MÁKszemek

Kedves Olvasóink!
Ebben a különszámban csak
lovakról olvashattok. Tizenkét
diák belevágott a Rigó Énekeljen Környezetvédelmi csapatversenybe, ahol az idén a ló a
téma. Mi most az újságban bemutatjuk nektek, hogy mivel
foglalkoztunk már több mint
két hónapja és egy játékra is
hívunk benneteket. Ha figyelmesen elolvassátok a cikkeket,
meg tudjátok oldani a mellékletben szereplő feladatokat,
amivel izgalmas lovas jutalomban lehet részetek. A jó megoldások kitöltői között kisorsolunk egy családi
lovaskocsikázást a faluban és
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A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lapja

terepen. Reméljük így még nagyobb kedvvel láttok neki az
olvasásnak és érdeklődve forgatjátok a lovas különszámunkat!
Ezzel a mondattal búcsúznak
tőlünk minden levelükben tőlünk a szervezők, ezért mi is ezt
választottuk:
Ne feledjétek: A kutya az ember legjobb barátja, de a ló írta
a történelmet!
Sziasztok! Kellemes olvasást
kívánnak a csapatok tagjai!

A tartalomból:
Kirándulás Hortobágyon az egyszervolt állatok parkjában
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Az akhal-tekéről, Lezsák Levente
kaszkadőr tollából
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Mit jelent a telivér kifejezés?
Az arab telivérről
HUCUL
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A lószőr felhasználásáról
Híres magyar lovak színei
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VI. évfolyam 1. különszám
A

csapatok

Témánk: Utánajártunk a különféle lófajtáknak, felmértük,
hogy Földesen milyen lófajtákat tartanak és megismerkedtünk
a hagyományos magyar lófajtákkal.
A feladatokat megoldották: Balogh Petra, Nyírő Zsolt, Sótonyi
Krisztián, Ványi Júlia

A hatodikos csapat feladata
Értsük meg a ló viselkedését, hogy valamikor kialakulhasson köztünk és a lovak között az a szeretetteljes kapcsolat,
amelyben mi töltjük be a vezérló szerepét és a ló a barátunk. Tudjunk meg minél többet a ló viselkedési sajátosságairól.
A feladatokat megoldották: Bíró Bianka, Joó Dóra, Sápi
Márta, Ványi Csongor.

A második osztályos csapat feladata
Kiss Miklós bácsi lótartó gazdánál találtunk rá a témánkra, mikor
barna lónak neveztük az egyik lovat. Miklós bácsi mondta, hogy barna
ló nincsen, ezért választottuk feladatunknak a lószínek megismerését
Témánk: Lószínek és jegyek és azok elnevezései, a ló szőrének ápolása. Lószínek, szőrök a mindennapjainkban. A feladatokat megoldották: Balázsi Panna, Bíró Gyula, Imre Tímea, Rák Tamás

A negyedik osztályos csapat feladata
A földesi ménesnél tett látogatásunk alkalmával szemünkbe ötlött,
hogy mennyire különböző alkatú lovak léteznek, ez adta az ötletet a
témánkhoz.

Alapelvek

a

Csak nagyon röviden szeretnénk megjegyezni néhány dolgot, amit
fontosnak tartottunk a könyvekből.
Először is, most hogy megtudtuk, hogy lehet a ló magatartását, viselkedését, szokásait megismerve és az a legmesszebbmenőkig figyelembe véve is együtt dolgoznunk egy lóval, biztosan tudjuk, hogy mi
a ló teljes bizalmát szeretnénk megnyerni, azt szeretnénk elérni,
hogy a lovunk majd egyszer ne félelemből, hanem bizalmas barátunkként teljesítse a feladatát.
Meg kell ismerni azt, hogy hogyan élnének a lovak szabadon, ménesben mert azokat a magatartásformákat örökölték, és azok határozzák meg a reakcióikat.

Kirándulás
Hortobágyon az
egyszervolt állatok
parkjában
Ősszel megnéztük a Przewalski lovakat a nemzeti parkban. Ők
aztán igazán egyformák.
Megtudtuk róluk, hogy mára ez az egyetlen vadló maradt fenn az
állatkerteknek köszönhetően, ami itt szabadon él. Szabadon alakítanak kisebb háremeket, amelyikben egy mén őrzi a kancákat és
szaporulataikat, de egy idősebb, tapasztalt kanca vezeti naponta
különböző megszokott útvonalaikon a csapatokat. A csődör csikót
csak addig tűri a mén apa a háremben, míg az
vetélytársként nem jelentkezik. De a kancacsikót is idővel elzavarja a ménestől az apaállat, hiszen nem lehet ő a fedezőméne. Ezért
nagyon érdekes, vad dolgok is történnek a
ménesben, amibe a gondozók nem avatkoznak bele, vizsgálják, gyűjtik az adatokat a
ménes viselkedési szokásairól. Nagyon izgalmas feladat lehet ez.
Füstifecskék csapata

feladatai

lóhoz

való

Tisztában kell lennünk a lovak érzékszerveinek képességeivel, hiszen tudnunk kell, hogy mit képes látni, szagolni, hallani.
El kell fogadjon a ló bennünket, mint a rangsorban felette állót és
ezt leginkább ésszel, érzéssel, gyors reakcióval érhetjük el. Igazából
az a legfontosabb, hogy mi magunk mindig tudjuk, hogy a következő
percben mit várunk el a lótól, hogyan szeretnénk azt elérni és mindig azonnal képesek legyünk reagálni a ló adott viselkedésére, szinte
megelőzve annak gondolatát.
Ha lóval való foglalkozás során valahol elakadunk, nehézség támad,
gondoljuk végig a lovak fajra jellemző magatartásformáit és azzal
megkísérelve kell megoldani a feladatot.
Messzelátók

A légelő ménes lófajtái
A Közalapítványnál a ménes nézegetve ki tudtuk válogatni a különböző fajtákat. Persze nem tudtuk őket megnevezni, de képesek voltunk látni a különbségeket. A következő fajtákat azonosítottuk Szabó
Lajos, Lecsi segítségével: hucul, akhal-teke, shagya arab, arab telivér, nóniusz, lipicai. Legtöbben a ló kedvessége miatt egy kis tarka
magyar félvér lovat simogattunk, de formássága miatt az arab ló is
kedvenc lett. Lecsi elmondta, hogy a lipicai lovak fogatban szoktak
menni, az akhal-teke csődör itt fedezőmén, a hucul Erdélyből érkezett, a shagya arabok Dunántúlról vannak a híres Pelsonius ménesből. Ezt a ménes nem ismertük, de megnéztük aztán a honlapját, Gabi néni - a Bihar Közalapítvány munkatársa - mondta, hogy a gyönyörű kancaménesben, sok-sok eleven csikót látott és nagyon vitális,
attraktív méneket. (Tanultunk két új, ismeretlen idegen szót: vitális
jelentése: életerős, eleven; attraktív jelentése: látványos, vonzó, megkapó.)
Az Akhal-teke lófajtának külön utánanéztünk, különleges a megjelenése és különleges a természete is Szabó Lajos szerint.
Füstifecskék csapata

ISMERJÜK MEG A LOVAK CSALÁDJÁNAK TAGJAIT

A Bihar Közalapítvány székhelyén láthattunk kancákat,
csődöröket és csikókat. Kivezettek egy lovat, amit néztünk előlről hátulról, de nem tudtuk azonnal eldönteni,
hogy milyen nemű. Végül kiderült, hogy ez a ló egy herélt, szebb nevén paripa. A szóban forgó lónak két éves
korában távolították el a heréit, mert nem szánták tenyésztésre és mert így ménesben is lehet tartani, köny-

nyebben tudják majd munkára fogni, általában nyugodtabbak, irányíthatóbbak. A kancákat három vagy négyéves koruk táján pároztatják. Körülbelül három hetente
„sárlanak”, amikor is képesek a termékenyülésre. Ha a
pároztatás sikeres volt, akkor kb. 340 nap múlva ellik a
ló, világra jön a kiscsikó.
Füstifecskék csapata
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Az akhal-tekéről, Lezsák Levente kaszkadőr tollából
Julcsi csapattársunk családja akhal-teke lovakat tart, ő
kérdezte meg az apukáját, aki javasolta a Lovas Nemzet
egy nem túl régi cikkét.
„Higgyék el, nem misztifikálni akarom ezt a különleges
lófajtát, megtették már a kínaiak, akik "vért izzadó menynyei paripákként" emlékeztek meg róluk krónikáikban.
De akárkivel beszéltem, akinek valaha
is volt bármiféle tapasztalata akhal tekinivel, mindegyikük hosszasan mesélte, hogy a kivétel hogyan erősíti a
szabályt. Csikós "tesvírem", Bak Jani,
akinél nagyobb akasztófáravaló betyár
gyereket még nem hordott a hátán a
föld, fogalmazta meg talán a legtalálóbban: " Ezek barátom olyanok, hogy
ha megszeretnek, átvisznek a pokol
tüzén is. De ha nem, elvisznek odaáig,
és belehajítanak."
Batirbej és Karakum a két mén. Az
egyikük, mint egy aranyló szobor, a
másikuk bronz - legalábbis a nyári

szőrük, így télen fakó és pej, még ha szebben is csillognak, mint sorstársaik. A türkmének úgy tartják, hogy a
jellemükben a sárkány, a kígyó és a sas, más verzióban a
sárkány a kígyó és az oroszlán elegyedik, s valóban, ha
részleteiben elidőzünk egyikük és másikuk előtt, mindegyik állatot felfedezni vélhetjük bennük. Kecsességük,
finomságuk,
intelligenciájuk,
páratlanul arisztokratikus jellemük évezredes tenyésztőmunka
eredménye, nem véletlen, hogy
honfoglaló eleink vezérei és főrangúi is ilyen lovakon lovagoltak, legalábbis Raskó professzor
legújabb kutatásai szerint. Egygazdásak, gyorsak és kitartóak,
bátrak, harci lónak tenyésztették
és nevelték őket a türkmén sivatag oázisaiban.”
Füstifecskék csapata

SHAGYA ARAB
1816. március 18-án írták elő, hogy a jövőben a bábolnai
kancákat csak keleti vérű mének fedezzék. Ez időtől származtatjuk Bábolna önálló tenyészirányát és a bábolnai
arab lótenyésztés kezdetét. Ebben az évben a napóleoni
háborúk során 5 keleti vérű Franciaországból zsákmányolt mén, majd báró Fechting Közel-keleti útjáról hozott
két mén és egy eredeti arab kanca került Bábolnára. A
shagya-arab ló származási lapján, a negyedik ősi sorban

JELLEMZŐI
A Shagya-arab az arab fajtajelleget magán hordozó, de a
telivér arabnál tömegesebb, nemes, arányos, elegáns ló.
Feje száraz, nemes, ék alakú, széles homlokkal, kiemelkedő szemboltozattal, kint ülő, sötét színű, értelmet sugárzó szemekkel, finom orrcimpákkal, melyek izgalmi
állapotban szinte négyzetszerű alakot öltenek. A fülek
kicsik és kecsesek, hegyük egymás felé görbül. A nyak
magasan illesztett, mérsékelt hosszúságú és ívelésű, melyet vékony szálú sörény díszít. A mar jól izmolt, a hát
középhosszú, rugalmas, amely jó kötéssel kapcsolódik a
jól izmolt farhoz. Jellemző a magas faroktűzés és zászlós
faroktartás. Kívánatosak továbbá az izmos, dőlt lapocka
és felkar, a terjedelmes, tiszta, száraz izületek, a tiszta
szárak, a szabályos ép paták. Lépése energikus és gyors,
ügetése lendületes, rugalmas, vágtája kerek, gördülékeny,
tért nyerő.
Marmagasság bottal: 150-160 cm,
Színe: leggyakrabban szürke, de sárga, pej, fekete is előfordul.

HASZNOSÍTÁSA
A Shagya-arab az arab fajtacsoporton belül egy viszonylag nagyrámájú, tetszetős küllemű, nemes ló, amely hátalálható 16 ős közül nem lehet több, mint 9 arab telivér. taslóként vagy fogatlóként bárki számára használható.

Forrás: http://www.pelsonius.hu
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HUCUL
A Kárpátokban élő hucul nép kezén kialakult, jól jellemezhető, primitív lófajta. Hallatlanul szívós, edzett, igénytelen, páratlanul intelligens
kárpáti hegyi lófajta, amelyet az eredetileg használó népcsoport nevéről huculnak neveznek. Eredeti hasznosítását tekintve kitűnő teherhordó, málhás ló, amelyik a legveszedelmesebb hegyi ösvényeken is
hihetetlen biztonsággal és rendíthetetlen kitartással jár.
A hucul ló egyedülálló fajta, fenotípusában és életmódjában minden

igénytelenségében, ellenálló képességében.
Kicsisége ellenére sem kelti csökött ló benyomását, határozottan tömeges fajta.
JELLEMZŐI
Összbenyomás: Mokány, mégis megnyerõ külsejû kisló, kvadartikus,
harmónikus hátvonalú, csapott farú, a farok mélyen tûzött, nyaka rövid és erõs, a lapocka jól izmolt és általában meredek. Feje száraz,
kifejezésteljes és igen nemes. A kemény, nem túl kicsi erõs paták
gyakran lehetõvé teszik a patkó nélküli használatot.
Méret: bottal mért marmagasság 140cm
Színek: Legtöbbször őzszínpej, többé-kevésbé fakó vagy egérszürke
szőrökkel keverve. A
gesztenyepej, de sötétpej, a nyárifekete és a fakó is gyakori, előfordul
a tarka is. A jegyes egyedek továbbtenyésztése nem kívánatos a fajta
homogenitásának megóvása érdekében. Az egérszín a eredeti, de igen
ritka. Ezzel a színnel és a pejjel is mindig együtt jár a fekete hátszíj,
farok és sörényszín is. Igen gyakori atavisztikus bélyege zebroid csíkozás a lábakon.

HASZNOSÍTÁSA
A fajta tenyésztésnek célja a magyarországi génbanki állomány fenntartásán túl a hegyvidéki kisgazdaságok, erdészetek, valamint sport,
más fajtában különbözik. A kultúrfajtákhoz szokott szemű ember
főleg gyermeksport céljára alkalmas hucul lófajta tenyésztése.
meglepőnek találja a hucul lovat, mint primitív fajták máig fennmaForrás:
radt hű képviselőjét. Primitív fajtajellege megnyilvánul apró termetéhttp://magyarhuculmenes.hu
ben, gyakran nehéz, mégis szép alakú csontos fejében, húsos pofáiban,
http://www.mlosz.hu/tenyesztes/lo-fajtaink/

Hogyan alakultak ki a különféle
lófajták?

A melegvérű és hidegvérű lovak
teste melegebb és hidegebb?

Az eltérő éghajlat, domborzat, növényzet –egyszóval környezeti viszonyok miatt, különféle területre más-más lófajták alakultak ki. Testük felépítésében, szőrzetükben, vérmérsékletben
jelentős különbségek alakultak ki. Mert mi lett volna ÉszakEurópában a pónikkal, ha az apró zömök, sűrű szőrű póni, nem
ezekkel a tulajdonságokkal bírt volna. Ha nagy testű lett volna,
nem bírta volna fenntartani. Ha sokat ugrált volna, az sok energiaveszteséggel jár, ezért nyugodt, kiegyensúlyozott vérmérséklet volt számára kifizetődő. Ezzel ellentétben a Délvidéken
könnyebb felépítés, nagyobb testalkat, finom selymes szőrzet
alakulhatott ki. Ugye tudjátok miért? A sok napsütés az oka! A
lófajták kialakulásában végül az ember tette rá az i-re a pontot,
hiszen napjainkban már több mint 180 lófajta tenyésztésével
foglalkozik.

Igen, de csak átvitt értelemben, ahogy az emberre is szokták mondani,
hogy hidegvérrel tesz meg valamit. Így van ez a lovaknál is, temperamentumra, vérmérsékletre értjük esetükben is a kifejezéseket. És ahogy az
lenni szokott a nyugodt, lassabb mozgású az testesebb, míg a mozgékony,
gyors mozgású ló könnyebb súlycsoportban van.

Mit jelent a telivér kifejezés?

Az arab telivérről

A telivér szó egy angol kifejezésből a „thoroughbred”-ből
származik. Jelentése: teljesen kitenyésztett. Ezt a kifejezést
csupán azokra a lófajtákra lehet alkalmazni, amelyeket már
nagyon hosszú idő óta csak fajtán belül tenyésztenek. Számos
szakértő szerint a legszebb, legősibb, legnemesebb lóféle az
arab telivér. A másik számos fele szakértő szerint pedig a legszebb, legősibb, legnemesebb lóféle az akhal-teke. Vannak
olyanok is, akik az angol telivérekre esküsznek.
Mazsolák

Közép-Ázsiából származik,
nemesvérű. Sárga, pej, szürke, ritkán fekete. Kiválóan
teljesít bármilyen sportágban, például díjlovaglásban
elegáns, karcsú testfelépítésével. Időszámításunk előtt
is létezett ez a 144-152cm
marmagasságú ló.
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Amit megtudtunk a ló színéről

A ló színének pontos megállapítása azért is nehéz, mert
kortól, tápláltsági állapottól, valamint az évszaktól függően folyamatosan változik. Különösen a szürke színű lovaknál figyelhető meg egy állandó világosodási, őszülési
folyamat. A világospej, a fakó és a sárga egyes árnyalatait szinte lehetetlen megkülönböztetni. A színek pontos
megfelelőit megtalálni, sokszor azért ütközik nehézségbe,
mert bizonyos fajtáknak vannak egyedi,- más fajtáknál
nem megtalálható színei, árnyalatai.
Régen ismert mondás a magyar csikósok körében, hogy a
jó lónak nincsen színe, vagyis értékmérő tulajdonságait
nem a színe határozza meg. A ló egészségi állapotára, jól
vagy alultápláltságára, korára, viszont lehet következtetni
a ló színéből, színállapotából, valamint a szőr tapintásából. Az öregedő lovak szőrzete durvább, merevebb. A jól
táplált ló szőre fényes, sima, míg a rossz egészségi állapotban lévő ló szőrköntöse száraz, fénytelen, érdes és
merev. A kancák szőre finomabb, mint a csődöröké.
Legnagyobb bajban azzal voltunk, hogy melyik könyvet
tekintsük megfelelő forrásnak, hiszen kettő sem írt egyformát például az alapszínekről. Aztán kaptunk Gabi nénitől egy könyvet - a Szelek szárnyán címűt -, amiben
bízhattunk. Ennek megfelelően megtudtuk, hogy a ló színének meghatározásánál, legfontosabb a csikószőr eldobását követő és az egész élet folyamán változatlanul jellemző főszín. Ide tartozik a pej, a fekete, a sárga, a fakó, a deres, a szürke és a tarka. Láthattuk, hogy bizony
nincs benne barna. A helyzet nem ilyen egyszerű, mert a
főszíneknek vannak színárnyalatai, itt találhatjuk a világos és sötét jelzőt is. A ló kondíciójából, tartási körülményeiből, a napfény hatásából származó eltéréseket színállapotnak nevezzük. Ilyen színállapot az almázottság,
vagy az aranyhoz hasonló fényes csillogás is. Sose gondoltuk volna, hogy az almázottság – most már tudjuk,
hogy így hívják – az a jóltápláltságtól alakul ki. Tanár
nénivel elolvastuk és értelmeztük a színekről szóló fejezetet, rengeteg lószínt számolhattunk meg benne.
Lássuk főszínek szerint:
A fehér színnek két fajtája létezik. A selyemfehér, vagy
más néven keselyfehér.

A feketének is két alapvető változata van. A valódi fekete, mely az élénken fénylő hollófekete, a tompa fényű és
almázott koromfekete, valamint a hosszú, téli, fénytelen
bársonyfekete. A bogárfekete szurokfekete színt jelöl.
Nyárifeketének nevezzük azt a színt, melynek jellemzője, hogy télen a festékanyag megfogyatkozása következtében a szőrök enyhén barnásvörös árnyalatúak.
A pej lovak bőrében van festékanyag, a paták palaszürkék, a hosszúszőrök és a lábvégek feketék. Ismerünk világos-, arany-, piros-, meggy-, szattyán-, mogyoró-,
gesztenye-, és sötétpejt.
A pirospej sötétebb árnyalata a meggypej vagy cseresznyepej meghatározás. A mogyorópej, a mogyoró, piruló
héjára emlékeztető színt jelöli.

A sárga színű lovak bőrében van festékanyag, ezért a
patái is palaszürkék. Ebben az esetben a hosszúszőrök
sohasem feketék. A fedőszőrök a világossárgától a feketebarna színezetig egyaránt előfordulnak. Árnyalatai: a
világossárga, az aranysárga, a vörössárga, a
sötétsárga, az agyagsárga, vagy más néven
szennysesárga, a májsárga, a bronzsárga.
A deres, más néven dérszőrű ló feje és lábvégei egyszínűek, olykor enyhén tűzdeltek, de mindenképpen sötétebb árnyalatúak, mint a test más részein található fedőszőrök. Pejderesről, feketederesről, vörösderesről
(vasderes), rozsdásderesről akkor beszélünk, ha a törzsön a színes és fehér szőrök egyenlő arányban vannak
jelen. A vércse az, amikor a színes szőrökkel szemben a
fehér szőrök az uralkodók. A feketederest vagy a feketevércsét más néven szerecsenfejűnek mondjuk. Ekkor a
fej majdnem fekete, egész pontosan tűzött, míg a többi
fedőszőr deres színű. Az almásderes szín kerekded alakú, sötétszürke árnyékolással bíró deres lovat jelent.
A szürke szín a kor előrehaladtával változó színállapot.
A szürke színű lovak szürkésfekete vagy vöröses sárgásbarna színben látják meg a napvilágot. A csikószőr ledobását követően őszülnek meg. Amelyik ló testén még az
alapszínként szereplő színes szőrök vannak többségben,
azt tűzöttnek nevezzük. Eszerint ismerünk tűzött pejt,
A tényleges fehér ló születésétől fogva fehér színű. Bőré- tűzött sárgát, tűzött feketét, tűzött fakót. A sötét színben nincs festékanyag, a patái viaszsárgák, az ajkai hús- ből kiindulva, sorrendben a következő változatokat küszínűek. Újabban ezt albínónak is nevezik. Az ezüstfe- lönböztetjük meg: acélszürke, seregélyszürke, ezüsthér szín a korral alakul ki, így lényegében teljesen meg- szürke, daruszürke, daruszőrű, daru, darvas,
őszült szürke lóról beszélünk. Ebben az esetben, a bőrben legyesszürke.
Folytás a következő oldalon
van festékanyag, ezért az ajkak palaszürkék, csak úgy,
mint a paták.
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VI. évfolyam 1. különszám
A fakó szín jellemzője, hogy a fedőszőrök a
tejfölsárgától a sötétszürkéig minden színárnyalatban
megtalálhatóak. Két fajtája van a mosottsörényű fakó,
vagy kendersörényű, vagy kenderfarkú fakó. Az
izabellefakó már az újszerű elnevezése. A mosottsörényű
is két csoportra oszlik: az egyik csoportba tartozó lovak
bőre pigmentált, patái palaszürkék. Ennek a színárnyalatai a következők: zsufafakó, gerlefakó, rozsdásfakó. A
másik csoportnál, a bőrből hiányzik a festékanyag, a paták itt viaszsárgák, a hosszúszőrök fehérek, tejfölsárgák,
tehát mosott sörényűek. Az egészen világos fedőszőrökkel és majdnem fehér hosszúszőrökkel rendelkező lovat
fátyolfakónak nevezték. A valódi fakónál a hosszú szőrök, a lábvégek feketék, amihez szíjjalt hát párosul. A
valódi fakó szín régi, összefoglaló neve a tajték-, vagy
varjúfakó. Árnyalatai a következők: ezüstfakó,
szarvasfakó, zsemlyefakó, mogyorófakó, egérfakó,
közönséges fakó.
A tarka szín jellegzetessége, hogy fehér alapon színes
foltokat találunk. A nagyon tarka lovat cifrának hívták. A
közönséges tarka lovak testén nagy, színes foltok találhatóak (pejtarka, feketetarka, sárgatarka, fakótarka,
kéktarka) Ha a fehér és a színes foltok közötti határ elmosódik, akkor habos tarkáról beszélünk.
A párductarkánál kerek, almanagyságú színes foltok
vannak. Ha a színes foltokat szürke csík veszi körül
agáttarkának mondjuk. A foltok színétől függően beszéHíres magyar lovak színei
-Kincsem, a „csodakanca” színe sárga.
-Aranyos, a mindenidők legjobb ugrólovának színe sárga, amely mindig fényesedett. Erről kapta a nevét is.
-Imperiál, a XX. század legnagyobb versenylova színe úgyszintén
sárga.
Aztán, képekről megfigyeltük, hogy majdnem minden hadvezér lovának színe fehér volt. Különösen tetszett nekünk a honfoglalást-témáját
feldolgozó Munkácsy Mihály festménye, melyen fehér színű lovon
látható Árpád vezér.
Mazsolák

lünk pejpárductarkáról, feketepárductarkáról,
sárgapárductarkáról. stb.

Mindezek mellett egy lónak általában vannak jegyei is.
Jegynek nevezzük a ló fején és lábán ritkábban a hasa
alján és oldalán található fehér foltokat, szőröket. Ezek
elnevezései: csillag, orrcsík, lámpás, hóka, orrfolt, stb. A
lábon pedig a kesely mellé azt a lábrészt mondják, ameddig a világos foltozás látható. Így ismerünk harisnyás keselyt, félszárban keselyt, csüdben keselyt, stb.
Mazsolák csapata
Az angol telivér
Angliából származik. A világ
talán legelterjedtebb lófajtája, a
versenypályákon szeretik igazán
futtatni. Minden színben előfordul a tarkát kivéve. A 17. században kezdték a fajta tenyésztését, 150-170 cm közötti marmagassággal. Ilyen ló Overdose

Lóápolás a Kálló-háti tanyán

A lószőr felhasználásáról

Ismét kimentünk a Bihar Közalapítványhoz és Nyírő Bettina,
hobby lovas is segített nekünk Lecsivel, hogy most már a tudásunkkal felvértezve kerüljünk testközelbe egy lóval. Az időjárás
nem kedvezett nekünk, mert fújt a szél és lovak úgy tűnt jobban
izgultak. De az is lehet, hogy rajtunk is érezték az izgalmat.
Lecsi egy kis széna csomót fogatott velünk, amit egy tekerő
mozdulattal összeszedtünk a kezünkbe, és azzal kellett a lovon
lévő sarat, szennyeződést fellazítanunk. Egy szürke lóval dolgoztunk, így a munkánk nagyon látványos volt. Mind a tizenketten próbálkoztunk, a ló szerencsére az elején türelmes volt, a
végén viszont sehogyan sem tetszett neki a gyerekzsivaj és a
bizonytalan kézmozdulatok, ezért a végét Lecsi fejezte be. Azért
nagyon hálásak voltunk a lónak, hogy megengedte nekünk az
testközelből való ismerkedést. A hosszú szőrökből kiszedtük a
szalmát, szénát, de mosásról a hideg szeles idő miatt szó sem
lehetett.

A legkorábbi tárgyi emlék a lószőr felhasználásáról nagyon régről
való, az egyik ásatás során bukkantak rá, hogy egy műtés során a
varrásra lószőrt használtak.
A honfoglaló magyarok lószőr kötéllel kötözték a jurta vázára a
nemez borítót.
Már ebben az időben is a haj lefogásához homlokpántot használtak,
melyeket lószőrből készítették. Szebbnél szebb ékszereket fontak
lószőrből és gyönggyel díszítették. Rózsa Sándor is raboskodása
ideje alatt lószőr gyűrűket készített melyeket aztán a piacon eladott.
A ló lábára pányvát, a pásztor a kalapjára álladzót, borotvaecsetet, is
lószőrből készítették. Még a gombokat is azzal kötötték be. Viseletben főkötőváznak is használták, a vadászat során az állatok elejtésére a hurkot is abból készítették. A tárgyi és írásos emlékek között
bukkantunk rá arra, hogy lószőrfüggönyt és lószőr pokrócot is készítettek abban az időben az emberek. Ma már főleg ékszereket készítenek lószőrből: gyűrűt, fülbevalót, nyakláncot, medált, karkötőt.
Rengeteg irodalmat találtunk az ékszerkészítés fortélyaira.

Füstifecskék csapata

Mazsolák csapata
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A magyar nép lovas nemzet - interjú Vogl Nikolettel
Mind a tizenketten egyéni feladatot kaptunk. El kellett menni valamelyik
lótartó gazdához a faluba, egyedül vagy a szüleinkkel és beszélgetnünk
kellett a gazdával. Három kérdésre kellett a választ keresnünk: természetesen, hogy milyen színű a ló, milyen fajtájú, és mire használják, illetve
fotót is kellett készíteni. Ezt a feladatot a csapatunkból mindannyian
teljesítettük a szüleinkkel. Jó volt!

és jelzések elégségesek ahhoz, hogy teljesíthessék a feladatokat.
- És hogyan tudja jelezni a lovad, ha beteg?
- Az általános külső jeleken kívül, az én lovam „felpipál”, és azonnal tudom, hogy valami nincs rendben. Egy igazi gazda annyira ismeri a lovát,
hogy azonnal észleli a változást.
- A lótartás sok időt igényel. Hogyan tudod összeegyeztetni a munkáddal?
Otthonában kerestem fel Vogl Nikit, aki boldog lótartóként örömmel vála- - Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a munkám és a hobbim is
szolt kérdéseimre:
ugyanaz! Nagyrábén lovardában dolgo- Mióta van lovad?
zok, több lovat lovagolok be, közötte
- 2007-óta van saját lovam. Mira akkor még kicsi volt, választási csikóként Palermot is, aki egy verseny ló. Aztán
került hozzám, mellettem nőtt fel. A lovak iránti szeretetem már szinte
hazaérkezve itthon vár Mira, aki igazi
születésem óta megvan, már egész pici kori fényképem van arról, hogy
feltöltődést nyújt számomra.
lóháton ülök.
- Versenyzel is?
- Mit lehet tudni a lovadról?
- Igen, Nagyrábén 3. lettem, a hortobágyi
- 7 éves, kanca, sárga színű, magyar félvér. Szabadtartásban nevelem,
versenyen 61,5 % pontot értem el.
emiatt most, a téli hidegre készülve vastag, puha szőrt növesztett.

- Mi kell ahhoz, hogy valaki jó lótartóvá váljon?
- Nagyon fontos a rendszeresség. Ha valaki lovat tart, nem számít, hogy
hétvége vagy pihenőnap van, ugyanakkor fel kell kelni, a lovát megetetni,
ellátni. Alapvető a lovak szeretete, és a lovat nem eszközként használni,
hanem társként tekinteni rá. Szerintem ez minden állat tartásánál alapvető
elv kellene, hogy legyen.
- És mi a helyzet a díjlovak irányításánál?
- Ott is meg lehet és meg kell tanulni az eszközök megfelelő és fájdalommentes használatát. Ha harmónia van a ló és lovasa között, apró rezdülések

Kis Ivettel beszélgettem
Ivett 12 éve lovagol. Kislánykora óta álmodott egy saját lóról. 8 éve
kapta Aladint, az arab félvér, herélt csődört. Aladin most 11 éves,
legyesszürke színű. Ivett gondozza a lovát. Abrakot is kap, lucernát is
a széna mellé, és finomságnak almát, répát. A suli rabolja el az idejét
a lótól, de ha teheti naponta lovagol. 3 hetente patkoltatja és körmölteti a lovat tél időszak kivételével. Mert sajnos télen nem tudja lovagolni, hiszen olyan hamar sötétedik, hogy mire hazakerül az iskolából
már nem tud világosban elindulni.
Velem is barátkozott a ló!
Bíró Bianka

- Mik a terveid a jövőre?
- Sportoktatói képzésre járok, szeretnék lovas oktatással foglalkozni, és
versenyezni. Remélem, hogy Mirától kiscsikónk is lesz mielőbb. Mindenképpen lovakkal szeretnék foglalkozni ezután is.
A cél az a lovasversennyel, hogy közelebb kerüljenek az emberek a lovakhoz. Nagyon ajánlom a mai generációnak a felelősségtudat kialakulása
miatt. Mindig kérdezik tőlem, hogy miért jó ez a hobby, hát épp ezért:
mert megértőbb emberré tesz a lovaglás.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánok sok sikert, örömöt, és jó
eredményeket Neked!
Örülök, hogy megismerkedtem Nikivel, és jó volt látni azt a szeretet, amit
átad a lovának. Példa lehet állatszeretete mindannyiunk számára, akik házi
kedvencet tartunk.
Sápi Márta, 6. o.
Megfigyeltük a rangsort a földesi
ménesben

A lovak is, mint csoportban élő állatok a ménesben rangsort
alakítanak ki. Odamentünk a méneshez és megpróbáltuk
kitalálni, hogy ki a főnök. Egy tarka ló rögtön odajött a közeledésünkre, megvizsgált bennünket. Amikor lovak találkoznak egymással, az emberek jelenléte, mint azt tapasztaltuk
is nem jelent akadályt, a lovak fenyegetéssel méregetik egymást, hogy ki lesz kettőjük közt a vezető. Két ló nyugodtan
akkor tud egymás mellett elmenni, ha ez a viszony tisztázott
és mindkét állat ahhoz tartja magát. A lovak között nincs
két egyenrangú csoporttag. Leginkább itatásnál tudtuk
megfigyelni, hogy mindig azonos sorrendben, illetve a rangsorban magasabban álló iszik először, ha szomjas. Előfordult, hogy nem ment inni a vezér először, és egy rangsorban
alacsonyabban álló igyekezett a vízhez. De rögtön odébbállt,
ha látta, hogy közeledik a magasabb beosztású ló. A kialakult sorrend akkor borul fel, ha új állatok csatlakoznak a
csoporthoz. Játszottunk egy kicsit és mi is kialakítottuk a
társaságunkban a rangsort. Ki-ki ahogy érezte beállt a sorba, nagyjából kor szerint találta meg mindenki a helyét,
illetve a fiúk még csak véletlenül sem akartak udvariaskodni, elfoglalták a vezér helyet minden csoportban.
Füstifecskék csapata

MÁKszemek

8

K ö n y v a j á n l ó

TISZTA VICC… :-)

A mi micsoda sorozatból a Lovak című igazán tartalmas és érdekes. Kérdéseket tesz
fel és megválaszolja, így azok közül kedvedre válogatva olvasgathatod. Ízelítőül:
Honnan kapta a nevét a postakocsi? Tényleg! Honnan? Erre különösen büszkék lehetünk, mert a magyar volt, aki a kényelmes rugózású kocsit kitalálta. Vagy. Valóban
állva alszanak a lovak? Vagy. Hogyan kell cowboy módra lovagolni? Mind megtudhatod, ha elolvasod a könyvet, a földesi könyvtárban hozzáférhetsz.
Sápi Márti
Hans-Jörg Schrenk: Az értelmes ló
Ez egy kicsi könyvecske, mindössze79 oldal, és nagyon érdekes. Olyan fontos dolgokat lehet belőle megtudni, mint például, hogy a ló teljesen másképp lát, mint az ember. A térbeli látása nagyon kicsi, mert a két szeme a két arcoldalán helyezkedi el kis
átfedéssel. A szemek külön-külön azonban szinte egyszerre látják majdnem a teljes
környezetet (215˚-ot). Ezért van az, hogy az állatot vezető ember nem is érti, mitől
ijedt meg a ló. A látómezejében felbukkanó mozgás érzékeli, nekünk pedig forgatni
kell a fejünket, mert mi kisebb teret látunk a lóval ellentétben. Olvassátok el azt a
részt is, amikor arról ír, hogy a mikor a ménes felé közelítünk sok lovon látjuk, hogy
a fejét fel-le mozgatja. Ilyenkor fókuszál a ló, mert minél magasabbra emeli a fejét
annál távolabbra lát. Megtudhatjuk, hogy ha egy ló felemeli a fejét, akkor maga előtt
mintegy 1,2 méter hosszban holt tér keletkezik, amelyben semmit sem lát. A színfelismerési képessége például gyengébb, mint az emberé. Csak a látással kapcsolatban
is mennyi-mennyi újat tudhattunk meg, ráadásul érthető és érdekes stílusban tálalja
elénk a mondandóját.
Bíró Bianka
Robert M. Miller: Értsük meg a ló viselkedését
Ez egy alapirodalom azoknak, akik komolyan gondolják, hogy a lóval ismeretséget
kötnek. Az erőszakmentes módszerek alkalmazásával olyan lovak képezhetők ki,
amelyek jól teljesítenek és élvezik, amit csinálnak. Ahhoz pedig, hogy elsajátítsuk a
módszer lényegét meg kell tudnunk a ló viselkedésének a mozgatórugóit. Azt is,
hogy létezik néhány tulajdonság, amelyek évezredek alatt öröklődnek. Például, hogy
a ló elsődleges túlélési esélye a menekülés, meg kell értenünk tehát, hogy a tényleges
és a vélt veszélytől azonnal el akar menekülni. Vagy, hogy rendkívül érzékenyek,
hiszen érzékenyebbnek kell lenniük, mint a ragadozóknak, hogy veszély esetén el
tudjanak menekülni. Ezért egy legelőn repülő nylon zacskótól is nagyon meg tud
ijedni a ló. Vagy, hogy nagyon gyorsan reagál, viszont ugyanolyan gyorsan meg is
nyugszik, ha elmúlik a veszély. Sok-sok fontos dolog, ami segít nekünk a lovakkal
való bánásmód elsajátításában. Itt olvashatjuk, hogy a düh és méreg, valamint a türelmetlenség a lovasemberséggel összeegyeztethetetlen. megfélemlíti a lovat és menekülésre ösztönzi, és ha menekülni nem tud, akkor önvédelmi magatartást vesz fel,
rúg, csap vagy harap.
Joó Dóra

Kérdezi a friss lótulajdonos a lovászt:
- Ma vettem ezt a lovat. Szerinted versenyezhetnék vele?
- Persze! Sőt amilyen gebe, még simán le
is győznéd!
Krisztina a lovasiskolában gyakorol. Az
edző figyeli hogyan ugorja át az akadályokat. Az egyiknél azonban a ló hirtelen lefékez, Krisztina pedig leesik a lóról, át az
akadály túloldalára.
- Remek Krisztina! Csak legközelebb a
lovat is vigye magával!
- Mi lesz a lovas ólomkatonából, ha átmegy rajta az úthenger?
- ???
- Lemez lovas.
- Mi áll meg hő hatására?
- ???
- A lovaskocsi.
- ???
- Hőőő!
Estefelé a rendőr megállítja a
lovaskocsival közlekedő fuvarost
- Miért nincs kivilágítva a szekér?
- Minek? Úgyis vak a lovam...

Flandorffer Tamás / Hajas József: Ló és lovaglás
Azoknak ajánljuk ezt a könyvet, akik inkább a képeket, rajzokat szeretik a könyvekben a betűk helyett. Telis tele van rajzokkal, minden szemléltetve van. A ló testfelépítése, a mozgása, tartása, egészségével kapcsolatos feladatok, szerszámok, nyergelés, lovaglás elemei, lovarda –minden téma rajzosan megjelenítve gondolkoztat el
bennünket a teendőkről.
Ványi Csongor

Megfejtésszelvény 6.évfolyam 1. különszám
Megfejtések: _________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Név, osztály:__________________________________________

Ha sikerült megoldanod a mellékletben szereplő feladatokat, írd rá a megfejtésszelvényre a megfejtéseket (ne
felejtsd el ráírni a neved és osztályod). Majd dobd be a
portánál elhelyezett Mákszemek feliratú dobozba legkésőbb 2014. január 8-a, szerdáig. Sorsolás 2014. január
9-én, csütörtökön a nagyszünetben lesz.

A Mák Szemek elkészítésében részt vettek:
Balázsi Panna, Balogh Petra, Bíró Bianka, Bíró Gyula, Imre Tímea, Joó Dóra, Nyírő Zsolt, Rák Tamás, Sápi Márta, Sótonyi Krisztián, Ványi Csongor, Ványi Júlia, Lukács Zsuzsanna tanító néni (szerkesztő)
Köszönetet mondunk az intézmény azon dolgozóinak, akik munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak a lap megjelenéséhez.

