
4370 Tarek SD

Azonosító: Színe: Méretei:

IM000702003 tűzöttpej 82/88-112-12,5

Leírása:

Kifejezett fajta és nemi jellegű minishetland mén. Mint minden apró termetű lónak, 
úgy ennek is felfedezhetők lábszerkezeti hibái. Lépése aprózó, ügetése alig vala-
mivel jobb. Munkahasználati tulajdonságai egészen kiválóak. A hazai minishetland 
pónilóállomány genetikai változatosságának fenntartása érdekében kapott tenyész-
tési engedélyt. Csikói nagyon ígéretesek. Sajnos nem ismert annyi csikója, hogy 
megbízható véleményt lehetne mondani az örökítő képességéről.

Felállítási helye: Makai Dezső, 1201 Budapest, Frangepán u. 108. 
      +36 20 945-8057
Tenyésztő:	 Frohwerk, Petra, 45525 Hattingen, Németország



4372 Nívó SD

Azonosító: Színe: Méretei:

PT000190000 fekete 92/102-128-13

Leírása:

2217 Notos minden bizonnyal legszebb és okvetlenül típusos ivadéka. Igen tetsze-
tős megjelenésű, harmonikus felépítésű, ideális marmagasságú, klasszikus típusú 
mén. Ha Önmagához hasonló minőségű ivadékok sorát várja a méntől a hazai te-
nyésztés. Csak úgy válhat a hazai shetland póni tenyésztés nagy értékévé, ha minél 
szélesebb körűen kerül kihasználásra.

Felállítási helye: Nagy Ferenc, 5430 Tiszaföldvár, József A. út 22. 
Tenyésztő:	 Sáfrán József, 2344 Dömsöd, Irinyi út 5.



4537 Oszkár SD

Azonosító: Színe: Méretei:

IM990442005 fekete 82/88-112-12

Leírása:

Tetszetős megjelenésű, a fajtajelleg egyes bélyegeit magán viselő mén. Mozgása, 
különösen ügetése egészen kicsiny marmagassága ellenére is feltűnően lendületes, 
térölelő. A minishetlandok között minden bizonnyal az egyik legjobb fenotípusos 
és használati értékű. Fogatban, nyereg alatt, ugrómunkában egyaránt jól teljesít. 
Több fedezőmén ivadéka van! 

Felállítási helye: Bugyik Endre Kisújszállás, Győri u. 23. +36 20 928-2913
Tenyésztő:	 F. J. Derks, Balgoy, Hollandia



4571 Indigó SD

Azonosító: Színe: Méretei:

IM941942005 sárgatarka 80/87-119-12,5

Leírása:

A kistermetű, homogén felépítésű, tetszetős mén külföldi tenyésztési enge-
délyekkel került az országba. Több ivadéka szerepelt eredményesen külföldi 
tenyészszemléken. Ez a tény, továbbá tetszetős és Magyarországon ritkán előfor-
duló színváltozata miatt kapott tenéysztési engedélyt hiányos származása ellenére 
is. Az anyai sorának ősei a nemzetközi shetland szövetség méneskönyvében alapí-
tó kancaként szerepelnek.
Kívánatos lenne, hogy e típusos, alapvető küllemi hibáktól mentes mén nagyobb 
szerepet kapjon a hazai shetlandpóni tenyésztésben.

Felállítási helye:

György Anita, 
8142 Úrhida, Arany J. u. 33/a.

Tenyésztő:
J. Welvaarts, 
St. Odenrode, Hollandia



4675 Rambo SD

Azonosító: Színe: Méretei:

IM013112005 fekete 81/86-117-13

Leírása:

Az igen jó összbenyomású minishetland mén. Magyarországon 2006-ban, illetve 
2007-ben kezdte tenyészműködését. A tenyésztésben tág teret nem kapott, ennél 
fogva tenyészértékét nagy biztonsággal megítélni kockázatos. Marmagassága a tet-
szetős mini shetlandok közé sorolja. Sajátteljesítménye, munkakészsége kifogás-
talan. Őseinek, oldalági rokonainak értéke változatlan alapot ad a mén iránti biza-
lomra.

Felállítási helye: Nagy Ferenc, 5430 Tiszaföldvár, József A. út 22.
Tenyésztő:	 H. Drenth, Ontswedde, Hollandia



4834 Sátánka SD

Azonosító: Színe: Méretei:

IM023092005 tűzött fekete 99/105-148-15

Leírása:

A shetland póni eredeti változatát képviseli. Fogatban hihetetlen mennyiségű mun-
kára képes. Nem sok ivadéka ismert..

Felállítási helye: Nagy Ferenc, 5430 Tiszaföldvár, József A. út 22. 
Tenyésztő:	 Fam. Lassen/ Stutteri Skovlunden, Hobro, Dánia



4907 Urbán SD

Azonosító: Színe: Méretei:

IM022282007 sárga 76/81-106-12

Leírása:

Kifejezett fajta és nemi jellegű shetland póni. Arányos testfelépítésű. Szép fejű, har-
monikus testfelépítésű megkapó összbenyomású póni. Feszes a háta és ágyéka, na-
gyon jó faralakulása relatíve korrekt lábszerkezete okvetlenül említést érdemel. Fel-
tűnően jól lép, közepes téröleléssel üget. A Magyarországra bekerült minishetland 
pónik kétséget kizáróan legjobbika. Származásában egyesíti a fajtaváltozat legjobb 
tenyészegyedeit. Bár szélső anyai ágának ötödik generációjában ismeretlen őst tar-
talmaz, de az itt ismert utolsó ős oly annyira kitűnő fajtajellegű egyed volt, hogy a 
shetland szigetek méneskönyvében alapító ősként tartják nyílván.

Felállítási helye: Jósvainé Koós Erika, 3700 Kazincbarcika, Völgy u. 109. 
      +36 30 973-5561
Tenyésztő:	 Mia Van den Put, Belgium



5008 Estocado el Saraja SD

Azonosító: Színe: Méretei:

IM052182007 sárga 74/81-109-11,5

Leírása:

Az imponálóan kisméretű minishetland mén származása is minden igényt kielégít. 
Típusos fajtajelleggel, jó másodlagos ivari megjelenéssel, és méretéhez képest vi-
szonylag korrekt küllemmel rendelkezik. Munkahasználati tulajdonságai nem kifo-
gásolhatók, e mellett mozgásban sem hagy különösebb kívánalmat maga után. Ösz-
szességében kívánatos a magyarországi shetland póni tenyésztésben. Remélhetően 
lesz elég ivadéka örökítő ereje pontosabb megítélésére. Az összetett készségvizs-
gán I/2 minősítést ért el.

Felállítási helye: Széll Csaba, 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 5/1.
Tenyésztő:	 Paula Jaeger, 9431 St. Stefan, Ausztria



5128 Xéna SD

Azonosító: Színe: Méretei:

IM060462008 feketetarka 107/114-144-15

Leírása:

Határozott fajta és nemi jellegű, a hagyományos típust jól jellemző shetland mén. 
Kicsi, a fajtára vonatkoztatva szép fej, a közepesnél kissé hosszabb, kellően izmolt 
nyak jellemzi. A mén felsővonala rendben lévő. Helyes körmöléssel szabályos pa-
ták jellemezhetik. Lépése, ügetése a fajta többségére jellemző módon inkább apró-
zó. A tarka színt kedvelő shetland póni tenyésztőknek elfogadhatóan jó mén áll ren-
delkezésre kancáik fedeztetésére. Még mindig ivadékaira várunk, hogy csikói után 
a mén értékéről bátrabban lehet véleményt formálni.

Felállítási helye: Bugyik Endre, 5310 Kisújszállás, Győri u. 23. +36 20 928-2913
Tenyésztő:	 Comb.H.H.J.Snuverink/Lansink Hollandia



5306 Bolygó SD

Azonosító: Színe: Méretei:

IM062152008 sárga 90/96-140-14

Leírása:

A mén 2012-ben kapott tenyésztési engedélyt a shetland póni fajtában. Csikói nem 
ismertek, és ez hátrányos a tenyésztés számára, mert kifejezetten típusos, jó mén-
ről van szó.Csak remélni lehet, hogy jelenlegi tulajdonosánál jóval nagyobb szere-
pet kap a tenyésztésben, mint az eddig történt!

Felállítási helye: Szarka Dénes, 2083, Solymár, Béke u. 13/a. +36 20 913-4150
Tenyésztő:	 T.T. Ensink, Nieuw-Roden, Berkenstraat 16. Holland



5346 Rinze v. Stal Westerwolde SD

Azonosító: Színe: Méretei:

IM014332011 sárgatarka 88/95-140-14

Leírása:

Különleges értéke a magyarországi shetland póni tenyésztésnek. Születési évében, 
majd ezt követően minden évben előkelő helyen minősített mén. Így kapott te-
nyésztési engedélyt is. Nem csak a mén, hanem szinte minden felmenője többszö-
rös díjazott. Valószínűsíthető, hogy ilyen értékű mén még nem került be az ország-
ba. Milyen jó lenne, ha a kancatulajdonosok tenyészteni kezdenének és a rendelke-
zésre álló minőségi ménjeinktől fognának ivadékokat!

Felállítási helye: Szabó Nándor, 2475 Kápolnásnyék, Petőfi u. 14. 
      +36 20 236-9093
Tenyésztő:	 H. Sander Stal Westerwolde, Hollandia



5536 Ottó SD

Azonosító: Színe: Méretei:

SD070730000 fekete 75/80-118-13

Leírása:

Kitűnő vérmérsékletű és munkahasználati tulajdonságú minishetland póni. Méreté-
ből adódóan fogatos munkában tett készségvizsgát. A bíráló bizottság a legjobb vé-
leményével volt róla e tekintetben. Számos bemutatónak is részese volt már, min-
den helyzetben, mindig megbízható. Mozgása egy kicsit aprózó. A nagyságához 
(kicsiségéhez) enyhébb köthető lábszerkezeti hibái észrevehetők. 

Felállítási helye: Borsosné Gyöngyösi Szilvia, +36 70 527-1974
       4065, Újszentmargita, Rákóczi út 36.
Tenyésztő:	 Bugyik Endre, 5310 Kisújszállás, Győri u. 23.



5614 Tawna Dynamic S07027AQ1432

Azonosító: Színe: Méretei:

IM043532014 sárgatarka 86/90-139-13,5
Leírása:

Felállítási helye: Aszódi Csaba, 2119 Pécel, Jókai u. 26.
Tenyésztő:	 Miss A. Runnalls, EG Cornwall, GB


