
A furioso north star fajta ménvizsgája 2017. november 3. Mélykút 

Értékelés 

2017. november 3-án Mélykúton az időjárás is kegyeibe fogadta a mind létszámában, mind minőségében ígéretes fiatal méneket és a lovasaikat a furioso north star 

lófajta ménvizsgáján. Elöljáróban elmondhatjuk, hogy a lovak és lovasaik felkészültsége sokat javult, habár ez az elmúlt években is tendencia volt. Másrészt az egyes bírálati 

helyeken szolgálatot teljesítő bírálók is a folyamatos és gyors bírálatra törekedtek, így a ménvizsga gyakorlati része a nagy létszám és az összetett feladat ellenére időben 

befejeződött. 

A vizsga általános tanulsága, hogy a vizsgáztatott mének származása a legszigorúbb kritikát is kiállhatja (érdemes a ménvizsgára készült katalógust forgatni). 

Többségében voltak az olyan egyedek, amelyek ritka, vagy olyan vonalat képviselnek, amelynek nincs, vagy kis számban van képviselője a jelenlegi ménparkban. 

A küllemi bírálatok során szembetűnő volt a lábszerkezet javulása, ill. a lábszerkezeti korrektség. A jövőben az elért eredmény megőrzésére kell törekedni, továbbra is 

a fajta legfontosabb jó tulajdonságaként tekinteni a stabil és teherbíró végtagokra. A küllemi értékelés során általános véleményünk volt, hogy bár a felvonultatott mének 

között volt egészen kiváló nyakalakulású is a jövőben hangsúlyosan kell törekedni a fej-nyak (hossza, íveltsége, illesztése, fejtűzés, tarkó) testtáj preferálására a 

tenyészegyedek kiválasztása során.  

A típus (1. kép), mint a fajta egyik jellemzője továbbra is két irányba mutat, könnyebb hátas (sportló) és tömegesebb (univerzális). A genetikai variancia 

fenntartásának kötelme és a tenyésztői racionalitás is azt kívánja, hogy egyik mellett se törjünk lándzsát, de egyiket se kívánjuk a másik rovására favorizálni. Mindkét 

típusban láthattunk kimagasló egyedeket. 

   

1. kép A két mén Furioso XLIV-109 Dalia és 5759 North Star XIV-35 Lándzsa jól szemlélteti a fajta két típusát  

A mozgásbírálatok során szembetűnő volt, hogy továbbra sem tudjuk (tisztelet a kivételnek 2. kép) lovainkat kézen korrektül bemutatni. A mének kivétel nélkül a 

felvezetett állapotnál sokkal jobb képet mutattak szabadon. A mozgás adottságok fejlődése is előremutató a vizsgáztatott méneknél, több olyan adottságú van, amely 

magasabb követelmények teljesítésére is predesztinált. Nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy olyan egyedek is mutattak jó mozgást, amelyek közvetlen ősei nem hordozták 



fenotípusosan ezt a tulajdonságot. Ez arra mutat, hogy a fajta régebbi időkben rögzült tulajdonságai, mint a lendületes, dinamikus mozgás jó párosításokkal céltudatos 

tenyésztői munkával újra felszínre hozhatóak és rögzíthetőek az örökletes alapokban. 

  

2. kép 5866 Hand North Star-61 Halmos és 5656 Catalin XII-86 Dacos a felvezetés során is jó képet mutattak 

Az ugrófeladatok teljesítése során az elmúlt évekhez hasonlóan láthattunk átlagos adottságú egyedeket, valamint olyanokat is, amelyek magasabb szintű készséggel és 

képességgel megáldottak (3. kép). Szembetűnő volt azon mének fölénye ebben a feladatban, amelyek származási háttere is sejtette a jobb ugró teljesítményt. Kiemelkedőek 

voltak 5756 North Star XIV-7 Kormos, 5865 North Star XIV-62 Keve, 5866 Hand North Star-61 Halmos, Hand North Star-21 Babilon és Furioso XLIV-101 Üti. 

    

3. kép 5756 North Star XIV-7 Kormos és Hand North Star-21 Babilon 



A lovas alatti feladatokban meglátszott a különböző képzettségi szint. Az STV II-es tapasztaltabb mének együttesen is jobb képet nyújtottak, de a már sport 

eredményekkel rendelkező North Star XIV-esek bármely fajta tenyésztőinek elégedettségét kiválthatták volna. Az STV I lovas alatti készségvizsga jól szolgálta azt a célt, 

hogy pótló szinten látható legyen a fiatal mének lovas alatti készsége, amely jó alapot szolgáltathat a továbblépéshez a későbbi kipróbáláshoz. 

A vizsga alkalmat ad az egyes tenyészetek rövid értékelésére is.  

Elsőként Kucsora István és családja által fenntartott Kéktói Ménest kell említeni, ahonnan hét mén érkezett. Különlegesen értékes a North Star XIV-es ivadékcsoport, 

amelyekről joggal állíthatjuk, hogy a North Star „A” vonalat átsegíti a krízisen. A 4708 Hand után születettek hordozzák a modern sportlótól elvárt tulajdonságokat 

kíváncsian várjuk a magasabb szintű kipróbálásukat, valamint a tenyésztési produktumukat is. A legtöbbünk szívét megdobogtatta a tömeges, az ütemes mozgással 

rendelkező, kiváló karakterű Przedswit vonalú Furioso-32 Ármány is (4. kép). 

 

4. kép a Przedswit vonalú Furioso-32 Ármány 



A Borbási Ménes három ménnel vett részt a vizsgán. Szembetűnő volt, hogy mind az STV I mind az STV II-es mezőnyben a legmagasabb ügetés jármód 

pontszámokat a borbási mének kapták, név szerint Furioso XLV-112 Heves (5. kép), és 5656 Catalin XII-86 Dacos. Ez az eredmény is alátámasztja Horváth Sándor azon két 

évtizedes törekvését, hogy állományát alapvetően a fogatsport irányába szelektálja. 

 

5. kép Furioso XLV-112 

A Batúzi Ménes - tavalyi bemutatkozás után már szinte elvárhatóan – kiválóan felkészített méneket hozott, szembetűnő a két mén által képviselt kiváló nemes angol-

félvér típus. Minden elismerésünk a ménesvezetőnek, Dávid Ádámnak és helyettesének Dongó Zoltánnak (6. kép), a jó választásért és a kitűnő felkészítésért. 

 

6. kép Furioso XLIV-101 Üti és Dongó Zoltán 



A Karcagi Kunlovarda tenyésztéséből három mén érkezett. Külön öröm, hogy mind a North Star „C” mind a North Star „D” vonal egy-egy egyede képviselve volt. A 

mének típusukban megfelelőek voltak és ugró teljesítményükben is jó benyomást tettek a bíráló bizottságra (7. kép). 

 

7. kép a North Star „D” vonalú North Star XII—11 Mazetta 

Összességében elmondhatjuk, hogy a kialakított ménvizsga rendszerünk – sokadszorra is - jól vizsgázott. Alkalmas arra, hogy hosszú távon jelentősebb változtatások 

nélkül betöltse a mén- (talán kanca- is) teljesítmény vizsgálati rendszer szerepét a furios north star fajtában. A rendezés, az időjárás, a lovak és lovasok, valamint az egyre 

jobban betanult és összeszokott bírói kar kiválóan teljesített. Talán a jövőbeni célok között kell számon tartanunk egy olyan informatikai rendszer beszerzését vagy 

létrehozását, amely révén a ménvizsgával összefüggő adatfeldolgozás még gördülékenyebb lehet. 

Végezetül álljon itt jó néhány grafikon, amely a ménvizsga eredményeiből készült. Remélem minden érdeklődő tanulsággal böngészi ezeket és érdekes 

felismerésekhez juthat általuk. 

Csongrád 2017. november 28. 

Szöveg és diagramok: Domokos Gábor 

Fotó: Hága Zsuzsanna 

 

 

 

 



STV I nyereg alatti statisztika 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



STV II nyereg alatti statisztika 

 

 



 



 



 



 



 

 

 


