás
kis állományukat. Szakképzettségüket tekintve is a legkülönbözőbb területeken
dolgozhatnak és nem feltétlenül rendelkeznek állattenyésztői képesítéssel.
Azonban a tenyésztés célja az állomány minőségének javítása, így a lótenyésztő
egyesületek vezetésének hihetetlen nagy a felelőssége, hogy ez hatékonyan meg
is megvalósulhasson.
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Hogy pontosan megértsük a lótenyésztés jelentőségét, meg kell ismerkedni az
állattenyésztés lényegi fogalmával. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV.
törvény meghatározása szerint az állattenyésztés: „az állatok tenyész –és
haszonértékét növelő célirányos tevékenységek összessége”.
„Az állattenyésztéstan - mint tudomány – az alkalmazott biológia egyik ágának
tekinthető és a gazdasági állatfajok, fajták nemesítésének (genetikai
javításának), valamint azok szaporításának és felnevelésének, továbbá
tartásának, takarmányozásának és hasznosításának tudományos, elméleti
megalapozottsággal és módszerekkel kialakított és állandó fejlődő rendszerét
foglalja magában”. (Horvainé Szabó, 2001, old.: 9)
A lótenyésztés az egyik legősibb tevékenység, elválaszthatatlan az emberiség
történetétől. Az egyiptomi falfestményeken i. e.1700 körül már szerepelt a ló,
mint tenyészállat. A lovaglásról szóló első könyvet Xenophón (i.e.434 - 355)
írta, Simon nevű lovászmestere tapasztalataiból. A magyar nép történelmének is
szerves részét képezi az állattenyésztés, már a honfoglalás előtt is foglalkoztak
ezzel eleink. Őseinket lovas nemzetként ismerik szerte a világban, a lótenyésztés
színvonalának megőrzése azonban a mindenkori uralkodó feladata is volt
egyben. A Kárpát-medence adottságai tökéletesen megfelelnek az állattartásnak.
A X–XV. században igen híres, világszínvonalú volt a magyar lótenyésztés.
Szervezett, szakmailag megalapozott lótenyésztésről az 1700-as évek végétől
beszélhetünk, II.József osztrák császár és magyar király rendeletei alapján 1785ben alakították át katonai ménessé az egykori lógyűjtő telepet Mezőhegyesen,
1789-ben pedig megalapították a Bábolnai ménest. 1828-ban gróf Széchenyi
István a „Lovakrul” című művében és 1829-ban báró Wesselényi Miklós
„A’ régi hires ménesek egyike’ megszűnésének okairól” című könyvében ír
bővebben a magyar lótenyésztésről. Báró Wesselényi Miklós igen sok
gondolatot szentelt a magyar lótenyésztésnek, felvirágoztatását szívügyének
tartotta, így 1847-ben megírta a „Teendők a lótenyésztés körül” című jelentős
művét is.
A XIX. század utolsó harmadának elejére kialakult a lótenyésztésben egy ma is
korszerűnek tekinthető tenyésztést szervező és irányító intézményrendszer,
amelynek

keretében

a

tenyésztésszervezéssel

kapcsolatba

hozható

tevékenységeket az állam saját közegei útján végezte döntően, direkt állami
beavatkozásokkal. Rá kell mutatni azonban arra is, hogy mivel a lótenyésztéshez
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az államnak fontos katonai érdekei fűződtek, így a kormányok az
állattenyésztésen belül elsősorban a lótenyésztés fejlesztésével törődtek.
Jelenleg a magyar lótenyésztés alapvető jogszabályi keretét is a 2018 november
1-én hatályba lépő 2016/1012 EU rendeletet határozza meg, amely
a tenyésztésszervezésnek teljes rendszerét érinti. A hazai lótenyésztés
tenyésztésszervezési feladatai részben állami irányítású szervek (pl. állami
ménesbirtokok) keretében és az államilag elismert lótenyésztő szervezetek,
lótenyésztő egyesületek feladatellátási struktúrájában valósulnak meg. A hazai
lótenyésztéstan - mint agrártudomány - az alkalmazott biológia egyik ágának
tekinthető és a gazdasági lófajták nemesítésének (genetikai javításának),
valamint

azok

szaporításának

takarmányozásának

és

és

felnevelésének,

hasznosításának

továbbá

tartásának,

tudományos,

elméleti

megalapozottsággal és módszerekkel kialakított, ill. állandóan fejlődő rendszerét
foglalja magába.
A szakdolgozati munkám során a legnagyobb sajnálatomra a haflingi
lótenyésztési témakörben igen kevés hiteles magyar nyelvű szakirodalmat
találtam. A lényeges információk beszerzése igen sok esetben támaszkodott
a méneskönyvi adatok mellett a tenyésztők, a tenyésztésben dolgozó
szakemberek elmondásaira, visszaemlékezéseire. A Szent István Egyetem
Kaposvári Campusán érdeklődésemre elmondták, hogy sajnos semmilyen cikk,
dolgozat, leírás nem született az éveken át ott folyó haflingi lótenyésztésről.
A meghatározó munkáról a tenyészetben egykor dolgozó Rajz Katalin
tenyésztési szakembertől sikerült lényeges információkat szereznem. Az adatok
beszerzéséhez pótolhatatlan segítséget nyújtott még Mihók Sándor professzor
úr, aki az Egyesület megalakulása óta igen fontos tisztségeket töltött be annak
vezetésében. Minden megtörtént eseményt, ezek minden szereplőjét a mai napig
lexikon pontossággal ismeri. Ausztriában a haflingi fajta eredő törzskönyvének
otthonában több, a fajtával kapcsolatos igen értékes és hasznos szakdolgozatot,
szakkönyvet

sikerült

áttanulmányoznom,

amelyekben

a

tenyésztés

sikerességéhez nélkülözhetetlen adatokra találtam és amelyek még eleddig nem
is olvashatóak magyar nyelven. A fajtáról megjelent magyar nyelvű könyvek
inkább csak tájékoztató jellegű kiadványok, kifejezetten tudományos leírást nem
tartalmaznak.
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Szakirodalmi munkásságom során felkutattam a haflingi fajta kialakulásának
tenyésztés történetét, amelynek eredményét az alábbiakban mutatom be.
1933-ban Fechtig báró, a szintén lótenyésztő és- kereskedő Gliocco nevű
ismerősétől két eredeti arab pej mént vásárolt, El Bedavi I.-t és El Bedavi II-t,
eredetileg a Lengyeltóti ménese számára. Ugyanabban az évben Bábolnának
adta őket, ahol 1837- ig, illetve 1841-ig álltak tenyésztésben. Feltehetően túl
erőteljes testalkatuk és gyenge kondíciójuk miatt fedeztek csak rövid ideig
Bábolnán, s innen kerültek később Mezőhegyesre. Későbbi utódja a 133 El
Bedavi XXII Shagya arab mén és El Bedavi II dédunokája; anyja 361 Dahabi-4,
melynek apja egy arab telivér, anyja pedig gidrán- kanca volt. 133 El Bedavi
XXII Radautzból (Radócból) az ausztriai Stadl-Paurába került 1872-ben.
A Stadl-Paura állami méntelep vezetője gróf Ludwig Huyn őrnagy Tirol
körzetben tenyésztésbe állította a mént.
Dél–Tirolban Josef Folie tenyésztő a tulajdonában lévő galíciai eredetű kancáját
a 133 El Bedavi XXII. shagya arab ménnel fedeztette Schludernben és ebből
a párosításból született 1874–ben a 249 Folie néven regisztrált mén, a haflingi
kislófajta őse.
1. ábra
Rochus Eberhöfer és ménje
Forrás: https://www.haflinger-telser.com

A 249 Folie anyja, Folies egy galíciai eredetű kanca érdekessége, hogy apai ágról
a dédanyja egy fuchs/rókavörös színű gidrán kanca volt és innen örökölte
a fajtára jellemző unikális sárga színét. (Paul, 1968) A magyar őshonos gidrán
fajta egyedei a mai napig szintén kizárólag sárga színben tenyészthetőek, innen
ismerjük a magyar mondást: Nem minden sárga ló gidrán, de minden gidrán
sárga. Az El Bedavi ménvonal sajnos a fajta történelme során beolvadt a Siglavy
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törzságba. Az eddig regisztrált haflingi lovak mindegyike visszavezethető az
ősapára,

a

fajtában

kizárólagosan

alkalmazott

fajtatiszta

tenyésztés

eredményeképpen. 249 Folie-t 1877- ben a szomszéd Laasi településen élő
Rochus Eberhöfer (1. ábra) lótenyésztő megvásárolta, ahol még 19 évig fedezett
tovább.
1898 május 2.-án a haflinger fajtát hivatalosan is elismeri az Osztrák – Magyar
Monarchia Földművelésügyi Minisztériuma. 249 Folie utódait ettől kezdve
hivatalosan is haflinger fajtájú lovaknak nevezik.
1904 tavaszán megalakult az első Haflinger Lótenyésztő Egyesület (Haflinger
Pferdezuchtgenossenschaft) Möltenben, az Osztrák – Magyar Monarchia 1904
május 12.-én hivatalosan, jogilag is elismerte.
Már 1904-ben bemutatták az első méneskönyvet, melyben már 250 haflingi ló
szerepelt. Az első alapszabályzatban nagyrészt azok a kritériumok szerepelnek,
mint manapság, így a név, a születési dátum, jelölés, marmagasság és
szárkörméret, valamint a tulajdonosra és a fedeztetésre vonatkozó adatokat
tartalmazzák. Ezek a rendszerezett adatok bizonyítják, hogy a haflingi ló
tenyésztése az 1900-as évek körül már tervszerű keretek között folyt.
Az osztrák tenyésztő szervezet 1907 július 16.-án a Tschauffenhof farmot az
Osztrák–Magyar

Monarchia

Földművelésügyi

Minisztériuma

pénzügyi

támogatásával megvásárolta, majd itt létrehozta a fiatal kancák tenyésztelepét.
Az I. Világháború alatt (1914–1918) az előtte igen gyorsan fejlődő szervezet
hirtelen stagnálni kezdett, a bőséges Monarchia által nyújtott támogatások,
pénzjutalmak megszűntek. A lovak nagyrészét a katonaság rendelkezésére
kellett bocsájtani, ez a populáció jelentős csökkenéséhez vezetett.
Az I. Világháború elvesztése után 1919-ben az Osztrák–Magyar Monarchia
határvidékét megszállta Olaszország, Tirol tartomány kettészakadt. Ausztria
háborús vesztesége haflingi fajtára gyakorolt hatása igen jelentős lett,
a támogatások hirtelen teljesen megszűntek, a fajtatiszta tenyésztés iránti igény
folyamatosan csökkent. A legnagyobb problémát mégis az okozta, hogy
a tenyészmének nagy része Ausztria területén maradt, addig a haflingi
tenyészkancák Dél-Tiroli területeken találtak otthonra. A tenyésztési munka
azonban szerencsére nem állt le, az elhivatott szakemberek tovább folytatták az
igen felelősségteljes tenyésztési munkát.
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Olaszországban, 1921–ben, egy meghatározott 3 éves időtartamra speciális
lótenyésztési bizottságot hoztak létre tenyészmének felvásárlására, és a tenyészszemlék megszervezésére, lebonyolítására.
Ausztriában, 1921–ben megalapították az Észak–Tiroli haflingi lótenyésztő
szövetkezetet (1.Nordtiroler Haflinger Pferdezuchtgenossenschaft), Zamsban.
Néhány évvel később a Szövetkezet 100 regisztrált tenyészkancával
rendelkezett. Őket nevezték OHAST-nak (Original Haflingerstuten), azaz
„eredeti haflingi kancáknak”.
Hatalmas előrelépés következett be 1927–ben, az olasz kormány újabb 100
kanca eladását engedélyezte Dél–Tirolból. Ezen lovak egy része Kelet–Tirolban
talált új otthonra, a többség Észak–Tiroli tenyésztő gazdaságokba került.
Az első olasz eredeti haflingi méneskönyv 1931–ben jött létre.
Bolsano tartomány lótenyésztési szakbizottsága 1929-ben tenyész-vizsgára
bocsájtott 1000 kancából és 70 ménből 40 tenyészmént és 330 tenyészkancát írt
jóvá az első eredeti olasz méneskönyvbe. Ekkor határozták meg a 7 alapító
vérvonalat.
Dr. Karl Thurner rendszerezte 1931–ben az az osztrák méneskönyvet, többek
között Dél–Tirolból hozatott jó minőségű tenyészkancákat. Mai napig őt tartják
a haflingi fajta újjáépítőjének.
A Dél–Tiroli német hadsereg 1945–ben az ott állomásozó csapatai számára
vásárolt fel lovakat, és így exportálják Bajoroszágba a mintegy 100 kancából
álló állományt. A német haflingi tenyésztés ekkor fordult a tömegesebb,
nagyobb testű típus felé, míg az osztrákok inkább a sportos felépítésű, nemesebb
típust kedvelték.
A II.Világháború után, 1945-től indult a haflingi fajtának egész Európát érintő
térhódítása, lovas rendezvények, kiállítások sora segítette terjedését. Az
amerikai kontinensre 1958–ban kerültek az első haflingi fajtájú lovak.
A II.Világháborút követően, 1946–ban, a Tiroli Haflinger Tenyésztő Egyesület
a fajta fokozott népszerűsítésére és a fajtatiszta tenyésztés szigorú betartására
összpontosított.
Olaszországban, 1947–ben, Bolsano-ban számos kisebb, független egyesület
összevonásával megalakult a haflingi szövetség a jelenlegi formájában.
Több regionális szövetség közreműködésével alakult meg 1971 december
20.- án az Olasz Haflingi Lovak Tenyésztőinek Országos Egyesülete, az
11

ANACRHAI (Associaczione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger
Italia) Az Egyesület rendelkezik az olasz méneskönyv vezetésének
megbízásával.
A Haflingi Világszövetség (der Welt Haflingervereinigung) 1976–ban jött létre,
első nagy nemzetközi ernyőszervezetként, a tiroli Folenhof Ebbsben. Elnöke
Otto Schweisgut, a nemzetközileg ismert szakember nemzetközi erőfeszítéseit
jól igazolja, hogy a haflingi fajta elismertsége megnőtt világszerte. Miután
2000–ben lemondott, utódja a fia, Johannes Schweisgut lett. Johannes
Schweisgut életét teljesen átszövi a haflingi ló szeretete. Ő 1985 és 2012 között
a tiroli Haflingi Lótenyésztő Egyesület tenyésztésvezetője volt az Ebbsi Csikó
és Méntelepen, 1985–ben lett a Haflingi Világszövetség (der Welt
Haflingervereinigung) főtitkára, majd 2000–ben lépett édesapja nyomdokaiba.
1986 és 2011 között negyedévente kiadta a Haflinger Pferde című nemzetközi
szaklapot. 2005–ben könyvet is írt a haflingi lovakról (Haflinger Pferde).
2012– ben lemondott a haflingi világszövetség elnökségi posztjáról, ezt
követően tiszteletbeli elnöknek választották.
Bár a Haflingi Világszövetség eredményei vitathatatlanok, több okból kifolyólag
a benne lévő egyes szervezetek nem érezték magukat megfelelően képviselve,
így alakultak meg 2003 szeptemberében az olasz Bolsano városában francia,
német és olasz tenyésztő egyesületek szervezésében a Haflingi Lótenyésztők
Európai Szövetsége (Europä Verbandes der Haflinger Pferdezüchter).
A Haflingi Tenyésztő és Sport Világszövetség (Haflinger Welt–Zucht und
Sportvereinigung) 2013-ban jött létre. Két nemzetközi ernyőszervezet puszta
létezése csak növeli a szakadékot a két fő tenyésztési régió, az olaszországi Dél–
Tirol és az osztrák Észak–Tirol között. Egyes szervezetek elismerik az olasz
ANACRHAI szövetséget az eredeti méneskönyv vezetésére, míg mások inkább
a Tiroli Haflinger Tenyésztők Egyesületének előírásait tartják magukra nézve
kötelező érvényűnek. Szerencsére ezt a szakadékot sikerült áthidalni, így 2013
februárjában megalakult a Haflingi Tenyésztő és Sport Világszövetség 16 rendes
és négy rendkívüli tagsággal.
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER

3.1. Haflingi fajta hazai tenyésztésének lehetőségei
Hazánkban a Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesülete (Egyesület)
gondozásában folyik a haflingi fajtafenntartása, azonban a képviselt létszám és
minőség erősen igényli a fejlődést. Egyre fokozottabb kereslet mutatkozik szerencsére - a kiváló minőségű egyedeire. A gyermekek lovasoktatásában,
a lovas versenyre való felkészítése révén igény mutatkozik a küllemében is
egyöntetű, jó idegrendszerű „kisló” iránt. A fajta testfelépítése és mérete is
kiválóan alkalmas az utánpótlás nevelésre, a versenyeztetésére. A haflingi ló
bátorsága, nyereg alatt és fogatban is, feltétlen engedelmessége a legnehezebb
szintű lovasszakágakban is alkalmassá teszi a jó teljesítményre.
A hazai tenyésztésének alakulása azonban igen változatos képet mutat, az
állományváltozás az évek haladtával sem jelzi az érdemi fejlődés eredményeit.
A mai kor sajnálatos „betegsége” a profitorientáltság, az üzleti támogatással nem
rendelkező fajták hátrányára. Az őshonos hucul fajta állami génmegőrző
támogatása, ha nem is fedezi teljes egészében a tenyészkanca, a csikó és
a tenyészmén költségeinek fedezetét, legalább valamilyen szinten hozzájárul
a fajta diverzitása megtartásához, fokozza a tenyésztési kedvet. A Póni és
Kislótenyésztők Országos Egyesülete ma Magyarországon a hucul, a fjord,
a sportpóni, a shetlandi és a haflingi fajta fenntartását, tenyésztési feladatait
közösen végzi. Hazai kislófajtánk közül a hucul egyedszámát és tenyésztőinek
létszámát még véletlenül sem lehet összehasonlítani a haflingi fajta ezen
értékmérőivel, annak ellenére, hogy hasonló hasznosítási irányt képviselnek.
Csak a nagyságrendi különbség végett, a 2016. tenyészévben a hucul fajtából
25 mént, a fjord fajtából 6 mént, a sportpóni fajtából 7 mént, és haflingi fajtából
4 mént sorolt be az Egyesület a regisztrált tagjainak állományából. Ez a szám
2020. évi tenyészidényre a következőképp változott: huculból 32 mént, fjordból
5 mént, sportpóniból 10 mént, és a haflingi fajtából 6 mént engedélyeztek
tenyésztésbe bevonni.
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3.1.1. A magyarországi haflingi állomány minőségére hatást
gyakorló hazai tenyésztők
Szántó Imre (†) tenyészete, Gyula
Első és egyike a legjelentősebb haflingi tenyésztőknek Magyarországon. Egykor
6 tenyészkanca állt lovasudvarában. Világhírűvé vált a 2005 június 4-7 között
rendezett

Ebbsi

világkiállításon

(https://library.hungaricana.hu/)

6-os

kancafogata (Rezgő, Salvesa, Agave, Szöszi, Otília, Gerti).
Tenyészegyedei:
4502 Vili fedezőmén 2001 (Vidám X Forte)
4039 Nikó fedezőmén 1991(Nestroy X Laska)
Gerti tenyészkanca 1993 (Amalfi X Gundi osztrák import kanca)
Gréta tenyészkanca 2000 (Apolló X Gerti)
Rebeka tenyészkanca 1997 (Apolló X Rozi)
Rezgő tenyészkanca 2000 (Apolló X Rozi)
Salvesa tenyészkanca 1998 (Aghai X Sanda osztrák import kanca)
4502 Vili nevű fedezőménje kevésbé hozta a kívánt típust, szerencsére igen
kevés utód került állományba utána, rövidesen ki is került a tenyésztésből.
Sajnos Szántó Imre még életében felszámolta a haflingi tenyészetét.
Pannon Agrártudományi Egyetem (PATE) Szarvaságazat, Bőszénfai
tenyészete
Import útján, 1985-ben kerültek be a haflingi lovak a nagyatádi erdészethez
Ausztriából, erdészeti munka végzésére, mint munkalovak. Az átszervezéseknek
köszönhetően került az állomány a PATE Bőszénfai telepére. A „kezdeti
lelkesedés elmúltával” 13 haflingi egyed részt vett a PATE szervezésében
történő rajtengedély vizsgák lebonyolításában, sok lovas bemutatót csináltak
végig (Rajz Katalin elbeszélése szerint). 3143 Apolló – noha nem volt jó mén –
igen

sok

utóddal

büszkélkedhet,

mostanában

kezdenek

kiöregedni

a tenyésztésből a ma még élő kancái. A kiképzés után 5 lovat eladtak, közülük
vásároltam Tomi (Apolló X Edina) nevű heréltemet, aki a mai napig velem van,
márciusban tölti 20. életévét. A megmaradt lovak a PATE kötelékében
dolgoztak: A szakközépiskolások gyakorlatain, terápiás és szabadidős
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lovagoltatásban vettek részt, voltizsálásban versenyeztek, és sikeresen
szerepeltek a Póni Klubos gyermektornákon, mindhárom szakágban.
A Bőszénfai törzsállomány alakulása:
2123 Ami, mint állami tulajdonú tenyészmén 1993 – ig fedezte a telep kancáit.
2002–es év:
3143 Apolló fedezőmén, 9 darab tenyészkanca 8 csikó. Így az 1999-es születésű
Berci, Bátor, 2000-es születésű Cili, Csellengő, 2001-es születésű Tomi, Robi,
Hubertus, Kinga.
2003–as év:
3143 Apolló fedezőmén, 9 tenyészkanca 5 csikó Így az 1999-es születésű Berci,
Bátor, a 2000-es születésű Cili, Csellengő, a 2001-es születésű Tomi, Robi,
Hubertus, Kinga, a 2002-es születésű Evetke, Élelmes, Előkelő, Elvetemült,
Andorás, és a 2001-es születésű Linda, mint vásárolt haflingi kancacsikó.
2004–es év:
3143 Apolló fedezőmén, 9 tenyészkanca 5 csikó. Így az 1999-es születésű Berci,
Bátor, a 2000-es születésű Cili, Csellengő, a 2001-es születésű Tomi, Robi,
Hubertus, Kinga, Linda, a 2002-es születésű Evetke, Élelmes, Előkelő,
Elvetemült, Andorás, és a 2003-as születésű Esőcsepp, Aranyeső, és Papsajt.
Sajnos 2005–ben az állomány létszáma hanyatlásnak indult, mindössze
3 tenyészkanca maradt a telepen, az idős kancákat és utódaikat mind
kiárusították. A 3143 Apollót kiherélték, Siófokra fogatmunkára fogták,
a tenyésztők felismerték, hogy nem tökéletes a vérmérséklete, mozgása.
A bőszénfai telepen tulajdonképpen szakszerű és hozzáértő tenyésztés csak
a legcsekélyebb mértékben folyt, többször az is előfordult, hogy a 2123 Ami
nevű ménnel a saját lányát fedeztették.
Babicsek József tenyészete, Leányvár
Magyarországon, a ’90-es évektől kezdve, a mai napig meghatározó szerepet tölt
be a lótenyésztésben a neves haflingi tenyésztő. Állományának minősége
kimagasló és példaértékű minden tenyésztő számára. 1992-ben került
állományába Kerbel nevű törzskancája és 2002-ig adta a tenyészete genetikai
alapját, életében 8 csikót ellett. Anka tenyészkancája 1993-tól 1998-ig 5 csikót,
Ursula tenyészkancája pedig 1996-tól 2005-ig 5 csikót ellett. Miss Angelo W
2010–ben került a tenyészetébe, a 9 csikójából kettő maradt tenyésztésben,
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lányai közül Miranda 5, Milaros 1 ivadékot hozott világra. Babicsek József
tenyészetének nagyságát mutatja a számtalan minőségileg elismert ivadék, amit
felsorolni is szinte lehetetlen.
Babicsek József tenyészetében használt haflingi fedezőmének:
A bőszénfai állományból átkerült 2013 Ami, mint kiváló haflingi tenyészmén
1993-tól 1996- ig fedezett tenyészetében. A másik tenyészménje, a 4904 Akiro,
mely 2012-ig, 78 alkalommal fedezett. Később, 2011-2019-ig az 5245 Mondrian
(2. ábra) kapott 120 alkalommal tenyészengedélyt. Majd, 2016 óta az 5885
Waidmann-U tenyészmén is beállítást nyert, 39 fedeztetéssel. Leányvári telepén
eddig 4-szer rendezett tenyésszemlét, ebből 2 alkalommal Johannes Schweisgut
neves

nemzetközi

bíráló

szakember

elismerően

nyilatkozott

a tenyészállományáról. A 2007-es szemlén 25 kanca, a 2009-esen 23 kanca
került felvezetésre. Babicsek József a Haflingi Világkiállításokon rendszeresen
részt vesz, 2010-ben 4904 Akiro, (https://docplayer.org/) majd 2015-ben 5245
Mondrian bemutatásával ért el nagy sikert.
2. ábra
5245 Mondrián

Molnár Sándor tenyészete, Hódmezővásárhely
Szántó Imre tenyésztőtárstól 2004–ben vásárolta meg Grácia (Nico X Gerti)
nevű kancacsikót, majd a 4904 Akiro ménnel fedeztette, és állította tenyésztésbe
azóta lányivadékát Glóriát (Akiro X Grácia). Glória Gerle (Mondrian X Glória)
nevű kancacsikója is a tenyésztésben maradt. Molnár Sándor tenyészetébe
beállította 2020-ban, hazai ménvizsgát jól teljesített mént, a 6290 Steinert
(Sternbild X Miss Angelo W). (3. ábra) A tenyészmén Babicsek József
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tenyészetében, Magyarországon született. A hódmezővásárhelyi tenyészetben
eddig Grácia után 9 csikó, ebből 5 kanca, 4 mén látott napvilágot. Glória után
2 kanca és egy méncsikó született.
3. ábra
Steiner ménvizsgája fogatban

Farkas Vince tenyészete, Zákányszék
Noha már nincs a tulajdonában tenyészállat, de elért eredményei mindenképp
említésre méltóvá teszik. A 2015 június 4-7-ig tartó Ebbsi Világkiállításon
Napsugár (Amadeus X Nanda van Vredenheim) kancacsikója és 5022 Ati nevű
tenyészménje is 1/A besorolást kapott.
A Haflinger Welt–Zucht und Sportvereinigung nyilvántartása szerint a 2020-as
évre 7 mén volt lejelentve, azonban Babicsek József a tulajdonos 5245
Mondriánt kivonta a fedeztetésből – igen sok, egyébként jó minőségű utódjára
való tekintettel.
A hazai haflingi állomány alakulása:
évszám
kancák
mének

1993
17
3

1994
20
3

1995
20
3

1996
24
4

1997
26
4

évszám
kancák
mének

1998
33
5

1999
37
7

2000
40
8

2001
65
8

2002
72
9

évszám
kancák
mének

2003
80
11

2004
92
7

2005
103
8

2006
100
9

2007
65
9
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évszám
kancák
mén

2008
35
8

2009
42
9

2010
20
9

2011
35
7

2012
43
7

évszám
kancák
mének
évszám
kancák
mének

2013
64
7
2018
28
4

2014
66
7
2019
35
4

2015
36
6
2020
39
6

2016
53
4

2017
40
4

dr.Mihók Sándor adatai alapján

Mihók úr a fenti haflingi állományváltozásra vonatkozó kérdésemre és
érdeklődésemre kifejtette, hogy a 2005–ös és 2006–os évszám állományadatok
csalóka képet mutatnak. Okfejtése szerint az első haflingi méneskönyv
megjelentetése érdekében a fenti két évben jelentették meg a korábbi években
már törzskönyvi ellenőrzésre bejelentett kancákat is. (4. ábra) A problémát
főként az okozza, hogyha a tenyésztő érdeke azt kívánta, hogy egyesületi tag
legyen, akkor bejelentett a lovát törzskönyvi ellenőrzésbe, ha nem, többszöri
kérésre sem volt hajlandó együttműködni. De ezzel együtt a 2000-es évek első
5 éve minden tekintetben a legnagyobb létszámot sorakoztatta fel.
4. ábra
Babicsek József a 2017-es tenyészszemlén
Kép: Haga Zsuzsa
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3.2. A haflingi fajta eredő törzskönyvét vezető osztrák
tenyésztési program összehasonlítása a hazaival
Az EU állattenyésztési rendelkezése, „a 2016/1012 EU-rendelet” 2018.
november 1-én léptek hatályba, amelyeket kötelezően, közvetlenül alkalmazni
kellett minden tagállamban. Magyarországon is ezt jogalkotási folyamat követte.
Első lépcsőjében elkészült „Az állattenyésztés szabályozásához szükséges
törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény”, amely
deklarálja, hogy az állatgenetikai erőforrások megőrzése és fenntartása –
különös tekintettel a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági
állatfajtákra – állami feladat. A hazai szabályozásban a 2019. évi LVI. törvény
kiegészült „Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelettel”
és „Az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM
rendelettel”.
A két hazai rendelet részletesen tartalmazza a tenyésztésszervezés részletes
szabályait, így vonatkozik az:
•

az állatgenetikai erőforrások megőrzésére és védelmére;

•

a tenyésztőszervezetek elismerésére;

•

a tenyésztési program elfogadására;

•

a tenyésztők jogaira és kötelezettségére;

•

a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták és
a magyar ebfajták fenntartására;

•

a tenyészállatok és szaporítóanyagok behozatalára és kivitelére;

•

a teljesítményvizsgálatra és tenyészértékbecslésre;

•

a tenyésztési nyilvántartási rendszerekre;

•

a művi szaporító létesítményekre és a spermatároló központokra;

•

az állattenyésztési bírság kiszabására;

•

a

tudományos

munkák,

a

kutatások

és

a

fajtarekonstrukció

engedélyezésére és
•

az állami tulajdonú apaállat és szaporítóanyag gazdálkodásra vonatkozó
általános szabályokra.
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Az uniós szabályozási feltételrendszer a tenyésztésszervezés korábbi, nemzeti
szintű jogállását és gyakorlatát váltotta fel, ill. egységesítette azt a tagországok
teljes körére vonatkozóan. Az új jogszabályi keretrendszer elsősorban
a tenyésztőszervezetek

működésének

liberalizálását

eredményezi,

ami

a mozgásterük jelentő kiszélesítését és a tenyésztők befolyásának bővülését
jelenti alapvetően. Ugyanakkor a tenyésztő szervezetek feladatellátási
kötelezettségei is növekedtek, az állattenyésztési hatóság engedélyező és
ellenőrző tevékenysége mellett.
A haflingi fajta eredő törzskönyvét az osztrák „Haflinger Pferdezucht Verband,
Tirol” tenyésztőszervezet vezeti. Megállapítható, hogy a szervezet a haflingi ló
tenyésztési programját az új uniós jogszabályi feltételeknek megfelelően
módosította.

Ugyanakkor

deklarálta

a

tenyésztési

programja

„Záró

rendelkezésében”, hogy „A haflingi lóra elismert bármely tenyésztő
szervezetnek a fajta társtörzskönyvét az eredő törzskönyv tényleges előírása
szerint kell vezetnie.” Ez a ténymegállapítás rávilágít arra, hogy az „eredő
törzskönyv” előírásának betartása/betartatása nemzetközi szinten a haflingi fajta
fajtatisztaságának alapja és biztosítéka.
A Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesülete jelenleg még nem alakította át
a kisló fajtáinak tenyésztési programjait. A hazai haflingi tenyésztési program is
az 1993. évi állattenyésztési törvény alapján készült el. Az állattenyésztés új
jogszabályi keretrendszere szükségessé teszi többek között a haflingi fajta
tenyésztési programjának felülvizsgálatát is. A kényszerfolyamat lehetőséget
teremt arra is, hogy az egységesített nemzetközi szabályozással a fajtatiszta
tenyésztés a genetikai alapjaiban hatékonyabbá váljon, különösen abban az
esetben, mint pl. Magyarországon, ahol egy fajta csekély létszámmal
rendelkezik. A hazai haflingi fajta tenyésztési programjának kiigazítása,
közelítve az osztrák átalakított előírásokhoz, számos előnnyel járhat.
Növekedhet nálunk is a fajta népszerűsége, üzletpolitikai lehetősége. A hazai
haflingi tenyésztés kilátásai a nemzetközi kapcsolatok kiszélesítésével és
összehangolásával új perspektívákhoz juthat. Igen fontos változás, hogy egy
adott országban több fajtafenntartó egyesületet is nyilvántarthatnak. A haflingi
Világszövetség több fajtafenntartó egyesület munkáját felügyeli. Minden
tenyésztőszervezet önállóan működik, de betartja az eredő törzskönyvet vezető
szervezet alapelveit. A kiválasztási módszerek lehetnek eltérőek.
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A leginkább szembetűnő és a tenyésztés szempontjából létfontosságú
jelentőségű, hogy az öröklődő genetikai terheltségek, kizáró betegségek
felsosrolása és beépítése az eredő törzskönyvet vezető osztrák tenyésztő
szervezet átalakított Tenyésztési Programjában már megtörtént, a hazainál
lényegesebben bővebben. A felsorolt eseti elváltozások örökölhetőek,
tenyésztésből való kivezetésük indokolt az állomány egészsége szempontjából.
Az eredeti osztrák Tenyésztési Program és a magyar Tenyésztési program is
nemkívánatos állategészségügyi hiányosságokként jegyzi a következő genetikai
eredetű problémákat:
•

köldöksérv, nyitott hasfal

•

állkapocs-rendellenességek (papagáj vagy pontyharapás)

•

rejtettheréjűség

•

öröklött patarendellenességek (terült pata, bakpata stb.)
Azonban a magyar szabályozás nem rendelkezik a következő
elváltozásokról:

•

nyári ekcéma

•

örökletes eredetű patella fixáció

•

farkasvakság

•

hörgősség

•

szarkoidózis

3.3. A haflingi fajta magyarországi tenyésztő szervezetének,
a Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesületének hatása
a Tenyésztési Programja gyakorlati megvalósulása
folyamatában
A magyar Tenyésztési Program igen részletes, nagyon sok mindenre kiterjed,
maradéktalan

megvalósítása

esetén

igen

magas

minőségű

állományt

birtokolhatnánk. Azonban van néhány kitétel, mely- hiába szerepel a haflingi
tenyésztési Program leírásában, részleteiben nem valósult/valósul meg.
Az

Egyesülete

Tenyésztési

Programjában

szerepel,

hogy

„kikerül

a törzskönyvből a bizonyítottan meddő, a genetikai terheltséggel rendelkező
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kanca, vagy az a kanca amelyik csikóiban a fajtajellegtől eltérő tulajdonságokat
örökít, különös tekintettel a kezelhetőségre, vérmérsékletre és a munkahasználati
tulajdonságokra.” Az ördög ügyvédjének szerepébe bújva megfogalmazódik
a gondolat, hogyha egy tenyészkanca a bírálata során – 3 évesen –
egészségesnek, és így tenyészthetőnek minősül, a későbbiekben szembetűnővé
váló genetikai betegség klinikai tüneteit

mutatva hogyan kerül ki

a tenyésztésből? Csak a tenyésztő jóérzésére, felelősségére bízva? Pl. a nyári
ekcéma tüneteit el tudjuk fedni ideig-óráig (egy tenyészszemle idejére
mindenképp) szteroidos kezeléssel, azonban az osztrák Tenyésztési Program
a betegséget kizáró okként minősíti, azonnali reagálással.
„Kikerül a törzskönyvi nyilvántartásból az a mén is, amelyik nem jelenik meg
a 4-5 évente ismétlődő típusbírálaton.” Jó kezdeményezés lenne az állomány
folyamatos fejlesztése szempontjából, hogyha mindig naprakész információval
rendelkező tenyészállatok fedeznének a legújabb kihívásoknak megfelelően.
Hiszen a megfelelő hasznosítás érdekében a lovak felé támasztott elvárásaink is
frissülhetnének

(pl.

marmagasság

növekedése

stb.

tulajdonságok

szempontjából). Azonban ennek sem történik meg hivatalos ellenőrzése az
Egyesület részéről.
A Tenyésztési Programban szerepel továbbá, hogy „Elsődlegesen az egyesületi
rendezvényeken, regionális és országos tenyészszemléken történik az adatok
gyűjtése.” Ugyanakkor igen fontos feladat lenne a haflingi lovak jelenlegi
sporthasznosításának vizsgálata. Ezen feladatok vizsgálatával rajzolódna ki
előttünk a kép, hogy alkalmasak lehetnek-e lovaink pl. a gyermekek oktatására,
akár a Kincsem Nemzeti Lovas Program keretében. Azonban aktívan versenyző
fedezőmént,

tenyészkancát

a

legritkább

esetben

találunk.

Hiányzik

a teljesítmény vizsgálata a haflingi tenyészállatoknak.
„A párosítási tervet az egyesületi tag minden év február 1-ig köteles megküldeni
az Egyesületnek. A szakszerű párosításhoz az egyesületi tag kérésére segítséget
nyújt.” A párosítási terv egy szándéknyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a kanca
tulajdonosa az elkövetkezendő fedeztetési idényben mely kancáit kívánja
tenyésztésben tartani, és ezeket melyik ménnel kívánja fedeztetni. Sajnos igen
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sok lótartónál a csikóztatás „ad hoc” jelleggel történik, mindennemű
tervszerűséget figyelmen kívül hagyva. Megfelelő tájékoztatással elejét lehetne
venni annak a káros gyakorlatnak, miszerint az a legjobb fedezőmén az én
kancám számára, amelyik felállítási helye lakóhelyemhez a legközelebb van.
Sajnos párosítási tervhez szakértő segítséget a fentebb említett ok miatt igen
kevesen igényelnek. Talán megoldást nyújthatna erre a valóban minden évben
pontosan frissülő, az Egyesület részéről könnyen elérhető tenyészmén lista.
„Az Egyesület minden év február 1.-ig közli tagjaival a tenyésztésre javasolt
mének jegyzékét, amelyet a felállítási hely feltüntetésével ad közre”. Az
Egyesület honlapján valóban könnyen elérhető helyen lenne célszerű az elérhető
mének adatait, szemlén elért pontszámát, versenyeredményeit, felállítási helyét
közölni, ill. hivatalosan közre adni és ezzel is választási lehetőséget biztosítani
az érdeklődő tenyésztőknek. Az egyesületi honlapon nem találhatóak meg ezek
az adatok folyamatosan, időbeni frissítéssel.
„A fajta népszerűsítése az egyesület alapszabályban rögzített feladata és
valamennyi tagjának érdeke”. Egy tenyésztő egyesület felelőssége, hogy az adott
fajta közkedveltségét fellendítse. A mai digitalizált világban már a lótenyésztés
sem működhet informatikai tudás és eszközök nélkül. A közösségi oldalakon
napi szintű folyamatos jelenlétre van szükség. Az állandóan frissülő, új
adatokkal bővített honlap mellet már szükség van az egyéb közösségi oldalak
folyamatos használatára is, megfelelő reklámfelületet biztosítva az egyesület
tagjainak. Jobb alternatívát jelentve a meghatározott fajtájú lovat kereső
érdeklődőnek, vásárlóknak, akik inkább megbízható tenyésztőket preferálnák.
Sajnos az Egyesület jelenleg még nem rendelkezik ezen feltételekkel, amin
sürgősen változtatni kellene.
Párosítási eljárások tekintetében hazai viszonylatban az osztrák szabályzatnak
megfelelő párosítási eljárásokat alkalmazzuk. Leggyakoribb a kézből való
fedeztetés gyakorlata. Nem terjedt még el a mesterséges termékenyítés
használata, megfelelő felszerelés, „házi” laboratóriumok hiányában. Az osztrák
tenyésztőszervezeteknél is a kézből való természetes fedeztetés a leggyakrabban
használt párosítási eljárás, azonban újabban engedélyezett a mesterséges
termékenyítés is, akár fagyasztott spermával. Az embriómosás és beültetés már
tervezett eljárás, azonban ritkán gyakorolják, egyelőre igen költséges.
23

Dokumentációja jegyzett az Európai Unió irányelvekben. Ezeknek a legújabb
tenyésztési

eljárásoknak

igen

nagy

és

meghatározó

szerepe

lehet

a tenyésztésben, hiszen jóval olcsóbb és kockázatmentesebb egy szál fagyasztott
műszalma vagy embrió szállítása, mint egy kanca utaztatása akár a tengeren túlra
is. Teljesítményorientált világunkban a kanca szerepe felértékelődik, hiszen rég
idejét múlta az a gondolat, hogy csak a mén javító hatásán múlik tenyésztésünk
sikere. A kanca befolyása legalább annyira fontos. (5. ábra) Azonban az
embriómosás gyakorlati haszna, hogy adott donor tenyészkanca az egész szezont
végig versenyezheti, eredményeket mutathat fel, miközben évente több
petesejtjét lehet termékenyíteni. Az eljárás igen sokat jelent a génmegőrzés,
diverzitás fenntartásában.
5. ábra
Orgona tenyészkanca (Baron X Oliva)
Kép: Haga Zsuzsa

Haflingi tenyésztőként a kancáim párosításához megfelelő fedezőmént keresve
szembesültem először a magyarországi tenyésztés korlátaival. A párosítási terv
készítésekor derült ki számomra, hogy igen kevés genealógiai ménvonal
képviselteti magát hazánkban, a lehetséges génkészlet beszűkült, a megtalálható
egyedek minősége sokszor nem megfelelő. Az igen csekély engedélyezett
tenyészmén- létszám eredményeképpen pl. 5245 Mondrián után igen nagy
számban találunk csikókat, azonban a kancaivadékainak megfelelő felelősséggel
történő fedeztetése már igencsak problémás. A lótenyésztés elképesztő
felelősségét az okozza, hogy egy hibás fedeztetési terv eredményét csak évek
múlva látjuk, egy mén ivadékvizsgálatának lehetősége igen hosszú átfutási időt
vesz igénybe. A nem megfelelően örökítő, ámbár kiváló küllemű egyed
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kiszűrése nem csak a tenyésztő, de az Egyesület felelőssége is, igen szoros
együttműködést kell, hogy feltételezzen.
Tenyésztőként talán jogos elvárás, mivel piacképes lovat szeretnék tenyészteni,
hogy a hazai állományban lehessen találni a saját tenyészetem igényeihez
megfelelő tulajdonságokkal rendelkező fedezőmént, így szükségesnek tartom
a hazai állomány határozott bővítését új, import ménvonalakkal.

A
3

2020

B
0

N
0

M
0

S
0

St
1

W
2

Jelenleg képviselt ménvonalak hazánkban

Hasznos

módszer

a

haflingi

lovaknál

Ausztriában

alkalmazott

származásellenőrzésre használt genetikai (genom) vizsgálat, mely eredménye
minden csikó útlevelébe bekerül. Magyarországon egyelőre az állomány 10%-át
ellenőrzik le szúrópróbaszerű elrendezéssel, random módon.

3.4. A továbbtenyésztésre kijelölt haflingi ménvonalak,
tenyészmének hazai helyzete, pótlási lehetőségei
A haflingi fajta egyetlen közös ősre visszavezethető, így a fajtában kizárólag
a fajtatiszta tenyésztés elfogadható. Ezzel a párosítási eljárással a jól öröklődő
tulajdonságok javíthatók eredményesen. A fajtatiszta tenyésztés célja
a fajtajelleg kellő megőrzése. A fajta nemesítésére, folyamatos javítására így
kombinációs párosítással van lehetőség, a fajtán belüli egyedek szigorú
szelekciójával. A szigorú fajtatiszta tenyésztés miatt csak az a ló ismerhető el
haflingi fajtájúnak, mely maximum 1,5% arab telivér génhányadot tartalmaz.
Ellenkező esetben a lovak neve után százalékos formában jelezni kell
a génhányadot, a haflingi törzskönyvben nem szerepelhetnek. Németországban
azonban igen kedveltek a magasabb arab vérhányadú lovak is, és a génhányad
százalékos feltűntetése mellett igen nagy létszámban állítanak elő ilyen lovakat
a thüringiai Meurában. (https://www.haflinger-in-meura.de) Ez a legnagyobb
létszámú haflingi és „Edelblut–Haflinger” tenyészet Európában. Dr.Siegfried
Sending (†) a meurai tenyészet alapítója már évekkel ezelőtt felvetette, hogy
véleménye szerint finomításra van szükség a haflingi fajta nemességének
25

megőrzése érdekében. A projektet az Fédération Equestre Nationale (FN)
jóváhagyta, így arab telivér mének bevonásával megkezdték az Edelblut –
Haflinger tenyésztést 2015-ben. 2016–ban megszületetett az F1 generáció, így
2018–tól engedélyt kapott Etienne nevű (6. ábra) kiváló fedezőmén
a tenyésztésre, ivadékai sportcélra igen ígéretes tehetséget mutatnak.
6. ábra
Etienne.
Forrás: https://www.haflinger-in-meura.de/

A fajtatiszta tenyésztésben a haflingi fajtánál nem a hagyományos értelemben
vett vonaltenyésztést alkalmazzák. A ménvonalak- zárt genealógiai vonalak.
A haflingi genealógiai vonaltenyésztésénél a mének nevének kezdőbetűje utal
az általa képviselt ménvonalra. Összesen 7, így az A; B; N; M; S; St; és W.
ménvonalat ismerünk. A ménvonalak jogosultságát hangsúlyozza, hogy a mai
korszerű és legújabb szaporodásbiológiai eljárások nélkül a tenyészménnek
jóval több ivadéka lehet, mint a kancáknak. Egy mén évente számtalan kancát
termékenyíthet, míg egy kanca maximum évenként egy csikónak adhat életet.
A nagylétszámú

ivadékteljesítmény-vizsgálattal

pontosabban

a hozott minőségre, de a genetikai öröklődő problémákra is.
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ráláthatunk

A haflingi tenyészmén vonalak:
A – Anselmo (1926) mén a vonalalapító, Dél-Tirolból idős korára került az
Észak-Tiroli tenyésztésbe. Az „A” vonalas mének stabilan örökítenek, szép
mozgással rendelkeznek, markáns felépítéssel, és stílusos, fajtára jellemző
sörénnyel.
B – Bolsano (1915) egy Olaszországban maradt mén, így vált nehézkessé a Tiroli
szervezet számára a „B” vonal tenyésztése. Mindmáig az egyik legcsekélyebb
létszámmal rendelkező vonal, a későbbiekben sikerült megerősíteni Schweisgut
munkássága révén. Azt tartják a ménvonalról, hogy alkalmazkodó képességük
kiváló, kifejezetten sport típusúak, ezáltal nyereg alatti munkára talán ennek
a vonalnak képviselői a legalkalmasabbak.
M – vonal alapítójaként a szakirodalom a Massimo (1927) nevű olasz mént
említi, csak utódai révén került az Osztrák tenyésztésbe. Ugyan csak 6 fia
született, de ezek erős testfelépítésűek, igen jó mozgáskultúrával.
N – Nibbio (1920) az alapító mén, Ausztriában mutatták be, mint a hadsereg
számára tenyésztett ló kívánatos típusát. Sok jeggyel rendelkező vonal, finom
testfelépítéssel, kiváló, jellegzetes színnel.
S – Stelvio (1923) szintén Dél–Tiroli fedezőmén, utódja, Salurn került Osztrák
tenyésztésbe. A legkevesebb ló található ebben a vonalban – érzékeny, nemes
állatok, finom vonalú fejjel, nagy, arab lóra jellemző szemekkel.
St – Student (1927) nevű alapító mén az osztrák tenyésztésben, a legstabilabb
vonal jó mozgással, kiváló ugróképességgel, erős személyiséggel.
W – vonal alapítója Willi (1921) szintén Dél–Tiroli tenyésztésből származik
Masszívabb típust képvisel, rámás, azonban nagyobb százalékban fordulhatnak
elő a vonalban színhibák. (Grafl, 2014)
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Ménvonalak kialakulása

Magyarországon a 2020-as tenyészévben 6 ménnek van érvényes fedeztetési
engedélye a haflingi fajtában, így:
4234 Vidám Suttogó - tenyésztette PATE Bőszénfa, Hufgart Katalin
tulajdona, felállítási helye: Kapospula
5022 Ati - tenyésztette Farkas Vince, Palotai Mária tulajdona
felállítási helye: Heves
5886 Waidmann-U - tenyésztette Karin Schweigkofler, Babicsek József
tulajdona, felállítási helye: Leányvár
6145 Armani - tenyésztette Johann Haberle, Ujj -Mészáros Krisztina
tulajdona, felállítási helye: Balatonszőlős
6290 Steiner-tenyésztette Babicsek József, Molnár Sándor tulajdona,
felállítási helye: Hódmezővásárhely
6327 Alex - tenyésztette Sólyom Lajos, Nyírő László tulajdona,
felállítási helye: Százhalombatta
A beszűkült és szegényes génkészlettel rendelkező ménvonal választékból
nehezen kivitelezhető a haflingi fajta megfelelő tenyésztése, így tervezem
tenyésztésbe állítani a 2021-es ménvizsgán reményeim szerint megfelelő Stern
nevű, „St” genealógiai vonalba tartozó, (7. ábra) osztrák tenyésztésű honosított
ménemet, azután a 2023-as ménvizsgán a Number Five nevű, „N” vonalas, (8.
ábra) szintén importból származó ménemet. A hazai tenyésztésben részt vevő
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kancák számára megfelelő alternatívát képesek nyújtani a diverzitás bővítésére,
a jelenleg megtalálható mének összes kancaivadékainak fedeztetésére
alkalmasak a rokontenyésztés elkerülésével. Lótenyésztéssel foglalkozó cégem,
az Alsóhegyi Tarka Major Kft tulajdonában egyelőre két szemlézett
méneskönyvi kanca található, közülük egy 4234 Vidám Suttogó apával és egy
„B” vonalas, 3421 Baron származással. A két kanca alatt két 2019 évi
kancacsikó található, 5245 Mondrian és 5886 Waidmann-U apától. „B” vonalas
kancám, Orgona jelenleg is vemhes, az idei évben fedeztettük Ujj -Mészáros
Krisztina tenyésztőtársam 6145 Armani nevű import ménjével. Ha kancacsikót
ellik, az szintén marad a tenyésztésemben.
7. ábra
Stern tenyészmén jelölt (Starkas X Caru)

8. ábra
Number Five tenyészmén jelölt (Neustar X Riolanda)
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3.5. A fajta genetikai betegségeinek kiszűrésére szolgáló
eljárások alkalmazásának módjai, jelenlegi helyzete és
esetleges távlati lehetőségei
Az utóbbi időben az állattenyésztés és az orvostudomány folyamatos
fejlődésével egyre jobban rálátunk a lovak genetikailag hordozott terheltségekre
is. Genetikai laboratóriumokban már könnyen kimutatható akár egy
szőrhagymából is a genetikai terheltségekre utaló hajlam. A felelős
tenyésztéshez hozzátartozik, hogy – mivel folyamatosan az állomány javítására
kell törekednünk – és ha tudjuk, az öröklődő terheltségeket próbáljuk kiiktatni
a hordozó egyedek tenyésztésből való kivonásával. Érdemes vizsgálni a haflingi
fajta gyakrabban előforduló genetikai terheltségeit. A megfelelő szűrési
lehetőséget meg kell keresni, hiszen a tenyésztés szempontjából igen
előremutató. A haflingi fajta talán leggyakrabban előforduló genetikai betegsége
az SCC, a laphámsejtes karcinóma. Igen sok betegségre létezik ma már elérhető
szűrés, mely világszerte teheti könnyebbé a tenyésztők munkáját. A következő
genetikai betegségekre lehet laboratóriumi szűrővizsgálatot megrendelni a lovak
esetében a Franciaországban működő (https://www.genimal.com/) Genimal
Biotechnologies laboratóriumából:
SCC- Squamos Cell Carcinoma
(Laphámsejtes karcinóma)
PSSM- Polisaccharide Storage Myopathy
(Poliszacharid tárolási miopátia)
LWO- Lethal White Overo
(Halálos fehér overo szindróma)
CSNB-Congenital Stationary Night Blindness
(Veleszületett farkasvakság)
NFS- Naked Foal Syndrome
(Kopasz csikó szindróma)
IMM- Immunmedial Myositis
(Immunmediált myositis)
HYPP- Hyperkalemic Periodic Paralysis
(Hiperkalémiás periodikus bénulás)
JEB- Junctional Epidermolysis Bullosa
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(Funkcionális epidermolízis bullóza)
SCID- Severe Combined Immunodeficiency
(Súlyos kombinált immundefektus)
MC- Myotonia Congenita
(Veleszületett neuromuszkuláris ioncsatorna génmutáció)
AIS- Androgen Insensivity Syndrome
(Adrogén-inszenzivitási szindróma)
HWSD- Hoof Wall Separation Disease
(Patafal elválasztási betegsége)
LFS- Lavender Foal Syndrome
(Levendula csikó szindróma)
HERDA- Hereditary Equine Regional Dermal Asthenia
(Örökletes regionális dermális aszténia)
MH- Malignus Hyperthermia
(Rosszindulatú magas hőmérséklet)
CA -Cerebellar Abiotrophy
(Kisagyi abiotrófia)

A közös ősre visszavezethető genetikai anomáliák feltérképezése igen nagy
jelentőséggel bír az állattenyésztésben, illetve a lótenyésztésben. (9. ábra)
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9. ábra
Törzskönyvi levezetés SCC öröklődésére
Forrás: https://onlinelibrary.wiley.com/

Piros színnel jelölt a hordozó, kék csíkossal jelölve a negatív eredmény, a fehér nem vizsgált.
Az ellipszissel a kanca, téglalappal a mén jelölve.

Sajnálatosan, a saját tapasztalatom alapján került látókörömbe egy igen súlyos
következményekkel is járó genetikailag öröklődő betegség, az SCC,
a laphámsejtes karcinóma. A telephelyünkre 2019. szeptemberében került
bértartásba egy haflingi fajtájú herélt, Athos. Tulajdonosa elmondása szerint
a pici, alig észrevehető daganat a bal szem külső szemzugában már évekkel
azelőtti megvásárlásakor jelen volt, mivel azonban problémát nem okozott, nem
fordítottak rá különösebb figyelmet. Három év teljes nyugodt időszak után
a karcinóma növekedni kezdett, élénk színűvé vált, erős sárgás színű váladékot
eredményezett. (10. ábra) Állatorvosi vizsgálat során derült fény a daganat
mibenlétére, azonban a gyorsan romló állapotára való tekintettel a lehető
leghamarabb eltávolító-műtét vált szükségessé, klinikai körülmények között.
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10. ábra
SCC erős váladékozással

A szemen előforduló daganatos betegségek közül a leggyakoribban előforduló
az SCC – Squamos Cell Carcinoma – laphámsejtes karcinóma. A szemkarcinóma katalizátora az UV sugárzás. A fokozott Ultraviola sugárzásnak kitett
lovak szeme hajlamosabbnak mutatkozik a betegségre, jóval nagyobb
százalékban fordul elő a karcinóma kialakulása a genetikailag terhelt lovaknál.
Hajlamosító tényező lehet a hormonális szabályozás megváltoztatása, a mének
és a kancák esetében bizonyítottan kevesebb az előfordulási arány, mint
a heréltek esetében. A szürke szőrzet daganatképződésre való hajlamát régebbről
ismerjük, azonban UC Davis Egyetem (University of California, Davis)
bemutatta a haflingi vörös–róka színű szőrzetével járó, fokozott genetikai
kockázatot az SCC–re. A vörös szőrzetű állatoknál ugyanúgy hiányos az
eumelanin termelés, mint a bőr érzékenységére, a leégésre hajlamos fehér bőrű,
vörös hajú embereknél. Az SCC számos különböző formában megjelenhet
a szem környékén – a szaruhártyán, a kötőhártyán, a limbuson, a szemhéjakon,
de akár a pislogóhártyán is. Az elváltozások gyakran kidomborodó, egyenetlen
felszínűek, színük a halvány rózsaszíntől az erős vörösig terjedhet. (11. ábra)
Gyakran sárgás váladékképződéssel jár, időnként vérezhet és varasodhat
a felszíne. A betegség diagnosztizálásához az érintett területből vett biopszia
szövettani elemzése szükséges.
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11. ábra
Hatalmas kiterjedésű Laphámsejtes karcinóma

A karcinóma súlyos esetben látásgyengülést és akár vakságot is okozhat, de
életveszélyes állapot kiváltója is lehet. Időben történő felfedezése az eltávolító
műtét sikerességét, eredményességét fokozza. Igen gyorsan képes terjedni,
a szomszédos szövetekre is gyorsan átterjedhet. Ez okozhatja a szem
eltávolításának szükségességét is. Az elváltozás jellemzően egy szemen jelenik
meg, azonban már előfordult ennek ellenkezője is. A tumor növekedése során
átterjedhet egyéb szervekre is – akár agytumor (a szem mögötti szövetekben
növekedve a látóidegen keresztül), vagy tüdőrák (metasztázis a véráram útján,
áttétet képezve) is lehet a következmény.
Az amerikai haflingi populációból 67 lovat vizsgált az UC Davis Egyetem, ebből
43 lovat azonosítottak az SCC által érintettnek. PhD.Rebecca R.Bellone,
a kutatás vezetője vizsgálta a genetikai kapcsolat elméletét, a vizsgálat
eredménye szerint recesszív tulajdonságként öröklődik. Azoknak a lovaknak,
melyek ezen genetikai betegség vonatkozásában homozigóták (az apától és az
anyától is örökölték a hajlamot) ötször nagyobb a kockázat a betegség tényleges
megjelenésére (https://vgl.ucdavis.edu/, 2020)

34

4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
Szívügyemnek tartom

a fajta tenyésztésének folyamatos

fejlesztését.

A szakdolgozatomban foglaltak rámutatnak arra, hogy a Póni és Kislótenyésztő
Egyesület (Egyesület) szerepvállalásának növelése és modernizálása, a gyorsan
fejlődő nemzetközi tenyésztési, genetikai, és genomikai folyamatoknak
figyelembevétele a hazai haflingi fajta tenyésztésszervezési rendszerében
rendkívül fontossá vált. A követése sürgős gyakorlati lépéseket követel.
Az Egyesület vezetésének, tenyésztésvezetőjének és a haflingi fajta
tenyésztéseben aktív szerepet vállaló tagjainknak együttműködésében kiemelten
szükségesnek tartom, hogy szakmai folyamatos egyeztetéssel az Egyesület
mielőbb hangolja össze az eredő törzskönyvet vezető osztrák tenyésztő
szervezetnek (Haflinger Pferdezucht Verband, Tirol) Tenyésztési Programját
a jelen érvényben lévő hazaival. (Dr.Mihók & Szántó, 2005)
Kitűnő lehetőséget teremt erre az a külső kényszerítő körülmény, hogy az EU új
és a tenyésztő szervezetek részére tágabb mozgásteret biztosító állatenyésztési
rendelkezést hozott, „a 2016/2012 EU rendelet” megalkotásával, amely 2018
november 1-én lépett hatályba, és amelyet kötelezően alkalmazni kellett minden
uniós tagállamban. Magyarországon is, ezt egy jelentős jogalkotási folyamat
követte. Életbe lépett „Az állattenyésztés szabályzásához szükséges törvényi
szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény”, „Az állattenyésztésről
szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet” és „Az állattenyésztés részletes
szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet”. Összességében,
a megváltozott uniós és az ezt kiegészítő hazai jogiszabályi környezet a mi
esetünkben is szükségessé teszi a hazai haflingi fajta Tenyésztési Programjának
uniós szintű harmonizálását, átírását, de egyúttal kitűnő és célszerű alkalom
a nemzetközi kapcsolatokból eredő előnyök, tenyésztői hatékonyságot növelő
együttműködések írásban foglalására is. Különös tekintettel az eredő
törzskönyvet vezető tenyésztő szervezetek fejlesztési munkáját kell a saját
tenyésztési programunkban jól beépíteni, majd a gyakorlatban is alkalmazni.
A szakdolgozatom említi, hogy jelenlegi haflingi tenyésztésünk gyakorlatában
a „kézből történő fedeztetés” a leggyakoribb párosítási módszer. A ló esetében
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is, a mesterséges megtermékenyítés - noha több állatorvosi beavatkozást,
felügyeletet igényel- sokkal hatékonyabb és eredményesebb a tenyésztés, ill.
a genetikai előrehaladás szempontjából. Valójában szakítanunk kell azon
gyakorlattal, hogy távolságra a legközelebbi mén a lehető legpraktikusabb
megoldás kancánk fedeztetésére. Folyékony sperma, vagy pár szál fagyasztott
műszalma szállítása, felhasználása szakmailag sokkal indokoltabb, praktikusabb
és egyszerűbb megoldás a kancáink genetikai genetikai javítás támogatására,
mint szállításukkal többszáz, esetleg ezer kilométeren keresztül, majd ezt
követően befedeztetni azokat.
A mesterséges termékenyítés anyagi vonzata és jóval kisebb állategészségügyi
kockázata szempontjából szakmailag elfogadhatóbb és eredményesebb
megoldás, mint a hazai haflingi tenyésztők részéről általánosan használt
természetes fedeztetés gyakorlata. Természetesen nem szabad lebecsülni
a természetes fedeztetést, vagy kancaszállítással, a tenyészmén tartózkodási
helyén elérhető folyékony spermával történő mesterséges termékenyítést. Az
Európai Unió legújabb állattenyésztési rendelete értelmében és eredményeképp
növekvő lehetőségünk adódik a kancáink uniós országba történő szállítására, azonban figyelembe kell venni a mén felállítási helyén előírt szabályokat akár
karantént is kérhetnek odautaztatott kancánkra, ami erősen befolyásolhatja
költségeinket.
Jó megoldást jelenthet a hazai állományunk fejlesztése érdekében, ha az
elhivatott tenyésztőink folytatják azt a gyakorlatot, mely szerint saját
tenyészetükbe

idegen

vérvonalból

származó

haflingi

tenyészkancákat

vásárolnak, majd célpárosítják azokat. (lásd. Haflingi tenyészmén vonalak!) Jó
minőségű kancák külföldről történő beszerzése eredményjavulással jár,
mindenképp üdvös a magyar haflingi tenyésztés számára.
Minden tenyésztő egyesület célja a tenyésztőinek összefogása, számukra
szakmai segítségnyújtás a lehető legsokrétűbb elérhető technikai (informatikai)
eszközzel, felsőszintű szakértelemmel.
Egyesületünk esetében elsősorban javítani szükséges a megszülető csikók
azonosítási, chipplés és nyilvántartási rendszerén, többek között a tenyésztői kör
számára a gyorsabb, „on-line” alapú elérés lehetőségének megteremtésével.
Nemcsak az egyesületi tagok esetében, hanem a tagsági viszonnyal nem
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rendelkező haflingi tenyésztők felé is szükséges az alapvető egyesületi
törzskönyvezésnek, mint szolgáltatásnak teljeskörű kiterjesztése.
Az Egyesület több évtizedes múltra tekint vissza, és évek óta segíti a tenyésztő
tagjainak szakmai munkáját, ápolja a kapcsolatokat a külföldi tenyésztő
egyesületekkel a vonatkozó fajtára kiterjedően. Az Egyesületnek mindig is igen
fontos feladata volt a gondozásában lévő fajtáinak népszerűsítése, ami a mai
napig kizárólag hagyományos formában, rendszeres nyomtatott szaklapok
felhasználásával nyilvánul meg. Jelenleg már elkerülhetetlen a digitális világ
adta hatalmas lehetőségeket igénybe venni, pl. egy weboldalon igen sok
információt közölhetünk naprakészen az adott fajta iránt érdeklődőknek.
A közösségi

oldalakon

„ingyen”

reklámozhatjuk

rendezvényeinket,

megmutathatjuk eladó állományunkat, tájékoztathatjuk tenyésztőtársainkat
a legújabb

genetikai

kutatásokról,

szűrési

programlehetőségekről.

Az

informatikai világ modern adottságainak egyesületi szintű kiaknázása,
a mielőbbi „testreszabott” kifejlesztése és gyakorlati bevezetése, megítélésem
szerint nem egy elérhetetlen cél. Ennek pénzügyi feltételeit is meg tudjuk
teremteni közös összefogással és esetleges állami támogatással. Pl. az Agrár
Minisztérium éves, tenyésztésszervezési feladatokra biztosított pályázati
lehetőségének kihasználásával, a Magyar Állattenyésztők Szövetségével való
együttműködésben.
Az Egyesületünk munkájában való részvétel a tagsági viszony megteremtésével
legyen minden értelemben előny a teljes jogú tagok részére, legyen az olyan
„kiváltság” egyszersmind annak megkülönböztetett elismerésével, hogy egy
megfizethető költségvállalással (tagdíj, támogatási hozzájárulás) fejében kap
a tag szakmai tanácsot, legyen szó akár a tenyésztésről, akár tartástechnológiai
kérdésekről, takarmányozásról, kiképzésről, vagy igény szerint a magas szintű
genetikai anomáliák elemzéséről. A tagság igen széles spektrumú, de a lófajtája
iránt erősen érdeklődő emberekből tevődik, ill. áll össze. Így nagyon kívánatos,
hogy az Egyesület vezetésében és menedzsmentjében igen magas szakmai
ismeretekkel rendelkező, szakmai problémákra nyitott és megoldást tudó
szakemberek foglaljanak helyet.
A haflingi fajta hasznosítási iránya az elmúlt száz év során gyökeresen
megváltozott. Hadászati célokra alkalmas kislóból egy kifejezetten sportcélokra
alkalmas szabadidőló vált, használati tulajdonságai, külleme, mérete ennek
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megfelelően változott, és folyamatosan változik, nemesedik. A nehéz, magas
hegyvidéki terepen ideális társ a haflingi. Az erős, testes, de mozgékony kisló,
kiváló takarmányhasznosítással is rendelkezik. Eredeti hasznosítási célja szerint
képesnek kellett lennie akár 150 kilogrammos teherrel naponta 100 kilométert is
megtenni.
Jelenleg már nem várunk el ezektől a lovaktól ilyen elképesztő teljesítményt,
hiszen nem hadászati célra, hanem szabadidőnk hasznos eltöltése céljából
foglalkozunk velük. Előtérbe került a szépség, az elegancia, az elasztikus
mozgás és az ugrás képessége. A nyugodt, higgadt, megbízható viselkedése
versenykörülmények között is alkalmassá teszi gyermekeink számára, hogy
biztonsággal lovagoljanak, versenyezzenek több szakágban. A hazai haflingi
tenyésztési programunkban ezen tenyésztési célokat, irányzatokat minden erővel
forszíroznunk kell, szakmailag alátámasztott teljesítményvizsgálati rendszer
korszerű alkalmazásával. Tenyész-szemléken, alkalmassági vizsga keretében
kell számot adni a haflingiknek a kezelhetőségükről, vérmérsékletükről
a képességeikről. A szemléken a különböző tulajdonságokban elért és
feldolgozott bírálati pontszámok kell legyenek alapjai a szelekciós munkának.
Pl. a küllemi bírálat eredmények, főleg mének esetében, nagy mértékben
befolyásolhatják egy tenyésztő véleményét a választásban. Különösen
tenyészmének vonatkozásában javaslom, hogy a tenyésztési erdeménye teljes
részletességgel a lóútlevele „Tenyésztési Információk” rublikájába kerüljön
bejegyzésre, a MLOSZ Lóútlevél Iroda pecsétjével is hitelesítve. Fontosnak
tartom annyiban is, postai úton megküldött bírálati lap elveszhet, lóútlevélhez
csatolására biztonságosabb. A hivatalosan bejegyzett eredmény valódiságához,
eredetéhez így nem férhet kétség, az eredmény „szépítésére” kevésbé lesz
lehetőség
A jelenlegi hasznosítási irány a sportcélú tevékenységre irányul. A legjobb
értékmérő tényező a saját teljesítmény vizsgálatára a versenyeken elért
eredmény. A tenyésztők részére a könnyebb tenyésztési célú tájékozódás
megsegítésére, az útlevél ugyanezen oldalán lehetőség kínálkozik és részemről
javasolt is, hogy az adott versenyiroda által kiadott versenyeredmény
a tulajdonos kérésére abba belekerüljön, amit az Egyesület felhatalmazott
szakembere írhatna be, egyesületi bélyegzéssel ellátva és ezzel az egyesületi
felelősséget is vállalva hitelessé teszi a ló saját teljesítményét.
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4.1. Genetikai szűrés szükségessége a laphámsejtes karcinóma
példáján
A disszertációm keretében hívom fel a figyelmet arra, hogy a laphámsejtes
karcinóma egy igen súlyos következményekkel járó genetikai terheltség, amit
a hazai lótenyésztésben és ezen belül a haflingi ló esetében is, tenyésztő
egyesületi szinten nagyon komolyan kell venni, az Egyesület tenyésztési
programjaiba feltétlenül szükséges beemelni. Rendkívül indokolt lenne egy
laboratóriumi

szűrő

program

bevezetése.

Sajnos

a

betegségre

való

génvizsgálatot az osztrák Tiroli egyesület sem végzi- végezteti.
Dr. Makra Zita, az Üllői Lóklinika szakállatorvosa arról tájékoztatott, nem
tudnak róla, hogy Európában van-e lehetőség ezen szűrés elvégzésére.
Szerencsésnek tartanám és javaslom is a jövőre nézve, hogyha az Egyesület
állást tudna foglalni azon törekvésem mellett, hogy fokozott figyelmet fordít
a genetikai terheltségek kiszűrésének lehetőségeire, legalább olyan formában,
hogy tájékoztatást ad a tagjainak a szűrések szükségszerűségére és végzésének
lehetőségeire.
A genetikai terheltségektől, ill. elváltozásoktól mentes tenyésztés érdekében és
szempontjából igen nagy jelentőséggel bír a genetikai szűrések alkalmazása és
ajánlása az egyesületi tagjaink részére. Európában egy franciaországi
laboratóriumban vállalják a már említett genetikai betegségek szűrését lófajtákra
lebontva. Kötelezővé tenni semmi esetre sem lenne célszerű, egy nagyobb
állomány szűrése már nagyobb mértékű költséggel jár. Ugyanakkor
mindenkinek érdekében áll ezen betegségekkel rendelkező tenyészállatok
kivezetése a tenyésztésből. Azoknak a tenyésztőknek azonban, akik az idővel
vállalják tenyészménjeik, kancáik szűrését, a teszt elvégzésével a többiekkel
szembeni tetemes előnyt biztosíthat tenyésztői munkájukban. A fertőző
kevésvérűség

laboratóriumi

vizsgálatának

eljárásával

megegyezően

a tulajdonosnak postai úton, vagy e-mailben megküldött szűrési eredményt az
ellátó állatorvos jogosultsága lehetne a ló-útlevélbe bevezetni. Ezáltal mindenki
számára egyértelművé válik, hogy az adott tenyészállat hordozza-e a genetikai
terheltségekre való hajlamot. Pl. a neves francia genetikai laboratórium e-mail
formájában küld „bizonyítványt” az eredményről, és ezt lenne célszerű az
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Egyesület szakirányítása felé is továbbítani, a Lóútlevélbe történő bejegyzés
igényével. Egy felelős és képzett lókereskedő, felvásárló, legyen szó
hobbiállatról, avagy tenyészállatról, valószínűleg sokkal szívesebben, és több
anyagi „jót” áldoz egy adott genetikai terheltségre szűrt lóra, mint
e vonatkozásban ismeretlen hátterű egyedre. A lovasiskolák számára is igen
magas jelentőséggel bírhat egy szűrési program/programok bevezetése, hiszen
mint ahogy törvénybe is foglalt, csak ismert származású és egészséges lovat
használhatunk lovasoktatásunk során. Ezzel kiiktathatunk egy lehetségesen
felmerülő tetemes költséget, és a ló munkából való kiesésével járó
következményt.
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5. ÖSSZEGZÉS
Hazánkban a Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesület (Egyesület)
gondozásában folyik a haflingi fajtafenntartó tenyésztése, azonban a fajta
képviselt létszáma és minősége erősen igényli a fejlődést. Gyermekek és
felnőttek számára sportcélú hasznosításra egyaránt igen kitűnően alkalmas
haflingi

kisló

fajta

tenyésztése

hazánkban

is

előremutató

fejlődést

eredményezhet akár a gyermek, akár az ifjúsági lovas versenysportban is.
Tenyésztése a világon széles körben folyik, azonban a magyarországi állomány
diverzitása még fejlesztésre szorul.
Dolgozatom megírásának célkitűzése gyakorlott haflingi lótenyésztőként, hogy
1) rávilágítsak a fajta hazai tenyésztésének lehetőségeire, jelenlegi
követelményeire, szakpublikálására, népszerűsítésére kiváló
használati tulajdonságai alapján
2) összehasonlítsam a fajta eredő törzskönyvét vezető osztrák
Tenyésztési Programot a hazaival, az új EU-s Állattenyésztési
törvény (2018-évi) bevezetésének apropóján
3) jellemezzem a fajta magyarországi tenyésztő szervezetének,
a Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesületének Tenyésztési
Programját gyakorlati megvalósulása folyamatában
4) vizsgáljam

a

továbbtenyésztésre

kijelölt

ménvonalakat,

tenyészmének hazai helyzetét, pótlási lehetőségeit
5) vizsgáljam a fajta genetikai betegségeinek kiszűrésére szolgáló
eljárások alkalmazásának módjait, jelenlegi helyzetét egy
esetleges távlati lehetőséggel
Megismerkedve a lótenyésztés jelentőségével, röviden bemutatott történetével
képet alkothatunk fontosságára, a magyar ember életének meghatározó
alakulásában. Rá kellett mutatnom arra, hogy történelmünk során a magyar
lótenyésztéshez mindig is fontos katonai érdekek fűződtek, elsősorban
a kormányok törődtek a lótenyésztés mindenkori fejlesztésével. A jelenlegi
magyar lótenyésztés jogszabályi keretét a 2018 november 1-én hatályba lépett
2016/1012 EU rendelet határozza meg, amely a tenyésztésszervezés teljes
41

rendszerét érinti. Az Egyesülete jelenleg még nem harmonizálta a kisló fajtáinak
tenyésztési programjait. A hazai haflingi tenyésztési program is az 1993. évi
állattenyésztési törvény alapján készült el sok évvel ezelőtt. Az állattenyésztés
új jogszabályi keretrendszere szükségessé teszi többek között a haflingi fajta
teljes tenyésztési programjának felülvizsgálatát is. A hazai lótenyésztés
tenyésztésszervezési feladatai állami irányítású szervek (pl. ménesbirtokok)
keretében és államilag elismert lótenyésztő szervezetek, lótenyésztő egyesületek
formájában valósulnak meg.
1874-ben Schludernben megszületett 249 Folie, a haflingi kislófajta őse. A fajta
minden egyede a mai napig visszavezethető származásában a vonalalapítóra. 249
Folie magyar vonatkozású érdekessége, hogy apai ágon shagya arab fajtára,
anyai ágon a gidrán fajtára erdeztethető vissza.
1904-ben az első Haflingi Lótenyésztő Egyesület Möltenben bemutatta a 250
egyedet tartalmazó méneskönyvét. Az I. Világháború azonban a populáció
jelentős csökkenéséhez vezetett, az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása
a haflingi tenyészterületét is felszabdalta. Az Ausztriára és Olaszországra
kettészakadt tenyésztési régió problémáinak áthidalására csak 2013 februárjában
érkezett mindenki számára megfelelő megoldás megalakult a Haflingi Tenyésztő
és Sport Világszövetség.
A hazai haflingi Tenyésztési Program igen részletes, nagyon sok mindenre
kiterjed. Ha a gyakorlatban maradéktalan megvalósult volna, akkor akár igen
magas minőségű állományt is birtokolhatnánk. Azonban van néhány szakmai
kitétel, mely - hiába szerepel a Program leírásában - részleteiben nem került
elvégzésre.

Itt

érdemes

és

lehet

vizsgálni

az

egyes

lefektetett

tenyésztésszervezési feladatok elmaradásának okát, az örökletes genetikai
terheltségek helyzetét, párosítási tervek pontos alkalmazásának elmaradását,
a haflingi fajta népszerűsítésének korlátozott lehetőségét, az egyéb feladatok,
hiányosságok mellett.
Tenyésztőként

kancáim

párosításához

megfelelő

fedezőmént

keresve

szembesültem először a magyarországi tenyésztés korlátaival. A párosítási terv
készítésekor derült ki számomra, hogy igen kevés a genealógiai vonal
hazánkban, így ezeknek pótlása mindenképpen üdvös lenne hosszú távon a hazai
tenyésztés fejlődése érdekében. A 7 genealógiai vonal az: A; B; N; M; S; St és
W méntörzs.
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A 2020-as tenyészévben 6 ménnek volt érvényes fedeztetési engedélye
hazánkban a haflingi fajtában- három A- vonalas, kettő W- vonalas, és egy Stvonalba tartozó. Mindenképpen dolgozni kell Magyarországon is a haflingi
fedezőmének választékának bővítésén, ugyanúgy, mint a genetikai terheltségek
szűréseinek lehetőségén az Egyesület ajánlásával, mert az állomány
egészségének javítása ugyanúgy az Egyesület feladata, mint ahogy a küllemi
hibák kiküszöbölése is.
Szakdolgozatomban

ajánlásokat

tettem

a

haflingi

fajta

egyes

tenyésztésszervezési feladatainak gyakorlati megoldására és a lótenyésztést
erősen érintő genetikai terheltségek szűrésének feltárására.
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MELLÉKLETEK
I. Melléklet

A haflingi fajta eredő törzskönyvének alapelvei
1. A tenyésztő szervezet általános adatai
Haflinger Pferdezuchtverband Tirol
Schlossallee 31, 6341 Ebbs

2. Alapelvek
2.1. A származás feljegyzésére vonatkozó alapelvek
2.1.1 A jelölt ősi sorok száma
A haflingi fajta törzskönyvébe legalább 4 apai és 4 anyai haflingi fajtájú ősi
sort kell feltűntetni.
2.1.2. A tenyészállattal és a származásával kapcsolatos szükséges adatok
a) Név, fajta, jelölés, illetve egyéb beazonosítás
b) Születési idő, születési hely, nem
c) Tenyésztő
d) Törzskönyvi besorolás
e) Szülők
f) A származás feljegyzéséhez szükséges egyéb adatok:
- A haflingi tenyésztésre feljogosult tenyésztő szervezet neve és címe.
- Küllemi és készség szerinti leírás a fő rész megfelelő rubrikáiba az
adott szempontok alapján.
- Mének esetén A, B, M, N, S, St vagy W vérvonal szerinti besorolás.
2.2. A fajta jellemzői
2.2.1.
Általános leírás és alkalmazás
A tenyészcél olyan különösen sokoldalúan használható, jóindulatú, igénytelen,
jó munkakészségű és jó természetű haflingi ló, amely küllemi adottságai

szerint alkalmas hátaslónak. Legyen alkalmas felnőttek és gyermekek számára
egyaránt nyereg alatt vagy fogatban. Igáslónak, gazdasági lónak is használható.
A származás alapján, B, M, N, S, St és W vérvonalakat különböztetünk meg.
2.2.2.
Külső megjelentés
Szín és jegyek;
Alapszínek - A sárga minden árnyalatában elfogadott a világossárgától a
szénsárgáig. A színnek teltnek kell lennie, az egyöntetűségét megtörő foltok
vagy a szíjalt hát nemkívánatosak. A fejen lévő jegyek megengedettek, a láb
jegyei nemkívánatosak. Fehér vagy világos hosszúszőrök kívánatosak. Az
enyhén vöröses hosszúszőrök elfogadhatók, a szürke tincseket tartalmazó vagy
a szürke színű hosszúszőrzet nemkívánatos.
Méret:
Bottal mért marmagasság:
Szárkörméret:

Kancák:
143 – 149 cm
18 – 19 cm

Mének:
144 – 152 cm
18,5 – 20,5 cm

2.2.3.
Testfelépítés
Elegáns, harmonikus testfelépítés, amely alkalmassá teszi a sokoldalú
szabadidős alkalmazásra:
Fej:

Nemes, enyhén csukafej. Nagy szemek, kifejezett
torokszabadság.

Nyak:
A ló elülső
része:
A ló középső
része:

Jól formázott nyak elegendően hosszú, laza tarkóval.
Jól izmolt, hosszú és dőlt lapocka erőteljes marral és
elegendően széles szüggyel.
Elegendően hosszú és mély középső rész, feszes, de mégis
elasztikusan mozgó hát, amely jól illeszkedik az elülső és
a hátulsó részhez, oválisan ívelt bordák és elegendően
hosszú hátsó borda.
Formás, izmolt, elegendően hosszú, nem túl széles és nem
túl erősen hasított far.
Stabil, tiszta, száraz és jellegzetes ízületek, és ellenálló
paták.

A ló hátsó
része:
Paták és
lábszár:

2.2.4.
Mozgás
Igyekvő, szabályos lépés, energikus, lendületes, elasztikus ügetés. Korrekt és
térölelő, ütemes, nem lapos kivitelezésű vágta.
2.2.5.
Karakter és egészség
Egészséges, termékeny, ellenálló, karakterisztikus, de jóindulatú és robusztus
megjelenésű. Sokoldalúan használható, jó munkakészségű, erős
munkavégzésére is alkalmas, ellenálló kisló. Könnyen akklimatizálódik,

takarmányozás iránt kevésbé érzékeny, minden használati módra megfelelő ló.
Különösen alkalmas a szabadidő sportokra.
Kiemelkedő karakter, kiegyenlített temperamentum alapvető követelménye a
fajtának.
2.2.6.
Nemkívánatos egészségügyi hiányosságok
Ide tartozik:
a) Köldöksérv, nyitott hasfal
b) Állkapocs-rendellenesség: Papagáj- és pontyfogazat
c) Öröklött patella fixáció (kizáró ok)
d) Öröklött cryptorchismus, vagyis rejtettheréjűség (ajánlott mének)
e) Öröklött patahibák, egyenetlen paták, bakpata, teletalpúság
f) Nyári ekcéma
g) Farkasvakság
h) Hörgősség
i) Szarkoid

2.3. Jelölés
A jelölést a területileg illetékes szerv végzi el, a helyileg alkalmazandó nemzeti
jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Az elektronikus jelölés a lófélékre vonatkozó uniós irányelvek alapján
transzponder beültetésével történik.
Egyéb jelölési módként lehet sütést és DNS-analízist is alkalmazni. A sütés
kerüljön a térdízülettel egy vonalban a bal combra.
A sütött jelölés méretét, formáját és helyzetét, illetve a használt betűk és
számjegyek grafikus ábrázolását és leírását fel kell jegyezni a származási
nyilvántartásban.
2.4.A legfőbb tenyésztési célok
A haflingi fajta egyértelmű tenyésztési célja a fajtiszta haflingi ló kitenyésztése
a vérvonal biztosításával, amely figyelembe veszi a hangsúlyos
fajtajellemzőket.
A cél a lovas és a fogathajtó sportban való széleskörű alkalmazás gyermekek és
felnőttek számára. Továbbá az igás és gazdasági lóként való alkalmazás szintén
legyen lehetséges.
A tenyésztési célt kizárólag fajtatiszta tenyésztéssel és kiválasztással lehet
elérni. A szelekciós szempontoknál figyelembe kell venni az ősök
teljesítményét, az egészségügyi paramétereket, továbbá a küllemi bírálaton
elért eredményt és a melléklet I. és II. fejezetében bemutatott készségvizsgákon
nyújtott teljesítményt.

2.5.A törzskönyv felépítése
A haflingi fajta törzskönyvének fő részét legalább az alábbi két részre kell
tagolni:
Mének
Alapkönyv
A ménkönyv fő része

Kancák:
Alapkönyv
A kancakönyv fő része

A fő rész az alapkönyvből, a ménkönyv fő részéből és a kancakönyv fő
részéből áll.
Az egyes részekbe csak olyan lovakat lehet feljegyezni, amelyek megfelelnek
az adott követelményeknek.
2.5.1.
A mének törzskönyve (Ménkönyv)
A fő rész az alapkönyvből és a ménkönyv fő részéből áll.
Alapkönyv

Minden olyan, a ménkönyv fő részébe nem sorolható hímnemű állatot ide lehet
feljegyezni, amelyek szülei a haflingi törzskönyv fő részében szerepelnek.
A ménkönyv fő része
Azokat a hároméves vagy idősebb méneket lehet feljegyezni, amelyek
megfelelnek az alábbi szempontoknak:
a) szülei szerepelnek a haflingi törzskönyv fő részében
b) az I. melléklet bírálati rendszere alapján legalább 2,5 évesen küllemi
bírálaton vettek részt, amelyen legalább 75 pontot értek el, vagy 7,50
összpontszámot kaptak, amennyiben egyik részpontszám sem alacsonyabb 6,0
pontnál
c) legalább 3 évesen teljesítették a központi ménvizsgán a teljesítményvizsga
bírálatát a II. melléklet alapján, és ezen egyik részeredmény sem alacsonyabb
5,0 pontnál, illetve elérik a 6,5 összpontszámot vagy a 70 indexpontot.
d) nincsenek egészségügyi hiányosságaik.
2.5.2.
A kancák törzskönyve (Kancakönyv)
A fő rész az alapkönyvből és a kancakönyv fő részéből áll.
Alapkönyv
Minden olyan, a kancakönyv fő részébe nem sorolható nőnemű állatot ide lehet
feljegyezni, amelyek szülei a haflingi törzskönyv fő részében szerepelnek.
A kancakönyv fő része
Azokat hároméves vagy idősebb kancákat lehet feljegyezni, amelyek
megfelelnek az alábbi szempontoknak:
a) szülei szerepelnek a haflingi törzskönyv fő részében
b) Az I. melléklet bírálati rendszere alapján legalább 3 évesen küllemi bírálaton
vettek részt, amelyen legalább 70 pontot értek el, vagy 7,00 összpontszámot

kaptak, amennyiben egyik részpontszám sem alacsonyabb 5,0 pontnál
d) nincsenek egészségügyi hiányosságaik.

2.5.3.
Egyéb tenyészállományból származó lovak feljegyzése
Az egyéb tenyészállományból származó haflingi lovakat a teljesítménykritériumok alapján kell beosztani a törzskönyv megfelelő részébe.
Amennyiben a teljesítmény-kritériumok nem összevethetők, akkor ezeket a
lovakat a legközelebbi vizsgán való megjelenésig vagy a megfelelő
teljesítménykritériumok igazolásáig a nemüknek megfelelő alapkönyvbe kell
beosztani.
A korábban más tenyésztőszervezet törzskönyvében nyilvántartott vagy
regisztrált lovakat átvételekor azonos néven kell bejegyezni a törzskönyvbe.
2.6.Származási vonalak
Származás: A haflingi fajta alapító egyedei őshonos kislovak, 133 El`Bedavi
XXII arab félvér (1868) és 249 Folie (1874) mén.
Az apai származási vonalnak visszavezethetőnek kell lennie 249 Folie 1874 ménre, és
ezáltal A - Anselmo (1926), B – Bolzano (1915), M – Massimo (1927), N – Nibbio
(1920), S – Stelvio (1923), St – Student (1927) és W – Willi (1921) vérvonalalapítóra.
A haflingi fajtába tartozó lovaknak 4 haflingi fajtájú ősi sorral kell rendelkezniük, és
legfeljebb 1,56% arab telivér génhányadot mutathatnak.
A további arab telivér génhányadot a ló neve mögött két tizedesjegyre kerekítve kell
megjelölni.

Záró rendelkezések
A haflingi fajta eredő törzskönyvében foglalt előírások betartásával kapcsolatos
kérések esetén a fajta kapcsolódó méneskönyveit az eredő törzskönyv
szabályainak megfelelően vezető elismert tenyésztőszervezetek
kezdeményezzék az eredő törzskönyvet vezető szervezettel való
kapcsolatfelvételt.
A haflingi fajta kapcsolódó méneskönyveit az eredő törzskönyv szabályainak
megfelelően vezető elismert tenyésztőszervezetek kötelesek a megnevezett
tenyészcélok és ezek előírásainak betartására.
Különösen ügyelni kell arra, hogy a haflingi fajta megtartsa a vérvonalát és a
jellemző színét, és hogy a fajta fejlesztésére csakis a fajtatiszta tenyésztésen
alapuló szelekció legyen az alkalmazott tenyésztési módszer.
A HPT aktuális alapdokumentumát a honlapján teszi közzé.

I. Melléklet

A tenyészlovak küllemi bírálata
A küllemi bírálat során a következő 11, illetve 12 tulajdonság a mérvadó:
Kancák:
• Típus (T)
• Fej (K)
• Nyak (H)
• A ló elülső része (VH)
• A ló középső része (MH)
• A ló hátsó része: (HH)
• Elülső végtagok (VG)
• Hátsó végtagok (HG)
• Mozgás szabályossága (GK)
• Lépés (S)
• Ügetés jellege (GT)
Mének:
• Típus (T)
• Fej (K)
• Nyak (H)
• A ló elülső része (VH)
• A ló középső része (MH)
• A ló hátsó része: (HH)
• Elülső végtagok (VG)
• Hátsó végtagok (HG)
• Mozgás szabályossága (GK)
• Lépés (S)
• Ügetés jellege (GT)
• Vágta (G)
A bírálat során egyes tulajdonságok értékelése az alábbi rendszert követő
pontozással történik.
A pontosabb megkülönböztetés érdekében részpontszámok is adhatók:
Értékelési rendszer:
10 = kiváló
9 = nagyon jó
8 = jó
7 = meglehetősen jó
6 = kielégítő
5 = megfelelő
4 = hiányos
3 = meglehetősen rossz
2 = rossz
1 = nagyon rossz

0 = nem teljesített
Az összpontszámot az egyes tulajdonságok értékelő pontjai adják két tizedes jegyig
kerekítve.

A lovak felmérése a testfelépítésről, a testalkatról és az alkalmazási
lehetőségekről tájékoztat.
Az alábbi mértékek felvétele alapkövetelmény:
•
•

Marmagasság bottal (centiméterben kell megadni)
Szárkörméret (fél centiméter pontossággal kell megadni)

A mének teljesítményvizsgája
A résztvevő mének töltsék be legalább a harmadik évüket.
A teljesítményvizsga bírálatához a méneknek egy legalább 30 napos helyszíni
vizsgát kell teljesíteniük. A helyszíni vizsga egy bírált előkészítő vizsgából
(tréning) és egy záróvizsgából áll.
A bírálat alapvető részeit az összetett viselkedésbírálat, az alapjármódok
vizsgája, a terepvizsga, a szabadonugrás, a terepen tanúsított ugrókészség, az
egyfogatú kocsiban való hajthatóság és húzókészség vizsgálata alkotják.
A bírálaton legalább három mént kell egymással összevetni, de ezek lehetnek
egymással összemérhető kislófajták egyedei is.
Az egyes tulajdonságokat az alábbiak szerint kell rögzíteni, és a súlyozással
együtt feltűntetni az eredményben:
Kategória

Súlyozási keret %-ban

Természet

20-25

Lovaglás

45-50

Fogatban

25-30

Tulajdonság
Kezelhetőség,
temperamentum
Tanulékonyság
Teljesítő képesség,
testalkat
Lovagolhatóság
Lépés
Ügetés
Szabadonugrás
Ugrókészség terepen
Vágtakészség terepen
Lépés
Ügetés
Hajtás egyfogatú kocsiban
Húzókészség

A bírálat során egyes tulajdonságok értékelése az alábbi rendszert követő
pontszámozással történik. A pontosabb megkülönböztetés érdekében
részpontszámok is adhatók:

Pontozási rendszer:

10 = kiváló
9 = nagyon jó
8 = jó
7 = meglehetősen jó
6 = kielégítő
5 = megfelelő
4 = hiányos
3 = meglehetősen rossz
2 = rossz
1 = nagyon rossz
0 = nem teljesített
A végeredményt a súlyozással számított egyes pontszámok adják.
A tenyésztőszervezet köteles egyértelműen vezetni az eredményeket.
Amennyiben a végeredményt eredményösszesítő formájában teszik közzé, akkor
a bírálaton elért eredmény átlagát és az egyes egyedek az átlagtól való eltéréseit
is meg kell adni.

II-es MELLÉKLET
Michael Gruber Haflinger Welt–Zucht und Sportvereinigung főtitkára
tájékoztatása szerinti tenyésztőegyesületek világszerte:

