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1 BEVEZETÉS (ELŐZMÉNYEK) 

A történelmi Magyarország egykor világhírű lótenyésztésének egyik utolsó, 

szinte teljesen épen maradt fajtája a gidrán. Ennek a kitűnő, de kis létszáma 

miatt fokozottan veszélyeztetett állománynak a megőrzése kiváló genetikai 

képessége mellett nemzeti büszkeségünk és állattenyésztési kultúránk 

ápolása miatt is rendkívül nagy jelentőségű. 

A fajta – bár létszámában a veszélyeztetett populációk kategóriájába tartozik 

(200 kanca Magyarországon, 300 kanca világviszonylatban) – folyamatosan 

tudott nemzetközi mércével mérve is eredményes sportlovakat adni. 

Kiemelkedő értéke mindemellett a világ más sportló fajtáitól való származási 

elkülönültsége. 

A viszonylag kis létszám, a nehéz kocsiló és gazdasági ló létezése 

Mezőhegyesen, a hátas hasznosítás irányába tolta el a gidránt, és az 1900-as 

évek fordulóján elegáns, kiváló lovagolhatóságú, jó képességű huszárlóvá 

lett. Főleg a különböző falkavadászatokon tűntek ki egyedei és sorozatban 

kapták az elismeréseket. 

A fajta a XX. század elejére homogén, nemes küllemű, tudatos tenyésztői 

munkával, beltenyésztés és kombinatív vonalkeresztezések egyidejű 

használatával Európa meghatározó anglo-arab fajtája lett. Nem csak nyalka 

megjelenésével, hanem teljesítményével is az elsők közé tartozott az újonnan 

kialakított fajták között. (Mihók és mtsai. 1998) 

Ez a huszárló a genetikai halál közelében 1928-ban – az amszterdami 

olimpián – megszerzi Csehországnak a díjugratás aranyérmét (Elliot). Egy 

Bíbor Gidrán felállítja a távolugrás nem hivatalos világrekordját, amikor a 

10 méter széles Rákos patakot hibátlanul átugorja. 

Magyaremlék nevű gidrán herélt militaryban bolgár színekben 10. helyezett 

az 1936-os berlini olimpián. Ugyanezen a játékokon román lovasával Delfis 

díjugratásban ezüstérmes. 
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A két világháború között további kiemelkedő képességű gidrán ló Medve 

(Bakony Gidrán I x Gidrán XLIX), amelyik szinte véletlenszerűen került az 

ugrósportba, hiszen azt megelőzően megbízható tüzérhámos ló volt. Szintén 

a harmincas években Pauly Hartmann „Legszebb" nevű gidrán kancájával 

díjlovaglásban, Aachenben az olimpiai nagydíj 5. helyezettje. Ez a kanca 

idehaza 17 első, 17 második, 9 harmadik helyezést ért el. 4 Gidran IV-2 

(Furcsa) olimpiai kerettag a díjugrató csapatban. 

A sikerek a fajta kiválóságát, nagy genetikai értékét bizonyítják. Érthető, 

hogy Mezőhegyes mindent elkövetett a világháborús pusztítás utáni 

regenerálás érdekében. Gustav Rau 1934-ben „hippologiai csodá”-nak 

minősítette a mezőhegyesi fajták -köztük a gidrán- regenerálását. 

A többszöri palacknyak hatás (háborúk, román elzsákmányolás) 

nyilvánvalóan megváltoztatta az állomány génfrekvenciáját, és nem 

tételezhetjük fel, hogy csak a tenyésztő számára nem kívánatos gének estek 

ki, ám a fajta képessége, hátas és sportló jellege nem tűnt el. Varázslatos 

teljesítménye – mintegy kiabálva további létezését, a hitetlenkedőknek 

bizonyítva sportértékét – tovább tartott. A Szennyes kancacsaládbeli 7 

Siglavy Gidran I-4 (1949) kiváló ugróló volt. 1955-ben OB I. helyezett. 

Lánya, 85 Gidran „B” VIII (1960) szintén kiváló ugróképességekkel 

rendelkezett. Az ő lánya 83 Gidran Maxim I Ibolya (1978) 140 cm-es 

ugrópályáknak rendszeresen eredményes résztvevője, ifjúsági kategóriában 

magyar bajnok. Ibolya lánya 183 Gidrán XI-16 Ima (1996) sikeres 3*-os 

nemzetközi militaryló, kitűnő ugróképessége miatt a holland military keret 

tagja. Az 1957-es születésű 488 Inka (Gazal Gidran II – Pereg Arany) több 

éven keresztül indult nemzetközi versenyeken. Legjobb eredményét 1966-

ban érte el, Poznanban díjugratásban III. helyezett. 5 esetben volt még tagja 

CHIO-n nemzetek díjában indult csapatnak. 

755 Igyál (Gidran B VII – 98 Gazal Gidran) CHIO versenyen Budapesten 

1967-ben V., CHI egyéniben III., csapatversenyben II. helyezett. 
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Ragyogó (Siglavy XII – 20351 Lidi, 262 Ozora Árvácska után) 1969-ben a 

Nemzetközi Katonai Lovas Szövetség egyéni nagydíját nyerte Bécsben. 

Többször szerepelt külföldön eredményesen. 

E kiváló fajta nem csak a sportban, a tenyészállat-kiállításokon is megállta a 

helyét. Az utolsó nagy lótenyésztési kiállításon, 1970-ben 28 Maxim Gidran-

31 (Maxim VIII – 22 Gidran „C” II) a kiállítás nagydíjasa lett. 1990-ben a 

Gidran XXI törzsmén ezüstérmes, 1996-ban a Gidran XX OMÉK 

aranyérmes. A 2000 évi OMÉK-on 146 Gidrán XVI-31 (Újdonság) arany, a 

2005-ös OMÉK-on 190 Gidrán XI-4 (Sóhaj) szintén aranyérmes lett. (Mihók 

2002; a ) 

 

Az egykor elegáns, nemes huszárló, a falkavadászatok eredményes teljesítője 

ma mind a military, mind az ugrószakágban ismételten fényesen bizonyítja 

rendkívüli tehetségét és értékét, de megjegyezhetjük, hogy a 99 Gidran VI-3 

(Obeliszk) kanca 1992-ben a kettesfogathajtás magyar bajnoka. 

A fajta egyik legeredményesebb új kancacsaládjából (14 Regöly Gidran 

Iram) származó Gidran XI törzsmén nehéz kategóriájú ugróló. Többször 

szerzett olimpiai minősítést. Számtalan nehézkategóriájú nemzetközi 

ugróverseny győztese. Lovasával, Bálint Lászlóval 1991-ben a díjugratás 

magyar bajnoka. Ménvizsgán, ugrófolyosóban 215 centimétert teljesített. 

Ivadékai megállják helyüket a hazai és nemzetközi szintű lovasversenyeken 

a military és ugró szakágban. (1.1. kép) 

Az ugró szakágban két fiatal gidrán minősült 2002-ben az 5-6 éves lovak 

számára kiírt hazai tenyészversenyre, ahol 194 Gidran XI (Illanó) 14. az 

ötéves kategóriában. Gidran XIII (Fáraó) a 6 évesek között saját maga és 

lovasa rutintalansága miatt szorul a II. helyre. 

Déva Gidran Hűtlen az utóbbi évek egyik kimagaslóan eredményes military 

lova egyetlen magyarként minősült a Sidney-i olimpiára. 

A sor folytatható Déva Gidran-5 (Semmi)-vel, amelyik 1999-ben az öttusa 
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világbajnokságon 11 alkalommal állt starthoz, és valamennyi pályát 

hibátlanul teljesítette. 

A sportlótenyésztők egyesületének kancavizsgáin 2001-ben a három éves 

kancák ötvenes mezőnyében a meghatározó szabadonugró feladat 

teljesítésében a mozgáselemzés tesztjéből kikerülő 201 Gidran XI-49 

(Ozírisz) a harmadik, 203 Gidran XI-53 (Sáfrány) és 202 Gidran XI-50 

(Sovánka) holtversenyben negyedik.  

163 Déva Gidran-16 Illatos (14 Regöly Gidran Iram népies kancacsalád) 

2002-ben megnyerte a kezdőló bajnokságot, így az Év Kezdő Military Lova 

címet is megszerezte. Ugyanezt a címet Déva Gidrán Roletti 2000-ben 

szerezte meg. 

A sor folytatható. Az 1980-1990-es években Gidran XIX (Gibraltár) nehéz 

kategóriájú ugróló, 173 Gidran Maxim I-78 (Ibolya) nehéz osztályú bajnok, 

1984-ben OB kitartásos magasugratásban 170 centiméteren I. helyezett. 

(Mihók és mtsai 2002) 

Az ebben az időszakban 40-100 kancát felvonultató gidran állományból 

kikerülő eredményes sportlovak tovább sorolhatók, de nem kerülhető meg a 

40 kancát felvonultató mezőhegyesi eredetű kancáktól származó román 

tenyésztésű gidránok világraszóló sikere sem. 

Gidran Rasbeg I-12 (Mytoc) román válogatott kerettag volt, és díjugratásban 

megnyerte a nehéz kategóriájú Balkán Bajnokságot. 

A Gidran XXXIX-es utódok, Agressor és Falnic egész Európában, sőt 

Amerikában is hirdetik az ugróversenyeken a gidránok kiválóságát. A 

felsorolt két mén a nemzetközi mezőhegyesi Mén és Kanca Versenyen 

éveken keresztül szerepelt a szuperdöntőben. Naum Gidrán-8 1994-ben a 

Hágai Lovas Világjátékokon a döntőig menetelt. Az, hogy a harmadik napon 

még nyergelték, kellően bizonyítja keménységét. 

 

A gidrán ménes sportoló egyedeinek kiválasztása az elmúlt 10 évben jelen 
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doktori munka keretében végzett kutatások eredményeként kifejlesztett 

módszer segítségével történt. Olyan csodálatos lovaink kerültek ki a 

rendszerből, amelyek sikeresen hirdették és hirdetik nemzetközi viadalokon, 

a fajta kiválóságát.  

 

Nehéz lenne felsorolni az elmúlt években elért összes eredményt, néhányra 

mégis vállalkozunk: 

183 Gidran XI-16 (Ima) a Fiatal Lovak Világbajnokságán 2002-ben 

a 17. Jelenleg Jan van Beekkel a Holland válogatott egyik 

legmegbízhatóbb ***-os military lova. 

3832 Gidrán XI-32 (Regölő) a Fiatal Lovak Világbajnokságán, 

2003-ban, a 20., Jelenleg Egyed Lászlóval ***-os nemzetközi 

militaryló 

198 Gidran XI-39 (Nimfa) a Fiatal Lovak Világbajnokságán, 2003-

ban, a 14.  A Lengyel Nagydíj 2. helyezettje 2005-ben, 2006-ban 

Kaizinger Balázzsal magyar bajnoki címet nyert. 2007-ben Harald 

Ambrossal minősül a ****-os szintre, ezzel indulási jogot nyer a 

2008-as Olimpián. 

190 Gidrán XI-4 (Sóhaj) a Fiatal Lovak Világbajnokságán 2003-

ban a 18., 2004-ben ugyanitt William Fox-Pittel megnyeri a 

terepnapot, ezzel a világ legjobb fiatal cross lova címet. Jelenleg a 

holland válogatott Jan van Beek ***-os lova. 

203 Gidrán XI-53 (Sáfrány) 2004-ben a világbajnokságon 

Franciaországban a cross szakasz hibátlan és könnyed teljesítése 

közben felbukott, gerincét törte. 

Andor Gidrán-10 (Noé) 2006-ban minősül a világbajnokságra, ahol 

a 41. helyen ér célba. 

Fiatal, 4-5 éves lovaink kezdő lovakként, itthon és külföldön is 

„elődeik” nyomdokain járva bizonyítják azokat a meglevő kiváló 
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tulajdonságaikat, amelyeket a szabadon ugratóban elvégzett, 

kutatásaink során kidolgozott saját teljesítmény vizsga idejekorán 

segített felismerni. 

 

  
1.1. kép: Gidrán XI (1624 Gidran IV-24) törzsmén 
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2 IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1 Sajátteljesítmény vizsgák 

A XX.század derekán, a céltudatos sportlótenyésztés hajnalán, elsősorban a 

származásban és a funkcionális küllemtanban igyekeztek a teljesítmény 

meghatározóit megtalálni. A több évszázados beidegződések és jelentős 

gyakorlati tapasztalatok általában az egyszerűbben megítélhető 

mozgásformákra tudták keresni a választ. Rosio (1927), Rau (1935), Krüger 

(1958), Petermann (1977) keresték a testfelépítés, a küllemi alakulás és a 

munkahasználati tulajdonságok közötti összefüggést. 

A populációgenetikai módszerek elterjedésével már korrelációs és 

örökölhetőségi számításokat is végeztek a küllemtanban. Dusek (1970) 

felhívta a figyelmet arra, hogy a sportlótenyésztéssel foglalkozó kutatásban 

kísérleti tömegről (létszám) beszélni csak a legritkább esetben lehet, mégsem 

kell kizárni a populációgenetika alkalmazását. Gravert (1979) arról írt, hogy 

a verseny és sportlovak teljesítménye ugyan egyedi, de az egyed 

megjelenésének valószínűsége a fajta, a vonal, a család genetikai 

tulajdonságának megjelenési valószínűségétől, illetve öröklődésétől függ. E 

jellemző értékeket pedig populációra kapjuk, amelyek még arra is 

rámutatnak, hogy az egyéb külső körülmények mennyire hatnak a 

teljesítményre.  

Azok a vizsgálatok, amelyek a küllemet a teljesítménnyel próbálták 

összefüggésbe hozni, meglehetősen vegyes eredményeket hoztak. Bade 

(1972) szerint a kapott eredmények általános képben ugyan kirajzolják a jó 

sportló típusát, de a teljesítményhez, teljesítmény növeléséhez nem visznek 

közelebb. Egyértelművé vált, hogy a jó küllem alapja ugyan lehet, de nem 

kifejezője a teljesítménynek.  

A különböző szerzők eredményei általában gyenge korrelációt mutattak 
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egyes küllemi és teljesítményt meghatározó tulajdonságok között. A 

legfontosabb idevágó forrásmunkákat Dusek (1970), Koenen és mtsai. 

(1995), von Lengerken-Schwark (2002), Ducro és mtsai. (2007) tették közzé. 

Egységes véleményük, hogy a küllem és testméretek, valamint a teljesítmény 

különböző megnyilvánulásai között nem áll fenn olyan szoros kapcsolat, 

amely iránymutató lehetne a tenyésztés számára. 

Választott témám szempontjából érdekesebbek azok a vizsgálatok, amelyek 

a sportcélú teljesítmény komponensek egymás közötti összefüggésének 

felderítését célozták meg.  

Dusek és mtsai (1970) 17 négyéves, 11 ötéves westercellei ménen, valamint 

2 ötéves hannoveri ménen és 11 négy éves és idősebb military lovon a 

Hannoveri Állatorvosi Főiskolán vizsgálták a lépéshossz, a lépésszám és 

gyorsaság összefüggését. 

Munkájuk következtetése, hogy: 

− Lépéshossz és a gyorsaság között minden mozgás-nemben szoros 

korreláció van. 

− Lépésben a lépéshossz és a lépésszám között nem találtak érdemleges 

korrelációt. 

− Ügetés és galopp jármódban a lépéshossz és a lépésszám között 

szoros a korreláció. 

− Lépésben a gyorsaság növekedésével nő a lépéshossz, de a lépésszám 

érdemlegesen nem változik. 

− Ügetésben és galoppban a gyorsasággal együtt a lépéshossz és 

lépésszám is nő. 

− A mozgáskészség megítélésekor a lépéshosszat a gyorsasággal 

összefüggésben ajánlatos vizsgálni.  

− A lépés hosszát csekély mértékben befolyásolja a lovas súlya és a 

talaj állapota. 



 9 

− A lépéshossz és a marmagasság között nem találtak szignifikáns 

összefüggést.  

 

Bade és mtsai (1975) 14 tulajdonság, úgymint az alapjármódok frekvencia 

ideje, ezek lépéshossza, stílusa, az akadály ugrás stílusa, szánhúzási 

paraméterek, lovagolhatóság, trenírozhatóság kétváltozós összefüggés-

vizsgálatában fenotípusos és genetikai korrelációkat próbáltak felderíteni. 

 

2.1.1. táblázat 

A vizsgált tulajdonságok súlyozása és a számított tényleges értékek 

Kiszámított tényleges értékek 
Tulajdonság 

Súlyozott 
faktor 1974 1975 1976 1977 

Átlag 

Lovagolhatóság 3 3,3 2,3 2,3 2,6 2,6 

Szabadon-ugratás 4 5,0 4,6 2,5 2,2 3,2 

Lovas alatti ugrás 1 1,2 0,4 0,6 0,7 0,8 

Húzópróba 1 0,5 0,2 0,4 0,5 0,5 

Terep 3 3,6 4,0 3,5 2,6 3,3 

Természet 3 1,3 2,6 3,5 3,7 2,9 

Trenírozhatóság 5 5,0 5,9 7,2 7,8 6,8 

Forrás: Bekedam-Koops (1979) 

 

Bekedam.-Koops (1979) Hollandiában 96, 3,5 éves korú mén 8 hetes 

trenírozását elemezték. Ezt a kipróbálást 1976 óta végezték. A vizsgán 7 

tulajdonságot 1-10-ig terjedő pontozással bírálták el. Az első 5 tulajdonságot 

három bíró értékelte. Az utolsó kettőre az edzővel és munkatársaival 

egyeztetett pontot adtak. Négy év eredményét a 2.1.1. táblázat tartalmazza. 

 

A súlyozott faktorok és az átlagok is a trenírozhatóság legnagyobb szerepére 

hívják fel a figyelmet. A szerzők szerint a trenírozhatóság, a 

szabadonugratás, és a terepmunka látszik annak a három komponensnek, 



 10 

amely döntően meghatározza az ugrólóról alkotott képet. A lovas alatti ugrás 

és a húzópróba értéke a legalacsonyabb. A lépéshossz és a marmagasság 

nem nyújtanak pontos információt a ló sportbéli értékének becsléséhez. 

Problémaképpen felvetik a szerzők, hogy a tréner és munkatársai a 

kipróbálás végső eredményét erősen befolyásolják. S végezetül 

megfogalmazták ama véleményüket, hogy az erős iramú vágtamozgás és az 

ugrás hossza értékes adat lehet a szelekcióhoz. 

 

Franciaországban 1972 óta központilag gyűjtik a versenyteljesítmény 

adatokat. Az évenként számolt nyereményösszeg alapú teljesítmény index 

alkalmazásával rangsorolják a lovakat, tudhatjuk meg legfőképpen Langlois 

(1995) közleményéből. 

Az itt használt (BLUP) tenyészérték-becslési módszer a normáleloszlás 

érdekében a lovak által nyert nyereményösszegek logaritmusával számol, de 

tenyésztési szempontból rengeteg hibával terhelt, mert sok ló jó eredménye 

ellenére nem ér el pénzdíjat -mutatott rá Hassenstein (1998). Ricard (1997) 

megjegyzi, hogy a pénzdíj nagysága jelentősen függ az adott verseny 

státuszától is, ami jelentős torzító tényező. Ennek ellenére működik a 

tenyészérték-becslés eme rendszere, és a francia sportlótenyésztésnek 

számottevő érdemei, értékei vannak a nemzetközi lovassportban.  

Mivel a pénzdíjak nagysága nincs feltétlen összefüggésben a verseny 

nehézségi fokával, ezért a versenyeken elért helyezésből számolt 

tenyészérték-becslés sokszor pontosabb képet adhat. Tavernier (1990) 

Janssens és mtsai. (1997) belga sportlovak versenyeken elért helyezéseik 

alapján becsülték a tenyészértéket úgy, hogy a versenyeken indult összes ló 

eredményét figyelembe vették, így nem csak a pénzdíjat nyert állatokat 

tudták szerepeltetni számításaikban. 

Magyarországon az OMMI kezdeményezésére, Németh (1993) által, 

elkészült egy olyan mérőszám módszer, amely a legkisebb követelményű 
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ugróversenyektől a legnehezebb 160 cm-es nemzetközi viadalokig a 

teljesítményeket egy megadott értékelő rendszer szerint pontozza. Hecker 

(1980) a mének rangsorolását ivadékaik sporteredményéből kiindulva 

végezte, a díjugrató szakágban kapható pontszámok alapján. A 

sportversenyek eredményeinek értékelése annak több összetevője miatt, 

nehezen kivitelezhető. A versenyteljesítmény és a versenyzőképesség 

örökölhetőségéről Bodó (1976, 1977) tett közzé számításokat. 

A svéd hátasló programok optimalizálásának igénye miatt különböző 

alternatív válogatási stratégiákat dolgozott ki Philipsson (1989). A 

ménkiválasztási rendszerek 2 és 3 lépcsőben zajlanak aszerint, hogy a 

küllemi bírálat és az STV eredményeinek figyelembe vételénél számolnak e 

a jelentősebb versenyeredményekkel. A kancákat 1 és 2 lépcsős módszerrel 

válogatják, tehát a küllemi bírálat eredményeit, ha vannak, a kancavizsgák 

eredményeivel egészítik ki. Különösen eredményesnek véli a szelekciót, 

Philipsson (1975), ha a kancavizsgák eredményei alapján a ménnevelő 

kancákat is kiválogatják. Arnasson (1987) a teljesítmény vizsgákon részt vett 

mének és kancák adatait elemezve megállapította, hogy a küllemi és a 

teljesítményt meghatározó tulajdonságok örökölhetősége h2=0,15 és 0,3 

között van. Pozitív korrelációt talált a küllem és a lovas alatti mozgás között 

(r=0,4). A legalacsonyabb értéket a küllem és az ugróképesség között találta 

(r=0,2). Ezeken a vizsgákon megfelelt 4 éves lovakról szóló tanulmányában 

kimutatta, hogy a kifejlesztett értékelési rendszer jól szolgálta a célját, mert 

jól megjósolta a jövőbeni sportteljesítményt (r=0,4, 0,5). Ducro és mtsai 

(2006) tanulmányában szoros korrelációt kapott a ménvizsgák alatt tesztelt 

tulajdonságok és a későbbi sportteljesítmény között. 

Bruns és mtsai. (1985) öröklődési vizsgálataikban kimutatták, hogy az 

ugróképességet magas h2, a jármódokat, a lovagolhatóságot közepes h2 

jellemzi. A díjlovaglásban legfontosabb tulajdonságként számon tartott 

lovagolhatóság és az ugrósportban meghatározó ugró képesség között 
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gyenge negatív (r = -0,1 , -0,4) korrelációt állapítottak meg. Ezek a tények, 

állítják a szerzők, mindkét tulajdonság egyidejű sikeres szelekciójára nem 

adnak lehetőséget. (2.1.2. táblázat) 

 

2.1.2. táblázat 

Mén STV kiválasztott genetikai paraméterei (örökölhetőség, genetikai korreláció) 

Lovagolhatóság 
 Tréning Tesztlovas Tulajdonságok 

Örökölhetőség 0,36 0,37 

Ugrókészség 0,84 -0,12 -0,36 

Szabadon ugró stílus 0,56 0,07 -0,19 

Szabadon ugró készség 0,76 -0,22 -0,14 

Parcour ugrás 0,70 0,49 0,34 

Forrás: Bruns et al (1985) 

 

Bruns (1985) állításai egybecsengenek Legault (1975) és Langlois (1986) 

méréseivel. 

Kühl (1991) vizsgálataiban a lovagolhatóság esetében egyező, az 

ugróképességre kisebb h2 értékeket kapott. Azonban a lovagolhatóság és az 

ugróképesség között az úgynevezett „apamodell” használatával a fent 

említett szerzőkhöz hasonlóan negatív korrelációs értékeket számított. 

Uphaus (1993) Hannoverben a kanca teljesítményvizsga adatait nem az 

eddig használt apamodell segítségével értékelte, hanem a sokkal pontosabb 

eredményt adó egyedmodellel. Ez a BLUP módszer tekintetbe veszi az 

értékszámításoknál az oldalági rokonok hatását is. Az egyedmodell 

alkalmazásával, a Hannoverben mért tréning alatti lovagolhatóság és a 

tréning alatti szabadon ugrató teljesítmény közötti negatív korrelációt 

leszámítva, az addig gyenge negatív korrelációs érték a lovagolhatóság és az 

ugróképesség között pozitívvá vált. A tanulmány szerint – mivel nem áll 

fenn a tulajdonságok között antagonisztikus kapcsolat- nem indokolt 

kizárásos alapon specializálódniuk a tenyészeteknek, vagy ugró-, vagy díjló 
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tenyésztésre.(2.1.3. táblázat) 

További Blup-modellel számoló szerzők is gyenge pozitív korrelációt 

találtak a díjugratást és a díjlovaglást meghatározó alaptulajdonságok között. 

Meinardus (1988), Butler és Pirchner (1988), Huizinga és mtsai.(1991.) 

Posta és mtsai. (2007) szerint a kancavizsgákon értékelt szabadon ugratóban 

nyújtott teljesítmény és a mozgásbírálat összetevői között pozitív korreláció 

van. Ez azt jelenti, hogy az alapjármódokra és az ugróteljesítményre nem 

szükséges elkülönülten szelektálni, a legnagyobb örökölhetőségű jellemzőre 

történő kiválasztás pozitív irányban befolyásolja a többi tulajdonságot is. 

Von Lengerken-Schwark (2002) azt a megállapítást tették, hogy amíg az 

ugrósportban sikeres mének egyértelműen javító hatásúak más szakágakban 

is, addig a díjlovaglásban eredményes mének ivadékai átlag alattiak az 

ugrósportban. 

 

2.1.3. táblázat 

A lovagolhatóság és ugrókészség genetikai korrelációi a központi kanca STV-k alapján 

Lovagolhatóság 
Tréning alatt Idegen lovas által 

 

Holstein Hannover Holstein Hannover 
Szabadon ugró Tr. 

Szabadon ugró Bíró 

Apamodell 

-0,27 

-0,32 

0,25 

0,44 

-0,56 

-0,58 

0,54 

0,34 

Szabadon ugró Tr. 

Szabadon ugró Bíró 

Egyedmodell 

0,37 

0,22 

-0,11 

0,34 

0,18 

0,10 

0,02 

0,31 

Forrás: /Kühl (1991), Uphaus (1993)/ 

 

Arnasson (1987) szintén felveti a kérdést, hogy milyen kapcsolat lehet a két 

sportág (díjugratás és díjlovaglás) teljesítmény eredményei között, vagyis 

lehetséges-e a mindkét ágbeli tehetséget, ugyanabba az egyedbe „vinni”. 

Ennek mérlegelésére 4 éves lovakat teszteltek mindkét szakágban és az r = 
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0,22-es korrelációs értéket kaptak a szakágakat meghatározó tulajdonságok 

között. 

A versenystatisztikákra alapozott analízis torz eredményekhez vezethet, mert 

általában különböző mértékben próbálják ki az egyedeket a szakágakban, sőt 

a kiképzési és versenyeztetési szokások miatt az egyedek döntő része csak 

egy versenyágban mutathatja meg képességeit. Nehezíti a tisztán látást, hogy 

az ide történő besorolása sokszor nem a tényleges képességétől, hanem a 

kiképző istálló adottságától és az egyed divatos származásától függ. Ezek a 

körülmények kiemelik annak a fontosságát, hogy az egyes tulajdonságok 

között fennálló genetikai kapcsolatokat a különböző fiatalkori STV 

rendszerek adathalmazából becsüljük. A fiatalkori STV értékelő rendszerek 

ugyanis valamennyi tulajdonságot figyelembe veszik és mérik, sőt további 

előnyük a versenyzésből származó adatokkal szemben, hogy mindezek már 

az egyedek fiatal korában rendelkezésre állnak. 

Ezt támasztja alá a sportlótenyésztés nagy generációs intervallumából adódó 

probléma. Ha ugyanis szelekciós döntésünket Ócsag (1980) szerint a szülők 

és utódok teljes kipróbálása után hoznánk – tekintve, hogy az egyednek 

maximális teljesítménye átadásához min. 4 éven át kell sportolnia, – akkor 

ehhez közel 20 évre lenne szükségünk. (Bade (1993) ugyanezt 11 évben adta 

meg). Ez a tény meghatározza a szelekció módszerét.  

 

Ezért kerültek előtérbe a tenyészutánpótlást jelentő állatok kipróbálási idejét 

lerövidítő törekvések. Soraiba tudhatjuk a ménvizsgákat, amelyek 

Németországban 1923-tól kezdődően segítik a szelekciót. Az 1960-as 

évektől került lassan bevezetésre az un. 100 napos teszt. 1974-től törvény 

szabályozza alkalmazását a tenyészutánpótlásra szánt német hátaslófajták 

ménjei esetében. A szelekciót a különböző teljesítményvizsgálati adatok 

alapján végzik. A német hátasló-tenyésztési program 3 alapköve: a mén 

teljesítményvizsga, a központi- és üzemi kancavizsgák, valamint a 
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sportteljesítmény. Bruns és mtsai (2004).  

A teljesítményvizsgák fejlődésére jellemző, hogy idejük lerövidült és a mért 

tulajdonságok kizárólag a sportlótenyésztés kritériumrendszerének 

igyekeznek megfelelni.  

Ennek egyik oka, hogy a központi teljesítményvizsgálatok férőhely és 

kiképző kapacitása csak meghatározott, korlátozott volumenben áll 

rendelkezésre. Bruns és mtsai (2001) 

Bruns és Bade (1979) a mének kipróbálási ideje leröviditésének lehetőségét 

próbálták, amikor a 11 hónapos vizsga eredményeinek korrelálását 

vizsgálták a 8- illetve a 6,5 hónap időtartamú kísérleti tesztek eredményeivel. 

A vizsgaeredmények korrelálását és az ismétlődést a 2.1.4. táblázatban 

feltüntetettek szerint határozták meg:  

 

2.1.4. táblázat 

A különböző idejű ménvizsgák eredményeinek összefüggései 

Korrelációk Ismételhetőség 

4,5 6,5 8 6,5 8 11 Kritériumok 

hónap utáni vizsgán hónap utáni vizsgán 

Lovagolhatóság  0,77 0,78 0,58 0,66 0,70 

Lépés, ügetés, vágta  0,58 0,60 0,65 0,46 0,49 

Szabadon ugratás  0,81 0,87 0,82 0,72 0,82 

Lovaglási idő  0,35 0,63 0,53 0,70 - 

Vágtaugrások száma  0,22 0,35 0,79 0,81 - 

Vérmérséklet 0,41 0,52 0,89    

Lovagolhatóság 0,76 0,85 0,88    

Ugróképesség 0,79 0,83 0,92    

Forrás: Bruns és Bade (1979) 

 

A lovagolhatóság, a szabadonugratás és az ugróképesség 0,75 feletti 

korrelációt mutat. A vizsgálati idő meghosszabbodásával a lovaglás 
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időtartama, a vérmérséklet, a vágtaugrás szám mutat számottevő növekedést. 

Az ismételhetőség összességében azt mutatja, hogy a kipróbálási idő 8-, 

illetve 6.5 hónapra való csökkentése 10%, illetve 20%-kal alacsonyabb 

átlageredményeket ad. 

A szerzők végső következtetése: a 11 hónapos kipróbálási időt 6.5 hónapra 

megokolt csökkenteni, de –akkori véleményük szerint- a további csökkentés 

nem tanácsos. 

A ménvizsgák a kezdeti 11 hónapról 100 napra rövidültek, majd 2001-től  

Brockmann (1998), és Friemel (2002) kutatásaira építve 70, illetve 30 napra 

módosultak.  

Mellettük egyéb szerzők is foglalkoztak a hátaslótenyésztési programok 

optimalizálásának lehetőségével (Bade és mtsai. 1975, Glodek és mtsai. 

1975, Butler és mtsai. 1988, Kühl 1991, Christmann 1996, v.Feldhuizen 

1997).  

 

A korábbi 100 napos teszteknél a ménjelölteket 17 eltérő súlyozási 

értékmérő tulajdonság pontozásával értékelték, majd a mének egy összindex 

pontszámot kaptak. Friemel és Kalm (1997) számításaik alapján közzétették 

a központi STV 50.-; 70.-, 100. napján elvégzett vizsgák összindexei közötti 

korrelációt és az összindex alapján számított rangkorreláció értékét. (2.1.5. 

táblázat) 

 

2.1.5. táblázat 

A központi sajátteljesítmény-vizsgálat 50.-70.-100. napján elvégzett vizsgák összindexei 

között korreláció és az összindex alapján számított rangkorreláció értéke 

Tesztnap Összindex-korreláció 
Rangkorreláció az 
összindex alapján 

50.-70. 0,899 0,884 

70.-100. 0,879 0,880 

50.-100. 0,864 0,840 

Forrás: Friemel, Kalm (1997) 
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Mint ahogyan ez látható a részvizsgálatok összindex értékei és az össz. index 

alapján végzett besorolás között szoros a kapcsolat. 

 

3.1.6. táblázat 

A vizsgált tulajdonságok ismételhetősége a ménteljesítmény-vizsgálatban 

Ismételhetőség 
Tulajdonság 

50/70/100 50/70 50/100 70/100 
Lovagolhatóság 0,71 0,73 0,68 0,73 

Parcour ugratás 0,52 0,46 0,59 0,51 

Lépés 0,71 0,71 0,73 0,69 

Ügetés 0,78 0,78 0,79 0,79 

Vágta  0,68 0,66 0,68 0,70 

Szabadonugró stílus 0,62 0,61 0,63 0,62 

Szabadonugró képesség 0,70 0,71 0,69 0,70 

Terepen vágta 0,63 0,56 0,57 0,47 

Terepen stílus 0,58 0,63 0,59 0,50 

Forrás: Friemel-Kalm (1997) 

 

2.1.7. táblázat 

A tréning-tulajdonságok ismételhetősége az  50/70/100, 50/70, 50/100, 70/100-dik teszt 

napokon 

Ismételhetőség 
Tulajdonság 

50/70/100 50/70 50/100 70/100 
Karakter 0,87 0,93 0,84 0,91 

Temperamentum 0,90 0,95 0,88 0,91 

Munkakészség 0,85 0,92 0,81 0,89 

Konstitúció 0,73 0,78 0,66 0,87 

Lovagolhatóság 0,73 0,87 0,76 0,81 

Ugrás jellege 0,79 0,88 0,77 0,83 

Ügetés 0,91 0,95 0,90 0,93 

Vágta 0,87 0,89 0,85 0,94 

Lépés 0,88 0,90 0,88 0,92 

Forrás: Friemel-Kalm (1997) 
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A 2.1.6. és 2.1.7. táblázatok a mén STV vizsga és a tréning értékmérőinek 

ismételhetőségét mutatja az 50/70/100, 50/70, 50/100 és 70/100 

tesztnapokon. Az ismételhetőség, azaz az egyes értékmérők 

számszerűsíthetősége a ,,mének közötti variancia” és „össz. variancia” 

kapcsolatból számítható. 

 

Az egyes értékmérők ismételhetősége magas, különösen a tréninget jellemző 

értékek emelkednek ki. Ez azzal magyarázható, hogy a tréning értékmérői, 

szemben a vizsgával, mindig ugyanazon személy által kerülnek megítélésre. 

Az egyes értékmérők számszerűsíthetősége, vagy ismételhetősége a vizsgálat 

időtartamától függetlenül, (összehasonlítva a 100 napos vizsgálattal), magas. 

 

Ezek az eredmények képezték alapját a mén teljesítmény vizsga további 

rövidítését célzó elgondolásnak. Ha figyelembe vesszük Schade (1996) 

számításait, ahol a genetikai korreláció a mén STV eredménye és a 

lovassport különböző szakágai között  r = 0,8 körüli értéket képvisel, akkor 

látnunk kell, hogy a hátasló-programok keretében végzett STV vizsgálati 

idő-rövidítési törekvések nem tévesztettek célt és a rövid vizsgálati időtartam 

ellenére megbízhatóan használhatóak. 

A mének tenyészértékének becslése (TÉB) pontosabbá válik lányaik STV 

eredményeinek értékelésével. A vizsga időtartamok rövidülésével azonban 

egyre nagyobb torzító szerephez jut, egyre nagyobb szisztematikus hibát 

képviselhet, a felkészítés minősége. Mivel a felkészítésnek túl nagy szerepe 

van, ezért az értékelésnél azokat a tulajdonságokat súlyozzák erőteljesebben, 

amelyek objektívek maradnak, kevésbé befolyásolhatók. Nyilvánvaló, hogy 

a vizsgák hitelessége a mért adatok objektivitásától függ. A kancák 

felkészítése (előtréningje) torzítja ezt az eredményt. A legzavaróbb ez a 

lovagolhatósági tulajdonságok megítélésénél, a legkevésbé torzító az ugrási 
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paramétereknél és az alapjármódok értékelésénél. A kanca teljesítmény 

vizsgák alkalmazásánál a siker két dolgon múlik: Egyrészt olyan vizsgálati 

módszert kell alkalmazni, amelyik a kancák minél nagyobb hányadát vonja 

be a vizsgálatokba; másrészt csak kevesebb, de objektíven mérhető 

tulajdonságok központi kiértékelése az, ami rengeteg zavaró hatástól tisztítja 

meg az adatokat. 

 

A kancavizsgák Németországban központi (14 napos) és üzemi (1 napos) 

formában kerülnek megrendezésre az 1980-as évek közepe óta. Ezeknek a 

vizsgálatoknak nem csak azért van nagy jelentőségük, mert közvetlen 

információszállítással segítik felmérni a kancapopuláció teljesítőképességét, 

állapotát, (vagyis támogatják a tenyésztői döntéseket), hanem ezek az adatok 

bázist szolgáltatnak a TÉB-hez, továbbá hozzájárulnak a ménnevelő kancák 

megtalálásához, végül egyben a mének ivadékvizsgálatát is jelentik. (Nissen 

1993) Az általánosan használt központi és üzemi teljesítmény vizsgálatok 

mért tulajdonságai és azok vizsgaformától függő súlyozása a 2.1.8. s 2.1.9. 

táblázatokban láthatók.  

 

Azért van különbség az üzemi sajátteljesítmény vizsga (ÜSTV), a központi 

STV-k (KSTV) és a ménvizsgák mért tulajdonságai, továbbá azok súlyozása 

között, mert figyelembe kellett venni a vizsgálati idő rövidülésével a 

felkészítés minőségének fontosságát, objektivitást, zavaró hatását.  

Vannak olyan tulajdonságok pl., amelyek az 1 napos ÜSTV-n már nem 

mérhetők. Azoknak a tulajdonságoknak a súlyozása növekedett meg a 

vizsgálati idő rövidülésével, amelyekre a külső befolyásoló tényezők 

kevésbé hatnak. 

Amíg a 100 napos ménvizsgáknál a lovagolhatóság 30-as (2x15), az 

alapjármódok 3x5, az ugrókészség 15-ös össz. indexszel szerepeltek, addig a 

mérés objektivitásának megőrzése érdekében a 14 napos kanca STV-nél 



 20 

ezek az értékek a következők: lovagolhatóság 35; az alapjármódok 3x10, az 

ugrókészség szabadon 25-ös indexszel kerülnek értékelésre. 

 

2.1.8. táblázat 

A kanca teljesítményvizsgálat értékmérői és relatív súlyuk az indexben 

Központi sajátteljesítmény-
vizsgálat 

Üzemi sajátteljesítmény 
vizsgálat Értékmérők és relatív 

súlyuk 1983-
1991 

1992-
1997 

1987-
1988 

1989-
1991 

1992-
1993 

1994 
óta 

Karakter/ 

temperamentum 
5 - - - - - 

Munkakészség 10 - - - - - 

Munkakészség és 

használhatóság 
- 10 - - - - 

Lépés edzésen/ 

versenyen 
5 10 13 13 13 13 

Ügetés 

edzésen/versenyen 
5 10 13 13 13 13 

Vágta edzésen/ 

versenyen 
5 10 13 13 13 13 

Lovagolhatóság edző 

által minősítve 
20 20 - - - - 

Lovagolhatóság idegen 

lovas által minősítve 
10 10 - 11 16 21 

Lovagolhatóság bíró 

által minősítve 
10 5 21 10 10 10 

Szabadon ugratás 

edzésen/versenyen 
30 25 40 40 35 30 

Forrás: Nissen (1993) 

 

Az 1 napos vizsgánál a szabadon ugró súlyozottsága a legjelentősebb, vagyis 

35, alapjármódoké 3x13, lovagolhatóságé 10+16 (Nissen 1993). A 

lovagolhatóság súlyának csökkenése ennél a vizsgaformánál nyilván annak 

erősen torzító és az előkészítés által legjobban befolyásolható 
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szubjektivitásából fakad. Ezt a tézist erősítik Uphaus (1993) számításai is, 

amelyek szerint a legnagyobb azonosság az ÜSTV és KSTV között a 

szabadonugró eredményeiben található (r = 0,5-0,6 ) . 

Az alapjármódok közül az ügetés az, ami a két vizsgaforma eredményeinek 

az összehasonlításánál közepesen r = 0,4 korrelál. Lovagolhatóságra és 

parcour ugratásra egyaránt hasonló, közepes, vagy annál gyengébb értéket 

kapott. 

Ezek az eredmények egyre inkább azt sugalmazzák, hogy a szabadonugrató 

gyakorlat az a teljesítményt meghatározó tulajdonság, amely függetlenül a 

környezeti tényezőktől, elsősorban az előkészítettségtől, objektíven mérhető. 

Ezt a megállapítást erősíti a kanca STV-ken értékelt tulajdonságok 

örökölhetősége is. (Nissen 1997)  

 

2.1.9. táblázat 

A kanca teljesítményvizsgálatban figyelembe vett értékmérők örökölhetősége (h2) 

Értékmérő Állomás Üzem 

Munkakészség 0,10 - 

Ügetés 0,30 0,30 

Vágta 0,15 0,25 

Lépés 0,20 0,15 

Lovagolhatóság edző által minősítve 0,20 - 

Lovagolhatóság idegen lovas által 

minősítve 

0,15 0,15 

Lovagolhatóság bíró által minősítve 0,15 0,20 

Szabadon ugrató edző által minősítve 0,25 - 

Szabadon ugrató bíró által minősítve 0,40 0,35 

Forrás: Nissen (1997) 

 

Uphaus (1993) kancavizsgák eredményeiből számított örökölhetőségi adatai 

megerősítik, azt a feltevést, hogy a szelekciót az alapjármódokra és az ugrást 

meghatározó tulajdonságokra kell folytatni. Mindazonáltal az általa 
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megállapított örökölhetőségi értékek a legmagasabbak. Huizinga és mtsai. 

(1990) holland melegvérű kancákon kapott értékei jóval alacsonyabbak, de 

hasonló összefüggést mutatnak. Meinardus és mtsai (1986), Thafvelin és 

mtsai. (1980), Jensen és mtsai. (1989) különböző populációkon végzett 

kísérleteikben az alapjármódok örökölhetőségét alacsonynak (h2=0,2 -0,3), a 

lovagolhatóság értékét pedig elhanyagolhatónak (h2= 0,08) találták. Von 

Velsen- Zerweck (1998) a szabadon ugratóban mutatott ugróteljesítmény 

alapján számított örökölhetőségi értékei kancáknál h2=0,35, méneknél 

h2=0,47.  

 

Sajnos az 1 napos és a 14 napos kanca STV összehasonlítására nincs 

lehetőség, mert, a vizsgázó kancák általában vagy az egyik, vagy a másik 

vizsgaformát teljesítik. Következtetések levonására az apák tenyészértékéből 

lehet kiindulni. Uphaus (1993) számításaiból kitűnik hogy a két vizsgaforma 

mért tulajdonságainak genetikai korrelálása gyenge közepes. Az ügetés 

korrelációja jobb (r=0,4). A különböző vizsgamódok tenyészértékének 

legnagyobb azonossága a szabadon ugró gyakorlat pontozásánál látszik 

(r=0,6). 

 

2.1.10. táblázat 

A versenysport és az ÜSTV kancavizsga eredményeinek kapcsolata 

Versenysport 
ÜSTV Tulajdonságok 

Díjlovaglás Díjugratás 

Várt értékek 

/ r / 
Ügetés 0,57 -0,06 0,59 

Vágta 0,43 0,02 0,56 

Lépés 0,45 -0,13 0,57 

Lovagolhatóság 0,49 -0,10 0,53 

Sz.ugratás -0,08 0,48 0,59 

Parcour ugratás -0,03 0,37 0,58 

Forrás: Uphaus (1993)  

 



 23 

A versenysport (logaritmizált nyereményösszeg) és a különböző 

kancavizsgák (KSTV, ÜSTV) eredményeinek kapcsolatát vizsgálta Uphaus 

(1993) (2.1.10.-2.1.11. táblázat). 

 

3.1.11. táblázat 

A versenysport és a KSTV kancavizsga eredményeinek kapcsolata 

Versenysport 
KSTV Tulajdonságok 

Díjlovaglás Díjugratás 
Várt értékek 

/ r / 
Vérmérséklet 0,22 -0,02 0,39 

Karakter 0,12 0,08 0,37 

Telj.készség 0,15 0,18 0,34 

Ügetés /tr/ 0,36 -0,02 0,45 

Ügetés /bíró/ 0,45 -0,07 0,39 

Galopp /tr/ 0,26 0,05 0,18 

Galopp /bíró/ 0,20 -0,03 0,54 

Lépés /tr/ 0,09 0,05 0,29 

Lépés /bíró/ 0,18 0,05 0,37 

Lovagolhatóság /tr/ 0,21 -0,05 0,34 

Lovagolhatóság. /bíró/ 0,23 -0,02 0,55 

Lovagolhatóság. /tesztlov./ 0,21 0,06 0,47 

Szabadon ugratás /tr/ -0,04 0,55 0,55 

Szabadon ugratás /bíró/ -0,10 0,60 0,47 

Parcour /tr/ -0,02 0,39 0,53 

Parcour /bíró/ -0,06 0,34 0,45 

Forrás: Uphaus (1993)  

 

A 2.1.10. és 2.1.11. táblázatokból kitűnik, hogy a különböző sportágakban 

versenyző apák és vizsgázó lányaik tulajdonságainak kapcsolatát nagyon 

meghatározza a mén sport felhasználásának területe. Ez nyílván valamelyest 

szubjektívvé teszi a számítást.  

A 14 napos, ennél fogva talán objektívabb KSTV, még egyértelműbbé teszi 

azoknak a tulajdonságoknak a körét, amelyek korai méréséből pontosabb 

következtetéseket lehet levonni.  
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Kühl (1991) tovább hangsúlyozza a kancavizsgák jelentősségét, ugyanis 

szorosabb korrelációt kapott a kancák STV adatai és az utódok sport 

teljesítménye között, mint a ménvizsgák és a későbbi sport eredmények 

között.  

Brockmann (1998) r=0,95 korrelációt kapott, a szabadonugratóban nyújtott 

teljesítmény és a díjugrató pályán elért teljesítmény között. Harder és Kalm 

(2005) ugyanerre az összefüggésre r=0,99 értéket számított. Ducro és mtsai. 

(2006) számításai szerint a szabadonugró folyosóban és a ménvizsgákon 

nyújtott ugró teljesítmény r=0,8 szinten korrelál a későbbi ugrósportban 

nyújtott teljesítménnyel. Huizinga (1991,b) szerint a díjugratás és a 

szabadonugrató eredménye közötti korreláció r=0,92. Tavernier (1992) 

felhívja a figyelmet arra, hogy lovak 4 éves és 10 éves kori ugróstílusa és 

képessége között a genetikai korreláció mértéke r=0,75. Ugyanezen lovak 5 

éves és 10 éves kori ugróstílus és képesség közötti korreláció értéke már r= 

0,85. Ohlsson, L. és Philipsson, J. (1992) hasonlóan Tavernierhez, 4 éves 

csikók STV elemeit hasonlította össze a későbbi sporteredményekkel. A 

tanulmány 1973 és 1985 között, 1658 egyedről gyűjtött adatok elemzésénél 

többek között megállapította, hogy a 4 éves kori ugróképességet 

meghatározó tulajdonságok eredményei és a későbbi ugró teljesítmény 

között r=0,58 szinten biztosított az összefüggés.  

Bekedam-Koops (1979) kísérleteivel a fenti szerzőknél már jóval korábban 

felhívta a figyelmet, hogy az ugrólóról alkotott képet a trenírozhatóság 

(karakter), a szabadonugratás és a terep határozza meg döntően. 

Problémaképpen felvetik a szerzők, hogy a tréner és munkatársai a 

kipróbálás végső eredményét erősen befolyásolják. Bokor (2006) a telivér 

lovak ugróteljesítményének vizsgálatára az akadály és díjugrató versenyeken 

mutatott teljesítmény mellett a szabadon ugratóban mért teljesítményt tartja 

legalkalmasabbnak. 
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Hellsten (2005) tanulmányában megállapította, hogy a különböző 

ménvizsgákon mért tulajdonságok között a ménvizsgán megállapított 

ugróképesség és a későbbi ugróversenyeken elért eredmények között van a 

legszorosabb összefüggés. A kutatás érdekessége, hogy a ménvizsga 

ugróteljesítménye és a 4 éves kori ugró verseny teljesítménye között kisebb 

hasonlóságot talált, mint a ménvizsga ugró teljesítménye és a későbbi 5-6 

éves kori ugróteljesítmény között. Fontos megállapítás még, hogy a 

fiatalkori teljesítményvizsgák alkalmasabbak az egyed képességének 

objektív bemutatására, mint a későbbi versenykarrier. 

Az eddig leírtakat talán úgy összegezhetnénk, hogy amióta szinte kizárólag a 

sportlótenyésztés lett a hátasló-előállítás célja, azóta a tenyésztők keresik 

azokat a módszereket, amelyek hatékonyabbá teszik a szelekciót. Az egyik 

fő probléma a lótenyésztés hosszú generációs intervalluma /11 év Bade 

(1993), 20 év Ócsag (1980)/, mindenesetre bármilyen módon számolunk is, 

rendkívül érzékeny és megbízhatóan objektív teljesítményvizsgálati 

rendszereket kell használnunk akkor, ha ezt az időtartamot 10 év körül 

szeretnénk látni. A nagy generációs intervallum miatt a lótenyésztésben 

olyan teljesítményvizsgálati sémákat szükséges alkalmazni, amelyek a 

lehetőségekhez mérten korán szolgáltatnak információkat a lovakról, így 

gyorsítva a genetikai előrehaladást. Posta és mtsai.(2007) számításai 

megerősítik, hogy a csikók eredményeinek használata a kancák eredményei 

helyett a generációs intervallumot 2 évvel csökkentenék. Ezek a 

teljesítményvizsgák a helyesen kiválasztott és súlyozott tulajdonságokra 

olyan eredményeket adhatnak, amelyek egy része közepesen, vagy jól 

korrelál a későbbi teljesítménnyel. Ennél fogva fontos kérdés lehet, hogy a 

sportban szerepet játszó –elsősorban ugró képességgel összefüggő- 

tulajdonságokat hogyan tudjuk a csikók még fiatalabb életkorában 

mérhetővé tenni. 
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2.2 Csikótréning –ugrókészség vizsgálatok  

A tenyészcélok nemzetközi összehasonlításánál és a szelekciós módszerek 

vizsgálatánál kitűnt, hogy a sportcélú szelekcióban a leghatásosabb a ló 

mozgáskészségéről hű képet nyerni. Több szakíró is dicséri a 

szabadonugrató rendszeres alkalmazásának előnyét (Huber 1929, Micsky 

1935, Paalman 1968), de mint a lótenyésztésben használható szelekciós 

alapról először Ócsag ír (1972). Később Bekadam-Koops (1979) 

Hollandiából, Bruns és Bade (1979) Németországból említi, hogy érdemes 

lenne a szabadonugratást szelekciós alapként kezelni és a mesterkélt 

kipróbálási feltételek helyett, szabadonugrás alkalmával, a ló 

mozgáskészségét kellene figyelni. Clausen (1969) már a hatvanas években 

leszögezte, hogy az ugróló-tenyésztés fejlesztése, csak az ilyen irányú 

adottságok fejlesztése és genetikai megszilárdítása révén érhető el. 

Ramirez (1962) még korábban fejti ki ezt időtálló logikával:  

,,Amíg a telivér tenyésztése és felnevelése nagy gonddal kialakított gyakorlat 

szerint történik, addig az ugróló előkészítéséről mindez nem mondható el. 

Joggal kérdezhető, miért nem készítik elő a sportcélokra szánt lovat az 

ugrásokra ugyanolyan gonddal, mint a telivéreket a versenyzésre, holott a 

vágta a lónak természetesebb mozgásneme, mint az ugrás. A concourslovat 

éppen úgy csikókorától kezdve célszerű későbbi feladataira felkészíteni, 

mint ahogy a cirkuszi akrobata is gyermekkorától kezdve készül a 

mutatványokra.”… „6 éves vizsgálódásom eredménye, hogy csak igen sok 

ugrás vezethet célhoz, mert az emberi értelemmel meg nem áldott csikók 

esetében nem oldható meg a mozdulatok részekre bontása.” (Vasco Luis 

Ramirez) 

Hazai szerzők már a harmincas években felhívták a figyelmet – igaz, nem 

STV megfontolásból – a csikók tornáztatására és a szabadonugró tréning 

fontosságára. Huber (1929) kifejezetten a szabadonugratás módszertanát 
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dolgozta ki a nyolcas alakú ugrópályán. Eredményei azért 

figyelemfelkeltőek, mert hozzá besorozott, tehát válogatás nélküli, előzetes 

ugrókiképzést nem kapott lovakat tudott az ugrófolyosó segítségével 

ugrólovakká felépíteni. Micsky (1935) a ménesi előtréningről és a csikók 

kisebb akadályokon történő áthajtásáról írt. Az 1937-ben kiadott katonai 

utasítás a ”Lovaglás, hajtás és málhásállatvezetés” kézikönyvében is találunk 

előremutató részeket: ,,Az ugratást az idomítással párhuzamosan oktassuk, 

és lovas nélkül kezdjük”. 

A ménesi előtréninget és szabadon ugratást, mint szelekciós módszert 

Magyarországon először Ócsag és munkatársai vizsgálták (1972). 

A 2,5 éves csikók terhelését (természetesen lovas nélkül) egy akadályokkal 

tűzdelt szabadonugrató körkarámban végezték. A tréningnek országosan 

alkalmazott hivatalos kipróbálási feltételei voltak, amelyre az egyedek 

eredményes felkészítése 13 hónapig tartott. 

A kísérlet nagy számú, ám alacsony (80 cm) ugráson a fent említettek 

szerint, hosszú ideig zajlott. „A kutatásnak nem volt célja az ugróképesség, a 

stílus, a készség elemzése, de a tanulmányból kitűnik, hogy a csikók 45-46 

hónapos korban olyan ugróteljesítményt nyújtottak, mint az addig szokásos 

felnevelés és tréning mellett az 5 éves egyedek. A mellett, hogy ez a 

módszer egy év tréningmunkát takarított meg, azt is eredményezte, hogy 

(lovasra való tekintet nélkül) minden csikó szívesen ugrott, ellenszegülés 

még véletlenül sem fordult elő. Az ugrások tiszták és szépek voltak. Látszott, 

hogy a csikóknak az ugrás nem okoz megterhelést, mindegyik jól beosztja a 

lépést és kedvből, könnyedén ugrik. 

A tréning alatt fejlődésük tovább tartott, és a fajtájukra jellemző feletti 

méreteket értek el.” (Ócsag 1972) 

Közel 40 év távlatából igazán előremutató kísérletnek értékelhetjük Ócsag 

(1972) munkáját. A hetvenes évek közepén végzett kísérleteiben már 

tudatosabban vizsgálta az ugrással összefüggő tulajdonságokat. Ugró célú 
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ménesi előtréningben részesítették a 2 és fél éves csikókat. Az ugró 

előtréning itt is azonos volt a fentebb leírttal. A csikók nagyszámú, de 

viszonylag alacsony akadályon keltek át, de mint azt Preuschoft és mtsai. 

(1987), Clayton (2001), Lewczuk és mtsai. (2006) megállapítják, a lovak 

számára, a feladat és a mozgás minősége szempontjából, különbség van az 

1,1 m magasság alatti és feletti akadályok között. Ha arra gondolunk, hogy a 

nemzetközi sportlópopulációk STV-jén a 3 éves évjáratoknak nem ritkán 

150-160 cm-es akadálymagasságon kell átkelniük, akkor mindenképpen 

indokoltnak tűnik az előtréning során is, meghatározott alkalmakkor 80 cm-

nél magasabb akadályokon is dolgoztatni. 

A vizsgarendszer kidolgozása, a megfigyelendő tulajdonságok megjelölése 

azonban szintén időtállóvá sikeredett. (2.2.12. táblázat) 

 

Ócsag a kísérletek lezárása után is nyomon követte az előtréningben részt 

vett és később a sportban is kipróbált egyedek eredményeit. Azt találta, hogy 

a szabadonugró tréninggel és vizsgáival, biztonsággal ki lehet válogatni egy 

populációból a jó ugró-készséget mutató egyedeket, amelyek egyben a jó 

ugróképességet prezentálják. Így megszabadíthatjuk a tenyésztést a 

tehetségtelenektől - vélekedett. E megállapítás szakmai hasznát ma is 

élvezhetjük, s talán nagyobb szükség van rá mint bármikor, mert az egyszerű 

szabadonugrató alkalmazásával olcsóbban és eredményesebben 

mozdíthatjuk elő a sportcélú lótenyésztést. 

A szabadonugrató tréningnek a mozgáskészség komponenseire terjedő 

vizsgája inkább alkalmasnak bizonyult a sportcélú szelekcióra, mint a lovas 

alatti. A szabadon ugratás a mozgáskészség megítélése révén alkalmas a 

sportcélú csikók szelektálására. Ócsag (1980) 
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2.2.12. táblázat 

A szabadonugratási vizsga pontozási lapja 

      Elérhető      

      maximum   pontszám 

                                                                                 -----------------------   

Forma:  1.a nyak hosszúsága, illeszté- 

     se /X 1/         5   

  2. a felső vonal alakulása, fe- 

     szessége /X1/        5 

  3. a szügy és a mellkas alaku- 

     kulása /X1/        5 

  4. a lábállás /X1/        5 

Mozgás: 5. lépésben /könnyed, nehézkes, 

                           hosszú, rövid/  /X2/       10 

  6. ügetésben /lendületes, merev,  

                           hosszú, rövid/   /X2/           10 

  7.vágtában /ütemes, rugalmas, laza, 

     szétesett/  /X2/       10 

  8.ügyesség /mozgékonyság, fordulé- 

                           konyság a sík terepen/  /X2/        10 

Ugrás:  9.az akadály megközelítése /az ütem 

                           alakulása az akadály előtt/  /X3/          15 

  10.az elugrás helyének megválasztása 

                             /X3/                         15 

  11.az ugrás könnyedsége  /X3/     15 

  12.az ugrás stílusa  /X3/      15 

  13.ugrókészség /X3/      15 

  14.a lábak helyeződése ugrás  

       alatt  /X1/        5 

  15.a paták helyeződése ugrás alatt 

                            /X1/         5 

Összesen :        145 

Forrás: (Ócsag 1974) 

 

Természetesen ezekben a korai kísérletekben a mozgáselemzést, az ugrások 

értékelését, pontozását a helyszínen jelenlévő szakemberek végezték. Ma 
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már tudjuk azt, hogy az emberi szem csak mintegy 10 különálló képet tud 

érzékelni másodpercenként, ezért még egy tapasztalt bíráló is saját határaiba 

ütközik a mozgásfolyamat szubjektív megítélése kapcsán (Emmerich 2002).  

Belgiumban Leon Melchior világhírű tenyészetében is a szelekciós modell 

részévé vált a csikótornáztatásra épülő szelekció. Zangersheide (Lanaken) a 

világ egyik legeredményesebb ugróló tenyészete. Nagy nemzetközi 

versenyek, Európa bajnokságok, olimpiák szinte már elképzelhetetlenek „Z” 

lovak nélkül. Annak ellenére, hogy Belgium lótenyésztése nem rendelkezik 

számottevő tradíciókkal, még feltűnőbb egy ilyen tenyésztési és sport 

szempontból jelentős sikersorozat. A ménes vezetése induló ló állományát 

nagy gonddal válogatta ki más tenyészkörzetek (elsősorban Hannover) 

teljesítményvizsgált, konstansan örökítő, kitenyésztett kancacsaládokból 

származó, jó karakterrel, szervezeti szilárdsággal és mozgás mechanizmussal 

rendelkező lovaiból. Mivel az alapítás több évtizede történt, és ha a vásárolt 

állomány továbbtenyésztése nem társult volna szakszerű és eredményes 

felnevelési és kiválasztási technológiákkal, akkor mára minden bizonnyal 

elévültek volna a kezdeti sikerek és nem tudta volna megőrizni mai napig 

vezető helyét a világ sportló tenyészkörzetei között Zangersheide. 

A ménes egy szelekciós módszert dolgozott ki abból a célból, hogy a 

felnevelés és a kiképzés rentábilissá váljék. A választott csikók 8 – 12 

hónapos korukig átesnek az első szelektáló felmérésen. Tesztelik a csikók 

mozgáskészségét, és 50 cm-es akadály magasságon az ugrókészséget, ugró 

technikát, de főleg a munka készséget. A csikók 30 %-át ennél a vizsgánál 

már kizárják a további munkából. Ezt a tesztet a csikók 3 éves korában is 

elvégezték és azt az eredményt kapták, hogy a csikók 1 éves és 3 éves kori 

mozgás és ugrás bírálatának eredményei szorosan (r=0.98) korrelálnak 

egymással (Melchior 1979) Ezek miatt az összefüggések miatt a 3 éves kori 

tesztet teljesen elhagyták és a csikókat a mozgásügyességre alapozva éves 

korban kiválasztják.  
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Kovács (1995) a csikók ménesi előtréningjét az egyedek 6 hónapos korától 

javasolja kezdeni. A 6-12 hónapos életkor között maga a szabadonugró-

tréning mintegy 2 hónapot tesz ki. 

Fredricson (2006) Svédországban a Hjelmskyl farmon külön ugrókertet 

épített a kiscsikós kancák részére, ahol is a szopós csikók a legelőszakaszon 

való mozgás közben anyjuk után kénytelenek átkelni a kisebb nagyobb 

ugrásokon. Ez a kísérlet minden eddigi kutatásnál korábban, gyakorlatilag a 

születéstől fogva, természetes környezetben kezdi el felkészíteni későbbi 

sportkarrierjükre a kiscsikókat. 

A kontrollált, ugrófolyosóban zajló szabadon ugratást azonban csak az 

egyedek 2 éves korában kezdik el.  

 

2.3 Objektív mozgáselemzési vizsgálatok 

A vezető lótenyésztő országok egyre tudatosabban igyekeznek a mozgás 

minőségét elemző módszereiket hátasló vizsgáikon felhasználni, és ha az 

alapjármódokat nem is mindig, de a szabadon ugró feladat teljesítését egyre 

gyakrabban értékelik valamilyen képrögzítési eljárás keretében. (Petrovics és 

mtsai. 2006) 

 

 
2.3.1 kép: Zootropszalagok Muybridge nyomán 

Forrás: Etienne Duhousset: 1880/81  Magyar Képzőművészeti Főiskola Könyvtára.  

 

Ha messzebb tekintünk az időben, akkor láthatjuk, hogy tulajdonképpen már 



 32 

a XIX.-XX. század fordulójától megjelentek azok a tanulmányok, melyek a 

lovak mozgásával foglalkoztak (2.3.1.kép). (Székely 1892; Muybridge 1907; 

Schmaltz 1922; Walter 1925; Buchmann 1929; Knoll 1936; Krüger 

1939,1941,1958; Maennicke 1961; Ócsag (1968); Dusek 1970;Schwarz 

1971; Petermann (1977); Aysan 1964; Dagg 1979). Ezek a munkák 

elsősorban az alapjármódok, az ezeket jellemző lábsorrend leírására 

korlátozódtak és csak felületes információt adtak a végtagok és a törzs 

terheléséről, a különböző ízületek szögalkotásáról az egyes fázisokban. A 

legfontosabb analizálási eljárás – a fotografikus megjelenítés- egészen a 

nyolcvanas évek közepéig alkalmazott eljárás volt, az idő folyamán csupán 

az adatok értékelése automatizálódott. Néhány kutatás elektronikus 

mérőműszerek segítségével tette objektívebbé eredményeit. Ilyenek voltak 

többek között a pata mozgásával kapcsolatos munkák (Knezevic 1962, Bayer 

1973), vagy sebesség-gyorsulási mérések (Pratt 1980), erőmérések, talaj erő 

reakciók a patánál (Frederick 1967). A hatvanas évek közepétől megjelentek 

azok a kutatások, amelyek a mozgás elemzésével a teljesítményre ható 

tényezőket igyekeztek feltárni.(Koch 1965, Bayer 1973). Ezek a kutatások 

még a mozgással kapcsolatban csak egy – egy résztémában keresték a 

válaszokat. Nem kísérelték meg a mozgás folyamatával összefüggésben a 

teljes lótest mechanikájának elemzését. 

Nickel és mtsai. (1968) kutatásai, talán már összetettebb, komplexebb 

vizsgálatokból álltak, bár jóllehet nem állták ki az idő próbáját. Az ugrás 

mechanizmusát a vágtamozgásból vezették le, de nem ismerték fel a két 

mechanizmus közötti alapvető különbségeket. Dorovjejev és Kopecky 

(1978) ezzel kapcsolatban már a helyes véleményt képviselik. Megfigyelték 

továbbá, hogy az akadály megközelítésekor, vágtában, az elrugaszkodás és a 

landolás szinte mindig ugyan arra a lábra történik. 

Az ugrás mozgásfolyamatát először Schmaltz (1922) írta le a filmtechnika 

segítségével. A mozgás lefolyásában különbséget észlelt a távol- és magas 
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ugrások leküzdési módja között. Leírja, hogy a lovak akadály előtti utolsó 

vágtaugrásának sebessége az akadályok típusától és nehézségi fokától függ. 

Érdekes további megfigyelése is, miszerint először a belső első láb éri a 

talajt. Knoll (1936) szintén filmtechnikával rögzített mérései az ugrási idő (a 

nem alapjármódban eltöltött idő) felosztását az alábbiakban adta meg: az 

időtartam ¼-e az elugrási, 2/4-e a repülési, ¼-e a landolási időt teszi ki. 

Smythe (1963) pozitív korrelációt talált az ugrás magassága illetve 

szélessége és az elrugaszkodási sebesség között. Preuschoft & Fritz (1976) 

filmanalizációs technikákkal folytatott kutatásukban tették azt az észrevételt, 

hogy a vágta lábsorrendje az ugrás mozgásfolyamatában megváltozik, de a 

mozgásfolyamat legfontosabb paraméterei az ugrások alatt változatlanok, 

tehát sikerült az ugrás koreográfiáját felismerniük. Megállapították továbbá, 

hogy nincs megfigyelhető különbség az ugrás kivitelezésének módjában a 

meredek és az oxer típusú akadályok között. A súlypont pályagörbéje is 

minden esetben hasonló formát vesz fel. Az ugrás szélességét (elrugaszkodás 

és landolás közti távolságot) pedig csak az elrugaszkodási sebesség 

határozza meg. Érdekes problémát feszegetnek a szerzők akkor, amikor 

felteszik a kérdést, miszerint az elrugaszkodásnál, a gyorsítást vajon csak 

kizárólag a hátsó lábak végzik-e, vagy pedig részt vesznek ebben az első 

lábak is. Tovább gondolva, landolásnál a zuhanó test lassítását, illetve 

pályamódosítását kizárólag egyik, vagy mindkét első láb végzi, avagy 

szerepet kapnak a hátulsó lábak is? 

Látszik, hogy az újabb kinematikai kutatások előterébe már a mozgásformák 

minőségét meghatározó mozdulatok, tulajdonságok vizsgálata került. 

Preuschoft és mtsai. (1987, a.) eredményei szerint magasabb ugrásoknál a 

hátulsó végtagok elrugaszkodáskor egymás mellett fognak talajt, 

alacsonyabb ugrásoknál pedig a hátulsó lábak tekintetében megmarad 

elrugaszkodáskor a vágta lábsorrendje. Emiatt, úgy tűnik, különbség van az 

1,1-1,2 méternél magasabb és alacsonyabb akadályok átugrása során. 
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Egyértelműen meghatározó a mellső és hátulsó lábak szerepe a súlypont 

emelésében, illetve a törzs dőlésszögének beállításában, a súlypont 

pályagörbéjének elemzése alapján. Clayton (2001) szerint sincs különbség az 

1,1m-nél magasabb akadályok ugrásánál a lábak helyzetében és 

helyeződésében attól függetlenül, hogy meredek, vagy széles akadályt 

ugranak az egyedek. 

Annak megítélése azonban, hogy melyek a sikeres ugróló ugróképességének 

meghatározó tulajdonságai, illetve ezek milyen korán ismerhetőek fel az 

egyed életkarrierjében, már nem annyira egyértelmű. Az azonban biztosnak 

látszik, hogy az ugrás folyamán a végtagok helyeződésének időbeni 

sorozata, illetve ezek szerepe az alátámasztáskor nagy hasonlóságot mutat a 

csikók és a felnőtt lovak között (Santamaria és van Weeren 2005). Az 1 éves 

korban rangsorolt és tehetséges ugrónak kategorizált csikók 4 évesen is 

megtartották előnyös ugrótechnikájuk karakterisztikáját. Érdekes, hogy a 

csikókori tornáztatásból eredő rutinelőnyt 5 éves korukra elvesztik a 

csikókorban nem fejlesztett társaikkal szemben (Santamaria et al.2002). 

Santamaria és van Weeren (2005) egy másik tanulmányában megállapította, 

hogy a mérésekben résztvevő csikók ugrótechnikája különböző lehet, amely 

az edzés által sem változik, illetve az egyedre jellemző marad élete során. 

Bobbert és mtsai. (2005) szerint csikóknál vannak olyan karakterisztikus 

jegyei az ugró technikának, amely értékeléséből következtetéseket lehet 

levonni az egyed ugróképességére. Ezek a mellső és a hátulsó lábak 

elrugaszkodás utáni és a landolás előtti helyzete. A jó képességű csikók 

mellső lába lábtőben és könyékben hajlítottabb gyengén ugró társaiknál. 

Ugyanezek a csikók hátulsó lábaikat kevésbé zárják, hajlítják az akadály 

fölött.  

A súlypont pályagörbéjére ható mellső és hátulsó végtagok elrugaszkodási 

intenzitásának különbözősége meghatározza az egyedek ugróstílusát és 

képességét. (Barrey és Galloux 1997)  



 35 

Cassiat és mtsai. (2004.) a hát kinematikájának elemzésekor talált 

különbséget a jól és rosszul ugró lovak között. Úgy találták, hogy 1 m-es 

akadálymagasság elegendő az ugróstílus megítéléséhez. Ez ellentmondásban 

van Preuschoft és mtsai. (1987.b) megfigyeléseivel. Fontos azonban az a 

megfigyelése, hogy a beosztó ugrás csökkenti a jól és rosszul ugró lovak 

közötti különbséget, illetve a rosszul ugrók nem képesek azonos 

akadálymagasságnál olyan mértékű törzsdőlésszög változásra, mint a jól 

ugrók. A mar-külsőcsípőszöglet által alkotott egyenes függőleges 

elmozdulása, tehát a törzs felmeredése a mellső végtag elrugaszkodás előtti 

alátámasztásánál kezdődik és a hátulsó lábpár elrugaszkodás előtti 

talajfogásáig tart. A súlypont pályagörbéje a gyengébben ugróknál laposabb 

ívet ír le az akadály fölött. Ez a megfigyelés származhat a végtagok elugrási 

intenzitásából. 

Van den Bogert és mtsai. (1994) elit ugrólovak ugrás kinematikájának 

elemzésekor arra az eredményre jutott, hogy a hátulsó végtag elrugaszkodási 

intenzitása az a faktor, amelyik a legjobban meghatározza a ló 

ugróteljesítményét. A mellső láb szerepe elrugaszkodáskor szintén jelentős a 

súlypont emelésében, illetve abban, hogy a törzshöz képest a hátulsó végtag 

optimális pozícióba kerülhessen elrugaszkodáskor. Cassiat és mtsai.-val  

(2004) ellentétben Van den Bogert és mtsai. (1994) szerint a hátulsó végtag 

elugrás előtti alátámasztásakor a törzs felmeredése tovább folytatódik, de a 

súlypont magassága csökken. Ez természetesen együtt jár a bascule 

kifejezettségének fokozódásával.  

Galloux és Barrey (1997 b) szerint elrugaszkodás után, az ugrás lebegési 

fázisában megfigyelhető a különböző testrészeknek a rotáció 

szöggyorsulását befolyásoló korrekciós mozgása. A lebegés során minden 

egyes testrész hozzájárul ahhoz, hogy a súlypont minél kisebb íven 

repülhessen, ezen túl a lótest, rotációjának megtörése nélkül készülhessen fel 

a landolásra. Természetesen a rotációra a fej, a nyak és a törzs mellett a hátsó 
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végtagoknak van a legnagyobb hatása. Ezeknek a testrészeknek a korrekciós 

helyeződése az ugrás lebegési fázisában jellemző lehet az egyedre. 

Galloux és Barrey (1997 a) mérései szerint feltételezhető, hogy az egyedek 

közötti stílus és képességbeli különbség abból származik, hogy különböző 

mértékű az elrugaszkodási intenzitás a mellső és a hátulsó végtagoknál. 

Szerinte a lótest súlypontjához lehető legközelebbi ponton mért gyorsulás 

mértéke alapján különbséget lehet tenni a jól és a rosszul ugró lovak között. 

Mivel a legtöbb mozgáselemzéssel foglalkozó tanulmány az ugrás 

szakaszainak elnevezésére Clayton (1989) által elfogadtatott terminológiát 

használja, ezért fontosnak tartjuk azt itt is közölni: 

Az elrugaszkodás fázisa: az a szakasz, amikor a ló a két hátulsó lábával 

elrugaszkodik a talajtól 

A lebegés fázisa: az elrugaszkodás fázisának befejezésétől, addig a 

pillanatig, amikor az egyik mellső láb az akadály után megérinti a földet. 

A landolás fázisa mindkét mellső láb földet érintéséig tart. 

Az elrugaszkodás fázisa előtti szakaszt az „odaérkezés fázisának”, a landolás 

utáni szakaszt pedig a „megérkezés fázisának” nevezte el. 
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3 TÉMAFELVETÉS, CÉLKITŰZÉS 

Európa sportlótenyésztésében a fajták közötti különbségek eltűnőben 

vannak, s a hatékonyabb szelekció érdekében a fajták egymásba olvadnak, 

megjelent a „szintetikus euró ló”. A tradicionális fajtákat fenntartóknak a 

fajta megőrzésének érdekében, szigorú származási követelményeknek eleget 

téve kell génmegőrzési munkát végezniük, miközben a piaci pozíciókért 

vívott küzdelemben a sportlóval szemben támasztott szigorú elvárásoknak is 

meg kell felelniük.  

A fenti, szakmai indokokon túl, gazdasági feladat is megtalálni azt a 

módszert, amelynek segítségével a drágán előállított teljesítménylovak 

kiválasztását hatékonyan, objektíven és fiatal korban lehetséges elvégezni. A 

korai szelekció megkímélheti a tenyészeteket azoknak az egyedeknek a 

felnevelési költségeitől, amelyek valamelyik fontos értékmérőben 

elmaradnak a kívánatostól.  

A lovassportokban az egyed minőségét meghatározó tulajdonság a karakter, 

a készség, a lovagolhatóság, a jármódok (mozgás) minősége, valamint az 

ugróképesség. Kutatási eredmények támasztják alá, hogy a felsorolt 

értékmérő tulajdonságok közül a mozgás és az ugróképesség viszonylag jól 

öröklődik, mérhetőségük objektív lehet. Ennél fogva indokoltnak látszott (és 

egyre többen tesznek rá kísérletet), a felsorolt tulajdonságokat figyelembe 

vevő, előszelekciós módszert kidolgozni. 

Sportlovak részére 3-3,5 éves korban elvégzett STV (Saját Teljesítmény 

Vizsga) évek óta nélkülözhetetlen eleme a sportirányú szelekciónak. Több 

szerző (Brockmann 1998, Ducro 2006) elemezte a kanca- és ménvizsgák -az 

STV-k eredményei- és a későbbi sportteljesítmények közötti összefüggést. 

Az egyes tulajdonságok, így többek között a mozgás minősége, főleg a 

szabadon ugratóban mutatott- és a lovassportokban (díjugratás) elért későbbi 

teljesítmény között meglehetősen szoros (r=0,8-0,9) korrelációt találtak. Ha 
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a 3 éves kori STV eredményének és a későbbi sportteljesítménynek 

kapcsolatát elfogadjuk, akkor további fontos kérdésnek tűnik, a csikók 1 

éves és 3 éves kori teljesítménye közötti összefüggés. Ennek bizonyítása 

után az STV egyes elemei az egyedek még fiatalabb korában elvégezhetők, 

ami egy igen korai, akár 1 éves életkori, szelekciónak is alapját képezheti. 

Ennek, a korábbi szelekciós döntések lehetőségén keresztül leszűkített 

generációs intervallumon kívül, jelentős gazdasági kihatása lehet, hiszen 

ésszerűen behatárolható az az állomány, amelyen ténylegesen rentábilis lehet 

a tetemes felnevelési költség ráfordítás. 

 

Még a veszélyeztetett kategóriába csúszott őshonos fajtáknál is a nagy 

teljesítményű ló tenyésztése igényének kell megfogalmazódnia a 

tenyésztőben. Ennek elérése csak következetes szelekcióval, sportbéli 

kipróbálással lehetséges. A siker egyben tenyésztői elképzelésünk 

helyességének megmérettetése, lovaink, tenyészetünk hírneve is. 

 

A kutatás kezdetekor célként határoztuk meg egy szakszerű, egyben objektív 

előszelekciós rendszer kidolgozását, amelynek segítségével a gidrán fajta 

korszerű, és génvédelem szabályainak is megfelelő szelekciója már az 

egyedek 1 éves korában elvégezhető. Az objektivitás, egyidejűleg a 

szakszerűség, megteremtéséhez csakis lovas nélküli adatfelvételezésnek volt 

értelme. Emiatt vizsgálatainkat a szabadonugrató folyosó alkalmazására 

koncentráltuk. Úgy gondoltuk, és ma is úgy gondoljuk, hogy ez a vizsgálati 

módszer hosszabb távon az értekezés címében jelölt feladat megoldásához 

vezet. 

A vizsgálatokba vont, mérési adatokkal jellemezhető tulajdonságok sportbéli 

értékének alapos becsléséhez az éves és 3 éves korban teljesített ugrások 

értékei közötti összefüggéseket és megbízhatóságukat használtuk fel. 
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Az alábbi kérdésekre kívántunk választ kapni, illetve adni: 

– a gidrán fajtának kultúrtörténeti jelentőségén kívül van-e olyan 

használati értéke, amely eredményes szereplést, illetve részvételt 

tehet nyilvánvalóvá a nemzetközi lovassportban is; 

– sikerül-e olyan rendszert kifejleszteni és működtetni, amelyben nagy 

biztonsággal, fiatal korban felismerhetők a tehetséges egyedek, 

vagyis gazdasági és szakmai értelemben is elősegíthető a fajta 

egykori képességének megőrzése; 

– meghatározhatók-e azok a paraméterek, amelyek alapján különbség 

tehető a kívánatos és nem kívánatos mozgássorok között; 

– jellemző lehet-e az adott egyed különböző életszakaszában mért 

mozgássor, az adott egyedre; 

– megállapítható-e összefüggés a csikók egyéves és hároméves kori 

eredményeiben. Indokolt lehet-e szakmailag a korainak tekinthető, az 

egyedek éves korában elvégzett, előszelekció. 

 

Tenyésztői munkánk, illetve a doktori munka végső célja a gidrán lófajta 

eredeti értékének bizonyítása, ennek alapján megnyugtató nemzetközi piaci 

részesedésének előmozdítása. 
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4 ANYAG ÉS MÓDSZER 

Méréseinket a Marócpusztai Gidrán Ménesben készítettük elő és végeztük. A 

mérési módszer kidolgozásához 1995-és 2001 között előkísérleteket 

végeztünk. Az itt bemutatott és a dolgozat szempontjából véglegesnek 

tekintett mérési módszer – 6 év és 4 változat kidolgozása után - 2002-ben 

készült el. Az előkísérletektől a valódi kísérletek lezártáig (az elmúlt 11 

évben, a tréning valamelyik formájában) több mint 100 gidrán fajtájú csikó 

vett részt a módszer fejlesztésében.  

Első kérdésként vetődött fel a különböző korú évjárati csikók terhelhetősége, 

edzéstervük milyensége. Megterveztünk, majd megépíttettünk egy 700 m 

hosszú, 5 méter szélességű, változatos domborzati viszonyok között fekvő 

folyosószerű, ellipszis alakú pályát. Ebben a csikók évjáratonként 

elkülönítve felvezető lovas után dolgoztak. (4.1. kép) 

 

 
4.1. kép: Csikóévjárat jártatása felvezető lovas után 

 

A későbbiek során, ezt a technológiai elemet kiegészítettük egy 200 m 

hosszú és 3 m széles, nyolcas alakú, ugró folyosóval. A nyolcas alakú 

folyosó belső szárainak találkozásánál építettük meg a mérőfolyosót, ide 
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állítottuk az akadályokat. A hagyományos gyorsfilm felvevő kamerát az 

utolsó és legnagyobb akadály második elemével egy vonalban, attól 8 

méterre-re állítottuk fel.(4.1. ábra, 4.2. kép)  

 

 
4.1. ábra: A 8-as alakú ugrófolyosó vázlatos rajza 

 

 
4.2. kép: 3 éves csikó az oxerugrás fölött a 8-as alakú ugrófolyosóban 

 

A csikók –hasonlóan az általánosan elfogadott és elterjedt szabadonugrató 

vizsga gyakorlatokhoz- egy vágtaugrásos kombinációban, (egy beosztó kis 

méretű akadály és egy vágtaugrás után) kerültek ideális elugrási távolságra, a 

változó magasságú oxer ugráshoz. Ez egy rendkívül tanulságos kezdeti 

szakasza volt kutatásunknak, de észrevettük, hogy ez az éppen dolgozó csikó 
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vágtaugrás nagyságához mindig idomuló ugrófolyosó nem alkalmas arra, 

hogy a csikók ugróképessége közötti különbséget markánsan megmutassa. 

Kellő gyakorlással ugyanis csökkent a csikók teljesítménye közötti 

különbség. Ez egyezik Cassiat és mtsai.  (2004) megfigyeléseivel is. 

Következő lépésként a beosztó kis ugrás inkorrekt távolságra helyezésével 

nehezítettük a tesztet. Ez annyit tett, hogy nem egyszeres, vagy egész számú 

vágtaugrás többszörösének megfelelő távolságra állítottuk azt a nagy 

oxerugrástól. Így, vagy az ideális elugrási pont és az oxerugrás közé, vagy az 

ideális elugrási pont és a beosztó kis ugrás közé került a csikók elugrási 

pontja. Ekkor már sokkal többet hibáztak az átlagosabb képességű egyedek. 

A gyakorlások során azonban megfigyeltük, hogy a csikók egyre kevésbé 

figyelik a beosztó kis ugrást és egyre inkább kizárólag a nagy oxerugrásra 

koncentrálnak, próbálva a nehezítés ellenére is ideális elugrási pozícióba 

kerülni. 

Következőben ismét változtattunk a mérőfolyosó beépítettségén, és teljesen 

elhagytuk a beosztó kis ugrást és kizárólag beosztó ugrás nélküli oxer 

ugráson teszteltük a csikókat. Ennek mozgatórugója, a változó 

ugrásszituációk ellenére is állandó stíluselemek keresése volt. Teljesen a 

csikókra bíztuk az oxerugrástól való ideális elugrási távolság megtalálását. 

Kizárólag a helyes ütem és iram elérésében segítettük mindegyiket.  

Az ellipszis alakú jártatópályán dolgozó évjáratok mozgatásához 2 lovas és 

egy fordító-kisegítő kellett, ami finanszírozhatatlanná vált. Kiváltására 

megterveztünk, majd megépíttettünk egy 25m átmérőjű, egyszerre 2×8 csikó 

befogadására és programozott mozgatására alkalmas jártatógépet.(ennek 

csikótréningben történő alkalmazását néhány hónap próba után elvetettük). 

A csikók napi tervszerű állóképesség-fejlesztő tréningjének kényszerű 

elhagyása miatt megfigyelésünk, adat-felvételezésünk leszűkült az 

ugrókészséget és képességet meghatározó tulajdonságok fürkészésére.  

Azonban a nyolcas alakú ugrófolyosóban is 2 ostoros és egy kapuátnyitó 
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dolgozik egyszerre, ami túl drágává tette vizsgálatainkat. Ezt az elemet 

kiváltandó építettük meg 22m×42m nagyságú csarnokunkat, ahol a felvételi 

napokat leszámítva egyetlen tapasztalt és jó futóképességgel rendelkező 

ostoros el tudta végezni a teljes csikómozgatást. 

Ettől kezdve egységes módszerrel és értékeléssel végeztük az évjáratok 

vizsgálatát. Kidolgoztuk a később részletezett standard beszoktató tréning 

elemeit, kialakítottuk az évjáratok egyedeit egységesen terhelő napi munka 

mennyiségét, állandósítottuk a terhelési környezetet, illetve a felvételi 

beállításokat.  

 

A programhoz kapcsolódó rendszerelemeket is átdolgoztuk, és 

továbbfejlesztettük. Ezek közé tartozott az oldalfal nélküli szabadon ugrató 

folyosó. A hasonló témájú tudományos publikációk szerint a lovak 

mozgáselemzését vagy lovas alatt, vagy lovas nélkül szabadon, de zárt 

folyosóban végezték. Ezzel első esetben az objektivitás (Olsson és mtsai. 

2000, Powers– Harrison 2000), második esetben (mivel a folyosó korlátja a 

kamera és a mérendő ló között áll) a felvétel elemezhetősége romlott. 

Néhány konstrukciós kísérlettel sikerült olyan ugrófolyosót építeni, ahol a 

kamera és a dolgozó ló között nincs korlátsor, ezáltal a mozgás elemzése 

zavartalanul történhet, továbbá szükség esetén optimális helyzetben lehet az 

ostorsegítséget alkalmazni.  

Az oldalfal nélküli ugrófolyosó használatához kidolgoztuk a szoktatás és a 

tréning módszerét is, amelynek segítségével az éves csikók pár nap, a 3 

évesek pár hét után szívesen, nyugodtan, elemezhetően dolgoztak, és 

képességük maximumát mutatták. 

A csikók egyenként dolgoztak a csarnokban, ahol az egyik hosszúfal mellett 

a 12 m hosszú, oldalfal nélküli mérőfolyosót alakítottunk ki. A 

mérőfolyosóban egyetlen oxer ugrás található. A csikók annak ellenére a 

folyosóban maradtak, hogy mozgásukat korrigálta, vagy zavarta volna (tehát 
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torzította volna) egy lovas, így a nyújtott teljesítmény az egyedre jellemző 

maradt. A korábban kifejtett okok miatt kizárólag beosztó ugrás nélküli oxer 

ugráson teszteltük a csikókat azért, hogy a változó ugrásszituációk ellenére – 

mellett is állandó stílus elemeket láthassunk. A csikókat „magukra hagytuk” 

és csak a helyes ütem és iram elérésében segítettük. A gyakorlások során 

törekedtünk, a lehető legnyugodtabb iramú és legkisebb sebességű akadály-

megközelítésre és ugrás-kivitelezésre, mert így markánsabb volt a csikók 

ugró- és korrekciós képessége és készsége közötti különbség. A túlzott 

sebesség és lendület elmosná a csikók képessége közti különbséget. A 

megijedt, stressz alatt álló, ütem fölött, túlzott irammal vágtázó csikó 

törvényszerűen feszesen, túl nagy lendülettel érkezne az akadályhoz és 

teljesítené az ugrást anélkül, hogy korrekciós képességét helyesen meg 

tudnánk ítélni. Ezért a mért akadály megközelítése a tréning folyamán mind 

ügetésben, mind kényelmes, nyugodt iramú vágtában lehetséges volt, az 

elemzett ugrások azonban kizárólag vágtából történtek.  

 

A doktori munka keretein belül mozgáselemzést végeztünk 12, egy helyen 

nevelt gidrán csikóval 1 éves (10-12 hónapos) korban, majd megismételtük a 

méréseket a csikók 3 éves (34-36 hónapos) korában. 

A megszokottnál nehezebb feltételek ellenére, a csikók a standard beszoktató 

tréning után könnyedén teljesítették évesen, az első mérési ciklusban, a 90 

cm (max. 1,1m), 3 éves korban, a második mérési ciklusban, az 1,3 m-es 

(max. 1,6 m-es) négyzetbe illeszthető, meghívós, állandó arányú oxer 

ugrásokat. Több éves tapasztalatunk alapján -egybecsengve Preuschoft és 

mtsai. (1987 b) és Lewczuk és mtsai. (2006) azon megállapításával, hogy 

kifejlett lovaknál különbség látszik az 1,1 m nél alacsonyabb és magasabb 

ugrások átugrásának kivitelezési módja, stílusa között- törekedtünk olyan 

tesztmagasság elérésére, amelyik a gyengébb képességű egyedek számára is 

teljesíthető, de már megmutatja terjedelménél (magasságánál) fogva a csikók 
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ugróstílusát. 1 éves kori 50 cm magasságú ugrásokon a készséget talán 

részben igen, a képességet semmi esetre sem lehet tesztelni. Ugyan ez a 

tapasztalat a 3 éves csikóknál az 1m-1,1m magasságnál alacsonyabb ugrások 

esetén. Emiatt az első mérési ciklusban a teljes kísérleti állomány egyedeiről 

a 0.8-1 m-es akadálymagasság felvételeit (magasságonként 5 ugrás 

felvétel/csikó), a második mérési ciklusban az 1,2-1,3 m-es 

akadálymagasság felvételeiből (magasságonként 10 ugrás/csikó) 

választottunk elemzésre. (4.1. táblázat) Az ugrás magasságának változtatása 

a következőképpen zajlott: az első mérési ciklusban 0,5 m-es bemelegítő 

ugrások után 2 sikeres ugrást követően 10 cm-ként emeltük a rudakat a 

mérési magasság eléréséig. A második mérési ciklusban is hasonló elvvel 0,9 

m-es bemelegítő ugrások után 10 cm-ként változtattuk a magasságot 2 

sikeres ugrás teljesítése után, a mérési magasság eléréséig . Ha egy 

magasságot a csikó a koncentrált és nyugodt megközelítés ellenére 

háromszor rontott, vagyis levert, akkor tovább nem emeltük az akadály 

magasságát.  

 

4.1. táblázat 

A vizsgálatban résztvevő csikók tesztjének fontosabb jellemzői 

Életkor 
Előtréning 

ideje napban 
Mérés 
ideje 

Akadálymagasság 
maximuma 

Egyedszám 
Ismétlés 

ugrás/egyed 
1 év 4 nap 4.nap 1,1m 15 15 

3 év 21 nap 21.nap 1,6m 12 20 

 

A csikókról mérési ciklusonként és egyedenként 1 évesen 15, 3 évesen 20 

ugrás felvétel készült. Ezekből az ugrásokból választottuk ki három, a 

szakmában évtizedek óta eredményesen dolgozó, nemzetközi tenyésztői és 

sportolói referenciákkal rendelkező munkatársammal az egyedre legjobban 

jellemző négy ugrást, tehát azokat az ugrásokat, amelyeket adott csikó, 

nyugodt iramban, jó ütemben, az akadályra koncentrálva oldott meg. Ennél 
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fogva a 12 csikónak összesen 96 ugrás elemzését készítettük el. A 

vizsgálatban szereplő csikókat a második mérési ciklus statisztikája alapján 

két csoportra osztottuk: a kevesebbet („j”, vagy jól ugrók) és a többet 

hibázók („r”, vagy rosszul ugrók) csoportjára. 

 A csoportbasorolás módszere a következő volt. A 21 napos mérési ciklusban 

(tehát az egyedek 3 éves korában) tréning napokon a 3.-7. napig, illetve 10.-

15. napig, majd a 18.-20. napig pontoztuk a csikók ugrásait. A többi napokat 

beszoktató, pihentető-lazító és felvételi napoknak neveztük. 

A 14 tréning-ugró napon (tehát nem a visszapihentető napokon és nem a 

felvételi napon) nyilvántartást vezettünk. Számoltuk a 0,9 méter és 1,6 méter 

akadálymagasság közötti sikeres és rontott ugrások számát. Rontott ugrásnak 

kizárólag azt vettük, ha a csikó átugrását követően az akadály méretei 

megváltoztak. Azért döntöttünk úgy, hogy csak a végrehajtott ugrásokat 

értékeljük, mert sok éves tapasztalatunk a csikók előkészítésében 

megerősített minket abban, hogy fiatal csikóknál a feladat megtagadását 

minden esetben a nem megfelelő előkészítés okozza. A hibátlan ugrások 

teljesítéséért pozitív, a rúd leverésért negatív előjelű súlyozott pontokat 

adtunk.(4.2. táblázat) Ha adott csikó minden ugrást hibátlanul oldott meg, 

akkor 13 ugrást kellett teljesítenie. Ha hibázott, de semelyik magasságon 

nem volt 3 hibája, akkor ugyancsak eljuthatott az 1,6-méteres magasságig, 

ebben az esetben max. 23 ugrása lehetett. Ezekből legfeljebb 10 ugrás 

lehetett rontott. Elméletileg, szélsőséges esetben egy ugró-tréning napot 

zárhatott a csikó kizárólag 3 rontott ugrással is, anélkül, hogy egyetlen 

sikeres ugrása lett volna. De ez szerencsére nem fordult elő. Az 1,4-1,5-1,6 

m-es magasságokon csak egyszer-egyszer próbálkozhattak a csikók és az 

első hibánál megállítottuk őket. A felvételi napon nem vezettük a 

statisztikákat és az alacsonyabb akadályokon történő esetleges sorozatos 

hibák ellenére is kötelező volt minden csikónak 10 ugrást az 1,2 méteren és 

10 ugrást az 1,3 m-es magasságon teljesíteni. 
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A 12 csikót tehát két, 6-6 fős csapatra osztottuk a sikeres és a rontott 

ugrások, illetve az elért pontok alapján. A legkevesebbet hibázó 6 csikó a 

„j”(jól ugró) csoportba, a legtöbbet hibázó 6 csikó az „r”(rosszul ugró) 

csoportba került. Ezen a módon történő besorolás azt a veszélyt rejti 

magában, hogy a leggyengébb jó eredménye közelebb esik a rossz csoport 

átlagához, mint a jó csoportéhoz, illetve lehet, hogy a legjobb rossz 

eredménye közelebb esik a jók átlagához, mint a rosszéhoz, Ez a módszer 

magában hordozza a következő hatást is: közelíti egymáshoz az 

eredményeket, tehát valóban csak az éles egyedi különbségeket fogjuk a 

későbbi elemzéseknél érzékelni. 

 

4.2. táblázat 

A tréning napok pontrendszere 

Az akadály magassága 0.9m 1.0m 1.1m 1.2m 1.3m 1.4m 1.5m 1.6m 

Az emeléshez szükséges 

sikeres ugrások száma 
2 2 2 2 2 1 1 1 

A gyakorlat megállításához 

szükséges rontott ugrások 

száma 

3 3 3 3 3 1 1 1 

A sikeres ugrások 

szorzótényezői 
1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

A rontott ugrások 

szorzótényezői 
-1,3 -1,2 -1,1 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

 

A kapott adatokat összevetettük, nemzetközi referenciákkal rendelkező lovas 

és tenyésztő szakembereink által, a vizsgálatban részt vevő 12 három éves 

csikóról alkotott véleményével is. 

 

Kutatásunk első szakaszában, 1995-ben megvásároltuk az Analyza nevű 



 48 

mozgáselemző programot. Ezzel a programmal elemezte az OMMI 

(Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet) a központi ménvizsgákon a 

ménjelöltek ugrásait. Az Analyza alapjaira építve 2002-ben elkészítettük  a 

Szelektor 1-es mozgáselemző programot, amelyet az évek során, 

tapasztalatainkat felhasználva, továbbfejlesztettük a Szelektor HDPG02 

programmá. A fejlesztett változat mindenben megfelel annak az 

elvárásunknak, hogy szelekciós modellünket, valamennyi technológiai 

elemével együtt, miénkhez hasonló tenyészcélt megfogalmazó bármelyik 

tenyészetben használni lehessen. Ez a program felvételenként 2×20 

képkockán keresztül követni tudja a ló testén meghatározott, később ebben a 

fejezetben részletesen leírt 22 pont pályagörbéjét, valamint sebességét, 

továbbá a meghatározott pontok által bezárt szögek változását. Ezzel a 

mozgáselemző programmal más tenyészetek is el tudják végezni állományuk 

mozgáselemzését és az ezen alapuló szelekciót. 

A matematikai elemzés és a grafikonos ábrázolás érdekében a 

mozgássorokat elemeire bontottuk, és a markerpontok fölhasználásával a 

kulcsmozzanatokhoz koordinátákat, ezen keresztül értékeket rendeltünk. 

Mértük a térd-csánk-csüdizület (2); a könyék-lábtő-csüdizület (3); a külső 

csípőszöglet-mar-tarkó (4) által bezárt szögek változását, valamint a külső 

csípőszöglet-mar vízszintessel bezárt szögét (1) az ugrások mindkét 

fázisában. Erre azért volt szükség, hogy követni tudjuk és számszerűsítve is 

leírhassuk a csikótest mozgását, az ugróstílust alakító és a képességet mutató 

ugráskarakterek alakulását. (4.2. ábra) 

A szögszámítás úgy történt, hogy a referenciapontok által meghatározott 

szög koszinuszát a pontok által meghatározott vektorok belső szorzatából 

számítottuk ki. A koszinusz függvény egy perióduson belül kétszer is 

felveszi ugyanazt az értéket, ezért meg kellett vizsgálni, hogy a szög 

csúcsánál, és az egyik szögszáron lévő pontok által meghatározott 

egyeneshez képest hol található a harmadik pont. Ez a pont koordinátáinak 
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az egyenes normálvektoros egyenletébe való behelyettesítésével történt. 

 

  
4.2. ábra: A szögváltozások mérési helye 

 

Az ugrások felvételezéséhez (PAL rendszerben) JVC-HD-10 típusú, 

másodpercenként 29 képet készítő digitális kamerát használtunk. Azt az 

oxerugrás első elemével egy vonalban, vele szemben, attól 12 m-re állandó 

pozícióba állítottuk fel (4.3.ábra). 

 

 
4.3. ábra: A kamera és az akadály elhelyezése az ugró folyosóban 

 

A fix állásban lévő kamera a rögzített képek időpillanatában más-más 

távolságra volt a lótól, a ló mozgásából fakadóan. A különböző szögállásból 
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eredő anomáliák belekerültek a modellbe. A hibakomponens ezt tartalmazza. 

Hogyha egy ló különböző ugrásainak elrugaszkodása és talajt fogása között, 

vagy az akadály megközelítési szöge között különbség volt, az is a 

hibakomponenst növelte.  

 

A csikók meghatározott testtájékaira jobb oldalon az előbb már említett 

markerpontokat festettük. Ezek anatómiai lokalizációja a következő volt:  

1. az orr- ajaki tájékon a jobb orrnyílás alatt 

2. jobb oldalon, a fültőmirigy tájékán 

3. mar legmagasabb pontja 

4. külső csípőszöglet 

5. csípőízület 

6. patella 

7. könyökbúb, tuber olecrani 

8. lapocka gumója, tuberculum supraglenoidale 

9. az elülső lábtőízület tájékán, az os carpi accessoriumon  

10. elülső, belső csüdízület tájékán, az os metacarpale tertium distalis 

végén, lateralisan 

11. elülső láb pártaszélének lateralis közepe 

12. külső lábtőízület tájékán, medialisan 

13. külső elülső metacarpuson medialisan (segédpont) 

14. külső elülső csüdízület tájékán, az os metacarpale tertium distalis 

végén, medialisan 

15. külső elülső pártaszélének medialis közepe 

16. belső hátulsó csánkízület tájékán, a talus lateralis közepe 

17. belső hátulsó csüdízület tájékán, az os metatarsale tertium distalis 

végén, lateralisan 

18. belső hátulsó láb pártaszélének lateralis közepe 

19. külső hátulsó csánkízület tájékán, a talus medialis közepe 
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20. külső hátulsó csüdízület tájékán, az os metatarsale tertium distalis 

végén, medialisan 

21. külső hátulsó láb pártaszélének medialis közepe 

22. külső os metatarsale tertium medialis közepe (segédpont) 

 

A 22 markerpont közül jelen kutatásban 9 kapott kiemelt szerepet. Ezeket 

használtuk fel az említett szögváltozások mérésére. Az, hogy a programunk 

alkalmas 22 pont követésére abból fakad, hogy szerettünk volna egy olyan 

mozgás-elemző programhoz jutni, amely alkalmas további, a lovak 

mozgásával kapcsolatos kutatási célok megvalósítására is.  

 

Az értékelésnél referencia pontnak mindig az elrugaszkodó elülső láb 

alátámasztási pillanatát vettük.(4.1. képsorozat: I Fázis) 

 

Bár az ugrás saját logikánk szerinti tagolása, és az ugróstílust alakító 4 jelleg 

bemutatása az eredmény fejezetbe tartozik, mégis a módszer átláthatósága 

kedvéért itt is, ebben a fejezetben is le kell írnunk ezeket. 

Az ugrást, mint mozgássort, Sótonyi, P. T. (2005) előkészület, kivitelezés és 

befejezés- fázisaival, illetve Clayton H.M.(1989) odaérkezés, elrugaszkodás, 

lebegés, landolás, megérkezés fázisaival  szemben, mi két fázisra, 

fázisonként 3-3 alfázisra bontottuk. Az I. fázis az utolsó vágtaugrás mellső 

egyedüli lábának talajfogásától (alátámasztásától, ami egyben a referencia-

viszonyítási pont) a hátulsó lábpár elrugaszkodásának pillanatáig, (1-4 képek 

a 4.1. képsorozatban), míg a II. fázis ettől a pillanattól a földet érésig tart. (4-

6 képek a 4.1. képsorozatban) 
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4.1. képsorozat: Az ugrás fázisai és alfázisai 

I. Fázis alfázisai: 

  
1. kép (I. alfázis): Az alátámasztó mellső láb törzs emelésének kezdete, a referencia pont. 

 

  
2. kép (II. alfázis): A hátsó lábpár talajfogása. 

 

  
3. kép (III. alfázis): A hátsó lábpár hajlító alfázisának vége,a toló alfázis kezdete. 
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II. Fázis alfázisai 

  
4. kép (I. alfázis): Az elrugaszkodás befejezése, egyben a lebegés kezdete. 

 

  
5. kép (II. alfázis): Lebegés a pályagörbe csúcsánál. 

 

  
6. kép (III. alfázis): Landolás, mellső láb talajfogása 

 

A vizsgálatok során meghatároztuk a tehetségre utaló (a későbbi sport-
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szereplést várhatóan eredményessé tevő) és a tehetség megnyilvánulását 

gátló (az eredményes sportkarriert feltételezhetően kizáró) mozgásformákat. 

Nem szabad szem elől téveszteni azonban a ló mozgásának bonyolult 

folyamatát. A folyamat részekre bontása elősegítheti bizonyos funkciók 

megértését, de fennáll a veszélye, hogy, szem elől veszítjük az elemek 

kölcsönhatásának finom rendszerét. „Tűzzük ki csak feladatul egy futó 

ember vagy ló előállítását. Az egyszerű látás ily jelenet lerajzolhatására nem 

elegendő. Tudni kell, hogy az illető mozgás hogyan állíttathatik elő, s 

hogyan figyelendő meg. Tudni kell, hogy adott esetben a súly hol van, mily 

hatással van a támaszokra s ezek mily nemű visszahatást gyakorolnak reá. 

Tudni kell a kívánt mozgást analyzálni, vagyis szakaszokra széjjelszedni, s 

megválasztani azon momentumot, mely a végeredményre biztosan 

következtetni enged.” Székely, B.(1892) 

Meghatároztuk az egyedekre jellemző ugróstílust alakító jellegeket. Ezeket 

összehasonlítottuk az egyedek egy- és hároméves korában. 

Ezek: 

1. A bascule alakulása az elrugaszkodástól a pályagörbe csúcsáig. (II. 

fázis) 

2. a mellső láb könyék-lábtő-csüd hajlítottsága az elrugaszkodástól a 

pályagörbe csúcsáig, a landolás kezdetéig. (II. fázis) 

3. A külső csípőszöglet-mar képezte egyenes vízszintessel bezárt szöge 

alapján a törzs emelése a mellső láb elrugaszkodásától a hátulsó 

lábak talajfogásáig, illetve a toló alfázis kezdetéig (I. fázis) 

4. A hátsó lábak térd-csánk-csüd hajlítottsága elrugaszkodástól, de főleg 

a pályagörbe csúcsától, a mellső láb talajfogásáig. (II. fázis) 

 

A grafikonok értelmezésénél fontos ismernünk az adott felvétel kulcs 

képkockáit (ezek az ugrás alfázisai), azokat a pontokat, ahol a 4 előbb 

felsorolt stílus alakító jellegek értékét mértük és összehasonlítottuk (lásd 
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4.1.képsorozat).  

 

Ezek mindig: 

− A mellső láb elrugaszkodás előtti alátámasztása, a referencia pont 

(I/I) 

− A hátulsó lábak együttes, az elrugaszkodás előtti talajfogása, ami 

egyben a hajlító alfázis kezdete. (I/II) 

− A hátulsó lábak toló alfázisának kezdete (ami egyben a hajlító alfázis 

vége is) (I/III) 

− A hátulsó lábak toló alfázisának vége, elrugaszkodás (ami egyben a 

lebegés és a II. fázis kezdete is) (II/I) 

− Lebegés a pályagörbe csúcsánál (II/II) 

− Mellső láb ugrás utáni talajfogása, landolás kezdete (II/III) 

 

Statisztikai értékelés 

Valamennyi mérőszám esetében normalitás-vizsgálatot végeztünk. A 

Kolmogorov-Smirnov tesztek eredményei (4.3. táblázat) nem indokolják a 

normál eloszlású tulajdonságokra alkalmazható statisztikai eljárások 

használata előtt a mért szögértékeken bármilyen átalakítás végzését. Ennek 

képi alátámasztására az eloszlásokat néhány alfázis esetében a 4.4. ábrán 

mutatjuk meg.  
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4.3. táblázat 

A Kolmogorov-Smirnov normalitás-vizsgálat eredményei 

Tulajdonság 
Kolmogorov-

Smirnov 
Szabadságfok 

Szignifikancia 
szint 

A külsőcsípőszöglet-mar vízszintessel  
bezárt szöge 

  

A mellső láb elrugaszkodás előtti 
alátámasztásakor  

0,075 96 0,200 

A hátulsó lábak elrugaszkodás előtti 
talajfogásakor  

0,082 96 0,122 

A hátulsó lábak toló alfázisának 
kezdetekor  

0,077 96 0,191 

A hátulsó lábak elrugaszkodásakor  0,083 96 0,098 
Lebegés a pályagörbe csúcsánál  0,107 96 0,009 
Mellső láb ugrás utáni talajfogásakor  0,052 96 0,200 
A könyék-lábtő-csüd hajlítottsága    
A mellső láb elrugaszkodás előtti 
alátámasztásakor  

0,305 96 0,000 

A hátulsó lábak elrugaszkodás előtti 
talajfogásakor  

0,121 96 0,001 

A hátulsó lábak toló alfázisának 
kezdetekor  

0,146 96 0,000 

A hátulsó lábak elrugaszkodásakor  0,112 96 0,005 
Lebegés a pályagörbe csúcsánál  0,076 96 0,200 
Mellső láb ugrás utáni talajfogásakor  0,307 96 0,000 
A térd-csánk-csüd hajlítottsága    
A mellső láb elrugaszkodás előtti 
alátámasztásakor  

0,103 96 0,013 

A hátulsó lábak elrugaszkodás előtti 
talajfogásakor  

0,241 96 0,000 

A hátulsó lábak toló alfázisának 
kezdetekor  

0,080 96 0,142 

A hátulsó lábak elrugaszkodásakor  0,298 96 0,000 
Lebegés a pályagörbe csúcsánál  0,047 96 0,200 
Mellső láb ugrás utáni talajfogásakor  0,090 96 0,054 
A bascule kifejezettségének alakulása   
A mellső láb elrugaszkodás előtti 
alátámasztásakor  

0,078 96 0,187 

A hátulsó lábak elrugaszkodás előtti 
talajfogásakor  

0,246 96 0,000 

A hátulsó lábak toló alfázisának 
kezdetekor  

0,077 96 0,194 

A hátulsó lábak elrugaszkodásakor  0,130 96 0,000 
Lebegés a pályagörbe csúcsánál  0,137 96 0,000 
Mellső láb ugrás utáni talajfogásakor  0,102 96 0,015 
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A bascule kifejezettségének alakulása A könyék-lábtő-csüd hajlítottsága 
mellső láb alátámasztása fázis hátulsó lábak földet érése fázis 

  

A térd-csánk-csüd hajlítottsága 
A külsőcsípőszöglet-mar vízszintessel bezárt 

szöge 
toló alfázis kezdete fázis elrugaszkodás fázis 

  

A térd-csánk-csüd hajlítottsága 
A külsőcsípőszöglet-mar vízszintessel bezárt 

szöge 
pályagörbe csúcsa fázis mellső láb földet ér fázis 

4.4. ábra: Az ugróstílust alakító jellegek néhány alfázisában a mért szögértékek eloszlása 
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Az adatok varianciaanalízisére a SAS (2001) GLM (általános lineáris 

modell) eljárását alkalmaztuk. Az akadály magasságát korcsoporton belül 

vizsgáltuk, mivel az korcsoportonként eltérő volt. A modell tartalmazta ezen 

kívül az ugrás minőségének véletlenszerű hatását (gyenge és jó) szintén 

életkorcsoporton belül.  

A modell szerkezete az alábbi volt : 

ijkjkijiijk e)A(O)A(BAY ++++µ=  

ahol: 

Yijk = szögváltozó; 

Ai = az életkor állandó hatása (1, 3 év); 

Bj=az ugrás minőségének véletlen hatása életkorcsoporton belül; 

Ok = az akadály magasságának állandó hatása életkorcsoporton 

belül (0,8, 0,9 és1,0 m egy éves korban, és 1,2 és1,3 m 3 éves 

korban) 

eijk = a véletlen hiba hatása. 

 

Varianciakomponenseket becsültünk életkorra, a lóra és ló x életkor 

kölcsönhatásra a SAS VARCOMP eljárásal (2001). Az ismételhetőséget 

(repeatability) és a megismételhetőséget (reproducibility) a Jansen és mtsai, 

(1985) javaslata alapján az alábbi képlettel becsültük: 

ismételhetőség (r1)  = ( ) 2
ÖSSZES

2
LÓ*KOR

2
LÓ

/ σσ+σ  

megismételhetőség (r2) = 2
ÖSSZES

2
LÓ

/ σσ  

 

ahol:   2
LÓ

σ   = a lovak közötti variancia; 

  2
KOR*LÓ

σ  = a ló x életkor varianciakomponense; 

  2
ÖSSZES

σ  = 2
HIBA

2
KOR*LÓ

2
LÓ

σ+σ+σ , ahol 2
HIBAσ : a 
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hibavarancia. 

 

Az ismételhetőség az összes variancia azon hányada, mely a lovak, és a 

lovak közötti különböző életkorban megállapítható különbségéből ered. A 

British Standards Institution (1979) szerint az ismételhetőség ugyanazon 

körülmények között két egymást követő mérés közötti különbség 

mérőszáma. Jelen esetünkben a szögek közötti hasonlóság egy egyed két 

egymást követő ugrása között egy adott életkorban. A megismételhetőség a 

lovak közötti különbség okozta variaanciahányad. A British Standards 

Institution (1979) szerint a megismételhetőség egy egyed két különböző 

környezetben megállapított teljesítménye közötti különbség mérőszáma. 

Esetünkben ugyanazon egyed különböző életkorban mért szögei közötti 

hasonlósága. 
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5 EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

A kutatás eredményei 

A vizsgálatai eredményeket egyrészt a szelekciós módszer technikai 

elemeinek fejlesztéséből, másrészt 1 és 3 éves csikók ugrásainak, illetve a 

közöttük lévő összefüggések elemzéséből adjuk közre. 

A 11 évet meghaladó kutatásban több mint 100 csikót szerepeltettünk az 

előszelekciós módszer kiválasztásának valamelyik formájában. Ez alatt 

dolgoztuk ki azt a véglegesnek tekinthető beszoktató tréninget, amellyel a 

csikóévjáratok egyedei, mindössze egy fő ostoros segítségével tudnak 

dolgozni. A csikók feltűnően rövid idő alatt, 1 éves korban, napi 20 perces 

terheléssel 4 nap tréning után, 3 évesen szintén napi 20 perces terheléssel 18-

21 tréning-napot követően alkalmassá váltak a koncentrált, nyugodt, 

egyedenkénti munkavégzésre, illetve a mérések elvégzésére. Ebben a 

kísérleti folyamatban kiderült, hogy beosztó ugrás és oldalfal nélküli 

ugrófolyosóban általában könnyedén teljesítik az egyetlen oxerugrást, 

miközben a mozgásfelvevő kamerával csak így lehet használható 

felvételeket készíteni. Az ugrások elemzése azt mutatta, hogy alapvetően két 

fázis, bennük alfázisok különíthetők el a csikók ugrás alatti aktív, vagy 

passzív viselkedése alapján. Aktív viselkedés alatt a talajról induló, 

röppályát előkészítő, passzív viselkedés alatt a röppályát talajon keresztül 

befolyásolni már nem tudó folyamatot kell értenünk. Ezek tehát: 

I.fázis: azokat az elemeket tartalmazza, melyek az utolsó vágtaugrás / ügető 

lépés és az elrugaszkodás között a megváltozott lábsorrendből eredő 

elrugaszkodás előkészítéséből állanak / a röppálya aktív beállítása 

II.fázis: az elrugaszkodás és a landolás közötti időszak repülési 

pályagörbéhez alkalmazkodó korrekciós mozgásait mutatja / passzív repülés 

 

A kutatás során, a módszer technikai elemeinek fejlesztésével 
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párhuzamosan, kerestük azokat az ugrásra vonatkozó stíluselemeket, 

amelyekben szignifikáns különbséget találtunk az ugrásokon alig hibázó („j” 

csoport egyedei) és a gyakran hibázó („r” csoport egyedei) csoportok között. 

Fényt derítettünk a csikók különböző életszakaszában, vagyis 1 és 3 éves 

korában, állandónak tekinthető, jól mérhető tulajdonságokra is. Ezek 

megállapítása az előszelekció egyes elemének meghatározása miatt volt 

elengedhetetlen.  

Az ugrásban megjelölt 6 eseménypontnál (az alfázisoknál) /ezek a 

következők: 

− A mellső láb elrugaszkodás előtti alátámasztása. Ez a referencia 

pont (I/I) 

− A hátulsó lábak együttes, az elrugaszkodás előtti talajfogása. Ez a 

hajlító alfázis kezdete.(I/II) 

− A hátulsó lábak toló alfázisának kezdete. Ez a hajlító alfázis 

vége.(I/III) 

− A hátulsó lábak toló alfázisának vége, az elrugaszkodás. Ez a 

lebegés és a II. fázis kezdete. (II/I) 

− Lebegés a pályagörbe csúcsánál (II/II) 

− Mellső láb ugrás utáni talajfogása. Ez a landolás kezdete (II/III) 

fókuszba állítottuk, a meghatározó ugrás stílus elemek közötti eltéréseket, 

ezek ismételhetőségét, megismételhetőségét. 

 

A dolgozat célja előszelekciós módszer kifejlesztése, elkészítése, ezért a 

jobb érthetőség kedvéért az eredmények közlését nem szorítjuk kizárólag a 

kapott számsorok statisztikai elemzésére, hanem konkrét példákon keresztül 

mutatjuk be azokat az összefüggéseket, mozgás mintákat, melyek 

meghatározzák (erősítik, vagy elutasítják) gyakorlati szelekciós 

döntéseinket.  
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A tréning folyamán, de nem a felvételi napokon, az ugrás megközelítése 

ügetésből, és vágtából is lehetséges volt Az elkészített felvételekből 

megállapíthattuk az ugrás kivitelezéséhez szükséges lábsorrendek 

megváltozását.  

Vágtában az elugrás előtt alátámasztó belső elülső láb elrugaszkodása után 

nem csak a külső hátsó láb fog talajt, hanem nyugodt, normál iramú, nem 

kapkodó, koncentrált elugrás és megfelelő méretű akadály esetén a belső 

hátsó láb is vele egy időben éri el a talajt és az elrugaszkodás végéig, vagyis 

a lebegés kezdetéig együtt dolgoznak.  

Az akadálynak ügetésben történő megközelítése esetén az utolsó előtti 

ütemben az átellenes hátsó és az elülső láb egyszerre érinti a talajt. Az ügetés 

lebegési fázisa után azonban az akadály előtt már csak az alátámasztó elülső 

láb érinti a talajt, az ügetésben vele dolgozó hátulsó láb azonban kimarad és 

az elülső láb elrugaszkodása után a másik hátulsó lábbal együtt fog talajt. 

Innen a két hátulsó láb szintén együtt dolgozik. 

A kutatás során ismétlődően felvett, majd értékélt adatok alapján állíthatjuk, 

hogy az egyedek minden ugrásánál az ugróstílust alakító négy jelleg az, 

amelyik az egyedre jellemző, és gyakorlatilag nem változik az egyed élete 

során. Mind a négy jelleg már igen korán, az első mérési ciklusban, a csikók 

éves korában felismerhető és leírható. 

Az ugrást alakító négy jelleg együttesen alakítja ki az egyed ugróstílusát.  

Ezek: 

1. A bascule alakulása az elrugaszkodástól a pályagörbe csúcsáig. (II. 

fázis) 

2. A mellső láb könyék-lábtő-csüd hajlítottsága az elrugaszkodástól a 

pályagörbe csúcsáig, a landolás kezdetéig. (II. fázis) 

3. A külső csípőszöglet-mar képezte egyenes vízszintessel bezárt szöge 

alapján a törzs emelése a mellső láb elrugaszkodásától a hátulsó 

lábak talajfogásáig, illetve a toló alfázis kezdetéig (I. fázis) 
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4. A hátulsó lábak térd-csánk-csüd hajlítottsága elrugaszkodástól, de 

főleg a pályagörbe csúcsától, a mellső láb talajfogásáig. (II. fázis) 

 

5.1 Az ugróstílust alakító első jelleg: Bascule  

Kutatásaink eredményeként pontosíthatjuk a „bascule” fogalmát. 

A szó eredeti jelentése mérleg, illetve billenő szerkezet. A lovas 

szakirodalomban azonban az ugrás előtt és fölött kialakult testhelyzetet 

értjük alatta. Az ugróló kiválasztás, egyik legtöbbet hangoztatott 

megállapítása, hogy az ugrás fölött a ló legmagasabb pontja a mar legyen, 

tehát a ló ne „ejtse át” a hátát ugrás közben. Ehhez, a valóban mérlegszerű 

testhelyzethez, „ideális esetben” a maximálisan hajlított lábtővel párosuló 

vízszintesig felhúzott felkar szükséges. Méréseinkkel pontosítottuk a 

mozdulatot, ugyanis ezt a testhelyzetet a ló egyértelműen az I. fázis végén, 

az elrugaszkodáskor veszi fel és a landolás kezdetéig csökkenő mértékben 

(„egyenesedik”) megtartja. Ebben a helyzetben a jobb kézen dolgozó lónál a 

pályagörbe csúcsánál a lótest óramutató járásával megegyező irányú 

elfordulása (a súlypont körüli rotációja)  következtében néha valóban a mar a 

lebegő-repülő lótest legmagasabb pontja. 

 

A csikók basculejában mutatkozó markáns különbségek 

 

A mar legmagasabb pontjának a külső csípő szöglettel és a tarkóval bezárt 

szöge, az elrugaszkodás pillanata körül a legnagyobb, de aztán gyorsan 

közelít a 180 ˚-hoz, s ha a ló az ugrás II. fázisának kezdete után, illetve a 

pályagörbe csúcsánál már nem tartja ezt a formát, akkor a ló átejti a hátát, 

rossz bascule-val ugrik. (5.1.1. kép, 5.1.1. táblázat, 5.1.1. ábra,404-es ugrás) 
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10. képkocka 15. képkocka 

5.1.1. kép: Gidran Rasbeg I-12 (Sógorasszony) (r. csoport,) 3 éves kanca bascule alakulása 

az elrugaszkodáskor és a pályagörbe csúcsánál /404-es ugrás/ 

 

5.1.1. táblázat 

A 404-es ugrás alfázisainál mért hajlítottsági értékek fokokban 

Az ugrás 
kulcsmozzanatai 

Mellső láb 
alá-

támasztása 

Hátulsó lábak 
földet érése 

(hajl.alf.kezd.) 

Toló 
alfázis 
kezdete 

El-
rugaszkodás 

Pályagörbe 
csúcsa 

Mellső 
láb 

földet 
ér 

Külsőcsípőszöglet-
mar-tarkó által 
bezárt szög 

168 189 216 217 203 142 

Képkocka 
sorszáma 

1 4 8 10 15 22 
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5.1.1. ábra: 404-es ugrás. Gidran Rasbeg I-12 (Sógorasszony) bascule alakulása fokokban 

 

A jobb stílusban ugró és a keveset hibázó csoporthoz (j. csoport) tartozó 

Siglavy Bagdady Gidrán-7 (Polnyik) (5.1.2. kép, 5.1.2. táblázat, 5.1.2.ábra) 

külső csípőszöglet-mar-tarkó által bezárt szögének értékei mutatják, hogy a 3 

éves csikó a bascule kialakításának kezdetén, az I. fázisban, Gidran Razbeg 

I-12 (Sógorasszony)-hoz képest (r. csoport), kissé jobban meghúzott háttal, 

kissé kifejezettebb basculeval (217˚ helyett 220˚) jut el az elrugaszkodásig. 

A II. fázistól azonban basculeja érzékelhetően kifejezettebb lesz. Ez nem 

elsősorban a szignifikánsan nagyobb külső csípőszöglet-mar-tarkó által 

bezárt szög értékeiben jut kifejezésre, hanem a hosszabb ideig való 

megtartottságban, mivel szignifikáns különbséget a két csoport között csak a 

pályagörbe csúcsánál kaptunk. Ennek a két ugrásnak az esetében ezek az 

értékek a rosszul ugró – többet hibázó csikónál 203˚, a keveset hibázó – jól 

ugró csikónál pedig 214˚. Emiatt Siglavy Bagdady Gidrán-7 (Polnyik) 

basculeja látványosabb, mint a 404-es ugrást teljesítő három éves csikóé. 
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10. képkocka 16. képkocka 

5.1.2. kép: Siglavy Bagdady Gidran-7 (Polnyik) 3 éves herélt bascule alakulása az 

elrugaszkodáskor és a pályagörbe csúcsánál /837-es ugrás 

 

5.1.2. táblázat 

A 837-es ugrás alfázisainál mért hajlítottsági értékek fokokban 

Az ugrás 
kulcsmozzanatai 

Mellső láb 
alá-

támasztása 

Hátulsó lábak 
földet érése 

(hajl.alf.kezd.) 

Toló 
alfázis 
kezdete 

El-
rugaszkodás 

Pályagörbe 
csúcsa 

Mellső 
láb 

földet 
ér 

Külsőcsípőszöglet-
mar-tarkó által 
bezárt szög 

173 185 214 220 214 146 

Képkocka 
sorszáma 

1 4 8 10 16 21 
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5.1.2. ábra: 837-es ugrás. Siglavy Bagdady Gidran-7 (Polnyik) bascule alakulása fokokban 

 

Fontos tisztázni, a basculenak, mint jelenségnek, illetve mozgásformának a 

szerepét, az értékek alakulásában. A ló az akadály hibátlan átugrásakor úgy 

takaríthat meg energiát, ha súlypontját minél kisebb mértékben, tehát minél 

kevésbé emeli. Ezt, az I. fázisban az elrugaszkodás előtt, súlypontjának 

minél magasabban való hordásával (feligazítottság), majd -egyidejűleg a 

törzs I. fázisban történő emelésével- főleg az elég nagy súlyt jelentő, 

nyakának és fejének minél mélyebbre és előre helyezésével érheti el. A 

sikeres landoláshoz persze fontos, hogy a pályagörbe emelkedésének 

mérséklődésével arányosan a nyak és a fej előre, egyben lefele nyújtása is 

mérséklődjék. Ennek folytán az előre billenő lótesten a külsőcsípőszöglet-

mar-fültő által bezárt szög gyors 180˚alá csökkenése figyelhető meg. 

 

A bascule alakulásának elemzésekor a különböző csoportok között a 

következőket állapítottuk meg (5.1.3. táblázat). A bascule kifejezettsége az 

elrugaszkodás pillanatában a legnagyobb. Ezeken a pontokon nem találtunk 



 68 

szignifikáns különbséget a kevesebbet és a többet hibázók között, vagyis 

feltételezhetjük, hogy ennek a jellegnek nincs, vagy mérsékelt a szerepe az 

ugróképesség megnyilvánulásában. A csikók éves korában szignifikáns 

különbséget találtunk a ”j” és az „r” csoport egyedei között az elugrás előtt a 

mellső láb alátámasztásának pillanatában a külső csípőszöglet-mar tarkó által 

bezárt szög értékében. Ez a különbség adódhat a jól ugrók figyelmesebb 

ugrás előkészítéséből, a koncentráltabb és feszítettebb, nagyobb mértékű 

mellső láb általi törzsdőlés-szög változtatás előkészítéséből, illetve abból az 

ösztönös törekvésből, hogy súlypontjukat magasabb kezdeti szintről kelljen 

tovább emelniük. Bár nem mértünk szignifikáns különbséget, de ez a 

tendencia ennél a pillanatnál 3 évesen is megmaradt a csoportok között. Az 

adatok ismételhetősége és megismételhetősége ennél az alfázisnál kialakuló 

stíluselemnél mindkét korcsoportnál egyaránt jó, 0,53. A II. fázis kezdetéig, 

az elrugaszkodás pillanatáig szignifikáns, vagy tendenciózus különbséget 

nem találtunk a ”j” és az „r” csoportok között egyik életkorban sem. 

Elrugaszkodáskor a bascule kifejezettsége 1 éves korban mindkét csoportnál 

hasonló volt, ebben az alfázisban 3 évesen a kevesebbet hibázók basculeja 

kissé kifejezettebb volt a többet hibázókénál. Fontos azonban, hogy a 

pályagörbe csúcsánál szignifikáns különbséget mértünk mindkét életkorban 

a kevesebbet hibázók javára. Ezen a ponton mind 1, mind pedig 3 évesen 

kifejezettebb volt a kevesebbet hibázók basculeja (5.1.3.-5.1.4. képek), a 

többet hibázókéhoz képest (5.1.5.-5.1.6. képek). Az ismételhetőségi és 

megismételhetőségi értékek azonban alacsonyak, ami adódhat az alacsony 

egyed és vizsgálati számból. Mindezzel együtt ennek a jellegnek a 

pályagörbe csúcsánál végzett értékelése, alkalmas lehet az előszelekció 

sikeres folytatására, tehát méréseink szerint az ugróképességre a bascule 

megtartottságából (az elrugaszkodás és a pályagörbe csúcsa között) és nem a 

kifejezettségéből következtethetünk. 
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5.1.3. kép: Gidrán XXI-48 (Marci) (j. csoport) 1 és 3 éves kori ugrásai a II. fázis kezdetekor 
 

  
5.1.4. kép: Gidrán XXI-48 (Marci) (j. csoport) 1 és 3 éves kori ugrásai a pályagörbe 

csúcsánál 
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5.1.5. kép: Gidrán Rasbeg I-10 (Sirám) (r. csoport) 1 és 3 éves kori ugrásai a II. fázis 

kezdetekor 

 

  
5.1.6. kép: Gidrán Rasbeg I-10 (Sirám) (r. csoport) 1 és 3 éves kori ugrásai a pályagörbe 

csúcsánál 

 

A kapott eredmények azt mutatják, hogy a kevesebbet hibázó csikók az 

ugrás során valamivel hosszabb ideig tartják meg az egyáltalán nem (1 

évesen), vagy kissé (3 évesen) kifejezettebb basculejukat, többet hibázó 

társaiknál (5.1.3.-5.1.4. ábra). Powers és Harrison (2000) szintén 

különbséget állapított meg a jól és rosszul ugrók között a bascule alapján. A 

becsült variancia komponensek az ismételhetőségi, megismételhetőségi 

értékekkel együtt az 5.5.13. táblázatban láthatók.  
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5.1.3. táblázat 

A basculet alakító szögek legkisebb négyzetes átlaga és a középérték szórása 

korcsoportonként és ugrás minőségi csoportonként 

1-éves 3-éves 
Jó ugró Rossz ugró Jó ugró Rossz ugró Tulajdonság/kor 

átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás 
A mellső láb elrugaszkodás 

előtti alátámasztásakor  
166,1±2,41a 172,4±2,37b 171,3±2,42 175,8±2,41 

A hátulsó lábak 

elrugaszkodás előtti 

talajfogásakor  

186,1±2,47 188,2±2,40 187,6±2,51 187,9±2,48 

A hátulsó lábak toló 

alfázisának kezdetekor  
202,3±2,89 206,5±2,81 203,5±2,94 203,3±2,90 

A hátulsó lábak 

elrugaszkodásakor  
210,8±2,23 211,1±2,16 210,0±2,27 206,7±2,24 

Lebegés a pályagörbe 

csúcsánál  

206,7 ± 

2,60a 

198,1 ± 

2,51b 

209,3 ± 

2,35a 

203,2 ± 

2,30b 

Mellső láb ugrás utáni 

talajfogásakor  
148,5 ± 2,63 148,0 ±2,52 151,9 ± 2,70 151,2 ± 2,64 

a-b: korcsoporton belül a különböző betűvel jelzettek P<0,05 szinten szignifikánsan 

különböznek egymástól. (-) a szög 360°-tól való eltérése.  
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5.1.3. ábra: A bascule kifejezettségének alakulása 1 éves életkorban a kevesebbet és a többet 

hibázó csoportok között 
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hibázó csoportok között 
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5.2 Az ugróstílust alakító második jelleg: a mellső láb könyék-lábtő-

csüd hajlítottsága 

A jelleg igen jól látható, sőt látványos is, ezért könnyű túlértékelni szerepét. 

Állításunkat alátámasztandó számításaink szerint ez a mozdulat nem fejezi ki 

a csikók ugróképességét, viszont az egyedre jellemzően megmarad (az I 

fázis toló alfázisától kezdve ismételhetősége jó, vagy közepes), így fontos 

karaktere az ugrásnak.(5.2.7.-5.2.8. kép) 

 

   
5.2.7. kép: Különböző ugrásokon Siglavy Bagdadi Gidrán-2 (Rokokó) (j. csoport) 3 éves 

kanca lábtő hajlítottsága a II. fázis kezdetekor 

 

   
5.2.8. kép: Különböző ugrásokon Gidrán XVI-111 (Sármány) (j.csoport) 3 éves mén lábtő 

hajlítottsága a II. fázis kezdetekor 

 

Az ugróstílust alakító jelleg bemutatását mindkét csoport egy-egy egyedének 

ugrásán keresztül szemléltetjük. (5.2.9. kép, 5.2.4. táblázat, 5.2.5. ábra), 

illetve (5.2.10.kép, 5.2.5. táblázat, 5.2.6. ábra) 
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11.képkocka 16. képkocka 

5.2.9. kép: Siglavy Bagdady Gidran-2 (Rokokó)(j. csoport) 3 éves kanca lábtő hajlítottsága 

az elrugaszkodáskor és a pályagörbe csúcsánál 

 

5.2.4. táblázat 

Az 1211-es ugrás alfázisainál mért hajlítottsági értékek fokokban 

Az ugrás 
kulcsmozzanatai 

Mellső láb 
alá-

támasztása 

Hátulsó lábak 
földet érése 

(hajl.alf.kezd.) 

Toló 
alfázis 
kezdete 

El-
rugaszkodás 

Pályagörbe 
csúcsa 

Mellső 
láb 

földet 
ér 

Lábtő hajlítottság 
fokokban 

175 130 54 34 84 169 

Képkocka 
sorszáma 

1 4 7 11 16 28 
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5.2.5. ábra: 1211-es ugrás. Siglavy Bagdady-2 (Rokokó) lábtő hajlítottsága fokokban 

 

A grafikon elemzéséből kitűnik, hogy Siglavy Bagdady Gidran-2 (Rokokó) 

lábtő hajlítottsága legkifejezettebb az elrugaszkodás pillanatában, majd a 

mellső lábak kezdenek egyenesedni és a pályagörbe csúcsánál a lábtő 

hajlítottsága csak 84˚.  

 

A többet hibázó csoportba sorolt Gidrán Rasbeg I-13 (Makramé) lábtő 

hajlítottságának értékei hasonlóak a keveset hibázó csoportba tartozó Siglavy 

Bagdady-2 (Rokokó) értékeihez. Az elrugaszkodáskor mért 41˚ a pályagörbe 

csúcsánál 91˚-ra nyílik. 

Megállapítható, hogy az elrugaszkodás pillanata körül alakul ki ebben a 

stílus elemben a leghajlítottabb állapot. 

 



 76 

  

  
11. képkocka 17. képkocka 

5.2.10. kép: Gidrán Rasbeg I-13 (Makramé)(r. csoport) 3 éves kanca lábtő hajlítottsága 

elrugaszkodáskor és a pályagörbe csúcsánál 

 

5.2.5. táblázat 

A 630-as ugrás alfázisainál mért hajlítottsági értékek fokokban 

Az ugrás 
kulcsmozzanatai 

Mellső láb 
alá-

támasztása 

Hátulsó lábak 
földet érése 

(hajl.alf.kezd.) 

Toló 
alfázis 
kezdete 

El-
rugaszkodás 

Pályagörbe 
csúcsa 

Mellső 
láb 

földet 
ér 

Lábtő hajlítottság 
fokokban 

183 78 53 41 91 175 

Képkocka 
sorszáma 

1 6 8 11 17 22 
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5.2.6. ábra: 630-as ugrás. Gidrán Rasbeg I-13 (Makramé) lábtő hajlítottsága fokokban 
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5.2.7. ábra: 1 és 3 éves csikók (mindkét ugrásminőség csoportból) lábtő-hajlítottságának 

alakulása az ugrások alfázisaiban. 

 

Bár semelyik életkorban sem kaptunk szignifikáns különbséget a csoportok 
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eme jellegének az elemzésekor, mégis tendenciájában egyértelmű, hogy a 

csikók 1 éves korukban kevésbé hajlított lábtővel ugranak, mint 3 évesen. 

(5.2.7. ábra) 

 

A kevesebbet hibázók 1 éves korban 9,7˚-al, 3 éves korban pedig 7,6˚-al 

nyitottabb lábtő szöggel (hajlítottsággal) ugrottak, mint a többet hibázók a 

hátsó lábpár I. fázisbani talajfogásának pillanatában. Ez a különbség a nagy 

szórás miatt azonban 5%-os szinten nem bizonyult szignifikánsnak (5.2.6. 

táblázat).  

 

5.2.6. táblázat 

A lábtőhajlítottságot kifejező szögek legkisebb négyzetes átlaga és a középérték szórása 

korcsoportonként és ugrás minőségi csoportonként 

1-éves 3-éves 
Jó ugró Rossz ugró Jó ugró Rossz ugró Tulajdonság/kor 

átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás 
A mellső láb elrugaszkodás 

előtti alátámasztásakor  
173,3 ± 2,65 171,3 ± 2,57 168,6 ± 2,70 170,1 ± 2,66 

A hátulsó lábak 

elrugaszkodás előtti 

talajfogásakor  

113,5 ± 4,51 103,8 ± 4,34 102,2 ± 4,62 94,6 ± 4,53 

A hátulsó lábak toló 

alfázisának kezdetekor  
70,8 ± 4,52 69,2 ± 4,41 62,5 ± 4,58 66,1 ± 4,53 

A hátulsó lábak 

elrugaszkodásakor  
66,1 ± 5,13 64,5 ± 5,03 53,5 ± 5,18 53,8 ± 5,13 

Lebegés a pályagörbe 

csúcsánál  
86,5 ± 5,90 93,0 ± 3,68 64,6 ± 5,94 64,6 ± 5,91 

Mellső láb ugrás utáni 

talajfogásakor  
169,3 ± 1,80 167,9 ± 1,76 166,7 ± 1,81 167,5 ± 1,80 

 

A táblázat eredményeiből kitűnik, hogy még tendenciájában sem 

beszélhetünk a kevesebbet hibázó csikók zártabb, felhúzottabb mellső lábbal 
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történő ugráskivitelezéséről. Nem találtunk összefüggést az ugró képesség és 

a lábtő hajlítottság között. Véleményünk szerint életkorcsoporton belül a 

lábtő hajlítottságának mértéke nem az ugróképességtől, hanem elsősorban az 

akadály magasságától függ. Megállapítottuk, hogy a lábtő hajlítottságának 

mértéke mérési cikluson belül is erősödik az akadály méretének 

növekedésekor. Mi olyan tesztmagasságot választottunk méréseink 

elemzéséhez, amely magasságot még mindkét ugrásminőségi csoport 

teljesíteni tudott, ezzel együtt már elég magasak voltak az akadályok ahhoz, 

hogy az ugrásoknál a csikók korrekciós mozdulatait, ezen keresztül, azok 

ugróképességét megítélni tudjuk.  Ezzel a módszerrel a lábtőhajlítottság 

vonatkozásában nem találtunk különbséget az ugrásminőségi csoportok 

között. Ezt az eredményt erősíti a nemzetközi lovassportban szerzett 

tapasztalatunk is. Jóllehet, az elemzéseket az 1,2-1,3m-es 

akadálymagasságokon végeztük, ezeken kívül rendelkezésre állnak olyan 

felvételek is, ahol csikók 1,6-m-es akadálymagasságot ugranak. Ezek alapján 

megfogalmazhatjuk, hogy a nagy ugróképességgel rendelkező lovak 

lábtőhajlítottságának mértéke is fokozódik az akadály magasságának 

növekedésével. Ennek ellenére sem mindig zárt szögeléssel (felhúzott mellső 

lábakkal) ugranak ezek a lovak. A jelleg kifejezettsége az akadály méretének 

növekedésekor inkább az egyed érzékenységéből, az ütésből adódó fájdalom 

elkerülésének kényszeréből adódik, ami szintén nagyon fontos tulajdonság. 

Erre utalnak a különböző bárolási technikák is, amelyek sokszor brutális 

fájdalomokozással teszik figyelmesebbé az ugró lovat, ideig-óráig elérve a 

lábtő hajlítottságának javulását. Nyilvánvaló, hogy ezekkel az eljárásokkal 

nem lehet javítani semelyik ló ugró képességét sem, annak ellenére, hogy a 

lábtő hajlítottsága javul. A mellső láb munkájára, az elrugaszkodási 

intenzitására éppen ezért véleményünk szerint nem a maximális lábtő 

hajlítottságból, hanem az I. fázisban a törzs dőlésszögének változásából 

következtethetünk. Ezért gondoljuk úgy, hogy ez a stíluselem nem kaphat 
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szerepet a korai szelekcióban. A becsült variancia komponensek az 

ismételhetőségi, megismételhetőségi értékekkel együtt az 5.5.13. táblázatban 

láthatók.  

 

5.3 Az ugróstílust alakító harmadik jelleg: A törzs, lényegében a 

súlypont emelése  

Az I.fázis kétségkívül legfontosabb feladata, az alátámasztó mellső láb 

elrugaszkodása által a törzs ugráshoz szükséges dőlés-szögének kialakítása. 

Azért nem beszélhetünk csupán súlypont-emelésről, mert a jelentős súlyt 

kitevő fej és a nyak mozgatásával (többnyire előre és lefele nyújtásával) 

törekszik a ló ideális súlypontjának minél kisebb mértékű emelésére. Ebben 

a fázisban megfigyelhető a jobb kézen dolgozó lónál a testnek felfele és 

hátrafele, lényegében az óramutató járásával ellentétes irányú elmozdulása 

(rotációja). A fázis fő célja annak az ideális helyzetnek a kialakítása, ami a 

súlypont és az alátámasztó elrugaszkodó hátulsó lábpár között a kívánatos 

röppálya eléréséhez kell. 

Ez a mozdulatrész gyakorlatilag az alátámasztó mellső láb elrugaszkodási 

erejét, intenzitását mutatja. A súlypont pályagörbéjére ható mellső és hátulsó 

végtagok elrugaszkodási intenzitásának különbözősége meghatározza az 

egyedek ugróstílusát és képességét. (Barrey és mtsai. 1997). Ez egybecseng 

Cassiat és mtsai. (2004) megfigyeléseivel is, akinek kutatásai szerint a 

súlypont pályagörbéje a gyengébben ugróknál laposabb ívet ír le az akadály 

fölött, Ez az eredmény származhat a végtagok elugrási intenzitásából. 

 

A súlypont emelkedésének becsléséhez a törzs dőlésszögének változásával 

(külső csípőszöglet-mar vízszintessel bezárt szöge) közelítünk. Ennek a 

változásnak az ugrás referencia pontjától (elülső láb törzs alátámasztásától), 

a hátulsó lábak talajfogásáig (illetve a toló alfázis kezdetéig) van szerepe a 
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mellső láb súlypont emelő képességének a megállapításában. Ez az előző két 

karakternél jóval nehezebben megítélhető jelleg, hiszen még 

hangsúlyosabban függ a ló sebességétől, az akadály méreteitől, a ló 

elengedettségétől, az elugrási távolságtól. Megállapításunk szerint, ez az 

egyik leghangsúlyosabb mozdulat, amelyben megmutatkozik a csikók 

ugróképessége és ugráskapacitása. Bár ennek a jellegnek a demonstrálása a 

legnehezebb, mégis, az ugróstílust alakító többi jelleghez hasonlóan, itt is 

egy többet (5.3.11. kép, 5.3.7. táblázat, 5.3.8. ábra) és egy kevesebbet hibázó 

(5.3.12. kép, 5.3.8. táblázat, 5.3.9. ábra) egyed ugrásain keresztül szeretnénk 

állításainkat szemléltetni. 

 

Gidran Rasbeg I-10 (Sába) – méréseink szerint – nem rendelkezik kimagasló 

ugróképességgel, ami – bár megfelelő basculeval és kitűnően hajlított elülső 

lábakkal ugrik – leginkább a törzs emelkedésének nem kielégítő 

intenzitásában, ezáltal az elülső lábak nem megfelelő elrugaszkodási 

erejében mutatkozik meg.  
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9. képkocka 11. képkocka 

5.3.11. kép: A törzs dőlésszögváltozásának különbségei a hajlító alfázis végén és az elugrás 

pillanatában a többet hibázó (r) csoport egyik egyedénél /Gidrán Rasbeg I-10 (Sába) 

(r.csoport) 3 éves kanca ugrása (517-es ugrás)/ 

 

5.3.7. táblázat 

Az 517-es ugrás alfázisainál mért értékek fokokban 

Az ugrás 
kulcsmozzanatai 

Mellső láb 
alá-

támasztása 

Hátulsó lábak 
földet érése 

(hajl.alf.kezd.) 

Toló 
alfázis 
kezdete 

El-
rugaszkodás 

Pályagörbe 
csúcsa 

Mellső 
láb 

földet 
ér 

A vízszintesnek a 

törzsemelkedéssel 

bezárt szöge 

14 27 42 39 24 -11 

Képkocka 

sorszáma 
1 6 9 11 15 23 
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5.3.8. ábra: Gidran Rasbeg I-10 (Sába) törzsemelkedése fokokban /517-es ugrás/ 

 

Az elülső alátámasztó láb elrugaszkodásának következtében a törzs 

dőlésszöge 14˚-ról 27 ˚-ra változott. A hátulsó lábak talajfogásától, a hajlító 

alfázis végéig ez az érték 42˚ -ra nőtt, ami a hátsó lábpár súlypont mögötti 

alátámasztása miatt a hát megfeszítéséből és a fartájék-medence tájék 

súlypont irányába tolásából ered, ezáltal növekszik a törzs felemelkedésének 

szöge.  

Az elrugaszkodás végéig – tehát a toló alfázis alatt, a hátsó lábak 

elrugaszkodásának eredményeképpen – ez a szög 39˚ -ra mérséklődik. Így 

összességében az elülső lábak munkájának köszönhetően a törzs dőlésszöge 

13˚ illetve 28˚-ot változott. A hátulsó lábak elrugaszkodási ereje az I. 

fázisban nem növelte ezt az értéket, sőt csökkent a törzs dőlésszöge. 

 

Másik példánk a kiemelkedő ugróképességű Gidran XXI-48 (Marci). 
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8. képkocka 13. képkocka 

5.3.12. kép: A törzs dőlésszög-változásának különbségei a hajlító alfázis végén és az elugrás 

pillanatában a kevesebbet hibázó (j) csoport egyik egyedénél /Gidrán XXI-48 (Marci) 3 éves 

mén ugrása (680-as ugrás)/ 

 

5.3.8. táblázat 

A 680-as ugrás szögváltozásainál mért értékek fokokban 

Az ugrás 
kulcsmozzanatai 

Mellső láb 
alá-

támasztása 

Hátulsó lábak 
földet érése 

(hajl.alf.kezd.) 

Toló 
alfázis 
kezdete 

El-
rugaszkodás 

Pályagörbe 
csúcsa 

Mellső 
láb 

földet 
ér 

A vízszintesnek a 

törzsemelkedéssel 

bezárt szöge 

14 33 50 47 25 -19 

Képkocka 

sorszáma 
1 5 8 13 18 28 
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5.3.9. ábra: Gidran XXI-48 (Marci) törzsemelkedése fokokban /680-as ugrás/ 

 

Az elülső alátámasztó láb elrugaszkodásának következtében a törzs 

dőlésszöge 14˚-ról 33˚-ra növekedett, ami intenzívebb elülső lábmunkát 

mutat. A hátulsó lábak talajfogásától a hajlító alfázis végéig ez az érték 50˚-

ra nőtt, ami itt is a hát megfeszítéséből és a fartájék-medence tájék súlypont 

irányába tolásából ered. Ennek következtében nő a törzs felmeredésének 

szöge. Az elrugaszkodás végéig – tehát a toló alfázis alatt, a hátulsó lábak 

elrugaszkodásának eredményeképpen – ez a szög 47˚ -ra mérséklődik. Így 

összességében az elülső lábak munkája következtében a törzs dőlésszöge 19˚ 

illetve 36˚-ot változott.  

Annak ellenére, hogy szignifikáns különbséget az ugrások egyetlen 

alfázisában sem mértünk, megállapíthatjuk, hogy a kevesebbet hibázó 

csikóknál az ugrás minden pillanatában, - a I.fázis toló alfázisának kezdetéig 

valószínűleg éppen a mellső láb elrugaszkodási intenzitásának  

köszönhetően-, mindkét életkorban nagyobb volt a mar – külső csípőszöglet 
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képezte egyenes által a vízszintessel bezárt szög, mint a többet hibázók 

esetében. (5.3.9. táblázat) (5.3.10-5.3.11. ábra)  
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5.3.10. ábra: Az 1 éves csikók törzsdőlés-szögének alakulása az ugrások alfázisaiban. 
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5.3.11. ábra: A 3 éves csikók törzsdőlés-szögének alakulása az ugrások alfázisaiban. 
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Ezek a különbségek tendenciájukban hívják fel a figyelmet ennek, az 

ugróstílust alakító jellegnek a jelentősségére.  

Ezekből a szögalakulásokból következik az is, hogy a többet hibázó („r”) 

csoport egyedei laposabb íven ugrották az akadályokat.  

 

5.3.9. táblázat 

A külsőcsípőszöglet-mar vízszintessel bezárt szögének legkisebb négyzetes átlaga és a 

középérték szórása korcsoportonként és ugrás minőségi csoportonként 

1-éves 3-éves 
Jó ugró Rossz ugró Jó ugró Rossz ugró Tulajdonság/kor 

átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás 
A mellső láb elrugaszkodás 

előtti alátámasztásakor  

  12,6 ± 1,02   12,4 ± 0,99   11,3 ± 1,03   10,9 ± 1,02 

A hátulsó lábak 

elrugaszkodás előtti 

talajfogásakor  

  32,9 ± 1,12   31,2 ± 1,08   30,1 ± 1,14   28,9 ± 1,12 

A hátulsó lábak toló 

alfázisának kezdetekor  

  45,5 ± 1,16   44,8 ± 1,13   44,2 ± 1,17   42,6 ± 1,16 

A hátulsó lábak 

elrugaszkodásakor  

  43,2 ± 1,25   40,9 ± 1,24   41,4 ± 1,26   39,2 ± 1,25 

Lebegés a pályagörbe 

csúcsánál  

  27,2 ± 1,28   25,4 ± 1,26   25,9 ± 1,28   24,3 ± 1,28 

Mellső láb ugrás utáni 

talajfogásakor  

 -13,9 ± 2,55  -10,9 ± 2,51  -17,9 ± 2,57  -12,9 ± 2,55 

 

A becsült variancia komponensek az ismételhetőségi, megismételhetőségi 

értékekkel együtt az 5.5.13. táblázatban láthatók. 

 

5.4 A negyedik ugróstílust alakító jelleg: A térd-csánk-csüd 

hajlítottsága 

Ez a jelleg, egybecsengve Van den Bogert és mtsai. (1994) és Bobbert és 
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mtsai. (2005) eredményeivel, a hátulsó lábak elrugaszkodási intenzitásának 

kifejezője. Állításunk szerint a hátulsó lábak elrugaszkodása minden 

bizonnyal az egyik legfontosabb tényező a ló ugróképességének 

megnyilvánulásában. Megállapítottuk, hogy minden csikó igyekszik az 

akadály nagyságához, a sebességhez és az elugrási távolsághoz tartozó 

ideális helyzetet megtalálni az elrugaszkodó hátulsó lábpár és a súlypont 

között. 

Egy évtizedes kutatási eredményeink alapján okkal jelenthetjük ki, hogy az 

elrugaszkodott, tehetetlenül repülő ló-test állandó, finom korrekciókkal 

követi az elugrási távolságtól, az akadály nagyságtól és a lendülettől függő 

ideális röppályát. A II. fázisban a jobbkézen dolgozó ló testének az 

óramutató járásával megegyező elfordulását figyelhetjük meg. A 

vízszintessel bezárt szög változásának gyorsasága függ a hátulsó lábaknak a 

súlyponthoz viszonyított helyzetétől és az elrugaszkodás intenzitásától, mert 

a hátulsó elrugaszkodó lábpár a lovat nem az emelkedő súlypont alatt 

támasztja meg. Kutatásaink szerint az elrugaszkodási erő korrigálására és a 

repülés közbeni lótest elfordulás (rotáció) gyorsaságának szabályozására 

nyújtják hátra lefelé, vagy húzzák maguk alá a csikók az ugrás során 

csüdjüket, ezáltal befolyásolva csánkjuk hajlítottságát. Galloux (1997) 

szerint is az elrugaszkodás után, az ugrás lebegési fázisában megfigyelhető a 

különböző testrészeknek a rotáció gyorsaságát befolyásoló korrekciós 

mozgása. Az, hogy a hátsó lábpár csüdizülete a marhoz képest milyen 

pályagörbét ír le, illetve a csánk mennyire hajlított, függ az elrugaszkodás 

intenzitásától, ami egyben minőségi különbséget tesz a csikók között. 

Az elrugaszkodó hátulsó lábpár elrugaszkodási intenzitásának jelentősségét a 

csánk hajlítottságán keresztül vizsgáltuk. Ezt a stíluselemet is egy 

kevesebbet és egy többet hibázó csikó ugrásán keresztül mutatjuk be. 
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15. képkocka 25. képkocka 

5.4.13. kép: Gidrán Rasbeg I-4 (Nepomuk) három éves mén (474-es ugrás) 

 

Erőteljesen elrugaszkodó, a rotációt fékező Gidrán Rasbeg I-4 (Nepomuk) 

három éves mén (j. csoport) 474-es ugrásán keresztül szeretnénk bemutatni a 

csánk hajlítottságának az egyed ugróstílusában betöltött szerepét (5.4.13.kép, 

5.4.10. táblázat, 5.4.12. ábra). A képek az ugró csikót a pályagörbe csúcsánál 

és a mellső láb földet érésekor ábrázolják. 

 

5.4.10. táblázat 

A 474-es ugrás szögváltozásainál mért értékek fokokban 

Az ugrás 
kulcsmozzanatai 

Mellső láb 
alá-

támasztása 

Hátulsó lábak 
földet érése 

(hajl.alf.kezd.) 

Toló 
alfázis 
kezdete 

El-
rugaszkodás 

Pályagörbe 
csúcsa 

Mellső 
láb 

földet 
ér 

A csánk 

hajlítottsága 

fokokban 

91 146 122 156 121 122 

Képkocka 

sorszáma 
1 6 8 11 15 25 
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5.4.12.ábra: Gidrán Rasbeg I-4 (Nepomuk) elugrási intenzitása fokokban /474-es ugrás/ 

 

Gidrán Rasbeg I-12-4 (Nepomuk) kitűnő ugróképességgel rendelkező 

ménünk az elrugaszkodás után, a pályagörbe csúcsánál 121˚-os térd-csánk-

csüd szögelléssel repül. Ettől a pillanattól a landolás mellső láb 

talajfogásának pillanatáig ez az érték kisebb korrekciós ingadozást követően 

tovább nő.  

 

Gidran Rasberg I-10 (Sirám) gyengén elrugaszkodó, a rotációt gyorsítani 

próbáló 3 éves csikó (r. csoport). A 496-os ugrás képei a pályagörbe 

csúcsánál és a mellső láb landolásának pillanatában mutatják a 

mozgássort.(5.4.14.kép, 5.4.11. táblázat, 5.4.13. ábra) 
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17. képkocka 25. képkocka 

5.4.14. kép: Gidran Rasberg I-10 (Sirám) 3 éves csikó (496-os ugrás) 

 

5.4.11. táblázat 

A 496-os ugrás alfázisainál mért hajlítottsági értékek fokokban 

Az ugrás 
kulcsmozzanatai 

Mellső láb 
alá-

támasztása 

Hátulsó lábak 
földet érése 

(hajl.alf.kezd.) 

Toló 
alfázis 
kezdete 

El-
rugaszkodás 

Pályagörbe 
csúcsa 

Mellső 
láb 

földet 
ér 

A csánk 

hajlítottsága 

fokokban 

68 145 103 125 98 74 

Képkocka 

sorszáma 
1 5 8 10 17 25 
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5.4.13. ábra: Gidran Rasberg I-10 (Sirám) elugrási intenzitása fokokban /496-os ugrás/ 

 

Gidran Rasberg I-10 (Sirám)(r. csoport), hogy fönn tudja tartani az ugrása 

röppályájához tartozó ideális testhelyzetét, kénytelen súlypontjához közelebb 

húzni a hátsó lábait, emiatt lényegesen hajlítottabb csánkkal repül az ugrás 

II. fázisában, mint a korábban elemzett 474-es ugrást végrehajtó csikó. A 

pályagörbe csúcsánál mért 98˚-os hajlítottság a mellső láb landolásáig 74˚-ra 

csökken tovább.  

Az ideális pozícióban befejezhető landolás érdekében Gidran Rasbeg I-4 

(Nepomuk) ménünknek az erőteljes elrugaszkodás következtében fékeznie (s 

nem gyorsítania) kell a II. fázisban lezajló, az óramutató járásával 

megegyező elfordulását. Ezért nem szükséges hátulsó lábainak maga alá 

húzása, hanem pálya görbéjének csúcsán, ellentétben Gidran Rasbeg I-10 

(Sirám) 98˚-os csánk-hajlítottságával, 121˚-os csánk-hajlítottsággal repülhet. 

A landolás előtti ballanszírozó korrekciók miatt, a rotációt tovább fékező 

Gidran Rasbeg I-4 (Nepomuk) csánk-hajlítottsága nemhogy nem növekszik 

tovább (mint Sirámnál), hanem éppenséggel csökken (tehát a csánk kinyílik) 
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így a landolás előtt már 122 fok körüli értéket mutat. Ez a II. fázis végén, a 

landolás előtti jellemző csánk megtartottság csak a jó ugróképességgel 

rendelkező, nagy elrugaszkodási intenzitással ugró csikókra jellemző. Emiatt 

ezeknek a csikóknak a hátsó csüdjeik pályagörbéje nagyobb ívet ír le, mint a 

rosszul ugró csikóké.  

 

A statisztikai elemzésekből megállapítottuk, hogy a csánk hajlítottsága az 

általunk leginkább fontosnak tartott eseménypontoknál az alábbiak szerint 

alakult.  

Az elugrás előtti mellső láb alátámasztásának pillanatában szignifikáns 

különbséget mértünk mindkét életkorban. Érdekes eredmény, hogy a „j” 

csoport egyedei kisebb csánkhajlítottsággal (aktívabb csánkkal) érkeznek az 

I fázisba. Ez a különbség szignifikánsan nem, de tendenciájában az 

elrugaszkodásig megmarad, megerősítve azt a feltételezésünket, hogy ezek a 

lovak törekednek az ugrás I. fázisában súlypontjuk minél magasabban való 

hordására. Éves korban a pályagörbe csúcsánál tűnik el ez a különbség. 

Innen a landolás pillanatáig megfordul ez a tendencia, és a ”j” csoport 

egyedeinél az „r” csoport egyedeihez képest azt észleljük, hogy a csánk 

lassabban záródik. (5.4.14. ábra) Ez a jelleg az életkor előrehaladtával 

erősödik és 3 éves korban már szignifikáns különbséget kapunk a landolás 

pillanatában mért csánk hajlítottságra. A kevesebbet hibázó csikók a mellső 

láb landolásának pillanatához kisebb csánkhajlítottsággal érkeznek. (5.4.15. 

ábra) 

3 évesen számottevő különbséget mértünk a pályagörbe csúcsánál is a csánk 

hajlítottságra a 2 csoport között. 
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5.4.14. ábra :A csánk hajlítottságának alakulása 1 éves életkorban a ”j” és az „r” csoportok 

között 

 

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

130,00

140,00

150,00

160,00

A mellső láb
elrugaszkodás előtti
alátámasztásakor 

A hátulsó lábak
elrugaszkodás előtti

talajfogásakor 

A hátulsó láb toló
alfázisának
kezdetekor 

A hátulsó lábak
elrugaszkodásakor 

Lebegés a
pályagörbe csúcsánál 

Mellső láb ugrás
utáni talajfogásakor 

Az ugrás alfázisai

H
aj

lí
to

tt
sá

g 
fo

k
ok

b
an

3 éves jó ugró 3 éves rossz ugró  
5.4.15. ábra: A csánk hajlítottságának alakulása 3 éves életkorban a „j” és az „r” csoportok 

között 



 95 

5.4.12. táblázat 

A térd-csánk-csüd hajlítottság legkisebb négyzetes átlaga és a középérték szórása 

korcsoportonként és ugrás minőségi csoportonként 

1-éves 3-éves 
Jó ugró Rossz ugró Jó ugró Rossz ugró Tulajdonság/kor 

átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás 
A mellső láb elrugaszkodás előtti 

alátámasztásakor  

102,5 ± 3,59a 116,7 ± 3,49b   97,5 ± 3,05a 105,5 ± 2,99b 

A hátulsó lábak elrugaszkodás 

előtti talajfogásakor  

144,9 ± 1,81 146,1 ± 1,76 142,3 ± 1,84 145,1 ± 1,82 

A hátulsó lábak toló alfázisának 

kezdetekor  

125,6 ± 2,61 131,8 ± 2,57 121,6 ± 2,64 126,5 ± 2,62 

A hátulsó lábak 

elrugaszkodásakor  

154,8 ± 1,03 157,1 ± 0,99 153,9 ± 1,06 154,0 ± 1,03 

Lebegés a pályagörbe csúcsánál  125,9 ± 4,88 126,7 ± 4,76 122,1 ± 4,95 114,4 ± 4,89 

Mellső láb ugrás utáni 

talajfogásakor  

  85,2 ± 4,74   83,1 ± 4,67   91,7 ± 4,79a   69,6 ± 4,75b 

a-b:korcsoporton belül a különböző betűvel jelzettek P<0,05 szinten szignifikánsan 

különböznek egymástól. (-) a szög 360°-tól való eltérése.  

 

Noha nincs mindig szignifikáns különbség, és az eredmények 

ismételhetősége is alacsony, de a kevesebbet hibázó csikók csánk 

hajlítottságának szögváltozása az elrugaszkodástól kezdve, vagyis az ugrás 

II. fázisában, kisebb a többet hibázókéhoz képest.  

Első életévük betöltésének tájékán a kevesebbet hibázó csikók 

csánkhajlítottságának szögváltozása az elrugaszkodás és a mellső láb 

landolása között 69.6˚. Ugyan ebben a szituációban a többet hibázók 

korrekciós csánkhajlítottság szögváltozása 74˚. Ez a tendencia az életkor 

előre haladásával jelentősen erősödik. 3 évesen a kevesebbet hibázók 

csánkhajlítottság szögváltozása az elrugaszkodás és a mellső láb landolása 

között 62,2˚. A 3 éves „r” csoport között ez az érték 84,4˚. Ezekből az 

eredményekből következik az is, hogy 3 évesen a pályagörbe csúcsa és a 

mellső láb talajfogása közötti időszakban, a kevesebbet hibázó csikók 
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nyújtottabban tartott csánkjának szögváltozása kisebb, a többet hibázó 

csikók zártabb csánkjának jelentősebb a további záródása. Az I fázis mellső 

láb elrugaszkodásától a II fázis mellső láb landolásáig mért csánk 

hajlítottsági különbségekben még számottevőbb különbséget találtunk a 2 

csoport között, mindkét életkorban. 1 évesen a „j” csoport egyedeinél ez az 

érték 17,3˚, ami 3 éves korra 5,8˚-ra mérséklődik. A többet hibázóknál ez a 

különbség 1 évesen 33,6˚, 3 évesen pedig 35,9˚-ra növekszik.(5.4.12. 

táblázat) 

 

A becsült variancia komponensek az ismételhetőségi, megismételhetőségi 

értékekkel együtt az 5.5.13. táblázatban láthatók. 

 

5.5 Az ugróstílust alakító jellegek szögváltozásaiból becsült variancia 

komponensek értékeinek alakulása 

Az ugróstílust alakító jellegek szögváltozásaiból becsült variancia 

komponensek az ismételhetőségi, megismételhetőségi értékekkel együtt az 

5.5.13. táblázatban láthatók. A legnagyobb ismételhetőségi értéket (r1=0,64) 

a külső csípőszöglet-mar vízszintessel bezárt szöge és a bascule alakulása a 

mellső láb landolásának pillanatában mértünk. A mért szögállásokat az 

életkor lényegesen nem befolyásolta s alacsony illetve közepes 

megismételhetőséggel jellemezhetők. A mellső láb talajfogási szakaszában 

minden szög esetében magas ismételhetőséget állapítottunk meg 

korcsoporton belül. Ez, az egyedek egyik jellemző tulajdonságaként 

értelmezhető. A pályagörbe csúcsánál két szög, a külsőcsípőszöglet-mar 

vízszintessel bezárt szöge és a lábtő hajlítottság értékeinek ismételhetősége 

közepes (0,57 és 0,52). Meg kell említenünk, hogy több esetben nem 

tapasztaltunk ló x életkor kölcsönhatást, tehát a lovak közötti különbség nem 

változik életkoronként. A legmagasabb megismételhetőséget a bascule 



 97 

esetében, a mellső láb (alátámasztása) elrugaszkodása fázisban állapítottunk 

meg (0,53). Ezt a külső csípőszöglet-mar vízszintessel bezárt szöge a 

pályagörbe csúcsánál követte.(0,48). Santamaria és mtsai (2004) kisebb 

különbséget tapasztalt ugyanazon ló egymást követő ugrásai között, mint 

különböző lovak ugrásai között olyan jellemzőkben, melyekkel a lovak 

ugróstílusát írhatjuk le. Korai szelekcióra azok a szögek használhatók fel, 

melyek különbözőek a jól és rosszul ugrók között mindkét korcsoportban, 

vagy/és közepes vagy nagy a megismételhetőségük. A legnagyobb 

megismételhetőséget a külsőcsípőszöglet-mar-tarkó által bezárt szögnek, a 

mellső láb (alátámasztása) elrugaszkodása szakaszban mértünk. A 

kevesebbet hibázók szűkebb szögalakítása figyelhető meg, de ez csak 1 éves 

korban szignifikáns. Közepes megismételhetőséget állapítottunk meg (0,40 

és 0,48) a külső csípőszöglet-mar vízszintessel bezárt szögénél az 

elrugaszkodáskor és a pályagörbe csúcsánál.. Mindkét korcsoportban azonos 

irányú különbség figyelhető meg a kevesebbet és többet hibázók között, de 

ez nem volt szignifikáns. Két másik szögnek, a csánk hajlítottságának a 

hátsó lábak elrugaszkodása előtt, és basculenak a hátulsó lábak talajfogásától 

(az I. fázisban) a pályagörbe csúcsáig alacsony volt a megismételhetősége 

(0,07 és 0,18).  
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5.5.13. táblázat 

Az egyes szögekre számított variancia komponensek, ismételhetősége és 

megismételhetősége 

Variancia komponensek  
Tulajdonság 

Ló 
Ló x 

életkor 
Hiba 

Ismétel-
hetőség 

Megismé-
telhetőség  

A külsőcsípőszöglet-mar vízszintessel bezárt szöge   

A mellső láb elrugaszkodás előtti 
alátámasztásakor  

2,63 0,00 11,62 0,18 0,18 

A hátulsó lábak elrugaszkodás 
előtti talajfogásakor  

2,17 0,00 20,05 0,09 0,09 

A hátulsó lábak toló alfázisának 
kezdetekor  

4,44 0,00 12,21 0,27 0,27 

A hátulsó lábak 
elrugaszkodásakor  

7,11 0,21 10,24 0,42 0,40 

Lebegés a pályagörbe csúcsánál  7,25 1,36 6,45 0,57 0,48 
Mellső láb ugrás utáni 
talajfogásakor  

16,47 28,92 25,25 0,64 0,23 

A könyék-lábtő-csüd hajlítottsága      
A mellső láb elrugaszkodás előtti 
alátámasztásakor  

10,59 0,00 107,02 0,09 0,09 

A hátulsó lábak elrugaszkodás 
előtti talajfogásakor  

24,77 8,35 384,15 0,08 0,06 

A hátulsó lábak toló alfázisának 
kezdetekor  

41,04 19,37 227,39 0,21 0,14 

A hátulsó lábak 
elrugaszkodásakor  

85,29 0,00 221,66 0,28 0,28 

Lebegés a pályagörbe csúcsánál  120,55 51,69 157,97 0,52 0,36 
Mellső láb ugrás utáni 
talajfogásakor  

6,08 11,35 20,04 0,46 0,16 

A térd-csánk-csüd hajlítottsága       
A mellső láb elrugaszkodás előtti 
alátámasztásakor  

46,48 32,79 148,83 0,35 0,20 

A hátulsó lábak elrugaszkodás 
előtti talajfogásakor  

6,39 0,00 48,03 0,12 0,11 

A hátulsó lábak toló alfázisának 
kezdetekor  

30,07 4,21 48,69 0,41 0,36 

A hátulsó lábak 
elrugaszkodásakor  

0,27 0,54 21,29 0,04 0,01 

Lebegés a pályagörbe csúcsánál  61,08 0,00 275,12 0,18 0,18 
Mellső láb ugrás utáni 
talajfogásakor  

78,61 85,28 150,65 0,52 0,25 

A bascule kifejezettségének alakulása     
A mellső láb elrugaszkodás előtti 
alátámasztásakor  

32,26 0,02 28,4 0,53 0,53 

A hátulsó lábak elrugaszkodás 
előtti talajfogásakor  

6,93 10,38 78,96 0,18 0,07 

A hátulsó lábak toló alfázisának 
kezdetekor  

3,73 31,15 95,18 0,27 0,03 

A hátulsó lábak 
elrugaszkodásakor  

8,54 0,00 75,39 0,10 0,10 

Lebegés a pályagörbe csúcsánál  22,71 2,76 102,01 0,20 0,18 
Mellső láb ugrás utáni 
talajfogásakor  

68,89 30,61 55,41 0,64 0,44 
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6 KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

A doktori munka keretében kidolgozott módszer egyik feltétele volt, hogy az 

alkalmazható legyen a gyakorlatban. Alkalmazása segítse az 

ugróteljesítmény növelését megfogalmazó szelekciós célkitűzések 

megvalósítását. A rendszer technológiai elemei közül az egyik legfontosabb 

a beosztó nélküli oxer ugrás alkalmazása, hiszen a beosztó nélküli 

ugrásszituációk nagyobb feladatot rónak a csikókra, sokkal inkább 

különbségek tehetők a készségükben és képességükben. A nehezebb 

feltételek miatt jobban megítélhető a csikók távolság beosztó- és korrekciós 

képessége. 

Azért kerestük a jobban és rosszabbul ugró csikók ugróstílusának 

felismerhető, minden szituációban állandónak tekinthető jegyeit, mert 

reméltük, hogy a matematikai elemzések eredményei segítségével 

megfogalmazhatjuk önmagunk számára az egyedek ugróképességének 

vizsgálati szempontjait. Kutatásainkból az derül ki, hogy 4 jelleg az, amely 

az egyed ugróstílusát alkotja. Ezek:  

1. A bascule alakulása az elrugaszkodástól a pályagörbe csúcsáig, a 

landolás kezdetéig. (II. fázis) 

2. A mellső láb könyék-lábtő-csüd hajlítottsága az elrugaszkodástól a 

pályagörbe csúcsáig, a landolás kezdetéig. (II. fázis) 

3. A külső csípőszöglet-mar képezte egyenes vízszintessel bezárt 

szöge alapján a törzs emelése a mellső láb elrugaszkodásától a 

hátulsó lábak talajfogásáig, illetve a toló alfázis kezdetéig (I. fázis) 

4. A hátulsó lábak térd-csánk-csüd hajlítottsága az elrugaszkodástól, 

de főleg a pályagörbe csúcsától, a mellső láb talajfogásáig. (II. fázis) 

 

Az elemzések második körében az ugróképesség vizsgálati szempontjaiból 

kerestük azokat az ugráskaraktereket, amelyek az életkorral nem változnak, 
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tehát az egyedek 1 és 3 éves kora között jól megismételhetők ezért 

állandónak tekinthetők. Mindkét esetben fontos volt korcsoporton belül az 

ugrások kivitelezésének minél jobb ismételhetősége is. 

 

Az előszelekció szempontjából a bascule alakulása a II. fázis kezdetétől, az 

elrugaszkodástól, a pályagörbe csúcsáig terjedő intervallumban a 

legfontosabb. Megfogalmazhatjuk, hogy a bascule, mint ugróstílust alakító 

jelleg kifejezettségében nincs különbség 1 éves korban a jól és rosszul ugró 

(kevesebbet és többet hibázó) egyedek között. Ennek a jellegnek a 

kifejezettsége, minden esetben, az elrugaszkodás pillanatában a legnagyobb. 

A bascule megtartottságában különbséget mértünk a jól és rosszul ugró 

csoport egyedei között. Mindkét életkorban szignifikáns különbség 

mutatkozik a pályagörbe csúcsánál ennél a jellegnél, ami abból adódik, hogy 

a jobban ugrók külsőcsípőszöglet-mar-tarkó szögváltozása kisebb az 

elrugaszkodás és a pályagörbe csúcsa között, mint a rosszul ugróké. A 

bascule kifejezettsége a jól ugróknál 1 / 3 éves korban elrugaszkodáskor 

210,8˚ ± 2,23˚ / 210,0˚ ± 2,27˚ amely értékek a pályagörbe csúcsánál 206,7˚ 

± 2,60˚ / 209,3˚ ± 2,35˚-ra módosulnak. A bascule kifejezettsége a rosszul 

ugróknál 1 / 3 éves korban elrugaszkodáskor 211,1˚ ± 2,16˚ / 206,7˚ ± 

2,24˚amely értékek a pályagörbe csúcsánál 198,1˚ ± 2,51˚ / 203,2˚ ± 2,3˚-ra 

változnak. Ez azt is jelenti, hogy a jól ugrók basculeja ebben az 

intervallumban megtartottabb, mint a rosszabbul ugró egyedeké.  

 

Számításaink szerint a lábtő hajlítottságának mértéke az ugrás során nem 

fejezi ki a csikók ugróképességét, viszont az egyedre jellemzően megmarad. 

Az I fázis toló alfázisától kezdve ismételhetősége jó, vagy közepes, (0,21-

0,46) így fontos karaktere az ugrásnak. Méréseink megmutatták, hogy az 

ugrás során a lábtő a leghajlítottabb állapotba az elrugaszkodás pillanatában 

kerül. Különbséget állapítottunk meg az egyedek különböző életkorban mért 
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ugrásainál a lábtő hajlítottságának mértékében. Eszerint a csikók 1 éves 

korukban kevésbé hajlított lábtővel ugranak, mint 3 évesen. 

Elrugaszkodáskor a lábtő hajlítottsága a „j” csoportnál 1 éves korban 

átlagosan 66,1˚, 3 évesen 53,5˚. A többet hibázóknál ugyanez a jelleg 

elrugaszkodáskor 1 évesen 64,5˚, 3 évesen pedig 53,8˚ volt. A „j” és „r” 

csoportok lábtő-hajlítottsági értékeinek összehasonlításakor még 

tendenciájában sem mondható, hogy a kevesebb hibával ugró csikók 

zártabban, felhúzottabb mellső lábbal ugranának. Egyik életkorban sem 

találtunk összefüggést az ugró képesség és a lábtő hajlítottság között. Ezért 

ez a stíluselem véleményünk szerint nem kaphat szerepet a korai 

szelekcióban. 

 

Az elugrás előtti lótest törzsemelkedésének szögváltozását a 

külsőcsípőszöglet-mar által összekötött egyenes vízszintessel bezárt 

szögének változásából mértük. Ez az ugróstílust alakító jelleg -az ugrás I. 

fázisában a mellső láb alátámasztásától, az I. fázis toló alfázisának 

kezdetéig- az alátámasztó mellső láb elrugaszkodási intenzitását mutatja. 

Nem beszélhetünk a mellső elrugaszkodó láb súlypont emelő képességéről, 

mivel az ugró ló, az ugrás I. fázisában, a jelentős súlyt kitevő fej és nyak 

mozgatásával (előre és lefele nyújtásával) törekszik súlypontjának minél 

kisebb mértékű emelésére. Ennek az intervallumnak a fő célja annak az 

ideális helyzetnek a kialakítása, ami a súlypont és az alátámasztó 

elrugaszkodó hátulsó lábpár között a kívánatos röppálya eléréséhez kell. 

Méréseink szerint az ugrás I. fázisában az alátámasztó mellső láb 

elrugaszkodási intenzitásának köszönhetően a jól ugró csikók törzsének 

szögváltozása mindkét életkorban nagyobb volt, mint a rosszul ugróké. 

Eredményeink két dologra hívják fel a figyelmet. A kevesebbet hibázó 

csikóknál az ugrás minden pillanatában mindkét életkorban nagyobb volt a 

mar – külső csípőszöglet képezte egyenes által a vízszintessel bezárt szög 
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mint a többet hibázók esetében. Másrészt, a csikók, csoportbesorolástól 

függetlenül 1 évesen az ugrás minden fázisában nagyobb törzsdőlésszöggel 

ugrottak, mint 3 évesen. Az adatok ismételhetősége és megismételhetősége 

az I. fázis toló alfázisától kezdve közepes, vagy jó (0,27-0,57, illetve 0,27-

0,48). Jóllehet szignifikáns különbségeket nem mértünk a két csoport között 

semelyik életkorban és semelyik ugrásfázisban, mégis úgy gondoljuk, hogy 

ez az egyik legfontosabb jelleg, amelyik kifejezi a csikók ugróképességét.  

 

A csikók ugrásai során mért térd-csánk-csüd hajlítottság változásaiból, a 

hátsó lábpár elrugaszkodási intenzitására következtettünk. Ezek a 

szögváltozások az ugrás I. fázisában az elrugaszkodást készítik elő, illetve 

mutatják. Az ugrás II. fázisában pedig a hátulsó lábpár egyensúlyozó-

ballanszírozó tevékenységéből adódóan segítik a repülő lótestet az ideális 

röppálya minél tökéletesebb követésében. Az I. fázis mellső láb 

alátámasztásának pillanatában szignifikáns különbséget mértünk mindkét 

életkorban a csánk hajlítottságának mértékében. 1 éves korban a jól és 

rosszul ugró csoport értékeinek legkisebb négyzetes átlaga 102,5˚ ± 3,59˚ 

illetve116,7˚ ± 3,49˚. A 3 éves csikók kevesebbet és többet hibázó 

csoportjainál ez az érték 97,5˚ ± 3,05˚ és 105,5˚ ± 2,99˚ volt. A „j” csoport 

egyedei hajlítottabb-aktívabb csánkkal teljesítették az I. fázis minden 

alfázisát, mérési pontját, ami feltételezésünk szerint abból adódik, hogy ezek 

a lovak törekednek az ugrás I. fázisában súlypontjuk minél magasabban való 

hordására. A II. fázisban a pályagörbe csúcsánál ez a különbség eltűnik, 

illetve megfordul a két csoport között, és méréseink azt mutatják, hogy a 

mellső láb landolásáig a jobban ugró-kevesebbet hibázó csoport egyedeinek 

csánk hajlítottság szögváltozása mindkét életkorban kisebb lesz a rosszul 

ugró-többet hibázó csoport egyedeinél. 1 éves korban a csánkhajlítottság 

szögváltozásának legkisebb négyzetes átlaga a pályagörbe csúcsa és a mellső 

láb landolása között a jól ugróknál 40,7˚, a rosszul ugróknál 43,6˚ volt. 
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Ugyanez a változás a 3 éves egyedeknél 30,4˚, illetve 44,8˚ volt.1 éves 

korban még nem, de 3 évesen a csoportok között a mellső láb landolásának 

pillanatában szignifikáns különbséget mértünk a csánkhajlítottság 

mértékében. (a jól ugróknál 91,7˚ ± 4,79˚, a rosszul ugróknál 69,6˚ ± 4,75˚) 

Ez alapján megfogalmazhatjuk, hogy a jól ugró egyedek csánkhajlítottsági 

szögváltozása a pályagörbe csúcsa és a mellső láb landolásának pillanata 

között kifejezi az elrugaszkodási intenzitás mértékét, ezen keresztül a csikók 

ugróképességét. Ez a tendencia az életkor előre haladásával jelentősen 

erősödik.  
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7 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK: 

A dolgozatban elvégzett elemzések eredményeiből az alábbi új tudományos 

eredmények állapíthatók meg:  

1. A kutatás során mozgáselemzési módszert dolgoztunk ki, amely 

infrastrukturális elemeivel és mérési beállításaival alkalmas az 

ugróképesség korai -a csikók egy éves életkora körüli- becslésére. 

2. Az ugrás mint mozgássor két fázisra, fázisonként 3-3 alfázisra 

különül el. Az I. fázis azokat az elemeket tartalmazza, melyek az 

utolsó vágtaugrás / ügető lépés és az elrugaszkodás között a 

megváltozott lábsorrendből eredő elrugaszkodás előkészítéséből 

állnak. A II. fázis az elrugaszkodás és a landolás közötti időszak 

repülési pályagörbéhez alkalmazkodó korrekciós mozgásokat 

mutatja. 

3. Minden egyed ugróstílusát négy stíluselem alakítja ki. Ezek az ugrás 

fázisaiban: a lábtő hajlítottságának-; a külsőcsípőszöglet-mar által 

alkotott egyenese vízszintessel bezárt szögének(a törzs 

dőlésszögének változása)-; a csánk hajlítottságának-; és a bascule 

kifejezettségének változásai. A négy stíluselem meghatározza az 

egyed ugróstílusát, azonban közülük csak 3 az, aminek minőségéből, 

karakteréből következtethetünk az egyed ugróképességére. 

4. Az ugrás fázisaiban a lábtő hajlítottsága mértékének nincs szerepe az 

egyed ugróképességének alakításában. 

5. Az ugrás II. fázisában a pályagörbe csúcsától a mellső láb 

landolásáig különbség van a jól és a rosszul ugrók között a csánk 

szögváltozásának mértékében. Ebben az intervallumban a csánk 

záródásának mértéke életkortól függetlenül kisebb a jól ugróknál, 

ezek nyitottabb csánkszögeléssel landolnak, mint a rosszul ugrók. Ez 

a jelleg az életkor előrehaladásával jelentősen erősödik. 
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6. Az ugrás során a bascule mértékében-kifejezettségében nincs 

különbség a jól és a rosszul ugró egyedek között. A II. fázis 

kezdetekor, az elrugaszkodás pillanatában a legkifejezettebb ez a 

stíluselem. A bascule megtartottságában a pályagörbe csúcsáig 

viszont életkortól függetlenül különbség van a jól és a rosszul ugrók 

között.  
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8 AZ EREDMÉNYEK GYAKORLATI 

HASZNOSÍTHATÓSÁGA  

A doktori munka fontos célkitűzése volt egy olyan módszer kidolgozása, 

amelynek használatával a törekvő tenyésztők lóállományukban az 

ugróképességet korán felismerhetik, generációkban gondolkodva pedig, az 

ugróképességet meghatározó értékmérő tulajdonságokat javíthatják (8.1 

kép). 

Számukra megfogalmazott javaslataink a következők: 

1. A csikók képességének fürkészését célszerű már az egyedek éves 

korában elkezdeni. A szabadon ugrató folyosóban végeztetett 

egyedenkénti munka során törekedni kell arra, hogy a csikók akár 

ügetésben, akár vágtában, nyugodt ütemben és irammal közelítsék az 

ugrást. A fiatal csikók túlterhelését, letörését elkerülendő célszerű a 

napi tréninget 20 percben, a képesség felmérést pedig, 4 napban 

maximálni. Ez az idő elegendő arra, hogy a csikók ugróképességüket 

mutatva, nyugodtan közlekedjenek akár 1m magas akadályokon is. 

2. Az ugróképesség elbírálásánál indokolt az ugrás közbeni csánk-

hajlítottság kémlelése, továbbá fontos a bascule kifejezettségének 

minél hosszabb-megtartottsága. Javasoljuk, hogy a lábtő 

hajlítottságának mértéke ne essen olyan szigorú megítélés alá, mint 

az manapság szokásos. 

3. Az ÜSTV és KSTV vizsgák szabadon-ugrás feladatát célszerű 

kiegészíteni a beosztó ugrás nélküli oxer, vagy tripplebar ugrásokkal. 

Ez a megnehezített feladat az eddigieknél jobban szelektálja a 

csikókat, a tehetségesebb, gyorsabban érő egyedek könnyebben 

megkülönböztethetők társaiktól. 
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Különösen ajánljuk a módszert abban az esetben, amikor ivadékvizsgálattal 

nem rendelkező mén kerül tenyésztésbe állításra és fontos, hogy annak 

tenyészhatását csikóin minél hamarabb lemérhessük. 

 



 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. kép: Gidran XI (1624 Gidran IV-21) törzsmén csikótesztben részvett ivadékai és a 

Fiatal Lovak Világbajnokságát teljesített lovak 
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9 ÖSSZEFOGLALÁS 

A XXI. század Magyarországán a tradicionális fajtákat tartó tenyésztők 

nehéz gazdasági helyzetben vannak. Az egyre egységesülő piacokon 

fajtáinknak olyan világfajtákkal kell állni a versenyt, amelyek a mieinknél 

nagyságrendekkel nagyobb, sportirányba szelektált állománnyal, 

szervezettebb szakmai háttérrel, valamint érdekképviselettel, kiépültebb 

infrastrukturális háttérrel, számottevően jobb anyagi ellátmánnyal 

rendelkeznek. Mindezek ellenére ezt a nemes, konkuráló küzdelmet 

megörökölt fajtáink életben maradásáért vállalnunk kell. Keresnünk kell 

azokat a lehetőségeket, amelyek feltétlen szakmaisággal alátámasztva jobb 

helyzetbe juttathatják történelmi lófajtáinkat, rajtuk keresztül a fajták 

tenyésztőit. Az egyik ilyen lehetőség lehet, ha a tetemes felnevelési 

költségeket számolva, olyan eljárást dolgozunk ki, amelyik a jelenleg 

alkalmazott gyakorlattól eltérően, az egyedek korai életszakaszában, már a 

csikók 1 éves korában képes szelekciós döntéseinket segíteni.  

 

Történelmi lófajtánknak, a gidránnak talán legfontosabb tradíciója a 

teljesítmény. A gidránok 200 éves története azt tanítja nekünk, hogy a fajta 

fennmaradása kizárólag azon múlik, mennyire vagyunk képesek a gidránt 

fajtatisztán, a génmegőrzés szabályai szerint megőrizni úgy, hogy mellette 

felismerjük a teljesítményt meghatározó értékmérő tulajdonságokat. A 

gidrán fajta történelme során, a legfényesebb sikereket azokban a használati 

formákban aratta, ahol az ugróképességnek alapvető szerepe volt, Ezt szem 

előtt tartva olyan módszert igyekeztünk kidolgozni, amely a gidrán fajta 

sportirányú szelekcióját erre, vagyis az ugró- képességre, alapozva végzi el. 

A 11 évig tartó módszerfejlesztő kutatásainkat a Marócpusztai Gidrán 

Ménesben végeztük. A kutatás kezdetekor célként határoztunk meg egy 

olyan szelekciós rendszer kidolgozását, amelynek használatával a gidrán 
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fajta ugróképességét fenntartó, megőrzését szolgáló kiválasztás már az 

egyedek 1 éves korában elvégezhető. A vizsgált tulajdonságok szerepének 

megítéléséhez az éves és három éves korban teljesített ugrások értékei 

közötti összefüggéseket és megbízhatóságukat használtuk fel. Ezen kívül 

választ kívántunk arra kapni, hogy:  

– a gidrán fajtának kultúrtörténeti jelentőségén kívül ma is létezik-e 

akkora használati értéke, amely eredményes szereplést, illetve 

részvételt teremthet a nemzetközi lovassportban is; 

– sikerül-e olyan rendszert kifejleszteni és működtetni, amelyben nagy 

biztonsággal fel ismerhetők a tehetséges egyedek, vagyis gazdasági 

és szakmai értelemben is elősegíthető-e a fajta fejlesztve megőrzése 

– meghatározhatók-e azok az értékmérő tulajdonságok, vagy arra utaló 

jelek, amelyek alapján különbség tehető a kívánatos és nem kívánatos 

mozgássorok között; 

– jellemző lehet-e az adott egyed különböző életszakaszában mért 

mozgássor, az adott egyedre;  

– megállapítható-e összefüggés a csikók egyéves és hároméves kori 

eredményeiben. Indokolt lehet-e szakmailag a korainak tekinthető, az 

egyedek éves korában elvégzett, szelekció. 

 

Az előkísérletektől a valódi kísérletek lezártáig több mint 100 gidrán fajtájú 

csikó vett részt a módszer fejlesztésében. A módszertani kísérleteket 2002-re 

lezártuk és kialakítottuk a dolgozat szempontjából véglegesnek tekintett 

mozgáselemzési eljárást, amelynek keretében 12 csikó ugrásainak elemzését 

végeztük el. Kidolgoztuk az oldalfal nélküli ugrófolyosót, ennek 

használatához beszoktató- és tréningmódszert fejlesztettünk. Meghatároztuk 

a felvételi körülményeket, illetve megteremtettük a mozgáselemzés 

infrastrukturális hátterét.  

A csikók egyenként és természetesen lovas nélkül dolgoztak a 



 111 

mérőfolyosóban, ahol a beosztó ugrás nélküli oxerugrást építettük fel. A 

csikókról egyenként és mérési ciklusonként az egyedek 1 és 3 éves korában 

felvételeket készítettünk. A csikókat 3 évesen 2 csoportra osztottuk. A 6 

legkevesebbet hibázó csikó a jól ugrók csoportjába, a 6 legtöbbet hibázó 

csikó pedig a rosszul ugrók csoportjába került. Ez alapján a besorolás 

alapján, elemeztük az egyedek 1 éves kori ugrásait is.  

Megállapítottuk, hogy az ugrás két fázisra, fázisonként 3-3 alfázisra 

bontható. Az I. fázis azokat az elemeket tartalmazza, melyek az utolsó 

vágtaugrás / ügető lépés és az elrugaszkodás között a megváltozott 

lábsorrendből eredő elrugaszkodás előkészítéséből állnak. A II. fázis az 

elrugaszkodás és a landolás közötti időszak repülési pályagörbéhez 

alkalmazkodó korrekciós mozgásait mutatja. 

A matematikai elemzés és a grafikonos ábrázolás érdekében a 

mozgássorokat elemeire bontottuk, és a csikók meghatározott testtájaira 

festett markerpontok fölhasználásával a kulcsmozzanatokhoz/alfázisokhoz 

koordinátákat, ezen keresztül értékeket, rendeltünk. Az ugrások mindkét 

fázisában mértük a térd-csánk-csüdizület; a könyék-lábtő-csüdizület; a 

külső csípőszöglet-mar-tarkó (bascule) által bezárt szögek változását, 

valamint a külső csípőszöglet-mar vízszintessel bezárt szögét azért, hogy 

követhessük, és számszerűsítve  leírhassuk, a csikótest mozgását, az 

ugróstílust és képességet alakító ugráskarakterek alakulását. Az adatok 

varianciaanalízisére a SAS (2001) GLM (általános lineáris modell) eljárását 

alkalmaztuk. Varianciakomponenseket becsültünk életkorra, a lóra és ló x 

életkor kölcsönhatásra a SAS VARCOMP eljárásal (2001). Az 

ismételhetőséget (repeatability) és a megismételhetőséget (reproducibility) a 

Jansen és mtsai, (1985) javaslata alapján becsültük. 

 

Vizsgálatunkban azokat a jellemző szögeket kerestük, amelyek a különböző 

életkorban állandóak, illetve különböznek a jól (kevesebbet hibázó) és a 
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rosszul ugró (többet hibázó) egyedeknél, következésképpen a lovak korai 

szelekciójában felhasználhatók.  

Eszerint az ugrás II. fázisában, az elrugaszkodásnál a bascule 

kifejezettségében nem, de megtartottságában a pályagörbe csúcsáig 

szignifikáns különbséget mértünk a csoportok között. Mindkét életkorban 

szignifikáns különbség mutatkozik a pályagörbe csúcsánál ennél a jellegnél, 

ami abból adódik, hogy a jobban ugrók külsőcsípőszöglet-mar-tarkó 

szögváltozása kisebb az elrugaszkodás és a pályagörbe csúcsa között, mint a 

rosszul ugróknak.  

Az ugrás során a csikók lábtövének hajlítottsága mértékében különbséget 

csak életkor szerint mértünk. Számításaink szerint a csikók 

csoportbesorolástól függetlenül 3 éves korukhoz képest 1 éves korukban 

kevésbé hajlított lábtővel ugranak az ugrások mindkét fázisában. Méréseink 

alapján semelyik életkorban sem találtunk értékelhető különbséget a jól és a 

rosszul ugró csoport egyedei között, emiatt nem fogalmazhatunk meg 

összefüggést az ugró képesség és a lábtő hajlítottság között. 

Az elugrás előtti lótest törzsemelkedésének szögváltozását a 

külsőcsípőszöglet-mar által összekötött egyenes vízszintessel bezárt 

szögének változásából mértük. Méréseink szerint az ugrás I. fázisában az 

alátámasztó mellső láb elrugaszkodási intenzitásának köszönhetően a 

kevesebbet hibázó csikók törzsének szögváltozása mindkét életkorban 

nagyobb volt, mint a többet hibázóké. Bár szignifikáns különbséget az ugrás 

egyetlen alfázisában sem mértünk, mégis meg kell említenünk, hogy a 

kevesebbet hibázó csikóknál az ugrás minden pillanatában mindkét 

életkorban nagyobb volt a mar – külső csípőszöglet képezte egyenes által a 

vízszintessel bezárt szög mint a többet hibázók esetében. Ezekből a 

számokból következtethetünk arra is, hogy a többet hibázók -életkortól 

függetlenül- laposabb íven ugrották át az akadályt. 

A hátulsó lábpár elrugaszkodási intenzitására az ugrás II. fázisában a térd-
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csánk-csüdizület szögváltozásaiból következtettünk. Az I. fázis mellső láb 

alátámasztásának pillanatában szignifikáns különbséget mértünk mindkét 

életkorban a csánk hajlítottságának mértékében. Méréseink azt mutatják, 

hogy a mellső láb landolásáig a jobban ugró-kevesebbet hibázó csoport 

egyedeinek csánk hajlítottság szögváltozása mindkét életkorban kisebb a 

rosszul ugró-többet hibázó csoport egyedeinél. 1 éves korban még nem, de 3 

évesen a csoportok között a mellső láb landolásának pillanatában 

szignifikáns különbséget mértünk a csánkhajlítottság mértékében. Ez alapján 

feltételezhetjük, hogy a jól ugró egyedek csánkhajlítottsági szögváltozása a 

pályagörbe csúcsa és a mellső láb landolásának pillanata között kifejezi az 

elrugaszkodási intenzitás mértékét, ezen keresztül, a csikók ugróképességét. 

Szeretnénk, ha ez a dolgozat eredményeivel, a kidolgozott elemzési 

eljárással hozzájárulhatna azon tenyésztők szakmai munkájának sikeréhez, 

akik állományukban az objektív mozgáselemzés segítségével az 

ugróképességet meghatározó értékmérőket kívánják javítani.  
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10 SUMMARY 

In the 21st century, breeders of traditional horse breeds in Hungary were in a 

difficult economical situation. These breeds have to compete with 

international breeds in the unified market that have a much larger population 

long selected for sport, having organized background, presentation, 

marketing, infrastructure and developed financial background.  Anyhow, we 

need to take the chance and fight for the sake of the future survival of our 

inherited breeds. Possibilities must be found to put our historical horse 

breeds into a favorable position and by doing so, the breeders too. One of 

such possibilities is to find and develop methods that could help in making 

selection decision as early as yearling age in the face of the very high costs 

of growing. 

Our traditional horse breed the Gidran has many characteristics, but maybe 

one the most important is performance. The 200 years old history of Gidrans 

teaches us that the only way to preserve them is to keep them as pure breed 

horses according to the rules of gene preservation and at the same time to 

consider performance to be the determining characteristic. Since the Gidrans 

had their biggest successes when the jumping ability was important, we were 

determined to find a method to select Gidrans based on this ability. 

The research to develop the method lasting for 11 years took place in the 

Gidran Stud Farm at Marócpuszta.  At the beginning our goal was to develop 

a method that could be used to select horses as early as yearling age to 

maintain and preserve the breed’s jumping ability. To evaluate the examined 

characteristics, we used the comparisons and reliability of values obtained 

from jumps between age 1 and 3-3.5 years.  Above this we had intention to 

obtain answers for the following questions: 

– Whether or not have the Gidrans values beside their traditional 

cultural importance that predestinate them for successful 
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performances on the international horse sport field; 

– Is it possible to find, develop and maintain a system that would allow 

the finding of talented individuals, in other words making the 

developing breed conservation possible; 

– Is it possible to describe those determining characteristics or similar 

signals by which differences could be made between desirable and 

not desirable movements; 

– Whether the movement analyses made early in the life could be 

considered to be typical for the individual; 

– Could any connection be found between the results of horses 

measured at age 1 and 3 years; is it reasonable to say that early 

selection made at yearling age is a professional attitude that is worth 

to be made; 

 

From the beginning of early developing research till the finishing of the 

project more than 100 horses of Gidran breed took part in the experiences.  

The methodology was created by 2002.  Afterwards we developed a final 

version of movement analysis by which later the jumps of 12 horses were 

analyzed. We have developed a free jumping corridor without sidewalls and 

methods to customize and train horses in it. We have determined the precise 

experimental conditions and established the infrastructural background of 

movement analyzes. 

The horse worked alone, without a rider in the measuring corridor, where an 

oxer fence was built without going in cross. The horses were filmed 

individually in every measuring cycle at 1 and 3 years of age. Horses at the 

age of 3 were divided into 2 groups.  Six horses faulting the least were in the 

good jumpers’ group, while the six horse faulting the most became the 

members of the bad jumper group.  This was the base of evaluation of values 

obtained at the age of 1. 
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We have found that jumps can be divided into two phases and every phase 

has 3 subphases.  Phase I contains elements preparing the jump off from the 

last gallop/trot stride resulting from altering the range of stride. Phase II 

contains those elements that play key rule in the correction movements of the 

flying pattern between jump off till landing. 

For the mathematical analyses and graphical illustrations, movements were 

taken into parts. To achieve this certain parts of the horses’ body were 

marked with points that were assigned coordinates and by this values were 

recorded.  In both phases of jumps, we have measured the changes of angles 

of stifle-hock-fetlock joint, elbow-carpus-fetlock joint, the tuber coxae-

withers-occiput (bascule) and angle of tuber coxae-withers to the horizontal 

plane in order to follow and mathematically describe the movement of body 

of horses, the jumping style and the characteristics determining the jumping 

ability. The data variance analyses were made by SAS (2001) GLM (general 

linear model) procedure. Variation components were evaluated for the age, 

horse and horse and age connection. 

 

In our examination, we searched for those angulations that are the same 

regardless of age, and differs between the good jumpers and bad jumpers, in 

other words, could be used for the early selection. 

We have found differences in holding, but not the expression of bascule 

among the different groups. These characteristics differ significantly 

between the two age groups at the top of the trajectory. This is due to the fact 

that tuber coxae-withers-occiput angulation change is smaller between the 

jump off and the top of flying arch in the case of good jumpers compared to 

the bad jumpers. 

Differences in flexing of carpus during jumping were measured only 

according to age. In our calculations, regardless of the horse group, the 

carpal flexing is smaller at age 1 then at age 3 in both phases of the jumps.  
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Based on our measurements no significant difference was found among good 

jumpers and bad jumpers. For this reason we can not assume any connection 

between jumping ability and the carpal flexion. 

The angle of lifting of the body was measured by the changes of tuber coxae-

withers angle to the horizontal plane.  In our experiments due to the more 

intensive jump off from supporting fore limbs in phase I, the angle change of 

the body was greater at both age in the case of good jumpers compared to the 

bad jumpers. Our results show that in both group of horse at both ages, the 

angle determined by the line of withers-tuber coxae to the horizontal plane 

was greater in both phases among the good jumpers.  Driven from these data, 

it could be assumed that the bad jumpers, regardless of their ages, jump the 

fences with lower fly arch. 

The jump off intensity of the hind limbs in the phase II, were calculated from 

the change of the stifle-hock-fetlock angle.  In phase I, at the moment of the 

full support of the front limbs, significant differences were detected in the 

flexing of the hock at both ages. The measurements show that good jumpers, 

faulting less group of horses has a smaller change at the different ages in the 

angle, than in the case of bad jumpers, faulting more group till the landing of 

the front limbs. Not at age of 1 year, but at age of 3 years significant 

differences were observed in rate of hock flexing among the groups at the 

moment of the front limb landing.  This means that an assumption can be 

made that angle change of hock flexing between the top of flying arch and 

front limb landing, expresses the intensity of jump off, and by this indirectly 

shows the jumping ability of the individual. 

It is our wish that the results of this research through its developed analyses 

procedure, could help the work of those breeders whose intention is to 

improve characteristics determining jumping ability using an objective 

movement analysis.  
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11 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönettel tartozom mindazoknak, akik „gidrános” éveim alatt Debrecentől 

Hinton St Mary-ig, Tulucestitől Le Lion d’Angersig, Maróctól Rómáig, 

Bukaresttől Beestenig, Nagycsepelytől Eindhovenig, Gyűrüstől Strzegomig, 

Toponártól Zichyújfalúig, Szentendrétől Bonnig segítették munkámat, 

formálták gondolataimat és nem hagyták, hogy ezen az úton magamra 

maradjak, vagy végleg eltévelyedjek. 

Mindenesetre hálával telten nézem a maróci legelőket, és soha nem felejtem 

el, hogy ifjúkori bolyongásaimban, eddigi életem legnagyobb kalandjaiban 

az ott világra jött lovak mindig társamul szegődtek. 
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