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Oktatási segédlet a Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki, valamint az Állattenyésztő mérnöki 

(MSc) mesterszak hallgatói számára 

 

E digitális tankönyv szövege, ábraanyaga és mindenféle tartozéka szerzői jogi oltalom és a kizárólagos 

felhasználási jog védelme alatt áll. Csak a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye alapján 

jogszerű a mű egészének vagy bármely részének felhasználása, illetve sokszorosítása akár mechanikai, akár 

fotó-, akár elektronikus úton. Ezen engedélyek hiányában mind a másolatkészítés, mind a sugárzás vagy a 

vezeték útján a nyilvánossághoz való közvetítés, mind a digitalizált formában való tárolás, mind a számítógépes 

hálózaton átvitt mű anyagi formában való megjelenítése jogszerűtlen. 
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1. fejezet - A lovassportok 

Az olimpiai játékokon a lovassportok 1990-ban jelentek meg, 1912 óta pedig mindhárom olimpiai szakágban 

rendeznek lovas versenyeket. Az alább felsorolt tíz szakág versenyeit jelenleg a Nemzetközi Lovas Szövetség 

(FEI) szabályai alapján bonyolítják le, melyekből az első három olimpiai szám: 

Díjlovaglás  (1. kép): A díjlovas bemutató a ló és lovas közötti tökéletes harmóniát és összhangot mutatja be, 

tulajdonképpen az idomítás alfája és ómegája. A díjlovaglás célja a ló alkatának, mozgásának és képességeinek 

harmonikus kifejlesztése. A díjlovagló versenyek a nemzetközileg előírt díjlovagló négyszögben zajlanak 

(mérete 20 x 40, 20 x 60 m), ahová a ló kiképzési fokának megfelelően, meghatározott feladatokat írnak ki. 

Alapvető célja a ló szervezetének, természetes adottságainak és emberrel való partnerkapcsolatának fejlesztése, 

egy egymásra épülő lépésekből álló kiképzési skála segítségével. A lovassportok minden ágában nagy 

jelentősége van a ló alapkiképzésének, így a díjugratásra szánt ló, a voltízsversenyek lovai, a fogatversenyek 

lovai, de még a kizárólag szabadidősportra szánt lovak esetében is előnyös, ha a ló rendelkezik megfelelő szintű 

idomító kiképzéssel. A lovak és lovasok fokozatosan nehezedő feladatokat tartalmazó szintek sorozatán 

keresztül fejlődhetnek egészen a nemzetközi versenyek Nagydíj (Grand Prix) szintjéig, ahol a legképzettebb ló-

lovas párosok mérik össze tudásukat. 

Díjugratás  (2. kép): Az egyik leglátványosabb és legismertebb lovassport, a díjugratás gyökerei a 

vadászlovaglásra és a tereplovaglásra vezethetők vissza. A lóháton kutyafalkával űzött vadászat széleskörű 

népszerűségnek örvendett Nyugat-Európa arisztokratáinak körében. A XIX. században elterjedt sport során 

fontos szempont volt a lovak megfelelő képessége és kiképzése, hiszen a vadászatok alkalmával sokszor 

kényszerültek a természetes terepakadályok átugrására. Ennek a megfelelő kiképzésnek az igénye hozta létre a 

díjugrató sportot, amelyet később már versenyek is követtek. Az első magasugró és távolugró lovas versenyt 

1868-ben rendezték meg Írországban, a Dublin Horse Show keretében, amelynek célja szintén a vadászatra 

használt lovak kipróbálása volt. A mai modern versenyeken a lovasok különböző, egymástól eltérő magasságú 

és szélességű akadályokból álló sorozaton ugratnak át. Bármely akadály veszít szélességéből, vagy 

magasságából addig, amíg a lovas a pályán tartózkodik, az hibának számít. A versenyt természetesen a pályát a 

legkevesebb verőhibával a szintidőn belül teljesítő lovas nyeri. Több hibátlan versenyző esetén összevetésre 

kerül sor, mely során kevesebb, bizonyos esetekben magasabb akadályokat kell átugratni a megváltozott 

vonalvezetésű pályán. Ebben az esetben is a hibapontok száma alapján értékelik a versenyzőket. Pontegyezőség 

esetén a pályát rövidebb idő alatt teljesítő lovas nyeri a versenyt. 

Lovastusa (Military)  (3. kép): Ez a sportág a katonaság által szervezett távlovagló versenyekből fejlődött ki. 

Először terepversenyekkel, később díjlovaglással egészítették ki a versenyeket. Military International néven 

1905-ben, Brüsszelben írtak ki egy összetett versenyt, melyről a sportág elnevezése származik. Nálunk 

lovastusának is nevezik és három különböző versenyszámot foglal magába, amelyeket egymás utáni napokon 

rendeznek. A lovasnak mind a három részt ugyanazzal a lóval kell teljesítenie. Az első napon díjlovagló 

programot kell lovagolni. Az itt elért eredményt hibapontokká alakítják: a legeredményesebb díjlovagló 

programért jár a legkevesebb hibapont. A második napon következik a terepverseny, ami általában két 

szakaszból áll. Az első az „A”, vagyis kisügető szakasz, a másik a „D”, vagyis terepakadály szakasz (más néven 

cross). 2002 előtt a bajnokságokon négyszakaszos versenyeket rendeztek, ami az „A” és „D” szakasz mellett 

tartalmazott egy „B” akadálypálya (steeple-chase) szakaszt, és egy „C” nagyügető szakaszt is. A szakaszok 

feladatait (iram, akadályok száma, stb.) a lovastusa-szabályzat tartalmazza. A terepversenyen ellenszegülésért, 

lóról esésért és időtúllépésért hibapont jár, amennyiben az akadályok ugratásával van összefüggésben. A ló és 

lovas akadálynál való bukását, illetve a teljes pályán a négyszeri ellenszegülésért kizárással büntetik. A 

harmadik versenynapon rendezik a díjugratást, ennek elbírálása a díjugratás szabályai szerint történik. A tusa 

győztese a három versenynap összesített legjobbja, aki a legkevesebb hibapontot gyűjtötte. A szakág 

népszerűsítése céljából néhány éve egynapos versenyeket is rendeznek. 

Fogathajtás  (4. kép): A fogathajtás már az ókori görög Olimpiák versenyszámai között is szerepelt. A modern 

szervezett sport azonban alig több mint 100 éves múltra tekint vissza. 1970-ben tette hivatalos sportággá a 

Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI), melynek határozata értelmében az első hivatalos Európa Bajnokságot 1971-

ben éppen Budapesten rendezték, négyes fogathajtó kategóriában. Egynapos versenyeket főként bemutatás 

céljából rendeznek, sokszor amatőr hajtók részvételével. A megyei, területi versenyek és bajnokságok általában 

kétnaposak. A hazai és nemzetközi hivatalos „A” és „B” kategóriás versenyek három napon keresztül folynak. 

A versenyeket egyes-, kettes-, és négyes-fogathajtó kategóriában rendezik. Ezt kiegészíti a póni-fogathajtás is 

kettes-fogathajtó kategóriában. Maga a fogathajtás három versenyszámból áll. A díjhajtásban vizsgálják a hajtó 

és a ló kapcsolatát, különleges engedelmességi formákat. Értékelik a ló ápoltságát, és a hajtóval való összképet 
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is. A maraton hajtás során a fogatoknak általában 6-7 vizes, illetve dombos akadállyal kell megküzdeniük. Az 

akadályhajtásban egy meghatározott, szűk időn belül kell a versenyzőknek sikeresen célba érniük. A legtöbb 

hajtó lipicai lovakkal dolgozik és a fogathajtó sport a Magyar Lovas Szövetség legeredményesebb szakága. 

Távlovaglás  (5. kép): A mai lovassportok közül a távlovaglás tekint vissza a legrégebbi múltra, melyet a 

Nemzetközi Lovas Szövetség 1980-ban hivatalos szakágává nyilvánított. A speciálisan erre a célra tenyésztett és 

felkészített lovakon a versenyzők különböző távokon (30-120 km) indulhatnak. A távlovagló, illetve távhajtó 

verseny összetett képet mutat lóról és lovasáról egyaránt. A ló belovagoltságát, idomítottságát, irányíthatóságát, 

tulajdonságait, a versenyző idomítási és állóképességét is próbára teszi. A pálya előre meghatározott útvonalon 

halad, s változatos terepviszonyokkal rendelkezik. A verseny több szakaszból áll. Az egyes szakaszokat 

(etapokat) – minimum 40 km-enként – megállók választják el egymástól, ahol minden esetben állatorvosok 

vizsgálják meg, hogy a lovak továbblovaglásra, illetve hajtásra alkalmas állapotban vannak-e. A hobbilovasok 

számára ez a sport sokkal könnyebben elérhető, mint a többi lovas szakág , így széles tömegbázis állhatna 

élsportolóink mögött. Más sportágakban versenyző lovasok szintén szívesen próbálják ki magukat és lovaikat a 

baráti hangulatú amatőr versenyeken. A külföldi példák mellett a hazai versenyeken részt vevők növekvő száma 

is biztató a sportág jövőjére nézve. 

Lovas kosárlabda (horseball)  (6. kép): A lovas kosárlabda a lovaspóló és a kosárlabda keveréke. A mérkőzés 

során két csapat játszik egymás ellen, egy 65 x 25 méteres pályán. A játékosoknak egy fogókkal ellátott labdát 

kell a kaput jelző gyűrűn átjuttatniuk. Egy csapatot hat lovas alkot. A versenyt két bíró vezeti le: egy lóháton, a 

pályán tartózkodik, egy pedig a pálya szélén. A meccset két 10 perces félidővel bonyolítják le. A mérkőzést az a 

csapat nyeri, amely többször talál be az ellenfél gyűrűjébe. 

Para-díjlovaglás  (7. kép): A para-díjlovaglás, hasonlóan a szokásos díjlovagláshoz, olyan díjlovagló programok 

bemutatását követeli a lovasoktól, amelyek a ló és lovas összhangjának értékelésére szolgálnak. A díjlovas 

programokat egy olyan pályán teljesítik, amelyet betűjelzések vesznek körül, ezek a betűk jelölik a programon 

belül az egyes feladatok kezdésének, vagy éppen befejezésének helyét. A verseny helyszínére, a programokra, a 

bemutatás módjára, valamint az értékelésre ugyanazok a FEI szabályok és előírások vonatkoznak, mint a normál 

díjlovaglás esetében. A para-díjlovasok ugyanúgy mutatnak be tehát programokat – beleértve a zenés kűrt is – 

szigorú bírói tekintetek kereszttüzében, mint egészséges társaik. A para-díjlovagláshoz a lovasokat testi 

képességeik szerint sorolják csoportokba. Orvosok és gyógytornászok értékelik a lovas izomerejét és/vagy 

mozgáskoordinációját és határozzák meg az adott lovas profilját. Ez a profil határozza meg azt a „fokozatot”, 

amelyben a sportoló versenyezni fog. A para-díjlovaglásban öt fokozat, kategória van: Ia, Ib, II, III és IV. Ez a 

besorolás lehetővé teszi az egyes profilokba tartozó sportolók egymással versenyzését és képességeik igazságos 

megítélését. A nyergek, kantárak és csizmák módosíthatók úgy, hogy a versenyzők megfelelően használhassák 

azokat. S mint bármely más sportág esetében, a para-díjlovaglás lovasainak is minősülniük kell a 

Világjátékokon való részvételhez. A para-díjlovaglás elterjedésével ma már para-díjugrató és para-fogathajtó 

sportról is beszélhetünk. 

Reining  (8. kép): A western lovaglási stílus a marhák vagy egyéb állatok körüli munkákból alakult ki. A ló 

ezekben a munkákban kulcsszerepet játszott: gyorsnak kellett lennie, hogy terelésnél vissza tudja hajtani a 

széthúzó marhákat; fordulékonyságot és robbanékonyságot vártak el, hogy követni tudja az állatok minden 

mozdulatát. A hagyományos western fajták – amerikai quarter horse, appaloosa, paint horse, pinto – gyakran 

együtt születnek ezzel a „cow sense”-zel, vagyis érzik a marha minden mozdulatát. A western 

versenyszámoknak az alapját is a cowboyok munkalovaglása képezi, a versenyek feladatai az állattartó 

farmokon dolgozó „ranch” lóval végzett munka szinte valamennyi elemét magukban hordozzák. A western 

versenyek sokfélesége biztosítja, hogy a különböző fajtájú lovakkal indulók és az eltérő tudásszinttel 

rendelkezők is megtalálják a számukra ideális versenyfajtát, miközben a változatos programok remekül 

szórakoztatják a közönséget is. A reining versenyzői meghatározott feladatokat hajtanak végre, előre 

meghatározott sorrendben. A bemutatókat egy három- vagy öttagú bírói testület pontozza. A pontérték 0 és 

végtelen között lehet. Egy átlagos teljesítmény értéke körülbelül 70 pont. A feladatok során értékelésre kerül az 

engedelmesség, az elengedettség, a ló és lovasa közti harmónia, valamint a feladatok végrehajtásának 

pontossága is. A versenyeken számos hibáért járnak büntetőpontok, illetve súlyos hibákért 0 pont is adható. 

Nulla pontot kap például az a lovas, aki a kötelező feladatokban két kézzel, vagy kézcserével fogja a szárakat. A 

reiningben is sok elem van, melyeket általában minden versenyen be kell mutatni. Ilyen elemek: a repülő 

ugrásváltás (ez a hagyományos díjlovas ugrásváltáshoz hasonlít); a roll back (vágta, lefékezés, a hátsó lábon 

megfordulás és állásból ismét vágtázás); a spin (kimondottan gyors hátsó lábon fordulás, más néven gyors 

piruett); a sliding stop (gyors vágtából történő lefékezés a szár meghúzása nélkül, amikor a ló a mellső lábával 

továbbfut, a hátsóval pedig alácsúszik); a sliding stop (parádok adásával vágtából megállás) a rollbacks, hátsó 

fordulásokkal, és a back up (hátrafelé irányuló mozgás). 
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Cövekfelszedés lóhátról  (9. kép): A „cövekfelszedés lóhátról” (Tent Pegging) az egyik legrégibb és 

legizgalmasabb lovas sport, amely nagy ügyességet követel. Számos országban, főként Ázsiában, Egyiptomban 

és Ausztráliában űzik. Különösen a rendőrség és a katonaság kötelékeiben közkedvelt, ahol a ló és lovas 

fegyelmezettségét mérik az ügyességi versenyeken. A lovas a jobb kezében lándzsát tart. A ló egy kijelölt 

pályán meghatározott sebességgel vágtázik, s a lovasnak egy, a földre szúrt facöveket kell a lándzsa hegyére 

felszúrni. A versenyben a ló szabad mozgása, energiája, ügyessége, engedelmessége játszik szerepet. Vizsgázik 

a ló és lovas kapcsolata, a lovas lovagló tudása, és persze a lándzsával való bánni tudása is. A versenyzők 

négyszer mehetnek végig a pályán. Két alkalommal 6 cm széles, henger alakú, két alkalommal pedig 3 cm 

széles cövekek vannak elhelyezve. A cövekek hossza 34 cm. A versenyző kb. 750 m/perc iramú vágtára fogja a 

lovát a 100 m hosszúságú pálya kezdetétől a végéig. A cövekeket a földön helyezik el a pálya mentén a 

starthelytől 70 m-nyire. A pálya megtételének engedélyezett időtartama 8 mp. Azonos pontszámok elérése 

esetén további futamokra is sor kerülhet. Az győz, aki a futamok összesítése alapján a legtöbb pontot éri el. A 

mondat újrafogalmazását javaslom. Pl.: A sportágat 1986-ban, Khalifa tábornok elnöksége idején vették fel a 

FEI sportágai közé, és kidolgozták a szabályait. 

Lovastorna (voltizsálás)  (10. kép): A modern lovastorna, azaz „voltizsálás” a francia voltige szóból ered, 

amelynek jelentése röpködni. A lovastorna, tornagyakorlatok vágtázó lovon történő végrehajtását jelenti, amely 

Magyarországon és külföldön is nagy hagyományokkal rendelkező látványos lovassport. Az akrobatikus 

elemekkel tarkított szakág története szintén a katonaságig vezethető vissza, hiszen a katonák lovas kiképzésében 

nagy szerepe volt az ügyességet fejlesztő kötelező gyakorlatoknak és egyensúlyérzéknek. A felkészítés 

folyamán a voltizsálók valamennyi jármódban megtanulják a gyakorlatokat. 1920-ban és 1928-ban olimpiai 

versenyszámként is szerepelt. A voltizsálás a versenyeken bemutatásra kerülő kötelező és szabadon választott 

gyakorlatok mellett alapgyakorlatokból áll. A versenyprogramok a nézők számára is könnyen követhetőek. A ló 

futószáron 15 m átmérőjű körön vágtázik bal kézen, miközben a tornászok bemutatják egyéni és 

csapatgyakorlataikat. A leginkább a gyerekek körében népszerű sportágban a feladatokat a ló hátán, fel- és 

leugrásoknál közvetlenül a ló teste mellett hajtják végre. A lovastorna csapat 6 főből és egy 

tartalékversenyzőből áll. Magyarországon négy kategóriában („A”, „B”, „C” és utánpótlás) versenyezhetnek a 

csapatok és az egyéni versenyzők. Látványossága mellett az egyik legveszélytelenebb sportág . Ez a különleges, 

nem mindennapi látványt nyújtó sportág Magyarországon is egyre népszerűbb, 1984 óta rendeznek hivatalosan 

Országos Bajnokságokat és nemzetközi versenyeket, ahol csapatban, párosban és egyénileg is indulhatnak a 

versenyzők. A páros években Világbajnokságot, a páratlan években Európa-bajnokságot rendez a sportág 

nemzetközi szervezete. 
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2. fejezet - Németország sportló fajtái 

Hannoveri (11. kép): Németország lótenyésztésének ismertetése során a sport típusú lófajták közül elsőként a 

hannoverit kell említeni állománynagysága, történelmi múltja és a többi fajta fejlődésére gyakorolt hatása miatt. 

A hannoveri ló tenyésztésének korai szakaszára az útkeresés, valamint a divatirányzatok követése volt jellemző. 

A tenyészcél a látványos, akciós mozgású, rámás, nagy testtömegű melegvérű ló, melyet leginkább a fogatos 

munkákban (postakocsi szolgálatban) használtak, de nyerges és katonai hátas célra is alkalmasnak kellett lennie. 

Az eredeti kancaállomány javarészt a földműves parasztok kezében volt, ezért a nyugodt vérmérséklet, a 

munkakészség és a feltétlen használhatóság tekintetében a szelekció folyamatos volt. A fajta kialakulásában 

szerepet kaptak a környező országok és tartományok lovai, ami a genetikai alap meglehetős felhígulását okozta. 

A tenyésztési irányzat a XVIII. század elejétől vált követhetővé és átláthatóvá, amikor a hadsereg számára 

egységesebb és használhatóbb lóállomány kialakítása céljából II. György hannoveri választófejedelem 

elrendelte egy központi irányítású méntelep létrehozását Cellén. A hannoveri lófajta írott történelmét ettől a 

ponttól, 1735-től datáljuk. A jó lótenyésztési adottságokkal rendelkező tartomány központjában létrehozott 

mintaszerű méntelep működésével egy időben a hannoveri lófajta is fejlődésnek indult. Kezdetben a robusztus 

kancák fedeztetésére Holsteinből és Dániából hoztak méneket, majd az akciós, látványos mozgás érdekében 

spanyol-nápolyi fajtákat használtak. A szomszédos tartomány, Mecklenburg tenyésztése több ponton 

kapcsolódott a hannoverihez, és sokáig azonos utat jártak be. Így természetes, hogy sok mecklenburgi mén is 

fedezett Hannoverben. A Cellén állomásozó javító hatású mének minden tenyészidény elején kivonultak 

tenyészkörzetükbe. Ennek következtében a vegyes kancaanyag fokozatosan átalakult, és már önmagában is 

képes volt a fajtát előrevivő ménutánpótlás nevelésére. Az angol telivér térhódítása fontos szerepet játszott a 

hannoveri fajta átalakításában, bár hatását sok esetben közvetve, a trakehneni fajtán keresztül fejtette ki. A XIX. 

század három vonalalapító ménje angol telivér apáktól származott: Norfolk (Joung Seymour xx), Zernebog 

(Jupiter xx), Jellachich (Defensive xx). Érdekes módon nem volt egyértelmű és osztatlan sikere a telivér 

génhányad növekedésének, többek között azért sem, mert a közvetítő Poroszország 1866-ban bekebelezte a 

hannoveri tartományt. A fajta könnyebbé, és a könnyűlovasság számára használhatóbbá tétele érdekében a cellei 

méntelepet – a kelet-porosz fajtapolitika szerint – angol telivér és trakehneni ménekkel népesítették be. Az 

önállóságukat és a fajtájuk tömegét, használhatóságát féltő hannoveri tenyésztők kancáikat ezekkel a ménekkel 

nem voltak hajlandók befedeztetni. Megalakították saját tenyésztő egyesületüket, és inkább használták biztos 

örökítésű magánménjeiket, ezzel is kifejezve ellenállásukat az idegen hatalommal szemben. Később, egy állami 

intézkedés következtében, mérsékelték a telivér mének alkalmazását, és csak a nyugodt vérmérsékletű, tömeges 

példányokkal fedeztettek, a saját tenyésztésű hannoveri fajtájú mének mellett. A ménpark egyre több egyedet 

számlált, már a XIX. század elején meghaladta a kétszázat, majd a két világháború között elérte a fél ezret. A 

hannoveri lótenyésztés 1882-ig a cellei méntelep irányítása alatt állt, majd létrehozták a Hannoveri 

Törzskönyvező Társaságot. A Társaság tevékenységének köszönhetően 1888-ban megnyitották a hannoveri 

méneskönyvet. Végezetül az egyéni parasztgazdák 1922-ben életre hívták a Hannoveri Lótenyésztők 

Szövetségét, mely napjainkban is a tenyésztéspolitika meghatározója. A szövetség és az állami irányítással 

működő méntelep szoros kapcsolatban állt, kiegészítették és segítették egymás tevékenységét. A második 

világháború nemcsak Németországot, hanem a hannoveri tenyészkörzetet is kettéosztotta. A hannoveri 

tartomány egy része és Mecklenburg az NDK területére került. A tenyésztés a két országban hasonló alapokról 

indulva párhuzamosan folyt, de az átjárhatóság évtizedeken keresztül lehetetlennek bizonyult. Ma a hannoveri 

tenyészkörzetben 18-20 ezer kancával folyik a tenyésztés. A kancaállomány nagy része a kistenyésztők 

tulajdonában van. A mének száma 400-500 között ingadozik. A XX. század eleji hagyományos ménvonalak 

(Adeptus, Detektiv, Flingarth, Goldschaum xx) mellett előszeretettel használták a század közepén a fajtába 

beépülő telivérek (Ferro xx, Der Löwe xx, Pik As xx) után létrejött vonalak ménjeit. A teljesítmény növelése 

céljából napjainkban is új telivér méneket próbálnak ki a tenyésztésben (Lemon xx, Forrest xx, Augustinus xx 

stb.). Az ugróképesség növelését célozza a holsteini és más fajtákból átvett új ménvonalak alkalmazása is 

(Caletto I., Furioso II., Landadel, Ramiro Z). A hannoveri fajta tenyésztői legnagyobb bemutatóikat korábban a 

több száz mén befogadására alkalmas patinás épületegyüttessel rendelkező Cellén bonyolították. Manapság a 

tenyészszemléket és az árveréseket a Verdeni Lovasközpontban lévő nagycsarnokban rendezik meg. A 

hannoveri fajta külleme sokat változott fejlődése során, de a bizonyos szakaszokra jellemző lóállomány mindig 

egységes képet mutatott. Az eredeti nagy testű, nagyfejű, tömeges melegvérű fogatos típustól eljutni a modern 

sportló kritériumainak messzemenően megfelelő hátaslóig, következetes tenyésztői munkát feltételez. A 

hannoverit a német fajták közül példaként lehet állítani az egységes és korrekt megjelenés, és a szenzációs 

ügetőmozgás tekintetében. A hannoveri lovat bírálva a szemlélő első benyomása, hogy az nemcsak tömeges, de 

arányos is, valamint hibátlan felső vonallal és korrekt lábszerkezettel rendelkezik. A fej a kezdeti durvább 

jellegét teljesen elveszítette, mára az egyenes profilvonal általánossá vált. A fej mérete csökkent, ezáltal 

harmonikusabb lett a testhez. A lazább tarkó a magasan illesztett, ívelt nyakkal szép látványt nyújt. A mar jól 

fejlett, a hát középhosszú és feszes, akár az ágyék. A far lejtős, hosszú, jól izmolt, igazi „motorja” a lónak. A 
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mellkas fejlett, mély, a szügy aránylag széles. A lapocka és a felkar dőltsége, az alkar hossza, a rövid szár, az 

erőteljes, de száraz ízületek, a jól alkotott csüdök és a korrekt végtagszögellések teremtik meg a jármódok 

tökéletes kivitelezését. Átlagos méretei: bottal mért marmagasság 165-168 cm, övméret 195-200 cm, 

szárkörméret kb. 22 cm. Színe változatos: sok a sárga, elegáns a fekete, kedvelt a pej szín. Egyes vonalakra a 

szürke is jellemző, bár ez utóbbiból kevesebbet találni. A mai hannoveri ló a lovassportok minden ágában jelen 

van. Sok kiváló ugróló tartozik ehhez a fajtához. Példaként említhetjük a legjobbakat: Watzmann fiát 

Waltzerköniget vagy Ratina Z-t. A fajta igazi erőssége mégis a díjlovagló sportban csúcsosodik ki. Az olimpiai 

nagydíjakban szinte egymást követik a jobbnál jobb hannoveri lovak. Természetesen nemcsak a német 

válogatott lovasok lovagolnak hannoveri sportlovakon, hanem a világ több országában is előfordulnak ehhez a 

fajtához tartozó nagy teljesítményű válogatott lovak, segítve az adott ország lovassportjának fejlődését. 

Holsteini (12. kép): A holsteini ló Észak-Németország Schleswig-Holstein régiójából származó fajta, de 

Németország más szövetségi államaiban is tenyésztik. Európa csaknem valamennyi országában a 

lovassportokban egyeduralkodó és nemesítő. A legrégebbi melegvérű fajták közé sorolják, eredetét egyesek a 

XIII. század köré teszik, de valójában a XVII-XIX. században terjedt el szélesebb körben. 1735-ben 13 holsteini 

ménnel kezdődött a cellei ménösszpontosító állomás működése. Ebben az időben a holsteini lótenyésztés volt a 

legnagyobb melegvérű tenyészkörzet Európában. A XIX. században az európai lótenyésztésben nagy változások 

történtek, előtérbe került az angol telivér. A nehézlovassági lófajtákkal szemben megnőtt a könnyebb, ám mégis 

kitartó, mozgékonyabb fajták iránti igény. A közlekedési hálózat általános fejlődése a személyforgalom 

megnövekedésével, a lóvontatású járművek elterjedésével járt. A postakocsilovak óriási követelményeknek 

voltak kitéve, elvárást lett a feltűnő ügetőmozgás, acélkemény pata és az óriási tüdőkapacitás. Ezek új típusú 

lovakat kívántak, így indult meg az angol telivér, a cleveland bay és az abból származó yorkshire coach lovak 

importja. Az új tenyésztési célnak megfelelő lovat angol telivérek és anglo-normann lovak felhasználásával 

állították elő. A fajta nemesítése során rendkívül fontos volt a holstein-i kanca családok módszeres kialakítása. 

A kancacsaládokhoz minden egyes csődör és nemzetközi sportló egy bizonyos kiválasztási szisztéma alapján 

kerülhet csak. Ehhez a kiválasztáshoz minden kül- és belföldi információt felhasználtak. A holsteini 

kancavonalat 4-től 8900-ig terjedő számokkal jelölik, és ezek tartalmazzák a tenyészméneket is. Az 

ugrótechnika javítása céljából a tenyésztéshez francia lovakat is felhasználtak. A leghíresebb vérvonal alapító 

Cor de la Bryére. A mént a holsteini tenyészet legfontosabb átörökítőjeként tartják számon. A német 

ugrólótenyésztésben vezető szerepe van a fajtának, évente mintegy 3400 csikó születik a ménesekben. Külleme 

sosem volt egységes, korszakonként némileg változott és a ménvonalak is jelentősen befolyásolták a 

megjelenési formáit. Testalkatára jellemző a félvér jellegű erős arányos test, nem túl kicsi, inkább nagy fej, 

hosszú jól illesztett nyak, laza tarkó. Háta közepesen hosszú, szabályos lábszerkezet, rövid szárak jellemzik. 

Mozgása laza, feltűnően térölelő, könnyen lovagolható. Alapjármódja jó minőségű, könnyen kezelhető, 

általában kitűnő ugróképességű fajta. Marmagassága bottal mérve 165–170 cm között van, övmérete 185–190 

cm, szárkörmérete 21-22,5 cm. A főtörzskönyvbe csak a 160 cm magasság feletti kancák és a 162 cm magasság 

feletti fiatal mének kerülhetnek bele. Színe pej, sötétpej, elég sok jeggyel, a tarka fajtából kizáró oknak számít. 

A sárga szín nagyon ritka, a Németországban jegyzett holsteini mének között. Hátaslóként és fogatban is jól 

hasznosítható. A fajta díjlovagló és díjugrató versenyeken is bizonyított, ezért Európa szerte elterjedt sportlóvá 

vált. Oldenburgi (13. kép): Melegvérű fajta, mely a XVII. századból, Oldenburgból származik. Az eredeti 

tenyészcél fogatló tenyésztése volt, ugyanakkor ma már nagyon jól teljesít díjlovaglásban és díjugratásban is. A 

fajta tenyésztése a XVII. században indult Anton Günter hercegnek köszönhetően, mivel számos országból 

vásárolt hidegvérű fríz lovakat. Tenyésztésében szerepet játszott a XVIII. században az angol félvér, angol 

telivér és a cleveland bay. Később még normann lovakkal csiszoltak a fajtán. Négy mén genetikai anyaga 

stabilizálódott a fajtában: Agamemnon, Graf Vedel, Emigrant és Norman-Rubico. Az 1920-as évekre az 

oldenburgi már univerzális lóvá fejlődött. A ma is aktív, Oldenburgi Lovat Tenyésztők Szövetsége 1923-ban 

alakult meg. A fajta virágkorát a két világháború között élte. Az eredeti nehéz csontozatú, jól ívelt bordázatú, 

korrekt lábállású ló, mára nemesebb küllemmel rendelkezik, az angol telivér és anglo-arab mének befolyása 

következtében. A feje nemes, nyaka hosszú, magas jól ívelt. A háta kissé előremélyedt és rugalmas. Törzse 

közepesen hosszú és jól izmolt, enyhén csapott fara van. Végtagjai szabályosak fejlett ízületekkel. Csánkja erős, 

patái épek. Testsúlya 500–550 kg közötti, marmagassága 160-167 cm, övmérete 185-200 cm, szárkörmérete 21-

22 cm. A tarka kivételével minden színben megtalálható. Hátaslóként és fogatlónak egyaránt hasznosítják. 

Trakehneni (14. kép): A trakehneni fajta ősei a XIII. században, Kelet-Poroszország méneseiben megtalálható, 

tarpán ősöktől származó schweiken pónik voltak. A XVIII. században a porosz hadsereg Európa egyik 

legerősebb és legkorszerűbb haderejévé vált, amelynek lovassága is új típusú lovakat igényelt a régi, erős, de 

nehézkes csatalovak helyett. I. Frigyes Vilmos porosz király ezen kívül híres-hírhedt volt a pompás katonai 

szemlék iránti beteges vonzalmáról is, ami szintén egy elegáns, könnyű és gyors ló kitenyésztésének 

szükségességét hangsúlyozta. 1732-ben kiválasztatta a legnemesebb lovakat a királyi ménesekből, amelyekkel 

egy új ménest alapított Trakehnenben. E királyi ménes állománya kezdetben a finomabb felépítésű, elegáns 

megjelenésű, könnyű fogatlovak előállítását szolgálta, majd fokozatosan – elsősorban angol telivér és arab 

keresztezésekkel – inkább a hadsereg hátasló-állományának utánpótlását képezte. A fajta nemesítésében az 
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Angliában született Perfectionist nevű telivér vett erőteljesen részt. A fajta kialakulásában az arab lovak is nagy 

szerepet játszottak, így egy erős telivér génhányadú, arab jellegzetességekkel rendelkező lófajta jött létre, 

amelyiknek elvitathatatlan szerepe volt a II. világháború harcaiban. A háború során erőteljesen megfogyatkozott 

állományuk, 1945-ben 800 kancát és 50 mént menekítettek a befagyott Északi-tengeren Kelet-Poroszországból 

nyugatra, hogy megmentsék őket a pusztulástól, valamint attól, hogy szovjet kézre kerüljenek. Ezzel a 

törzsállománnyal folytatták a tenyésztést. Fontos értékmérő tulajdonságai közzé tartozik a könnyen 

kezelhetőség, a kiegyenlített testtömeg, a harmonikus testalkat, a kitartás, az élénk vérmérséklet. Feje száraz és 

markáns, a nyak szépen ívelt. Ehhez kapcsolódik az erőteljes, határozott mar. A hát közepesen hosszú és erős, a 

far jól izmolt. A száraz végtagok szabályosak, a kemény pata szabályos. Egyszerre temperamentumos és 

érzékeny. Mivel értelmes, jó a munkakedve és kifejezetten szép is, gyakran vesz részt más lófajták 

nemesítésében. Marmagassága: 164-167 cm. Minden színben megengedett a tenyésztése. Eleinte katonalóként 

használták, jó tulajdonságai, robbanékonysága, ugyanakkor jól kezelhetősége miatt. Eredményes military és 

díjugró lovak találhatók a fajtában, fogathajtásra, tereplovaglásra és hobbi lóként is egyaránt alkalmas. 
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A. függelék - Melléklet 1 
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B. függelék - Melléklet 2 
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