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Állattenyésztési tevékenység a Pásztói-legelőnŐSHONOS HÁZIÁLLATFAJTÁK TÚRKEVÉN

Túrkeve a Hortobágy-Berettyó folyó jobb partján, Kisújszállás és Mezőtúr között fekszik, két 
nemzeti park, a Körös-Maros és a Hortobágyi működési területének a határán. A Nagy-Sárrét és a 
Nagykunság peremvidéke ez, a régi Alsó-Berettyó-mellék szíve.  

Természeti erőforrásokban meglehetősen gazdag település, hiszen kiterjedt szikes puszták, 
elhagyott folyómedrek, időszakos mocsarak, hullámtéri puhafa ligeterdők lelhetők fel itt válto-
zatos életközösségekkel. 

Túrkevén a mezőgazdaságnak mindig is kiemelkedő szerepe volt. A jó termőképességű, lösz 
talajú területeken a növénytermesztés a jellemző, ugyanakkor a gyengébb termőképességű, szi-
kes talajokon, elsősorban a Berettyó-menti területeken a hagyományos legeltető állattartás do-
minált évszázadokon át.

Napjainkra sajnos az egykor oly’ jellemző juhtenyésztés háttérbe szorult, az egykori népes 
állattartó telepek konganak az ürességtől, vagy az összedőlés határán állnak. 

A hajdani gazdag élővilágú rétek, legelők pedig sok helyen elgyomosodva, felszántva, néhol még 
kaszálóként, vagy ideális esetben - de elenyésző mértékben - legelőként funkcionálnak. Ezzel együtt 
sajnos több helyről eltűnt a színpompás szalakóta és a kékvércse, de az ugartyúk is jelentős részben 
elveszítette már élőhelyét. Kipusztult a legelőkről az ürge is, fogyatkozóban a vércsék, kerecsenek, 
sasok, de az őshonos háziállatfajták is szinte alig maradtak fenn. 

A nagy múltra visszatekintő állattartó hagyományokra mind a szilaj, mind a félszilaj állattartás 
jellemző volt. A szilaj tartásban a dús füvű Berettyó-zugokban és Ecsegpusztán egész évben kinn volt 
a jószág, míg a félszilaj tartásban a pusztákon Szent György naptól Szent Mihály napjáig. Emellett 
például a Pásztói-gyepen többségében a reggeli kihajtás és esti behajtás volt a jellemző, ami legin-
kább a helyi szarvasmarhatartást érintette. A szilaj és félszilaj életmódú pásztorok már a 20-as, 30-
as években eltünedezőben voltak, de miután a Pásztói-gyep gazdálkodását a csordajárás határozta 
meg, ezért ez az állattartási mód egészen a termelőszövetkezeti rendszer felbomlásáig meghatározó 
volt a gyepek hasznosításában. Habár a dús füvű, termékeny gyephozam érdekében a gyepművelést 
néha műtrágyával és öntözéssel intenzívebbé tették a szocialista éra alatt, annak ellenére értékes, 
ún. „pannon-szikes” gyep maradt itt fenn. Ezt elsőként néhány helyi természetvédő jóvoltából a 
város önkormányzata nyilvánította helyi védetté, majd az európai uniós csatlakozást követően ún. 
„Natura 2000”-es élőhellyé vált, míg az egykori szilaj gazdálkodás alatt állt élőhelyek ma hazánk 7. 
nemzeti parkjának, a Körös-Marosnak legnagyobb törzsterületéhez tartoznak, a Dévaványai-Ecsegi 

Ménes-részlet a pásztói gyepen
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puszták néven. Míg a nemzeti parkhoz tartozó gyepterületeken jórészt maga a nemzeti park gaz-
dálkodik, illetve bérletként magángazdálkodásba adta, addig Pásztón a Túrkevei Tájrehabilitációs 
Térségfejlesztési Program állattenyésztési tevékenységének központi munkája folyik. 

A Túrkevei Tájrehabilitációs Térségfejlesztési Program 2002-2003-as kidolgozásakor az első, 
és legfontosabb elemeként a programnak a legeltetéses állattartás helyreállítását tűzte ki. 2004-
ben, Magyarország Európai Uniós csatlakozásával Pásztó-puszta bekerült az Európai Unió Natura 
2000 ökológiai hálózatába, Pásztói-legelő néven mint kiemelt jelentőségű természetmegörzési 
terület, ugyanis az itteni élőhely, a pannon szikes gyep európai közösségi jelentőségű élőhely. 
A Natura 2000 célkitűzése elsősorban jelölő értékek (ez esetben a szikes gyep mint élőhely) 
megörzése és fejlesztése. Ez teljes mértékben megegyezik a program célkitűzéseivel is. A Natura 
2000 státusz további hozadéka volt, hogy általa megnyíltak az utak az uniós, természetvédelmi 
források felé. Végül 2011-ben jött el a pillanat, amikor a Pásztói-legelő a Nimfea Természetvédelmi 
Egyesület által koordinált LIFE+ program célterülete lett. A LIFE program célkitűzéseinek központ-
jában a hagyományos magyar fajták a területen történő újbóli meghonosítása állott, amit több 
szakmai szempont is indokolt. Ezek a következők voltak:

�  tájkezelés
A LIFE+ program során megvalósított fenntartható tájhasználat során annak számos közvetett 

hozadéka érződik: Miután a program kidolgozói elsősorban természetvédőkből álltak, első lépésként 
azokkal a problémákkal szembesültek, hogy a legeltetéses állattartás visszaszorulását mennyire 
megsínylik a természeti értékek. Természetvédelmi szempontból fontos fajok eltűnése, élőhelyek 

degradálódása jelezte a legeltetés hiányát. Miután ezen gyepterületek alacsony termőképességű 
talajok, így tájhasználati szempontból a gyepként való fenntartásuk a legpraktikusabb, extenzív 
állattartási hasznosítással, hiszen sokszor kaszálóként sem hasznosíthatók gazdaságosan. Így egyik 
fő szempont a bölcs tájhasználat megvalósítása lett a legeltetés helyreállításával.   

�  genetikai értékmegőrzés 
Az állattartás indokai között természetesen megjelenik szempontjainkban a genetikai értékőr-

zés is. Ezek a hagyományos fajták ellenállóképességükkel, értékőrző tulajdonságaikkal olyan védendő 
mezőgazdasági potenciált jelentenek, amelyre sajnos bármikor szükség lehet. Munkánk során veszélyez-
tetett, ritkuló magyar fajtákat választottunk, amelynek kisebb jelentőséggel használati lehetőségeik, 
nagyobb részt a tájhoz való kötődésük miatt kerültek kiválasztásra. 

�  turisztikai haszonvétel bővítése
Az állattartás gazdaságtalan körülményei között a „kisüzemi” állattartásunk egyik fontos 

szempontja a turisztikai szolgáltatások bővítése lett. Részben megnövekedett az igény az ősho-
nos állatfajták megismerésére, részben pedig, például a lótenyésztés kínálja az alkalmat a lovas-
sportok, illetve hobbi tevékenységek meghonosítására. A „pusztabusz” jellegű lovaskocsikáztatás, 
a lovagoltatás hozzá tud járulni az állattartó ágazat fenntartásához. 

�  foglalkoztatás
Természetesen a tájhasználat törvényszerűségeinek megfelelően a természetvédelmi prob-

lémákkal együtt társadalmi gondok is érezhetők voltak már jó ideje. A rendszerváltástól kezdve 
nehézséget jelent az alacsonyabb képzettségűek és a nyugdíj előtt állók újbóli elhelyezkedése, és 
mivel a mezőgazdasági szerkezet - ami valaha alapvetően jellemző foglalkoztató ágazat volt - át-
alakult. A földtulajdon néhány család kezében kezdett összpontosulni, és az állattartás felszámo-
lásra került. Az így kialakult helyzetet igyekeztünk orvosolni, hiszen az állattartás foglalkoztató 
hatása lényegesen magasabb, mint az inztenzív szántóföldi kultúráé. Így az állattartás egyik fő 
szempontja a foglalkoztató hatás növelése lett a mezőgazdaságban. 

�  egészséges élelmiszer előállítás
Valaha természetesen a legalapvetőbb és legjellemzőbb oka az állattartásnak az élelmiszer-

előállítás volt, vagy lovak esetében az értékesítés. Mára ezen tényezőkre az egymást követő kor-
mányzatok hibás döntései oly’ módon gyakoroltak kedvezőtlen hatást, hogy gazdaságosan e célból 
tartani az állatokat lehetetlen. Azonban a hagyományos tartástechnológia, a külterjes legeltetési 
mód, a vegyszermentes legelőgazdálkodás lehetővé teszik, hogy „bio” minőségű tej- és hústermelést 
folytassunk, amely feldolgozási hátterének kiépítése még várat ugyan magára, de komoly potenciált 
fog jelenteni a helyi egészséges élelmiszer ellátásában. 

A Life+ Program keretein belül a fenti okokkal megvalósított állattartás központi helye a 
Pásztói-gyepen a felújított „Hidegnevelde”  és a megvásárolt „Bika-akol” nevű hodályok lettek és 
a környékbeli  gyepek adnak helyet az állattartási tevékenységünk alapjának.  

Ennek köszönhetően több mint negyed évszázad után a gyep túlnyomó többségét újra legelő 

Túzok a hajnali pusztán
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állattartás vette birtokába, mégpedig a természetvédő kezek - és szakmai támogatások - jóvol-
tából hazánkban védett, őshonos  háziállatfajta állományokból. 

A legeltetés alapját a racka juhok adják, amelyek felügyeletét kiváló vérvonalú pumi nem-
zetségek segítenek ellátni.  A növekvő juhnyájhoz kisebb magyar tarka szarvasmarha állomány 
párosul, és emellett egyre markánsabban van jelen az állattartás „csúcsát” jelentő lótartás. Ezek 
állományát egészítik ki a bivalyok és a magyar szürke szarvasmarhák.

A lovak tekintetében két, a természetvédelem által máshol nem tenyésztett fajtára esett 
a választás: a huszárlónak tenyésztett arabs vérvonalú, könnyű lovaglású Shagya arabokra és az 
angol telivér múltra visszatekintő, vegyes hasznosítású mezőhegyesi félvérre, más nevén Furioso-
North Starra. Utóbbi tenyésztésére korábban is volt hatással a nagykunsági rög. 

Az állattartás téli takarmányozási szükségletéből adódó igény miatt a területen az állattar-
tással foglalkozó Herman Ottó Természetvédő Kör és az Alsó-Berettyó-melléki Tájgazdálkodási és 
Vidékfejlesztési Kft. természetkímélő gyepkezelési módszerek megvalósításával végzi a kaszálási 
és gyepszéna betakarítási feladatokat. Ezek együttes hatásaként a legeltetéssel újból egyre szí-
nesebb és természetvédelmi szempontból értékesebb élővilágnak nyújt otthont a Pásztói-gyep. 

A cél persze hosszútávon az, hogy az egykori csordajáráshoz hasonlóan közösségi legelő-
ként hasznosuljon a gyep közösségi állattartással, és a helyi lakosság háztáji állattartáshoz 
újból kedvet kapjanak, illetve a város határában található többi gyep is legeltetéssel kerüljön 
hasznosításra.

Kiadványunk célja, hogy ezen állattartási tevékenységben célzott hagyományos magyar 
fajtákat, illetve az egyéb túrkevei törekvéseket az őshonos fajták tartásával kapcsolatban 
bemutassuk, és ezek tartásához további kedvet adjunk. 

Ma már történelmi tanulmányainkból ismert, hogy a magyar népnek ősidőktől fogva milyen 
szoros volt a kötődése az állattartáshoz, állattenyésztéshez. Nem kizárt, hogy őseink a ló há-
ziasításának folyamatában is részt vettek, de az bizonyos, hogy már a honfoglalást megelőző 
időben széleskörűen folytattuk magas szinten az állattartás kultúráját. A Kárpát-medencében 
őshonosnak mondott fajták részben már a honfoglalást megelőző időkben is előfordulhattak 
itt (pl. a bivaly), némely fajták a honfoglalókkal érkeztek (pl. talán a pulik vagy rackák), voltak, 
amelyek népvándorlások alkalmával érkeztek (pl. a kunokkal került be vélhetően a komondor), 
voltak amelyek évszázadok alatt alakultak ki primitív állattenyésztéssel (pl. szarvasmarha 
fajták), és voltak, amelyek csupán néhány száz éve alakultak ki tudatos tenyésztési munka 
eredményeként (pl. lófajtáink jórésze).  A magyar háziállatfajták köre azonban széleskörű, 
mert az „őshonos” fajtákon túl számos olyan, hosszú időn keresztül tenyésztett fajta él ha-
zánk területén, amely állatfajták a magyar nemzeti kultúra részét képezik. Mindezeket hosz-
szú lenne bemutatni, így csak a Túrkevén tenyésztett vagy tenyészteni tervezett fajtákat 
mutatjuk be kiadványunkban, az alábbiak alapján:

LÓFAJTÁK
�  Gidrán: a fajta jelenleg egyike a legveszélyeztetettebb hagyományos lófajtáink-

nak, ingatag nemzeti tenyésztési háttérrel. 
�  Lipicai: állománya fogatsport eredményei miatt közvetlenül nem veszélyeztetett, 

így nem volt prioritás a tenyésztési tevékenységének felvállalása a programunk-
ban. Néhány példány a városban amatőr fogatsport célok miatt, magántartók tu-
lajdonában van jelen. Több helyen látható félvér formája is. 

�  Kisbéri félvér: őshonos lófajtáink közül leginkább kultúrfajtának tekinthető, így 
programunkban a tenyésztési tevékenysége nem volt kiemelt célunk. Túrkevén 
mind állami fedezőménként, mind magántenyésztésben jelen van néhány egyede. 

�  Nóniusz: tájjellege miatt talán indokolt lett volna, de mezőhegyesi és hortobágyi 
tenyésztőirányzata stabilnak látszott, így programunkban nem vállaltuk fel a faj-
ta tenyésztését. Néhány példány magántenyészetben van jelen városunkban. 

�  Shagya-arab: tájrehabilitációs programunk indulásakor az állami (bábolnai) te-
nyésztési tevékenység ingataggá vált, és piaci érdeklődés jelképes léte miatt 
vállaltuk fel a fajta tenyésztését. Kiadványunkban is bemutatásra kerül a fajta. 
Tenyésztési irányunkban főként hobby célra, és amatőr fogatsportra igyekszünk 
törekedni. 

Puszta gémeskúttal (Fotó: Széll Antal)
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�  Furioso-North Star: az egyik legstabilabbnak számító hazai tenyészete (Hódmezővá-
sárhely, Aranyági ménes) megszűntével a fajta hazai tenyésztése instabillá vált. Ezért 
a programunk során 5 egyedet szereztünk be, tenyésztésbe állításuk kiemelt felada-
tunk. A fajta tenyésztésével a lovassportok irányába is törekszünk.

�  Hucul: nem tekintettük igazán tájfajtának, ennek okán hagytuk ki tenyésztési törek-
véseinkből, hiszen korábban Túrkeve Város Önkormányzata Györffy-tanya Lovardájában 
néhány egyedes tenyészállományt hozott létre, azonban mára ez az állomány megszűnt. 

�  Magyar hidegvérű: a városban állami fedezőménként tenyészthető, de sajnos főként 
melegvérű kancaállománnyal párosítják a helyiek.

SZAMÁR
�  Magyar parlagi szamár: a Fekete István Oktatóközpontban minimális egyedszámmal 

van jelen, a fajtát kiadványunkban bemutatjuk. Tartásának célja főként a bemutatás. 
SZARVASMARHAFÉLÉK

�  Magyar szürke szarvasmarha: a LIFE+ program során 10 üsző került megvásárlása. Mielőbbi 
tenyésztésbe állításuk kiemelt célunk. 

�  Magyartarka szarvasmarha: tenyésztése a pásztói gyepen korábban is megindult, a 
LIFE+ program keretében 15 egyed, főleg tehenek kerültek megvásárlásra, ezért kiad-
ványunkban is bemutatásra kerül. 

�  Magyar bivaly: a LIFE+ program során 5 egyed 3 üsző és 2 bika került megvásárlása. Mi-
előbbi tenyésztésbe állításuk kiemelt célunk.

JUHOK
�  Hortobágyi racka, fehér és fekete változat: egyik legősibb juhfajtánk, a merinó 

megjelenése előtt általánosan elterjedt volt. Nem válogatós legelő, főként húshaszno-
sításra tenyésztése programunkban megkezdődött, így a kiadványunkban is bemuta-
tásra kerül a fajta. 

�  Gyimesi racka: tájjelleg hiánya miatt egyelőre nem tervezzük tenyésztését.
�  Cigája: középtávon még nem tervezzük tenyésztését. 
�  Cikta: egyelőre nem tervezzük tenyésztését.

KECSKE
�  Magyar (parlagi) kecske: középtávon még nem tervezzük tenyésztését, habár nem 

kizárt, hogy kisebb állományban később megjelenik a Pásztói-gyepen. 
SERTÉS

�  Mangalica: „szőke”, „fecskehasú” „vörös” színváltozatai ismertek a fajtának, amelyek-
ből egy programunkkal partner helyi biotenyésztő tart jelentősebb állományt. Natura 
2000 területen sertés (így a mangalica) legeltetése tilos, ezért a fajtát kiadványunk-
ban figyelemfelkeltési célból mutatjuk be. 

KUTYÁK
�  Komondor: jellemzően kun fajta, így részben településünk kun hagyományai, részben a 

funkcionális hasznosíthatóság miatt szereztük be az első példányokat a Hidegnevelde 
őrzési feladataihoz. 

�  Kuvasz: az új állattartó telephelyünkön a Bika-Akolban tervezünk őrző feladatok cél-
jából beszerezni néhány egyedet

�  Mudi: örülnénk, ha rövidtávon gulyánk mellé néhány egyedet be tudnánk szerezni, de 
egyelőre nincs jelen a területen. 

�  Puli: a fajta tenyésztési iránya megváltozott, nem tervezünk a fajtával foglalkozni.
�  Pumi: terelő tevékenységhez a tenyésztése megkezdődött, ezért kiadványunkban be-

mutatásra kerül. 
�  Magyar agár: csakis hobby céllal néhány példány helyi megjelenését igyekezni fogunk 

elősegíteni. 
�  Rövidszőrű magyar vizsla: egyelőre nem várható, hogy tenyésztési tevékenységével 

foglalkoznánk a fajta hasznosítása miatt.
�  Drótszőrű magyar vizsla: egyelőre szintén nem várható, hogy tenyésztési tevékeny-

ségével foglalkoznánk a fajta hasznosítása miatt.
�  Erdélyi kopó: egyelőre szintén nem várható, hogy tenyésztési tevékenységével foglal-

koznánk a fajta hasznosítása miatt.
 

Egyelőre csak álom a nagy szürke gulya (Fotó: Széll Antal)
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TYÚKFÉLÉK
�  Fehér, sárga, kendermagos, fogolyszínű magyar tyúk: rövidtávon nem tervezzük a 

tenyésztését.
�  Erdélyi kopasznyakú tyúk (fehér, fekete, kendermagos): rövidtávon nem tervezzük a 

tenyésztését. 
GYÖNGYTYÚK

�  Magyar gyöngytyúk (fehér, ezüst, tarka, kékesszürke): a Hidegneveldéhez tartozó 
fajta, hagyományosan jó gasztronómiai felhasználhatósága miatt állományát stabilan 
őrizzük. 

PULYKA
�  Rézpulyka: rövidtávon nem tervezzük a tenyésztését.
�  Bronzpulyka: rövidtávon nem tervezzük a tenyésztését. 

LUDAK
�  Fodros tollú magyar lúd (fehér, szürke, tarka): bízunk benne, hogy a következő 1-2 

évben az első példányokat beszerezhetjük, ezáltal tenyésztését bemutató célokra 
megkezdhetjük. 

�  Simatollú magyar lúd: rövidtávon nem tervezzük a tenyésztését.
KACSA

�  Magyar kacsa (fehér, tarka): bízunk benne, hogy a következő 1-2 évben az első példányo-
kat beszerezhetjük, és bemutató célokra megkezdhetjük tenyésztését. 

NYÚL
�  Magyar óriás nyúl: rövidtávon nem tervezzük a tenyésztését. 

HAL ÉS GALAMB FAJTÁK
�  Hal és galamb fajták közül az állattenyésztés viszonylag sok fajtát könyvel el magyar 

fajtaként, de azok között a „hagyományos” illetve „őshonos” jelleg nem jellemző, így 
felsorolásukat is mellőzzük. 

Mint látható, a kiadványunk korántsem törekszik az őshonos magyar fajták bemutatásának 
teljességére, csupán a jelenlegi LIFE+ programunkkal, így a Pásztói-legelővel és az Oktatóközpon-
tunkkal kapcsolatos fajták bemutatását igyekszik megtenni a rendelkezésre álló szűk keretek 
között.

Szent György-napi hajtás Túrkevén (Fotó: Sallai R. Benedek)
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FURIOSO-NORTH STAR (MEZŐHEGYESI FÉLVÉR)

Az 1785-ben alapított mezőhegyesi ménesben ki-
tenyésztett fajta, emiatt korábbi neve mezőhegyesi 
félvér. A fajta kialakulása 1841-től veszi kezdetét, 
amikor a 3. és a 8. számú pej ménes kancáit a gróf 
Hardegg altábornagy mezőhegyesi ménesparancsnok 
által Lichteinstein hercegtől vásárolt Furioso nevű 
pej angol telivér ménnel kezdik fedeztetni. 1852-ben 
Mezőhegyesre került a lovag Waljemare tábornok által 
Angliában vásárolt North Star nevű angol telivér mén, 
amelyik 6 éven át fedezi a pej ménes főleg angol hátte-
rű kancáit. 1867 után Kozma Ferenc irányítása alatt a 
két mén ivadékait egymás között tudatosan tenyész-
tették, és egyéb angol telivér vonalat csak anyai ágon 
engedtek az állományban érvényre jutni, és az ilyen 
telivérezett kancákat Furioso vagy North Star ménnel 
minden esetben visszakeresztezték.

Ez az alaposan kigondolt és precízen végrehaj-
tott, mai napig korszerű tenyésztési szisztéma 
eredményezte a mezőhegyesi ménes és a mezőhegyesi 
lófajták mindmáig nosztalgiával emlegetett fényko-
rát. Ennek a következetesen végrehajtott tenyésztési 
módszernek eredményeképpen a mezőhegyesi félvér 
Magyarország legtömegesebb angol félvér fajtája lett.

A fajta egyedei az ország legjobb igáslovai voltak, 
de hintóslovakként is kitűnően beváltak, különösen 
a nehéz és hosszú utakon. Egyesek közülük, mint va-
dászlovak értek el szép sikereket, a katonaságnál pedig 
hátaslóként voltak keresettek. Népszerűségüket külön 
növelte, hogy erőteljes csontozatuk ellenére is finom-
ságot és élénk vérmérsékletet mutattak.

Hasznosíthatóságuk tehát sokoldalú, lévén ne-
mes, tömeges angol félvérek. Középnehéz hámos és 
hátas típus egyaránt. Küllemi korrektségére mindig 

nagy gondot fordítottak. Nagy rámájú, erős testalkat jellemzi. Feje egyenes vonalú, nemes. Hosszú, 
karcsú, izmos, középmagasan illesztett nyaka van. Baltavágása kifejezett, hosszú, magas, izmos 
mar jellemzi. Háta középhosszú vagy rövid, kötése feszes. Fara jól izmolt, többnyire tojás vagy 
dinnyefar. Mellkasa mély, de emellett elég dongás is. Hosszú, széles, dőlt lapockája van. Lépése, 
ügetése térnyerő, lendületes vágtájú. 

Színe jellemzően pej, esetenként fekete és sárga is előfordul. Méretei: Marmagasság bottal: 160-
165 cm, szalaggal: 167-175 cm, övméret: 185-195 cm, szárkörméret: 21-22 cm.

A Furioso-North Star fajta elég erőteljes és tömeges volt ahhoz, hogy fogatos lóként elvégezze 
a hadsereg szállítási munkáit, de megőrizze az angol félvér nemességét, haladós mozgását, minek 
következtében ideális többhasznú ló. Ma még leginkább mint igáslovat használják, de hátas, hobby 
és túralóként is egyre többen keresik. Bár nem kifejezett sportló, eredményes díjlovak, díjugrató 
és military sportban használt egyedek, sőt fogatsportban világbajnokok is kerültek ki a fajtából. 
Nyugodtsága, egyenletes mozgása miatt a leginkább a lovastorna sportágban kedvelt.

A törzskönyvi ellenőrzésben álló kancák száma közelíti az ötszáz egyedet. A jelenlegi kancaál-
lomány túlnyomó többsége népies jellegű tenyészanyagra vezethetõ vissza, de származásukban az 
egykori Furioso-North Star ősökre visszavezethetők. Magyarországon kívül Romániában és Szlováki-

Furioso-North Star (Mezőhegyesi félvér)

1.)  „Legény” a HOTEK egyik csődörcsikója
2.)  „F” a „Furioso” fajtabélyegző 
3.)  „Dáridó” nyergében Kiss Gergő 

1

2

3

(Fajtafotók: Sallai R. Benedek)
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SHAGYA-ARAB (BÁBOLNAI ARAB)

A  Shagya-arab, vagy más néven 
bábolnai-arab ló hazánk egyetlen iga-
zán  arab vérvonalú fajtája. S bár nevé-
ből az ember első hallásra nem gondol-
ná, hogy kialakulása Magyarországhoz 
köthető, de mégis így van. A Shagya-
arab ló, magas genetikai értéket kép-
viselő, veszélyeztetett magyar fajta, 
ezért fenntartása és állományvédelme 
fontos teendője hazánknak.   

A Shagya-arab az 1789-ben alapí-
tott Bábolnai Ménes által kialakított 
fajta, mely nevét a Kehil-Siglavy törzs-
ből származó, 1836-ban Bábolnára ke-
rült Shagya nevű ménről kapta, melyet 
a fajta tulajdonképpeni alapítójának 
tekintenek, annak ellenére hogy több 
arab telivérvonal is jelentős szerepet 
játszott a fajtaalakításban. 

A XVIII. század második felétől a 
könnyűlovasságnak egyre gyorsabb, 
fordulékonyabb, tehát könnyebb 
felépítésű, azonban mégis szívós lo-
vakra volt szüksége. Az erre irányuló 
minőségi lótenyésztés megindulása 
az Osztrák-Magyar Monarchiában 
elsőként Mária Teréziának, majd a 
trónon őt követő fiának, II. József-
nek volt elsősorban köszönhető.  
II. József, Csekonits József báró javas-
latára Mezőhegyesen megalapította 
az első császári és királyi ménest, 
(ami, kezdetben vágómarha pihente-

ában található kisebb létszámú fajtatiszta állománya, ahonnan az utóbbi néhány évben megindult 
tenyészanyag import révén sikerült néhány eredeti mezőhegyesi vonalat regenerálni. Legjelentősebb 
tenyészete a Hód-Mezőgazda Rt. Aranyági Ménese és a bugaci Táltos Panzió ménese.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapon belül az agrár-környezetgazdálkodási támoga-
tások által lehetőség nyílik az őshonos állattartáson belül az ilyen magas genetikai értéket képviselő 
lovak tartójának, tulajdonosának mint a Furioso- North Star, támogatást igényelni. A támogatásra való 
jogosultságának a feltétele közé tartozik, hogy csak tisztavérű, törzskönyvezett tenyészállatokra ve-
hető föl. További feltétel még, hogy minimum egy darab, legalább 3 éves fajtatiszta kanca tartójának 
vagy tulajdonosának kell lenni, s az állatot szabad vagy félszabad tartásban kell tartani. Az elmúlt tá-
mogatási időszakban a támogatás összege egyedenként 31 000 Ft volt. Fontos, hogy tanácsos annyi 
állatot bevinni a programba, amelyet a szerződött támogatási év alatt (5 év) a gazda fenn tud tartani.

Furioso-North Star (Mezőhegyesi félvér)

4.)  A Furoso-North Star túrkevei magántenyészetben is jelen van: Gyarmati Zsolt agrármérnök saját fogatával
5.)  Shagya-arabjaink első törzskancáinak származási helye: „Pelsonius” ménes, Kereki

4

5 (Fajtafotók: Sallai R. Benedek)
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Jellemző tulajdonságai: marmagas-
sága: 155-162 cm, súlya: 400-450 kg, 
színe: szürke, de a tarka kivételével 
minden más jellemzőbb szín (pej, feke-
te, sárga) is előfordulhat.

A Shagya-arab az arab fajtacso-
porton belül egy viszonylag nagyrámá-
jú, tetszetős küllemű, nemes ló, amely 
hátaslóként vagy fogatlóként bárki 
számára használható, vérmérsékle-
tében, teljesítőképességében kielégíti 
a szabadidő és lovassportban a táv- és 
a vadászlovaglásra alkalmas lóval szem-
ben támasztott követelményeket. A 
fajta jellemzője az élénk vérmérséklet, 
a szelíd, jóindulatú természet, a tanu-
lékonyság, könnyű kezelhetőség.

Hazai tenyésztőszervezete a 
Magyarországi Arabló-tenyésztők 
Egyesülete Bábolna székhellyel. Hazai 
állománya kb 300 kanca és 28 fedező-
mén, melyek az egész ország területén 
megtalálhatók. Legjelentősebb ménese 
Bábolnán és Parti Imre kereki ménesé-
ben található.

Tenyésztési irányunk - földrajzi 
adottságok miatt - kevésbé a hosszú 
távlovaglásra irányzott, sokkal inkább 
a hobby ló és az amatőr helyi szintű 
versenyekre alkalmas fogatos ló irá-
nyába halad. Saját lovainkat egyelőre 
egy Saphir nevű (Shagya II.) mén utód-
ja, Ahmed 8 (Shagya II-4.) fedezi. 

Shagya-arab (Bábolnai arab)

tő állomásként működött), amelynek kancaállományából származott a későbbi bábolnai ménes 
kiinduló kancaállománya is.

Az addig csak átmeneti lószállásként használt Bábolnán Mezőhegyesről származó kancák, valamint 
néhány eredeti spanyol és egy berber ménnel 1789-ben megindult a tenyésztés. Egy 1816-ban született 
határozat értelmében aztán Bábolnán a magas arab vérhányadú kancákhoz csakis eredeti arab mé-
neket párosítottak. A mének beszerzésére expedíciókat szerveztek Szíria sivatagaiba. Az expedíciók 
eredményeként azonban nemcsak méneket, hanem kancákat is hoztak magukkal, így Bábolnán tisz-
tavérű arab tenyésztés is folyt, de a félvér kancákhoz is csak a legkiválóbb méneket osztották be, 
így létrejöhetett egy új fajta, amelyet bábolnai arabnak, vagy más néven Shagya-arabnak neveznek.

A Shagya-arabot, mint különálló fajtát a WAHO, vagyis az Arab Lovat Tenyésztők Világszövetsége 
csak 1978-ban ismerte el. A Shagya-arab fajtába tartozás feltétele, hogy a lónak legfeljebb a tizedik 
ősi sorában lehet csak nem arab ős, a telivér arab aránya pedig nem haladhatja meg a 9/16-od részt.

A Shagya-arab tömegesebb, inkább „félvéres” benyomást kelt, ennek ellenére nemes külle-
mét nem veszítheti el. A Shagya-arab az arab fajtajelleget magán hordozó, de a telivér arabnál 
tömegesebb, nemes, arányos, elegáns ló. Feje száraz, nemes, kicsi, ék alakú, (ún. csukafej) széles 
homlokkal, kiemelkedő szemboltozattal, kint ülő, sötét színű, értelmet sugárzó szemekkel, finom 
orrcimpákkal, melyek izgalmi állapotban szinte négyzetszerű alakot öltenek. A fülek kicsik és 
kecsesek, hegyük egymás felé görbül. A nyak magasan illesztett, mérsékelt hosszúságú és íve-
lésű, melyet vékony szálú sörény díszít. A mar jól izmolt, a hát középhosszú, rugalmas, amely 
jó kötéssel kapcsolódik a jól izmolt farhoz. Jellemző a magas faroktűzés és zászlós faroktartás. 
Testfelépítése könnyed, ellenálló, száraz, korrekt lábakkal. 

Shagya-arab (Bábolnai arab)

6.)  A Shagya-arabok szép feje és kitartása az arabvérvonalból ered
7.)  Shagya-arab munkában a Fekete István Oktatóközpontban
8.)  Shallah, egyik legszelídebb lovunk nyergében eredeti tulajdonosa, Szőke Péter csikós és bőrdíszműves ül

6
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8
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Az időszámítás előtt megközelítőleg négyezer évvel Afrikában háziasított, és a Földközi ten-
ger medencéjében elterjedt szamár vélhetően a legnagyobb számban a rómaiakkal került a Kárpát-
medencébe időszámításunk első századaiban, és még a rómaiak ideje alatt jelentősebb állományuk 
alakult ki hazánk területén. 

A mai szamarak ennek az állománynak kései leszármazottai. A jelenlegi állományt így egymással 
rokonságban álló, évszázadok során kialakult helyi populációnak tekinthetjük, noha a honfoglalás 
korát és a későbbi századokat érintő ásatásokból nem került elő szamárcsont. 

A szamár vándorkereskedők életében, várak és kolostorok mindennapos szállításában (víz), a 
hegyvidéki szőlők művelésében játszott szerepet, de gazdasági szerepe a Kárpát-medencében nem 
volt jelentős. A szamarat a szegények állatának tartották, és főként a juhászok használták mál-
hás-igás és hátas állatként, de a régebbi statisztikai adatok szerint az állomány harmadát-felét a 
nagyobb földbirtokokon tartották, ahol a majorsági belső szállításokat és a juhászatokat szolgálta 
ki. A szamár kiváló szociális beilleszkedőképessége miatt könnyen társítható más fajú állatokkal: 
lovakkal, kecskékkel, juhokkal.

Tudatos tenyésztésével nagyon sokáig nem foglalkoztak, ez leginkább csak a két világháború 
között kezdődött el. 

A II. világháború után főleg a háztáji, kisegítő gazdaságok igás állata lett, míg napjainkban hobbi 
állatként hódít teret.  A ’60-as évek elején az országosan koordinált tenyészet feloszlott, az állomány 
szétszóródott. Állományának nagyobbik része az ország középső részén található. Magyarország állo-
mányának legnagyobb része közepes termetű (110-130 cm marmagasság), de előfordulnak a kis (110 cm 
alatti) és nagy (130 cm feletti) termetű egyedek. Jelenleg az állomány nagysága négyezer körüli lehet.

MAGYAR PARLAGI SZAMÁR

A magyar parlagi szamár színe változatos lehet: jel-
lemző az egérszürke (egérfakó vagy gerlefakó), de gya-
kori a barna és előfordul a fekete is. Jellegzetes jegye a 
gyakran gerincélen végigfutó szíjaltság és a vállkereszt, 
a lábakon pedig az esetenkénti haránt irányú zebroid 
csíkok. Mindegyik színváltozatban előfordul a világos 
hasalj, az ún. fecskehas.

A magyar parlagi szamár legértékesebb tulajdon-
ságai a szilárd szervezet, a betegségekkel szembeni 
ellenálló képesség, az igénytelenség, a szívósság, békés 
természet, munkabírás és sokoldalú használhatóság, a 
hosszú élettartam. Vérmérséklete nyugodt, jóindulatú 
és tanulékony, de idomításkor különös figyelmet ér-
demel, mert könnyen egy életre elronthatjuk.  Habár 
sokan buta állatként tartják számon, valójában kife-
jezetten intelligens állat. A jól idomított szamár még 
egy gyereknek is engedelmeskedik! 

Célszerű rideg körülmények között tenyésztett, 
munkában tartott állatokat tenyészteni, és azokat 
eredeti funkcióban hasznosítani, így a tenyészcél nem 
tér el a tenyésztő egyesület céljaitól: arányos testfel-
építésű, megjelenésben is bizalmat ébresztő, szelíd, 
jóindulatú, feltétlen munkakészségű állomány meg-
valósítására törekszünk,  amely magában hordozza a 
fajra jellemző jó tulajdonságokat, a környezeti ténye-
zőkkel szembeni igénytelenséget és ellenálló képessé-
get, a méreteihez viszonyított nagy munkabírást és 
hosszú hasznos élettartamot.

Oktatóközpontunknál már több szamár is megfor-
dult, de csak tartása folyt - illetve van folyamatban -, 
tenyésztése nem. Távolabbi cél, hogy a legelő gulyát is 
kisérje egy-egy szamár.

Magyar parlagi szamár

9.)    Külterjes szamár tartás Dévaványa mellett (Fotó: Sallai R. Benedek)
10.)  A legelő jószág „esze” és a juhász segítsége: a szamár (Fotó: Széll Antal)
11.)  Az öreg „Gizi” fogatban, tulajdonosával, Hajdú Tamással (Fotó: Sallai R. Benedek)
12.)  A szamár melankólikus tekintete A.A. Milne „Micimackó” művét is megihlette (Fotó: Sallai R. Benedek)
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MAGYAR SZÜRKEMARHA

A magyar szürkemarha eredetével kapcsolatban több elmélet is létezett. Az egyik szerint a hon-
foglaló magyarok hozták magukkal, a másik szerint a kunokkal és a besenyőkkel érkezett a Kárpát-
medencébe, a harmadik felvetés az őstulok háziasítására hivatkozik. Ma már régészeti ásatásokból 
biztosan tudható, hogy a honfoglalókkal érkező szürke marhákról szóló elmélet elvethető, és sokkal 
valószínűbb, hogy kívülről érkező szarvasmarha állományok kereszteződéséből létrejött helyi fajtáról 
beszélhetünk, amit a magyar alföldi rög alakított ki a késő középkorban, így hát valóban kétségkívül 
őshonosnak tekintjük, így méltán lett az Alföld világszerte ismert jellegzetessége.

A fajta évszázadokon át meghatározó volt a magyar állattartásban, és a magyar gazdák lábon 
hajtották Nyugat Európa piacaira, Münchenbe, Nürnbergbe, Strassburgba és Velencébe is. Miután te-
hát kitűnő export húsmarhának számított ez a fajta, történelmi nemesi családjaink vagyonát épp 
úgy gyarapította a marhakereskedelem, a tőzsérkedés, mint a szabad Jászkunság gazdáiét. Húsának 
minőségére jó bizonyíték, hogy állítólag a német városokban nem engedtek más húst mérni, amikor 
megérkeztek a magyar gulyák, hogy ne lehessen a jó minőséget hamisítani.

A marhakereskedelem üzletével foglalkoztak a Batthyányak, a Nádasdyak, a Thökölyek és a Zrí-
nyik is, így az Osztrák Császárság figyelme is ráirányult a magyar szürkére. Ennek lett eredménye, 
hogy a császár tizenkétszeresére emelte a fajtával kapcsolatos vámokat. De a leleményes magyar 

ettől sem ijedt meg. A magyar tőzsérek és a velencei 
kereskedők megegyeztek a törökökkel, hogy engedjék 
át a gulyát a megszállt Dalmácián, hogy hajón Velencén 
át tudják a marhákat szállítani Európa piacaira. Így lát-
szólag mindenki jól járt, kivéve a császárt, mert a törö-
kök kapták a vámot, de jóval kevesebbet, mint amit a 
részére kellett volna fizetni.

Amikor számos okból kifolyólag megszűnt a kiviteli 
lehetőség, kiderült, hogy nagyon jól megfelel az igázás 
követelményeinek ez a fajta, és kis és nagy birtokok 
talajmunkáiban és szállítási feladatainak megoldásában 
csak a bivaly vetekedett erejével. Egyes források sze-
rint a történelmi Magyarország területén, a XIX. század 
derekán még  - a mára hihetetlennek tűnő - 13 milliós 
marhalétszámot jegyeztek fel.

A huszadik században a gépesítés fejlődésével nem 
volt immár szükség igás állatokra, magasabb tejhoza-
mú, intenzívebb fajták kerültek a tenyésztés előteré-
be, és a fajta válságba került,  létszáma néhány évtized 
alatt drámaian lecsökkent.

A 60-as években már szinte csak három állami gaz-
daságban maradt mintegy 160 tehén. Mára elmondható, 
miközben hibás mezőgazdasági döntések sorozatának 
ereményeként az ország szarvasmarha állománya a 
felénél is kevesebbre csökkent, addig a magyar szürke 
marha létszáma több mint harmincszorosára nőtt, és 
meghaladja a hatezer nyilvántartott egyedet. Sok ma-
gántenyésztő és a Nemzeti Park is bekapcsolódott a 
fajta tenyésztésébe.

 A magyar szürkemarha igen jól legelő típus, kitartó 
és igénytelen. A téli időszakban is megél a legelőn, képes 
a hó alól legelni. Fejét magasan hordja, megjelenése tet-
szetős, tartása szép, nemességet, erőt és szívósságot 

Magyar szürkemarha

13.)  Címeres magyar bika (Fotó: Széll Antal)
14.)  Magyar szürke tinók a dévaványai Réhelyben (Fotó: Széll Antal)
15.)  Béklyózott barom a pusztán (Fotó: Széll Antal)
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sugároz. A tehenek tömege 550-600 kg, a bikáké 700-900 kg között változik. A tehenek magassága 
135-145 cm között. Húsa finom rostú, ízletes. Tejének kazeintartalma optimális.

Színe az ezüstszürkétől a sötét daruszínig terjedő színárnyalatokban fordul elő. Az egészen vilá-
gostól a sötét felé haladva a következő színváltozatait különböztethetjük meg: keselyfehér, ezüst-
fehér, ezüstszürke, darvas, daru, sötétdaru, rigószőrű. A darvas és ezüstszürke közötti árnyalatot, 
ha az tömött szőrű, kékszőrűnek is szoktuk nevezni. A bika színe változatosabb, mint a tehéné, 
bár a tehén sem teljesen egyszínű. Általában a törzs elülső része valamivel sötétebb árnyalatú.  
A bikák ókulája hozzátartozik a fajtajelleghez. A fedőszőr nyáron rövid, vastag, egyenes. A tömött 
szőrzet fontos, a téli szőr hosszú, hogy elég védelmet adjon a marhának a hideg ellen. A bőr jól 
pigmentált palaszürke színű. A természetes testnyílások környéke sötétszürke. A száj közvetlen 
szegélye világos, és ez sötét szőrű vagy nagyon kormos egyedeken rigószájat ad. 

A borjak színe pirók. A pirók szín két-három hónapos korban kezd világosodni, majd szürkül-
ni. 4-6 hónapos korra a borjak teljesen szürkék lesznek. A bikák jellegzetes kormos színe sokszor 
már választáskor megtalálható (és sokszor a világos színű szopós borjak lesznek ilyenek), azonban 
többnyire csak 3-4 éves korra alakul ki teljesen. Az évszak is befolyásolja a szőrzet színét. Télen 
a tehenek sötétebb árnyalatúak. A tavaszi vedlés után a legszebb színűek az állatok, különösen 
a bikák (amikor „elhányták már az avast”). Az őszi-téli hosszú szőr rendszerint sokkal több rőt 
árnyalatú szőrszálat tartalmaz.

A tehenek és a bikák szarva 50-70 cm, az ökröké 90-100 cm hosszú. A tehenek szarva vékonyabb 
és hosszabb. A túl vastag szarvat nehéznek, a vékonyat könnyűnek mondjuk. A szarvközép színe 
többnyire fehér, a hegye felé eső kb. egyharmada fekete. A szarvtő többnyire piszkosfehér. A borjak 
és növendékek szarva sötétszürke. Két és fél-, hároméves kor körül kezd tisztulni, és három és fél-
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négyéves korra alakul ki a szarv végleges színe. Magyar 
teheneink között jelenleg elég sok a „zöldszarvú”. 

Az a szép szarv, amely először oldalra irányul és 
csak azután felfelé. A széles szarvtőből induló hosszú, 
harmonikus alakulású szarvakat nevezzük „címeres” 
szarvnak.  A fontosabb szarvalakok a következők: galy-
lyas, csákó, nyársas, táblás, nagytülkös.

A szarv felületének a letisztulás után simának és 
fényesnek kell lennie. A hároméves bikák szarvának 
hegyére szarvgombot szoktak helyezni, részben azért, 
hogy a bikák ne tegyenek kárt egymásban, részben pe-
dig azért, hogy a szarv hegye a gyakori földhányás miatt 
ne rojtozódhassék ki. 

A magyar szürkemarha nyaka többnyire elég hosszú, 
ami hozzájárul a már említett igavonó képességéhez.  
A szürkemarha lebernyege nagy, ez különösen a biká-
kon tűnik szembe. A két elülső láb között a szegycsonti 
tájra húzódik. A fejlett, fodrozott lebernyeg különösen 
bikákon szép, mert ez tömegesebb, hatalmasabb meg-
jelenésűvé teszi a marhát. „Nagy kendője van” - mondja 
a pásztornyelv a nagy lebernyegű állatokra.

A marha elülső része általában erőteljesebb, hátulja 
gyengébb (Ezt érzékelteti a régi mondás: „elöl oroszlán, 
hátul kutya.”).

Tájrehabilitációs programunkban a fajtára eső vá-
lasztás oka egyértelműen a fajta igénytelensége volt, 
hiszen az általunk elképzelt extenzív legeltetési mód-
hoz kiválóan alkalmazkodó fajtáról lévén szó, könnyen 
tartható az általunk teremtett szilaj körülmények 
között. 

Az első tíz üsző 2014 során érkezett meg a Pásztói-
legelőre. Tenyésztésük hamarosan megindul két éves 
koruk elérését követően.
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16.)  Növendék borjak karámban (Fotó: Sallai R. Benedek)
14.)  Karámozott tartási mód Dévaványán (Fotó: Széll Antal)
15.)  A fajta értékérző tulajdonságainak alapja: az ellenállóképesség és szívósság (Fotó: Széll Antal)

Magyar szürkemarhaMagyar szürkemarha
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MAGYAR TARKA SZARVASMARHA

A magyar tarka szarvasmarha, vagy régebbi elnevezésével magyar pirostarka, egyike őshonos, 
védett háziállatainknak. Tetszetős külleme, kettős célú hasznosíthatósága indokolta, hogy az el-
sők között legyen, amivel foglalkozni kezdtünk programunkban.

Jóindulatú, igen jámbor jószág. Színe sárga-piros-tarka. Előfordulhat, hogy a fehér mezők az 
állat testén nagyobbak, mint a színezett részek, s csipkézettségük erős. Csontozata közepesen 
finom, izmoltsága mérsékelt. A tehenek élőtömege 600-700 kg. Középkorán érő típusú fajta.  
Az üszők 380-420 kg élőtömeg elérésekor, 16-20 hónapos korban vehetők tenyésztésbe, bár már 
9 hónapos kortól ivarérettek. A bikák teste erőteljesebb, kifejlett korban elérhetik a 750- 850 
kg-ot is, színük valamivel sötétebb.

A fajtát fajtaátalakító keresztezés útján kezdték létrehozni a magyar szürkemarha és a szi-
mentáli tarka marha keresztezéséből. A döntő fordulatot a dualizmus kora hozta, amikor fokozó-
dott a kereslet a tej, a tejtermékek és a hús iránt. Ezt megelőzően még a magyarországi állomány 
több, mint 90%-át tette ki a szürkemarha. Az új fajta létrehozása még azért is vált szükségessé, 
mert a gépesítéssel egyre jobban eltűnt az igavonó erő hasznosítására az igény, melyet addig a ma-
gyar szürkemarha kiválóan kielégített. Így a tenyésztésben a küllem helyett a termelékenység került 
előtérbe, majd az ezirányú szelekciót követően a jó termelőképességű egyedekből tenyésztették 
tovább az immár küllemre is szelektált álományt. 

A fajta kialakításában ezenkívül az itt élő egyéb fajták és tájfajták is részt vettek, hogy 
ezek ellenállósága is a fajta értékőrző tulajdonságai közé tartozzon. Ezek a bonyhádi kivételével 
az 1940-es évekre beleolvadtak az újonnan kialakult magyar tarka fajtába. A fajtaátalakítás több 
évtizedig tartott, de a magyar tarka szarvasmarha sokféle ősre visszavezethető nagyfokú vál-
tozékonyságából adódóan a két világháború közötti időben világrekorder tejtermelő egyedek is 

kerültek ki e fajtából. Ezt követően - alig pár évtized 
alatt - az addigi magyar szürke egyeduralmát teljesen 
ledöntve, 1942-re a fajta részaránya hazánkban már 
elérte a 83%-ot.

Egy 1950-ben hozott rendelet szerint a magyar 
tarkát kettős hasznosítású fajtaként kell tenyészteni. 
Közepes tejtermelése (3500-3800 kg tej, 4% körüli tej-
zsírtartalom) és kiváló hústermelése révén jellegzetes 
kettős hasznosítású fajtává alakult a „piros” tarka. 

A fajta tenyésztésszervezésével, genetikai fejlesz-
tésével és nemzetközi képviseletével az 1989-ben ala-
kult a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete foglakozik.

„Néz, mint borjú az új kapura” tartja egyik 
szólásmondásunk, amely a csordából hazatérő marha 
esetére utal. Míg a gulya, a szilaj vagy félszilaj tar-
tási mód volt, addig a csorda a faluban tartott, na-
ponta fejt állományt jelentette, ami reggel kiment 
a legelőre, este hazatért. Ez a hagyományos, de mára 
már sajnos eltűnőfélben lévő tartási szokás szerint 
a marhákat reggel a kapun egyszerűen kiengedte a 
gazda. Az állatok ekkor csatlakoztak a csordához, 
mely a falu főutcáján sétált végig a város határában 
lévő legelőterület felé. S este a legelőről visszatérve, 
mindegyik befordult gazdájának kapuján. Ha az állat 
távolléte idején a gazda új kaput készített, az állat 
nem értette a változást.

A magyar tarka szarvasmarha alapvetően szüksé-
ges a LIFE+ program céljaihoz, hiszen e fajta nemcsak 
húshasznosítása miatt, hanem a tejtermékek helyi 
előállítása miatt is stratégiai szerepet játszik az élel-
miszer-önrendelkezési elképzelések  megvalósításában, 
ezért a cél állományának jelentős növelése.

Magyar tarka szarvasmarha

19.)  Magyar tarka a Fekete István Oktatóközpontban 
20.)  A Pásztói-legelőn a HOTEK „gulyája” legel 
21.)  A fajta tenyésztési törekvéseiben igyekszünk a jól tejelő egyedek megtartására
22.)  A magyar tarka szarvasmarha legelés közben tájképileg is tetszetős, és felidézi az egykori hangulatot
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(Fajtafotók: Sallai R. Benedek)
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BIVALY Bivaly

Háziasítása időben régre, mintegy 6000 évre nyúlik vissza, amikor Kína mocsaras vidékein 
az ember befogta első példányait. Hazánkban a bivaly megjelenését vélhetően az egykoron itt élt 
avarok bivalytenyésztéséhez lehet kötni, ennek okán több mint 1200 éve megtalálható Kárpát-
medencében a fajta. 

Magyar vonatkozásban egy XI. századi erdélyi dokumentum már említi jelenlétét, majd egy má-
sik dokumentum is, az 1138-as Dömsödi összeírásban. Így a házi jellegű tenyésztése töretlennek te-
kinthető a Kárpát-medence területén, a XVI. században már általánosan elterjedt számos részén az 
országnak. A bivaly elterjedtté vált Somogyban, Zala megyében, illetve gyakori volt a szabályozatlan 
folyóvízzel rendelkező területeken, mivel ártereken és mocsarasok mellett, valamint saras területe-
ken érzi igazán jól magát. Jellemzően ilyen területek voltak a Körösök, Maros, Tisza-mente, valamint 
a Duna, Rába, Dráva és e folyók mellékfolyóikkal alkotott árterületei. 

A XIX. század elején a bivalyok száma hazánkban 130 000 körülire volt tehető, a század végére 
elérték a 140 000-et, majd 1911-ben a történelmi Magyarországon 155 192 bivaly élt. Nem sokkal ez-
után a tenyésztőkedv megszűnt, igavonóképességét gépek váltották fel, és az állományát leginkább 
őrző területek pedig Trianon után elkerültek az anyaországtól. Állománya a XX. század közepére 
kritikussá vált, legtöbb helyen lokálisan kipusztult.  Számuk jelenleg Magyarországon mintegy 500 és 
600 egyed közé tehető, tenyésztésének koordinálását 1999 óta a Magyar Bivalytenyésztők Egyesülete 
látja el, javarészt nemzeti parkok tevékenységéhez kötődve. 

A nemzeti parki felhasználása során leginkább csak esztétikai szerepet kap bemutatási céllal, 
járomozásának tudása kiveszett. Néhol tájkezelői feladatokat lát el, legelő tevékenysége természet-
védelmi célokat szolgál, de igavonóként már csak ritkán, egy-egy bemutatón láthatjuk, és értékes 
gasztronómiai értékét csak ritkán élvezhetjük. 

A bivaly rendkívül szívós, igénytelen állat, még a magyar szürke szarvasmarhánál is 
igénytelenebb, „honos” lakóhelyére jellemzően megeszi a kákát, nádat és egyéb mocsári nö-
vényeket is. Gümőkórral szemben nagyon ellenálló. Szilajtartásban gond nélkül tartható. Egy 
bivaly megélheti a 20-30 éves kort is. Marmagassága 150-180 cm közötti, súlya 600-800 kg 
között jellemző.

Termete erős, zömök, csontosabb, idomtalanabb. Csülkei nagyobbak, vaskosabbak a szarvas-
marhákénál. Nyaka hosszú, járás közben egyenesen előre nyúlik, lebernyege nincsen; marja csak-
nem púposan emelkedik ki; erős, vaskos szarvai három élűek. Szarvai a homlokcsont hátulsó szög-
letéből erednek, rövidebbek s vaskosabbak. A szarvai sarló- vagy félholdszerűen irányulnak felfelé 
melyeknek harántmetszete többnyire tőben három- vagy négyszögletes, lehetséges azonban a 
szilva alak is. A bivaly arci része megnyúlt, homloka rövid, domború. A fülek a szarvak tövéből 
indulnak, mozgékonyak, nagyok, sörteszerű pamacsszőrökkel. Bőre vastag, jellemzően fekete, 
esetleg szürke színű, szőrzete ritkás, illetve a farán nem található meghatározható szőrzet, 
ezért a hideg-meleg viszontagságaira érzékenyebb a marhánál. Ezzel szemben a borjú viszonylag 
dús, fényes fekete szőrzettel látja meg a napvilágot. A növendék szőrzete általában vörösbarna 
árnyalatú. Nem ritka a homlokon a fehér csillag, a lábvégeken a keselység vagy a fehér farok bojt.

2423 (Fajtafotók: Sallai R. Benedek)
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23.)  Sajnos ma már csak bemutatás, és néhol legelés céljából tartják az egyébként „bivalyerejű” bivalyt
24.)  Semmilyen szél, hideg ki nem kezdi a legelő bivalyt, ellenálló és szívós
25.)  A bivaly igazán jól csak vízben fekve, napozva érzi jól magát
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HORTOBÁGYI RACKA

Első régészeti emlékek, leírások a XVI-XVII. szá-
zadból származnak, amelyek egyértelműen a fajta 
jelenlétére utalnak. Egyéb, a fajta eredetére utaló 
bizonyítékaink nem állnak rendelkezésre. Évszáza-
dokon keresztül a magyar pásztorélet meghatározó 
juhfajtája volt. A finomgyapjú előtérbe kerülésével a 
finomgyapjas fajták háttérbe szorították a rackát. 
A régi juhfajták (cikta, cigája, racka) a magyar ál-
lomány 4,2%-át tették ki 2001-ben, amelynek egy-
ötöde (6500 egyed) a hortobágyi racka, pedig a XVIII. 
században még tízezerszám legelte e fajta az Alföld 
árvíz járta pusztáit.

Rendkívül edzett, igénytelen, hosszú élettartamú 
fajta. Nagy előnye, hogy gyér legelőkön is tartható. 
Gyapjútermelésének gazdasági jelentősége csekély, 
évente egyszer nyírják, és ez idő alatt a fürtök akár 
25-30 cm hosszúra is megnőhetnek. A hortobágyi racka 
egyedülálló jellemzője a pödört szarv.

Testsúlyát tekintve közepes nagyságú: az anyák 
35-45, míg a kosok 55-75 kg súlyúak. Dugóhúzószerűen 
pödrött szarvai az anyák esetén 30, a kosoknál 50 cm 
hosszúak is lehetnek. Általában évente egyszer elletik, 
ami tél végére, kora tavaszra esik. Tenyésztési célja a 
genetikai képességének megőrzése, eredeti genetikai 
varianciájuk fenntartása. 

Évente egyszer ellik, ivarzása szezonális, július kö-
zepétől január közepéig termékenyíthető. Kiváló anya, 
jó báránynevelő, tejtermelése alapján akár a tejelő ju-
hok csoportjába is sorolhatnánk. Korábbi adatközlők 
mérései szerint a bárányok leválasztása után 60 liter 
tejtermelésre is képes, habár ma már nemigen fejik.  
A bárányok erősek, rendkívül életképesek, már a szüle-
tésük napján képesek az anyjukkal akár több kilomé-
tert is megtenni. 

Bivaly

A vemhességi időszak a fogantatástól számítva nagyjából 315 nap. Az ellett borjak száma álta-
lában egy. A jó kifejlődés érdekében megfelelő mennyiségű és minőségű táplálást, valamint figyelmet 
igényel. A bivaly ivarérettségét már 3 évesen eléri, de párzásra csak 4-5 évesen áll igazán készen. 
Kitüntetett párzási időszakuk nincs, így egész évben pároztatható. A szarvasmarhánál félénkebb, 
nyugtalanabb, erősebb és ezért veszedelmesebb állat. Felbőszítve öklelésre, nem annyira, mindinkább 
tiprásra, taposásra hajlamos. Gazdájához azonban engedelmes és jóindulatú. A mindennap emberek 
között lévő és az ember közelében nevelkedett állat kifejezetten jámbor. 

Igavonó ereje másfélszerese egy szarvasmarháénak, ezért gyakran használták különféle nehéz 
gazdasági munkákra. Igavonás, szántás és más kemény fizikai munkára fogták egykor, ami farönkök, 
kövek, illetve egyéb ipari áruk vontatását jelentette, gyakran járomban fogatolva. Bőrét jellemzően 
lábbelik, hámok, erős szíjak, bőrzsákok és hevederek készítésére használták.  Tartották magas zsír-
tartalmú tejéért, és tápláló húsáért is. Teje fehér, jó ízű, vitamintartalma magasabb, mint bármely 
tehéntejé. Átlagos zsírtartalma 12%, de minimum 8%, ami így a duplája a tehéntejnek. A bivaly tejét 
és tejkészítményeit jellemzően mediterrán országok, főként Olaszország, valamint a Balkán országai 
fogyasztanak, de Erdély egyes területein is jellemző. 100 liter bivalytejből általában 20-25 kg sajtot 
szoktak készíteni – ilyen sajtok a cheddar, mozzarella és feta. 

Húsfelhasználás szempontjából hazánkban ma már nem jut jelentős szerephez. A húsa leginkább 
száraz, sötétebb színű, durva rostú  és rágós a marháéhoz képest, ellenben magasabb a vas-, foszfor- 
és fehérjetartalma. A bivaly borjának húsa a marhaborjúéval azonosnak tekinthető.

LIFE+ programunkban vizes területek kezelése és bemutatás céljából került beszerzésre 5 egyed.
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26.)  Napozó bivalyok borjaikkal
27.)  A hortobágyi racka juh két színváltozata a fehér és fekete
28.)  A racka legelése alapos - így LIFE+ programunk helyszínén nélkülözhetetlen

(Fajtafotók: Sallai R. Benedek)
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A hortobágyi rackát két színváltozatban tenyésztik. 
A fehér színváltozat esetében a pofa és a lábak szőre 

rövid, fényes barna színű (idősebb korban a pofák kifakul-
nak), a gyapjú sárgásfehér színű. A bőr pigmentmentes. 
A szarvak viaszsárgák, a körmök sötét viaszsárgák vagy 
sötétbarnák. A fehér színű kosoknál igen gyakran talál-
kozunk olyan egyedekkel, amelyeknek szarvában egy-két 
sötét csík húzódik végig. Az ajak és a szájpadlás sötét 
árnyalatú rózsaszín, rajta elég gyakran pigmentfoltok 
is találhatók. A gyapjú tincses szerkezetű, hullámos le-
futású, nyírás előtt a „földig ér”, a leghosszabb fürtök 
elérik, vagy meg is haladják a 30 cm-t. A bárányok színe 
születéskor barnássárga, azaz a fej, a nyak, a lábak és a 
törzs elülső része barna, a többi testtáj sárgásfehér, de 
előfordul születéskor teljesen barna bárány is.

A fekete színváltozat esetében a pofa és a lábak 
szőre rövid és fényes fekete. A gyapjú egyaránt fekete. 
A bárányok születéskor fényes fekete színűek, a gyapjú 
rövid és igen göndör csomókat alkot, szépségben meg-
közelíti a fekete színű karakul bárányokét. Nyár folya-
mán nap hatására előfordul, hogy a szálvégek kivörö-
södnek. Idősebb korban őszülés (darusodás) következik 
be, amely a bundának szürke árnyalatot ad. A szarvak 
és a körmök sötét palaszürkék vagy feketék. Az ajak, a 
szájpadlás és a nyelv sötétszürke (pigmentált). A gyapjú 
tincses szerkezetű és tágan ívelt, a fürtök hosszúsága 
azonban nem éri el a fehér színváltozatét.

Már a korábbi tájrehabilitációs programok so-
rán is a juhtartás volt az első – városunk hagyo-
mányainak figyelembevételével. A racka tökéletes 
szervezeti szilárdsága, jó legelőkészsége, élénksége 
kiválóan alkalmassá teszi az általunk elgondolt kül-
terjes, jórészt istálló nélküli tartásra.

Hortobágyi racka

A mangalica egyetlen fennmaradt őshonos sertésfajtánk. A fajta  dokumentált megjelenése 
a törökök kivonulása után valósult meg, hiszen a törökök vallási okokból nem fogyasztották a 
„tisztátalan” állatot, így inkább pusztították, mintsem hagyták volna tenyészteni. Ennek okán 
a kivonulásukkor nagyon alacsony számban maradt sertés az országban, így azonnali lépésekre 
volt szükség. A megmaradt szerény sertésállomány a Felföldre és Erdélybe szorult vissza, ahonnan 
hajtottak vásárra mind az Alföldre, mind a Dunántúlra. Az innen vásárolt egyedek tenyésztéséhez 
használtak szerb sumadia disznót is, ami így nagy szerepet játszott a  mangalica kialakulásában. 
Ezért nem tekinthetjük primitív fajtának, mivel tudatos tenyésztés során létrehozott zsírser-
tés. A XVIII. század vége, XIX. század eleje óta számontartott, önálló fajta. A fajta sikerességét 
jelzi, hogy a XIX. század végén a bécsi tőzsdén jegyezték a vele való kereskedést.

Igen erős szervezetű, nem stresszérzékeny, ridegtartásra kiválóan alkalmas. Kis testű, vékony 
csontozatú, s gyaluforgácsszerűen göndörödő szőrköntös takarja. Eredetileg négy színváltozatban 
- szőke, fekete, fecskehasú, rőtes - tenyésztették. A legelterjedtebb a szőke, de vörös változata is 
gyakran előfordul.  

Értékét a takarmánnyal szembeni igénytelensége, edzettsége és ellenálló képessége adja. Kiváló 
zsírtermelő képessége egyedülálló az egész világon, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a 
„világ legzsírosabb” sertése. Bio termékek előállítására is tartható. 

MANGALICA

29.)  Juhnyírás elöl szökött racka a túrkevei juhászfesztiválon (2007)
30.)  A hortobágyi racka élénksége szembetűnő
31.)  Mangalica sertés a pusztán: a fajta külterjesen is jól tartható

30

29

31



Őshonos háziállatfajták Túrkevén

30 31

Állattenyésztési tevékenység a Pásztói-legelőn

Húsának mennyisége kevés, de minősége, íze, összehasonlíthatatlanul jobb, mint a „mo-
dern” sertéseké. Zsírja és szalonnája kifejezetten lágyabb, a zsír olvadáspontja alacsonyabb, 
emészthetősége kedvezőbb. Figyelemreméltó ugyanakkor a vitamin- és ásványianyag-tar-
talma: húsa jóval több anyagcsere-elősegítő alkotóból áll, mint a hússertésé. 

Az őshonos magyar sertésfajtának tekintett mangalica száz éve még Európa legjobb 
sertésének számított, majd a hústermelés fokozására irányuló mennyiségi szemlélet követ-
keztében 1990-re a kihalás szélére került, egyedeinek száma az elmúlt két évtizedben száz 
és ötszáz közöttire csökkent. A teljes kipusztulás megakadályozása érdekében 1976-tól ál-
lami támogatás segíti a génrezervátumokban a fajtamegőrző munkát.

Szaporításában érdekesség, hogy az egykori kondások nomád „fialtató”-kat alakítottak ki.  
A Mezőgazdasági Múzeum kutatásai szerint a Tiszántúlon a kanászok a fialni készülő kocák 
ösztönös szokásait követve, a kondajárás területén számos fialtató gödröt készítettek. 
Ezeket száraz fűfé-lével és falevelekkel bőségesen bealmozták. Így készítettek viszonylag 
védett, „rideg” fekvőhelyet a kocák és születendő malacaik részére. A gödrök déli részén a 
talajban mélyedést vágtak, ide bújtak be a tűző napsugarak elől a gyenge malacok. Később, 
ahogy a malacok növekedtek, a gödör északi részének lemetszésével oldották meg a legelőre 
való kijárásukat.

PUMI

A nagytestű, nyájak őrzését végző ju-
hászkutyák mellett a pásztoroknak szük-
ségük volt olyan kistermetű kutyákra, 
amelyek a terelést látták el, azaz az emberi 
erőt váltották ki. A pumi alapvető feladata 
a terelés volt. Hatalmas temperamentummal, 
nagy munkakedvvel megáldott, magas fokú 
intelligenciával rendelkező fajta, amely akár 
több száz állatból álló nyájat, csordát is ké-
pes önállóan összetartani. A puli és a francia 
eredetű terrier jellegű pásztorkutyák spon-
tán kereszteződéséből alakult ki.

A pumi elnevezés valószínűleg 
„Pomeránia” nevéből származik, a fajtajelle-
get viselő kutyákat elsőként 1795-ben írták 
le, majd Pethe Ferenc is megemlítette a „Ter-
mészet Históriája” című művében 1815-ben. 
Első elismert tenyésztője gróf Festetics Sá-
muel volt. Sokáig a pulit és a pumit nem te-
kintették két önálló fajtának, csak 1920-ban 
történt meg a két fajta elkülönítése. A pumi 
első fajtaleírását 1924-ben dr. Raitsits Emil 
készítette el. A II. világháború után, az 1960-
as években kezdődött újra a tenyésztés.

A pumi kialakulásának ideje a XVII–XVIII. 
századra tehető. Ennek alapján nem tartozik 
a régi magyar kutyafajták közé. Ugyanakkor 
nemzeti kulturális örökségünk része, s mint 
a fajtát kitenyésztő országnak, Magyaror-
szágnak a feladata és egyben kötelessége a 
fajta fenntartása, gondozása. 

A pumi közepesnél kisebb testű (kanok 
41-47 cm, szukák 38-44 cm), nagyon élénk 

Mangalica

32.)  A mangalica három színváltozata. A mangalica bárhol megtalálja azt a kis dagonyát, amibe belefeküdhet.
        (Fotó: Széll Antal)
33.)  A pumi nyugodt, fegyelmezett, kötelességtudó - sok embernél jobb segítség a juhásznak
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33 (Fajtafotók: Sallai R. Benedek)
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vérmérsékletű, bohókás megjelenésű, terrier jellegű pásztorkutya. A terrier jelleget leghatáro-
zottabban feje mutatja: arcorri része megnyúlt, füle felálló, melynek felső egyharmada előre bi-
csaklik. Nyaktartása a közepesnél magasabb, állandóan figyelő jellegű. Csontozata finom és szikár. 
Izomzata jól fejlett, nem terjedelmes, különösen feszes és szívós. Arányos, harmonikus megjele-
nése mellett rendkívül szikár fajta. 

Küllemében és természetében is megjelennek a két fajta jellemzői, külsőleg inkább a terrier 
fajtákhoz hasonló, míg természetében a puli ős jellemzői a dominánsabbak. Értelmes, rámenős ter-
mészetű, azonnal magára vonja a figyelmet. Hangos, jó szimatú fajta.

A szőrzete a puliéval ellentétben nem nemezesedik és rövidebb. Színe lehet fekete, a szür-
ke különböző árnyalata, fakó, vörös, sárga, krémszín. Viszont a tarka szín nem megengedett, 
egyszínűnek kell lennie.

Rendkívül élénk, jó szimatú terelő eb. Vakmerően bátor, ezért kiválóan alkalmas a nagyobb 
állatok terelésére is. Emellett dúvad és rágcsáló irtására igen bevált. Az idegenekkel szemben 
bizalmatlan. Házőrzésre - jelző kutyaként - kiválóan alkalmas. Mindent lát, mindent hall, min-
denről megvan a véleménye. A házőrzés során a megelőzés a módszere, azaz minden mozgásról, 
a szokottól eltérő zajról, közeledésről tájékoztatja a gazdáit. A luxustartást is jól bírja. Nagy 
mozgásigényű, kitűnő kísérő és sport kutya.

Pumi

Fáradhatatlan, állandóan mozog, mindig talál 
magának elfoglaltságot. Szinte mindenre megta-
nítható, ami erejéhez és testtartásához képest 
megvalósítható.

A pumi eredeti használatának megfelelően 
edzett, ellenálló fajta, emiatt télen-nyáron a sza-
badban tartható. A puminak nem természetes köze-
ge a lakás. Legmegfelelőbb tehát a szabadban tartani.

A terelési ösztön a vérében van. Kiskorában 
különösen vigyázni kell vele, ugyanis nemcsak a 
családtagokat, de gépjárműveket is terelni akarja, 
ami végzetes katasztrófához vezethet.

Egygazdás kutya. A családban felnőtt pumi 
a család valamennyi tagját elfogadja, de közülük 
csak egyet választ, fogad el parancsolójának. 

A puminál különösen fontos az emberrel való 
szoros kapcsolat. Természeténél fogva nem falka-
kutya. Nagyon erős benne a dominanciára való haj-
lam - a behódolás nála ismeretlen fogalom. 

Ahol sok pumi van együtt, gyakori a „vérre 
menő” rangsorvita.

Végtelen nagy önbizalommal rendelkező, bátor, 
rámenős. Az ember néha már azt hiszi, hogy pumija 
minimum oroszlánnak képzeli magát.

Igazi magyar kutya. A „három - a magyar igaz-
ság”-nak megfelelően, ha kétszer valamit meg-
mutatnak, megtanítanak neki - harmadszor már 
önállóan végzi azt. 

A pumi önállóan képes a másodperc tört része 
alatt dönteni, és ennek megfelelően cselekedni.

Pumi

34.)  Pumukli és az ösztönök: már két hónaposan is sakkban tartotta juhállományt
35.)  A szépen tartott pumi kissé terrieres benyomást kelt
36.)  Pumukli kiváló anya, már két alom kiskutya talált gazdákra utódaiból
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A komondor kifejezés először 1544-ből maradt 
ránk. A szó eredetét többféleképpen magyarázzák: 
van, aki szerint a komondor a népvándorláskor elő-
deinkkel együtt került a Kárpát-medencébe, van aki 
szerint az sem kizárt, hogy már éltek a Kárpát-me-
dencében ilyen fajták, vagy akár később bevándorolt 
népcsoportok nagytestű pásztorkutyáinak hatására 
konszolidálódott ez a fajta. Egyik ismert feltételezés 
szerint a faj a betelepülő kunokkal együtt érkezett a 
Kárpát-medencébe, és a „komondor” szó is a latin „ku-
nok kutyája” szóösszetételből származik, 

A komondor nagy, tiszteletet parancsoló kutya, 
testtömege 40-60 kg. A kan kutya marmagassága 68-
80 cm, míg a szuka kutyáé 55-70 cm. Külső formájá-
nak meghatározott jelleget a nemezesedésre hajlamos, 
gubancos szőrzet ad, amely az egész testét befedi.  
A szemlélő nem láthatja a kutya szemét, nem érzé-
kelheti kedélyállapot-változását, hisz feje, füle, nya-
ka, farka mind hosszú szőrrel benőtt.  Méltóságteljes 
külső hatását fokozza még a méltóságteljes  viselke-
dése. A legelő állatállomány őrzése volt a feladata, mert 
megjelenése félelmet keltő, bátorsága pedig párat-
lan, küzdőképessége rendíthetetlen. Egykoron szöges 
nyakszíjjal védték a nyakát a „csikaszok” támadásától.  

A komondor feje a testtel arányos, széles és fino-
mabb fejforma. Még a dús szőrzet sem teszi arányta-
lanul naggyá a fejet.  A fejre oldalról a széles tarkó, a 
magas fejtető, az erősen kidomborodó szemboltívek 
jellemzők. Elölről vizsgálva szeme inkább kifelé lejtős-
nek tűnő,  mégis egyenes vágású. Szeme sötétbarna.  
A pofák igen szélesek és közepesen hosszúak, gazdagon 
izmoltak. Fogazata erőteljes; szabályos, ollós záródá-
sú. Az ajkak ugyancsak feszesen a fogínyre húzódók.

37

37.)  Sosem tudni, hogy a komondor hová néz
38.)  Nemezelt szűrű komondor túrkevei kiállításon
39.)  Tanyasi komondor természetes közegében: őrző munka közben
40.)  A pillanat, amit egyetlen „hívatlan” látogató sem szívesen él át

38 39

KOMONDOR Komondor

A fülei domború fejtetőn középmagasan tűzöttek, és határozottan lógós irányt vesznek, 
így lazán a fejhez simulók. A fül sem figyelő, sem támadó helyzetben nem mozdul. A nyaka kö-
zömbös viselkedés esetében ellenben szinte vízszintesen tartja a nyakát, amely középhosszú, 
inkább rövid, izmos. Törzs és az ágyéktájék középhosszúak. A far széles, gazdagon izmolt, széles.  
E tájék keskenységét a szőrzetnek a hátközépen történő szétválása is kiemeli. Mellkasa hosszú, 
közepesen dongázott és közepesen mély. A szügy széles, gazdagon izmolt. Hasa nem ereszkedik a 
mellkas határvonala alá. Farka alacsonyan és kinn-tűzött, határozottan lefelé irányul. Elülső vég-
tagja oszlopszerű, a lapocka kissé meredek. A két párhuzamos és függélyes elülső végtag közepes 
távolságra helyezkedik egymástól. A hátulsó végtag mindig rövidebb, mint az elülső, ezért a konc 
és a comb hosszú és gazdagon izmolt. 

A komondor egész testét - a szőrrel nem fedett szabad testfelületek kivételével - hosszú, 
gubancos, nemezesedésre hajlamos szőr borítja. A pusztai szőrzet alapkívánalma a gubancosodási, 
nemezesedési hajlam. Ez a szőrzet -ugyanúgy, mint a pulié- felszőrökből és finomabb pehelyszálakból 
áll. A felszőrök és a pehelyszálak aránya meghatározza, hogy az egyed hosszú szőrzete milyen gyorsan 
és milyen arányban nemezesedik.  A szopós komondorkölyök szőre pelyhes, finom szálú, fényes, de 
elég merev, csigás vagy simább lefutású. Választás körül ezt a szőrt bundaszerű, de nem nemez-
eredő kölyökszőr váltja. A 6-9 hónapos körüli komondor mackószerű bundát visel. A kölyökszőr a 
komondoron hosszabb, mint a pulin, és tetszetősebb megjelenési formát nyújt. A komondorkölykök 
ebben a korban mutatják legegységesebb szőrköntösüket. Ezután egyre több pehelyszál szövi át a 
szőrköntöst. A levedlett pehelyszálak pedig még inkább összeszövik, nemezesítik a szőrzetet.

(Fajtafotók: Sallai R. Benedek)
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Csodálnivaló az a harmónia, amelyet az egységes szőrköntösű komondor mutat. Az egyes test-
tájak közötti arány, az egész test összhangja, homogenitása a nagy bunda ellenére is nemességet és 
tetszetősséget biztosít a fajtának.

A komondor, mint ideális őrző eb, nagy testű kell, hogy legyen. A komondor testrészeit tömeges 
izomzat fedi. A nagyobb testsúlyt ne a többlet-kondíció, hanem tömeges izmok és erős csontozat 
alkossa. Az izomzat és a megfelelő csontozat kifejlesztésére kölyökkorban gondoljunk. A végtagok 
szikársága a gazdag izmoltság mellett is alapkívánalom.

Értékmérő tulajdonságai között szerepel a tetszetős, a maga valóságában szinte egyedülálló 
külső formája, mint fajtajellegének egyik alapvonása, de semmiképpen sem szabad elhanyagolni belső 
értékeit sem, mint a megvesztegethetetlen őrzőkészségét, bátorságot és erőt sugárzó szervezetét, 
igénytelenségét. Nyugodt körülmények között flegmatikusnak látszik, ámde észrevétlenül is élénken 
figyel, ha úgy látja, hogy cselekednie kell, egy pillanat alatt szemtől szembe támadó fenevaddá lesz.

Sajnos már sok helyen nincs lehetőség arra, hogy a komondort, mint pásztorkutyát, őrző-védő 
szolgálatra használják, így döntően - hibásan - díszállatként tartják, illetve talán jobbik megoldás-
ként a legtöbb komondor házőrzési feladatot lát el. Ezt a munkáját a fajta kifogás nélkül látja el. 
Ennek a fajtának azonban olyan tulajdonságai vannak, amelyeket igen jól lehetne hasznosítani erede-
ti funkciójában: a nyáj őrzőjeként. „Sajnos” ma már farkasok nem fenyegetik a nyájat, de a jószág-
lopásnak van a környékünkön hagyománya, így a pásztói és Csejt-pusztai kitelepítésének nemcsak 
létjogosultsága van, hanem hozzájárulhatunk a fajta értékőrző tulajdonságainak megőrzéséhez is.

Komondor
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