4622 Goral Grosant (Au)
Azonosító:
IM022782005
Leírása:

Színe:
egérfakó

Méretei:
135/144-168-19

A féltestvérek párosításából született Goral Grosant a lucinai ménesben különleges Goral XVI.
törzsménre többszörösen rokontenyésztett. Anyja a lucinai ménesben párját ritkító fogatló, a fajta 2005-ös kistapolcsányi championatusán a résztvevő tenyésztőket ifjú lovasával a hátán elkápráztató díjló.
A mén betöltött 3 éves kora után, megerősítve az osztrák tenyésztési engedélyét, kapott tenyésztési engedélyt Magyarországon, de igazi értékét hétéves korára mutatta meg, amikorra kifejezett fajta- és nemi jellegű, harmonikus felépítésű hucul lóvá érett. A fajtára jellemzően kissé hosszú, de igen
feszes hátú, kifejezetten harmonikus átmenetekkel rendelkező mén. Igen jó far, nem éppen szabályost lábszerkezet jellemzi. A ló a távlovaglásban kezdett el sportolni és nem vallott szégyent, majd
a huculösvény terepakadályai között is igen megbízható teljesítményt nyújtott.
Tekintettel ősei kiváló fenotípusos teljesítményére, a különféle sportkipróbálásokon mutatott eredményességére, s mert a kiváló ősökre rokontenyésztett, hasznos ménnek ítéljük a tenyésztés számára, ugyanakkor számtalan Goral törzsbe tartozó ménnel rendelkezünk, olyanokkal is bőségesen,
amelyek a Goral XVI ménre vezethetők vissza. A rokontenyésztés növekedésének elkerülésével szabad rá nézve párosításokat végezni.

Felállítási helye: Egyed István, 8092, Pátka, Szűzvár u. 1.
Tenyésztő: Gerhardt Brandstätter, Riterhof Ramsau/Dachstein, Ausztria

5292 Goral XIX-38 Góré
Azonosító:
IM002002011
Leírása:

Színe:
egérfakó

Méretei:
137/146-170-20

A Lucsinai Nemzeti Ménesből származó nagyon jó fajtajellegű hucul mén. Tenyésztési engedélyt elsőként ott kapott, amit a magyar tenyésztőszervezet további minősítés nélkül, elismert. A Magyarországon az elmúlt időszakban gyakran használt Goral törzsbe tartozó
mének is a törzs ennek az ágából származnak. Ez kettőssé teszi a mén megítélést, mert bár
típusában kedvezően értékelhető, ugyanakkor a Goral törzs genetikai variabilitását csökkenti. Ezen úgy lehet segíteni, ha a tenyésztés során származásukban a méntől eltérő törzsbéli egyedek kerülnek hozzá párosításra
A mén a fajta elvárt méretét mutatja, s ami ennél meg inkább fontosabb, hogy a marmagasságát az övmérete több mint harminc centiméterrel haladja meg. Kifejezetten erős csontú,
de minden más jellemzője jó minősítést kapott a bírálata során. Enyhe kifogás alá esik lábszerkezete, főleg a csüd és a viszonylag meredek pata. Mozgása dinamikus, akciós.
A mén első évjárata 2013-ban megszületett Magyarországon, de ivadékai még nem gyakran kerültek bírálatra, így örökítő erejéről megbízható tájékoztatást adni kockázatos.

Felállítási helye: Dr. Magyar Gábor, 2021 Tahitótfalu, Ifjúság u. 5.
Tenyésztő: Lucsinai Állami Ménes, Románia
Goral tenyészmén Waldhofban, 1917-ben

5564 Goral XVIII Murány (Top)
Azonosító:
Színe:
Méretei:
IM012682014
fakó
139/146-170-19
Leírása:
A mént Szlovákiában tenyésztették, ott törzsménrangra emelték. Ez sok mindent elárul az értékéről. A hazai tenyésztési engedélyét a kistapolcsányi tenyésztési engedélye alapján kapta meg. Ivadékai 2016-tól születnek Magyarországon! Távoli rokoni kapcsolatban áll a lucsínai ménekkel, illetve az onnan származó importok Magyarországon tenyésztési engedélyt kapott leszármazottaival.

Felállítási helye: Nagy Tiborné, 8426 Pénzesgyőr, Kőris u. 30.
Tenyésztő:

Kistapolcsányi ménes, Szlovákia

Goral I törzsmén Turjaremetén
az I. világháború után

5572 Goral Elemér
Azonosító:
Színe:
Méretei:
HL070050000
nyárifekete
139/143-175-19,5
Leírása:
Az Árvácska kancacsaládból származó Goral mén (lucsinai Goral XVI a nagyapa)
alighanem a legszebb hazai tenyésztésű hucul mén. 2007-ben született, 4 évesen
teljesítette a készségvizsga követelményt (7500 méter hosszú, jelentős szintkülönbségű terep), de ekkor még nem tett vizsgát. A következő évben megismételte. Kitűnő állóképesség, jó méret, és a mára ritkává vált fekete szín jellemzi. Eddig mintegy tartalék ménként szerepelt, az elmúlt évben fedezett néhány kancát. Apai ágon
rokon a Goral XIX-38 Góré nevű ménnel. Apai nagyapjuk ugyan az a lucsinai
Goral XVI. Éppen ezért a mén párosítása figyelmet érdemel, de a hazai kancacsaládból való származás, az anyai
oldal viszonylag jelentős Gurgul hányada feltehetően könnyíteni lesz képes a párosításokat.
A mén impozáns megjelenése, fekete színe, eddig megismert állóképessége mind a tenyésztésben való alkalmazása mellett szól. Származásukban válogatlan kancákra nem szabad
használni. A mén örökítő képessége
még nem ismert.
Felállítási helye:
Dr. Németh Zoltán, 2317 Szigetcsép, Arany J. u. 24.
Tenyésztő:
Dr. Németh Zoltán,
Szigetcsép

5639 Goral Uppony
Azonosító:
Színe:
Méretei:
HL040190000
pej
137/145-171-19
Leírása:
A ménről származásán túl keveset tudunk, de az is tény, hogy munkában kipróbált
ménről van szó. Esetében is Goral törzsbeli ménről van szó, apja lengyel tenyésztésű mén, anyja jósvafői tenyésztés, de lucsinai Ousor VIII méntől. Egy néhány kancás tenyészet ménje, ivadékai nem ismertek, ennek megfelelően örökítő képességéről sincs elég ismeret.

Felállítási helye: Szabadosné Bakos Magdolna Zsófia,
3757 Szőlősardó, Petőfi u. 17.
Tenyésztő: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő

5597 Gurgul Bavor (Sk)
Azonosító:
Színe:
Méretei:
IM971952014
pej
138/147-170-19,5
Leírása:
A magyarországi hucul tenyésztés szenved a Gurgul törzsbe tartozó mének hiányától. Bár pár évvel ezelőtt bérménként fedezett Jósvafőn a Gurgul Castor (egészen
kiváló mén), de a bérletet követően visszakerült Szlovákiába. Gurgul Bavor magyar
magántulajdonban van, és nagy várakozással tekintünk a tenyészműködése elé.
A mén cseh tenyésztés (Csehország Bavorov nevű helyiségében született), a közös
cseh-szlovák mult alapján sok Kistapolcsányban és Murányban tenyésztett ősökkel.
A pej színű, közel 20 éves mén Csehországi, igen sikeres tényeszmúltja után került
Magyarországra. Gurgul Bavor kifejezetten jó állapotban van, remek konstitúcióról árulkodik. A felső vonala még ebben a korban is kellően feszes, jó lábakon áll.
Az idős mén minél nagyobb kihasználása indokolt, persze tekintettel idős korára. Az elmúlt évben a jósvafői és egy dunántúli tenyészetben is fedezett, 2016-ban
Egerben kerül felállításra és kedvező lenne néhány jobb kancaanyagú tenyészetbe
még eljuttatni. Cél vele a fajta hazai állományának genetikai diverzitás-növelése és
utána fedező mén (vagy mének) felállítása.
Felállítási helye: Szilágyi Tibor, 3300, Eger, Mátyás király út 9.
Tenyésztő: Ing. Hanzl Vl., Bavorov, CZE
Gurgul, a törzs alapító ménje

Gurgul Surmacz
Azonosító:
IM971142015
Leírása:

Színe:
pejtarka

Méretei:
143/151-192-19

Egy újabb Gurgul törzsbéli mén, de megítélése eltér a Gurgul Bavorétól. A mén pejtarka
színű, amelyik színváltozat nem őshonos Magyarországon. A hucul fajtába tartozásához és
fajtatisztaságához nem fér kétség, de alkalmazása kizárólag a most alakuló magyarországi
tarka hucul tenyésztésben elfogadott. Vele és ivadékaival (legyenek azok mének vagy kancák) a magyar egyszínű állományban nem lehet tenyészteni.
A génmegőrzésbe bejelentett és támogatásban részesített kancák hozzá addig nem párosíthatók, amíg a pályázati kiírásnak illetve feltételnek megfelelően a támogatott egyszínű
kancák után legalább egy fajtatiszta (és egyszínű méntől származó) ivadékot az országos
lótenyésztési információs rendszerbe be nem jelentettek.
A mént egyébként a gladiszówi állami lengyel ménes tenyésztette, cseh tulajdonból került
magyar tulajdonba. A Gurgul Surmacz a fajtatiszta hucullal szemben támasztott követelménynek minden tekintetben megfelel. Jó felsővonal, erős lábak, dongás mellkas, kiváló
használati tulajdonságok jellemzik. Nyereg alatt és fogatban egyaránt megbízhatóan dolgozik.
19 éves korát meghazudtolja, kiváló állapotú és alkatú mén. Kétségtelenül értékes egyed a
hazai tarka színű (nem őshonos) hucul megteremtéséhez.

Felállítási helye: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 3758 Jósvafő, Tengerszem
oldal 1.
Tenyésztő: Stadnina Koni Huculskich Gladyszow, Gladyszow, POL
Kapitan, hucul mén Zabiéből,
a fajta tarka színváltozatának
egyik megalapozója a lengyel huculságban a XX. század elején

3486 Hroby Haragos
Azonosító:
Színe:
Méretei:
PT954950000
sötét egérfakó
136/143-165-19
Leírása:
Kifogástalan fajta- és nemi jellegű, átlagos küllemű, nyugodt vérmérsékletű, jó indulatú mén. Munkahasználati tulajdonságai kifejezetten jók. Ivadékai nem ismertek, így a mén örökítő erejéről nincs ismerete a fajtafenntartónak.

Felállítási helye: Dr. Magyar Gábor, 2021 Tahitótfalu, Ifjúság u. 5.
Tenyésztő:

Bartók László

4286 Hroby Bendegúz
Azonosító:
Színe:
Méretei:
SK992990000
fekete
136/145-170-18,5
Leírása:
Származását tekintve ritka genetikai szerkezetűnek tekinthető, ám a HUZUL
INTERNATIONAL FEDERATION az apai oldalának néhány ősét nem nagy lelkesedéssel fogadja. Nemi jellege kifogástalan, munkahasználati tulajdonsága jó, készségvizsgát kifejezetten jó eredménnyel tette le az Aggteleki Karszton. Néhány ősének vitatottsága miatt mén-előállító ménként nem számolunk vele. Csikóinak létszáma nem teszi lehetővé a mén örökítő erejéről a felelősségteljes véleményalkotást

Felállítási helye: Hortobágyi Termvéd.-i és Génmegörző Nonprofit Kft.,
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Tenyésztő: Posztós Gabriella, Tiszafüred

4906 Hroby XXI-96 Álmos (Lu)
Azonosító:
Színe:
Méretei:
IM992042007
egérfakó
143/153-180-19,5
Leírása:
Nagy tenyészhatású Hroby XXI lucsinai törzsmén fia, annak talán túlzott finomságát viszont nem örökölte. Kifejezett fajta és nemi jellegű mén, kellően arányos és
tömeges. Készségvizsgát fogatban teljesítette, aminek során I/2 minősítést ért el. A
fajta nemzetközi championatusán is részt vett 2008-ban.
Nem erőteljesen használt mén, de az eddig ismert csikói kifogástalan fajtajelleggel
bírnak. Párosítása a jövőben is körültekintést igényel, lévén, hogy a Hroby XXI genetikai hátterű ménekkel és kancákkal bőségesen ellátott a hazai huculállomány!

Felállítási helye: Hunovo Kft., 2317 Szigetcsép, Dunasor 073/72 hrsz.
Tenyésztő:

Lucsinai Állami Ménes, Románia

5137 Hroby Bryf (Pol)
Azonosító:
Színe:
Méretei:
IM053722008
pej
138/146-162-18
Leírása:
Tenyészszemle, sőt nemzetközi championatus győztes ménnek a lengyel tenyésztésű Puszkarnak a fia. E népszerűségnek köszönhetően került az Aggteleki Nemzeti
Parkhoz ez a hroby genealógiai vonalba sorolható mén.
Vérmérséklete, munkahasználati tulajdonságai nemhogy kívánni valót nem hagynak maguk után, hanem egyenesen keresendők. Elsőrangú sportló, amelyik a fajtához illő ugrópályán, vagy huculösvényen (a legváltozatosabb terepviszonyok közepette) szemkápráztatóan teljesít. Miután sok nemzetközi versenyen is megfordult
már, mindenütt lelkesednek iránta a tenyésztők. Napjainkban a legjobb népszerűsítője a hucul fajtának. Értékmérő tulajdonságainak ivadékaiba való átmentése kívánatos, de meglévő lábszerkezeti hibái miatt nagyon körültekintő célpárosítást kíván.
Hroby Bryf lépése, ügetése, vágtája jó. Minden jármódban feltűnően lazán mozog. Ahogyan idősödött előnyösen változott meg, mert
elvesztette fiatalon feltűnő finomságát és a
fajta jellegzetes ménje
lett. Ivadékai 2016-tól
kerülnek elbírálásra és
kiderül, mennyire hasznos örökítőként lehet rá
tekinteni.
Felállítási helye: Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság,
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Tenyésztő:
Josef Babis, Lengyelország

5248 Hroby Legény
Azonosító:
Színe:
Méretei:
HL060640000
egérfakó
136/147-173-19
Leírása:
A ménvizsgán sem megjelenésével, sem teljesítményével nem tűnt ki, tenyésztési engedélyét mégis magyarázza, hogy az anyai ágának genetikai összetétele ritka
a hazai állományban. Időközben az apja az egyik legtöbb tenyésztésbe került ivadékot hagyta maga után, továbbá Hroby XXI nagyapjára visszavezethető több mén
(és úgy tűnik, jobb is) van az országban. Éppen ezért a tenyésztésben nem célszerű
nagyobb szerepet kapnia. Nagyon ritka genetikai szerkezetű néhány kancához párosítása elfogadható lehet.

Felállítási helye: Dr. Magyar Gábor, 2021 Tahitótfalu, Ifjúság u. 5.
Tenyésztő:

Dr. Magyar Gábor, 2021 Tahitótfalu, Ifjúság út 5.
Hroby I törzsmén Turjaremetén az I. világháború után

5249 Hroby XXIII-19 Huba (Lu)
Azonosító:
Színe:
Méretei:
IM032022010
sötét gesztenyepej
140/149-180-19,5
Leírása:
Kifogástalan fajta- és nem jellegű mén, amelyik ha képes igazolni jó örökítő képességét, a típusát tekintve az utóbbi évek legfontosabb ménje lehet Magyarországon. A küllemi bírálaton szinte nem volt olyan szempont, amiben a mén elmarasztalásra került volna. Egyedül a lépésmunkáját értékelte a bíráló bizottság a fajta átlagos szintjének. A munkahasználati tulajdonságokat értékelő bírálat során is a legjobbak közé tartozott.
Minél nagyobb kihasználásának gátat vet, hogy származásában fellelhető a Hroby
XXI törzsmén, amelyik nem csak Magyarországon nagyon elterjedt, de a lengyel
és a szlovák tenyésztésben is. A hucul eredeti típusát tekintve talán megkockáztatható, hogy ez a mén a Hroby XXI hátterű ménjeink legjobbika. Ennek ellenére párosítása során a rokontenyésztés további növekedését kerülni kell.
Felállítási helye: Nagy Tibor, 8426 Pénzesgyőr, Kőris u. 30.
Tenyésztő:

Lucsinai Állami Ménes, Románia

5596 Hroby Csatár
Azonosító:
Színe:
Méretei:
HL090180000
pej
138/148-170-19,5
Leírása:
Elegáns, nemes hucul mén, jobbnak tűnik, mint az apja, bár kétségtelen, hogy örökítése még nem ismert. A lengyel tenyésztésű Hroby Grad után született, a nagyon
elterjedt lucsinai Hroby XXI dédunokája. Anyjának apai származása egy lengyel
Goral, ami tíz generáción túl van rokonságban a lucsinai goralokkal. A hazai kancacsaládnak számító Aspiráns kancacsaládból származik.
Örökítését még nem ismerjük, de ha a fenotípusával megegyező lesz a genotípusa is, akkor a Hroby Grad importjának sikeressége megkérdőjelezhetetlenné válik.
Felállítási helye:
Aggteleki
Nemzeti
Park Igazgatóság,
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.

Tenyésztője:
Aggteleki Nemzeti
Park Igazgatóság,
Jósvafő, Tengerszem
oldal 1.

4706 Ousor Zebulon
Azonosító:
Színe:
Méretei:
HL020010000
egérfakó
137/149-180-19,5
Leírása:
Hazai tenyésztésű, de mind az apai, mind az anyai oldalon lucsínai szülőkkel. Apja
(Ousor IX-17) Prislop ménért cserébe éveken keresztül fedezett Kistapolcsányban,
Ousor V néven. Ivadékai kiemelkedő minőségűek voltak. A ménre itthon nem volt
szükség, előbb Ausztriában fedezett, majd cseh tulajdonba került, onnét ismét magyar tulajdonba.
Itthon érdemi mennyiségű ivadék-számmal nem rendelkezik, örökítése nem ismert.

Felállítási helye: Vörös József, 8932 Gyűrűs, Petőfi út 2.
Tenyésztő:

Vörös József, Gyűrűs, Petőfi u.2.

4905 Ousor IX-51 (Lu)
Azonosító:
Színe:
Méretei:
IM002862007
egérfakó
141/149-167-19
Leírása:
Apja az Ousor IX, amelyiknek látványa minden tenyésztőt megfogott és feltartóztathatatlanul törekedett arra, hogy ivadékához jusson. Így került be az országba az
Ousor IX-17, az Ousor IX-63. Az előbbinek két ménfia is felállításra került (Ousor
Zebulon és Ousor Vidra).
Az Ousor IX leszármazottak hihetetlen örökítő erővel rendelkeznek, így bár megnehezítik a párosításokat ivadékaik hozzájárulnak a minőségi huculállomány továbbviteléhez. Minden Ousor IX leszármazott körültekintő párosítást igényel, mert
ennek figyelmen kívül hagyása rövid időn belül ellehetetlenítheti a párosításainkat.

Felállítási helye: Dr. Magyar Gábor, 2021 Tahitótfalu, Ifjúság u. 5.
Tenyésztő:

Lucsinai Állami Ménes, Románia

4912 Ousor Egér
Azonosító:
Színe:
Méretei:
HL040100000
fekete
140/148- 183 - 19
Leírása:
Kifejezett fajta- és nemi jellegű hucul mén. Nemes megjelenésű, homogén testfelépítésű, tetszetős ló. Feje szép, nyaka hosszú, jól illesztett. Háta, ágyéka feszes,
mellkasa mély. Ügetése igen jó, lépése a fajtaátlag feletti. Lábállása szabályos, de
mozgása során elöl kissé lapátol. A kistapolcsányban rendezett championatuson a
kétéves méncsikók között korosztálya legjobbja volt.
Munkakészsége a legmagasabb igényeket is kielégíti. Fogatban, huculösvény pályákon, sőt díjlovaglásban is határozottan jó teljesítményt mutatott. Szerepet kapott
a tenyésztésben és úgy tűnik ivadékai egy részének kiképzése a fajtaátlagtól több
figyelmet kíván.
A mén az Ousor IX törzsmén leszármazottja, ennek megfelelően számos közeli
rokona van a hazai tenyésztésben. Párosítása ezért körültekintést kíván.
Felállítási helye: Méhes József,
8913, Gősfa, Dózsa Gy.u.32.
Tenyésztő:

Méhes József, Gősfa

5250 Ousor Vidra
Azonosító:
Színe:
Méretei:
HL050770000
egérfakó
137/146-171-19
Leírása:
Viszonylag fiatal, nem sokat használt mén, így örökítéséről keveset tudunk. Tény,
hogy az egyik legszebb ménjeink közé tartozik, ezzel együtt kifogástalan fajtajelleg, jó övméret, erős csontozat jellemzi. Színe különlegesen szép kékes egérfakó.
Az Ousor IX törzsménnel való közeli rokonságából adódó egyidejű előnyét és hátrányát jó irányban befolyásolja, hogy anyja a hazai állomány genetikai szerkezetében feltűnően ritka Polan törzsbe tartozó méntől származik. Minden esetre a hazai tenyésztésben meglévő (talán indokolatlanul sok) Ousor IX leszármazott, így az
Ousor Vidra is nagyon körültekintő párosítást követel meg!!

Felállítási helye: Bujdosó Attila, 4071, Hortobágy, Hortobágyi út 15.
Tenyésztő:

Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő

5532 Ousor IX-63
Azonosító:
Színe:
Méretei:
IM010712013
fekete
136/144-170-18,5
Leírása:
A 2001-ben született fekete színű mén apja az Ousor IX, amelyiknek látványa minden tenyésztőt megfogott és feltartóztathatatlanul törekedett arra, hogy ivadékához
jusson. Így került be az országba az Ousor IX-17, az Ousor IX-51. Az előbbinek három ménfia is felállításra került (Ousor Zebulon és Ousor Vidra, Ousor Bagoly, ez
utóbbi pillanatnyilag Csehországban bérmén).
Az Ousor IX leszármazottak hihetetlen örökítő erővel rendelkeznek, így bár megnehezítik a párosításokat ivadékaik hozzájárulnak a minőségi huculállomány továbbviteléhez. Minden Ousor IX leszármazott körültekintő párosítást igényel, mert
ennek figyelmen kívül hagyása rövid időn belül ellehetetlenítheti a párosításainkat.
Ennek a ménnek páratlanok a munkahasználati tulajdonságai. Bármilyen fogatmunkában és bármilyen fogatban (egyestől az ötös fogatig) bámulatos teljesítményre képes. Értékes, nagyon j fajtajellegű mén.
Felállítási helye: Vörös József, 8932 Gyűrűs, Petőfi út 2.
Tenyésztő:

Lucsinai Állami Ménes, Románia

5532 Ousor IX-63 a fogatban az ostorhegyes ló.

5750 Ousor Prezes
Azonosító:
Színe:
Méretei:
IM114932013
pejtarka
138/147-168-18,5
Leírása:
Lengyel tenyésztés, bár apai szélső ága a negyedik generációban egy Ousor mén
(Ousor I.) Anyjának apai ága a negyedik generációban egy lucsinai Hroby V ivadék, vagyis a tenyésztése során igyekeztek a drift jelenségét kerülni. Színe pejtarka,
vagyis használatát illetően vonatkoznak rá mindazok, amelyek a Gurgul Surmacz
jellemzésénél megfogalmazásra kerültek.
A mén fogatban sikeres készségvizsgát tett, de mindezidáig még nem állt tenyésztésben. Ivadéka még nincs, örökítő képessége nem ismert.
Csak remélni lehet, hogy a hazai tarka színű (nem őshonos) hucul állomány megteremtéséhez sikerrel járul hozzá.
Felállítási helye:
Dr. Dombi Csaba Ábel,
Nagykőrös

Tenyésztő:
Gebalska Barbara,
Lengyelország

5314 Pietrosu XI-14 Magura
Azonosító:
Színe:
Méretei:
IM053032011
fekete
145/150-170-20
Leírása:
A Pierosu törzsből származó mén a genetikai diverzitás növelése érdekében került
a hazai tenyésztésbe ez az import mén. Nagy értékeként kezelendő lendületes lépése, jó felső vonala és faralakulása. A mén tenyészműködését 2012-ben kezdte meg,
az első évjárat csikói 2013-ban születtek, belőlük még nem kerültek egyedek elbírálásra.
A kiváló munkahasználati tulajdonságának örökítését várjuk a méntől, amiben talán
nagy kockázat nincs is. A magyar populációban ritka színe is segíti a fajtának ez irányú genetikai diverzitását. Hozzá párosítani kancákat lényegesen egyszerűbb, mint
a Goral és a Hroby törzsbe tartozó ménjeink esetében tapasztalhatjuk.
Felállítási helye: Vörös József, 8932 Gyűrűs, Petőfi út 2.
Tenyésztő:

Lucsinai Állami Ménes, Románia

5332 Pietrosu Pákó
Azonosító:
Színe:
Méretei:
IM084172008
egérfakó
141/148-173-19
Leírása:
A mén bár kisebb küllemi hibákkal terhelt, igen értékes genotípusú a magyar hucul
tenyésztésben. Mindenekelőtt a törzsbéli hovatartozásával, hiszen csak az utóbbi
időben sikerült Pietrosu törzsből származó méneket felállítani itthon. Növeli genetikai értékét anyjának is Pietrosu törzsbe tartozása, ugyanakkor közeli rokontenyésztésről nem beszélhetünk. A mén kitűnő jellemű és igen jó munkakészségű. Ez
a mén átgondolt párosítással hasznos lehet a tenyésztésben. Örökítése még nem ismert.

Felállítási helye: Volom Árpád, 4465, Rakamaz, Harmat út 23.
Tenyésztő:

Vörös József, Gyűrűs, Petőfi u.2.

5127 Polan Pallos
Azonosító:
ZO000070000
Leírása:

Színe:
gesztenyepej

Méretei:
136/144-168-19

A lengyel eredetű Polan genealógiai vonal egyetlen hazai képviselője. A Polan törzsből
Lengyelországban is kevés és különösen jó egyed áll tenyésztésben, ahogyan lengyel
hucultenyésztők ismétlődően megfogalmazzák.
Egy-egy jó, vagy jobb mén ebből a genealógiai vonalból nagy érték a fajtán belüli genetikai sokféleség fenntartása érdekében. A mén apja, Polan Rapszod, az Aggteleki Nemzeti
Parkban meglehetősen sok nagyon jó kancát hagyott maga után, de felállítása idején Aggteleknek nem voltak meg a ménnevelési feltételei. Ennél fogva öröm, hogy egy ménnek
meghagyott Polan mén készségvizsgát tudott tenni és a genealógiai vonal továbbvitelére
alkalmasnak bizonyult. Polan Pallos típusos hucul mén. Jól fejlett, bár harmonikusságát illetően hagy némi elvárást maga után. A fajtaátlagnál jobb lépés és ügetés jellemzi. Munkahasználati tulajdonságát kifogás nem érheti. A mén magántulajdonban áll, ahol a tenyészet
mértéke miatt nincs kellően kihasználva. Éppen ezért az örökítő képességéről sincs ismerete a tenyésztőszervezetnek. Mindenképpen indokolt lenne néhány nagyon jó és még jobban örökítő kancát e ménhez párosítani, hogy néhány méncsikó ivadékából vonal-továbbvitelre alkalmasat találjunk. Genetikai háttere miatt viszonylag könnyen lehet hozzá kancát párosítani.

Felállítási helye: Muzslai István, 8726 Iharos, Kiss u. 45.
Tenyésztő: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő

5138 Prislop Zefir
Azonosító:
Színe:
Méretei:
HL060160000
pej
141/152-175-19
Leírása:
Magyarország hosszú ideig a Goral és Hroby törzsek kombinatív keresztezésével,
némi Ousor háttérrel tudta hucul tenyésztését végezni. A Prislop törzs hiányzott a
hazai tenyésztésből és ennek teljesülése érdekében fedezett több tenyészéven át a
Jósvafőn a Kistapolcsányból megszerzett Prislop IX-90. Ez a mén jó szolgálatot tett
a hazai populáción, néhány nagyon ígéretes egyedet hagyott maga után, még akkor is, ha ez a mén is, az apjához hasonlóan a nagyobb méretű huculok közé tartozik. Más tekintetben a hucult egészen kiválóan mintázza. Feje nemes, nyaka középhosszú, fiatal korára jellemző izomszegénységét mára elvesztette, tekintettel arra is,
hogy rendszeres résztvevője volt a huculösvény találkozóknak. Az itt szereplés és
az ere való felkészítés növelte izomtömegét. Munkakészsége kifogástalan, fogatban és nyereg alatt is minden körülmények között megbízható.
Párosítása viszonylag egyszerű, mert apai oldalon alig-alig áll rokonságban a nálunk található ménekkel, és a „régi” jósvafői anyai háttér is növeli a párosítási szabadságot. Ezzel együtt azokra a kancákra nem való, amelyek maguk is a felső mérethatár közelében vannak, vagy ilyen ivadékokat örökítenek.
Felállítási helye: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 3758 Jósvafő, Tengerszem
oldal 1.
Tenyésztő: Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő

5175 Prislop X-35 Prímás (Lu)
Azonosító:
Színe:
Méretei:
IM043072009
fekete
140/149-171-19
Leírása:
A Prislop törzs szélesítésének igényével került be a mén a hazai tenyésztésbe. A
kezdeti kissé jellegtelen megjelenése az utóbbi időre eltűnt, ezzel is dokumentálva
a fajta lassú fejlődését, késői érését. Csontozatával, szárkörméretével elégedettek
lehetünk, bár több küllemi kifogás is érheti. Mozgásának lendülete pozitíven változott az utóbbi időben és megtartotta lendületes, jó lépését. A ménnek kitűnő származása van és reménykedhetünk ivadékainak jobb minőségében. Ha ez bebizonyosodik, akkor aménnel sokat teszünk a fajta hazai állománya genetikai szerkezetének
bővítéséért. Sajnos, még kevés ivadéka került elbírálásra.

Felállítási helye: Hárskúti Mezőgazdasági Zrt., 8442 Hárskút, Kossuth L. u. 25.
Tenyésztő:

Lucsinai Állami Ménes, Románia

