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Mosonmagyaróvár

Állattenyésztési Intézet

2

A lA lóó domesztikdomesztikáácicióójaja

Domesztikáció: i.e. 4. ezer év

Ősök:

-Tarpán (Equus Caballus Gmelini)

-Eurázsiai vadló vagy Przewalski 
ló (Equus Caballus Przewalski)

-Nyugat-európai vadló

(Equus Caballus Robustus)
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Az ember Az ember éés a ls a lóó kapcsolatakapcsolata

� vadászzsákmány
� járomba fogták
� küllős kerék feltalálása (i.e. 1594 lovas 

harci kocsik)
� békés célok  (i.e. 680 kocsiversenyek)
� népvándorlások
� csaták és háborúk
� igavonás
� személyszállítás
� lóversenyzés és lovassportok
� speciális hasznosítás
� szabadidő hasznos eltöltése
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ElnevezElnevezéések a lsek a lóórróóll
Honfoglalás: 
25-30.000 ló törzsenként

180-200.000 ló összesen

Helységnevek:

pl. Kocs, Lovas, Lókút,   Lórév,

Lovászpatona, Ménfőcsanak

Foglalkozás nevek:

pl. Csikós, Lovas, Lovász, 

Kocsis, Kovács, Bognár, Szíjártó
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LLóótenytenyéésztsztééssüünk korszakaink korszakai
� -Ősi magyar ló kora  (896-1526)

� -Arab ló kora  (XVI.-XVII.sz.)

� -Spanyol ló kora  (XVIII.sz.)

� -Angol telivér kora  (1815, 1827, 
1828)

� -A XX. .sz. lótenyésztése

� Az állami ménesek (1785, 1789, 
1853)
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A vilA viláág lg lóáóállomllomáányanya

- Ló 60  Mill.

- Szamár    45 Mill.

- Öszvér     15 Mill.

Összesen:  120 Mill.
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A lA lóáóállomllomáány alakulny alakuláása sa 

MagyarorszMagyarorszáágongon

702004

802000

871995

741990

1191980

2311970

3101965

7241958

6511948

3291945

8861935

Létszám 
(1000db)

Év
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A lA lóáóállomllomáány megoszlny megoszláásasa

40.00080.00038.000Összesen

36.00071.00037.300Egyéni 
gazdaság

4.0009.000700Gazdasági 
szervezet

Kanca (db)Összes (db)Gazdaságok    
száma

Megnevezés
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SzaporSzaporííttááss

- 800 tenyészmén

14.200 tenyészkanca

- 40 M.T.-állomás

- 7.000 csikó
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TenyTenyéésztsztééss

- 11 fajtaegyesület

- 18 fajta

- 500 állami + 300
magánmén

- 8.400 törzskönyvezett 
kanca



A lovakról 6

11

SzSzíínek nek éés jegyeks jegyek
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LLóófajtfajtáákk

-Melegvérű lovak

-Hidegvérű lovak

-Kislovak

-Pónik
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MelegvMelegvéérrűű lovaklovak
Arab telivér
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MelegvMelegvéérrűű lovaklovak
Angol telivér
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MagyarorszMagyarorszáág lg lóófajtfajtááii
Shagya-arab
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MagyarorszMagyarorszáág lg lóófajtfajtááii
Kisbéri félvér
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MagyarorszMagyarorszáág lg lóófajtfajtááii
Mezőhegyesi félvér
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MagyarorszMagyarorszáág lg lóófajtfajtááii
Gidrán
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MagyarorszMagyarorszáág lg lóófajtfajtááii
Nóniusz
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MagyarorszMagyarorszáág lg lóófajtfajtááii
Lipicai
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MagyarorszMagyarorszáág lg lóófajtfajtááii
Magyar sportló
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MagyarorszMagyarorszáág lg lóófajtfajtááii
Magyar hidegvérű
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MagyarorszMagyarorszáág lg lóófajtfajtááii
Muraközi
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Nyereg alatti hasznosNyereg alatti hasznosííttááss

Sétalovaglás Túralovaglás

Szolgálati ló Vadászlovaglás
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Nyereg alatti hasznosNyereg alatti hasznosííttááss

Gyógylovaglás          Gyermekhátas

Csíkós nyerges 
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HasznosHasznosííttáás fogatbans fogatban

Igásfogat  Futófogat

Fogatos turizmus Mezőgazdasági munkák



A lovakról 14

27

LLóóversenyzversenyzééss

Síkversenyek

Gátversenyek

Akadályversenyek

Ügető versenyek
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LovassportokLovassportok

Díjugratás

Díjlovaglás

Military
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LovassportokLovassportok

Fogathajtás
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LovassportokLovassportok

Voltizsálás                            Lovaspóló

Magasiskola (spanyol)



A lovakról 16

31

EgyEgyééb hasznb hasznáálatlat
Cowboyló Rodeók lova

Cirkuszi ló

Lovasparádék lovai
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EgyEgyééb hasznosb hasznosííttááss
Hústermelés

Tejtermelés

Szérumtermelés 

Vemhes kanca vizeletgyűjtés
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A jA jöövvőő……
Sport

Szabadidő

Környezetvédelem

Idegenforgalom 

Turizmus

Génmegőrzés
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SzSzééchenyi Istvchenyi Istváánn: : LovakrulLovakrul,1828,1828

„O rszO rszO rszO rszáááág, g, g , g , m elly m elly m elly m elly fekvfekvfekvfekvéééésssséééére, re, re, re, ééééghajlatghajlatghajlatghajlatáááára,ra,ra,ra,

termtermtermterm éééékkkkéééére re re re éééés nem zeti lelks nem zeti lelks nem zeti lelks nem zeti lelkéééére nre nre nre n éééézve jzve jzve jzve jóóóó lovakat neveln i,lovakat neveln i,lovakat neveln i,lovakat neveln i,

M agyar O rszM agyar O rszM agyar O rszM agyar O rszáááágngngngn áááá l kl kl kl küüüü llllöööönb nincsnb n incsnb n incsnb n incs

éééés hogy csak m agunkon s hogy csak m agunkon s hogy csak m agunkon s hogy csak m agunkon áááá ll ezen  tll ezen  tll ezen  tll ezen  táááárgyatrgyatrgyatrgyat

ollyollyollyolly virvirvirviráááágzgzgzgzáááásba hoznisba hoznisba hoznisba hozni

éééés valaha s valaha s valaha s valaha olly olly olly olly gygygygyüüüü mmmm öööö lcslcslcslcsöööözzzzéééé sre vinni:sre vinni:sre vinni:sre vinni:

hogy a V ilhogy a V ilhogy a V ilhogy a V iláááág m inden vg m inden vg m inden vg m inden váááássssáááárait lovainkkal elborrait lovainkkal elborrait lovainkkal elborrait lovainkkal elborííííthassuk thassuk thassuk thassuk 

éééés hogy a M agyar Ls hogy a M agyar Ls hogy a M agyar Ls hogy a M agyar L óóóó m indenm indenm indenm inden üüüü tt igazstt igazstt igazstt igazsáááágos gos gos gos éééés m egs m egs m egs m egéééérdem elt rdem elt rdem elt rdem elt 

E lsE lsE lsE lsőőőőssssééééget nyerjenget nyerjenget nyerjenget nyerjen … ”… ”… ”… ”


