Bevezetõ

SzÃ¡rmazÃ¡sa, eredete A fajtaalapÃ-tÃ³ Gidran Senior arab telivÃ©r mÃ©nt bÃ¡rÃ³ Fechtig vÃ¡sÃ¡rolta Egyiptomban 1916-ban. A
kis sÃ¡rga mÃ©n BÃ¡bolnÃ¡n 6 tÃ¶rzsmÃ©nt adott, amelyek kÃ¶zÃ¼l Gidran II nevu fia kerÃ¼lt Mezohegyesre, ahol vegyes:
holsteini, mecklenburgi, magyar, erdÃ©lyi, arab Ã©s moldvai kancaanyagot fedezett.

A kancÃ¡k szÃ¡rmazÃ¡s szerinti csoportosÃ-tÃ¡sÃ¡t az 1840-es Ã©vek elejÃ©n vezettÃ©k be. Ekkor derÃ¼lt ki, hogy az V. szÃ¡m
Ãºn. "SÃ¡rgamÃ©nes" kancaÃ¡llomÃ¡nya fokÃ©nt Gidran szÃ¡rmazÃ¡sÃº. A kÃ©sobb klasszikussÃ¡ vÃ¡lt mezohegyesi
vonaltenyÃ©sztÃ©s, melyben a fajta egyedei apai Ã¡gon egy-egy vonalalapÃ-tÃ³ mÃ©nre vezethetok vissza, ez idotol kezdve
lett tudatos gyakorlat.
GidrÃ¡n fajtÃ¡rÃ³l tulajdonkÃ©ppen a mÃºlt szÃ¡zad kÃ¶zepe Ã³ta beszÃ©lhetÃ¼nk, miutÃ¡n az osztrÃ¡k Kriegsministerium a
gidrÃ¡n Ã¡llomÃ¡nyt 1885-ben hivatalosan is Ã¶nÃ¡llÃ³ fajtÃ¡nak minosÃ-tette.
Az eredeti gidrÃ¡n Ã¡llomÃ¡ny 15 osanyÃ¡ra vezetheto vissza, melyekbol az idok sorÃ¡n tÃ¶bb csalÃ¡d is kihalt.

A rokontenyÃ©sztÃ©s elkerÃ¼lÃ©se, valamint a fajta kÃ¼llemi Ã©s teljesÃ-tmÃ©ny-Ã©rtÃ©kÃ©nek javÃ-tÃ¡sa Ã©rdekÃ©ben e
alkalmaztak angol telivÃ©r mÃ©neket, melyek ivadÃ©kai kÃ¶zÃ¼l a kancÃ¡kat egy-kÃ©t generÃ¡ciÃ³ utÃ¡n fajtatiszta gidrÃ¡n
mÃ©nnel visszakereszteztÃ©k. A telivÃ©r apasÃ¡gÃº (F1) mÃ©neket egÃ©szen kivÃ©teles eseteket leszÃ¡mÃ-tva a tenyÃ©sztÃ
kizÃ¡rtÃ¡k.

A mÃ©nes Ã¡llomÃ¡nya 1849. Ã©s 1920. kÃ¶zÃ¶tt 100 kÃ¶rÃ¼li tÃ¶rzskancÃ¡val stabilizÃ¡lÃ³dott. Ez a lÃ©tszÃ¡m lehetovÃ© te
fajta fedezomÃ©n- Ã©s kancautÃ¡npÃ³tlÃ¡s-igÃ©nyÃ©nek biztosÃ-tÃ¡sÃ¡t, kello genetikai divergenciÃ¡t biztosÃ-tott, Ã©s megfe
szelekciÃ³ra is lehetosÃ©get adott.
1920. mÃ¡rcius 20.-Ã¡n, a romÃ¡n megszÃ¡llÃ¡st kÃ¶vetoen, az akkor leltÃ¡r szerinti 98 gidrÃ¡n kancÃ¡bÃ³l a romÃ¡n kirÃ¡lyi
csapatok 74 kancÃ¡t hadizsÃ¡kmÃ¡nykÃ©nt magukkal vittek. 11 kanca a harcok sorÃ¡n elkallÃ³dott, mindÃ¶ssze 13 egyed
maradt meg. Ebbol az igen sÃºlyosan megfogyatkozott Ã¡llomÃ¡nybÃ³l 1944-re sikerÃ¼lt a kancalÃ©tszÃ¡mot 90-re
fejleszteni, mikor is a II. vilÃ¡ghÃ¡borÃº kÃ¶vetkeztÃ©ben beÃ¡llott vesztesÃ©gek miatt 1948-ban 28 kanca Ã©rkezett vissza a
nÃ©metorszÃ¡gi Bergstettenbol.

A kÃ©t vilÃ¡ghÃ¡borÃº kÃ¶zÃ¶tti idoszakban az Ã¡llomÃ¡ny konszolidÃ¡lÃ¡sÃ¡ra a korÃ¡bbi ellentmondÃ¡sos tapasztalatok miatt
csak kisebb mÃ©rtÃ©kben hasznÃ¡ltak telivÃ©r mÃ©neket, hanem kisbÃ©ri-fÃ©lvÃ©r ( Maxim V, Kozma III) Ã©s arab ( Mersuc
Siglavy VI, Gazal III) mÃ©nekkel prÃ³bÃ¡lkoztak igen jÃ³ eredmÃ©nnyel. Ez ido tÃ¡jt konszolidÃ¡lÃ³dott a fajta anglo-arab
jellege, eltuntek a hasznÃ¡latbeli problÃ©mÃ¡k, s minden tekintetben egy igen kivÃ¡lÃ³, Ã©rtÃ©kes Ã¡llomÃ¡ny alakult ki viszonyl
rÃ¶vid ido alatt.

A II. vilÃ¡ghÃ¡borÃº utÃ¡n 1957-ig az erosen megfogyatkozott Ã¡llomÃ¡ny fejlesztÃ©se, a meglÃ©vo vonalak megorzÃ©se kerÃ¼
a kÃ¶zÃ©ppontba. 1957-ben politikai dÃ¶ntÃ©s alapjÃ¡n a teljes gidrÃ¡n populÃ¡ciÃ³t Mezohegyesrol a Dalmandi Ã•llami
GazdasÃ¡gba helyeztÃ©k Ã¡t. A hatvanas-hetvenes Ã©vek lÃ³tenyÃ©sztÃ©s irÃ¡nyÃ-tÃ¡si koncepciÃ³ja a hagyomÃ¡nyos fajtÃ¡k
Ã¡llomÃ¡nyÃ¡nak eroteljes visszaszorÃ-tÃ¡sa Ã©s ezen fajtÃ¡k tÃ¶rzskancÃ¡inak nyugati fajtÃ¡kkal vÃ©gzett Ã¡tkeresztezÃ©se v
Ez oly mÃ©rtÃ©kben "sikerÃ¼lt", hogy 1975-re a teljes gidrÃ¡n Ã¡llomÃ¡ny mindÃ¶ssze 3 fajtatiszta mÃ©nbol Ã©s 16
tÃ¶rzskancÃ¡bÃ³l Ã¡llott.

1975-ben az OrszÃ¡gos Ã•llattenyÃ©sztÃ©si FelÃ¼gyelosÃ©g az Ã•llattenyÃ©sztÃ©si KutatÃ³intÃ©zet kÃ¶zremukÃ¶dÃ©sÃ©ve
Ã¡llomÃ¡nybÃ³l 21 gidrÃ¡n szÃ¡rmazÃ¡sÃº kancÃ¡t Ã©s BulgÃ¡riÃ¡bÃ³l 2 mÃ©nt vÃ¡sÃ¡rolt, Ã©s BorodpusztÃ¡n Ãºj tÃ¶rzstenyÃ©
alapÃ-tott. A borodpusztai tenyÃ©szet tÃ¶bb gazdavÃ¡ltÃ¡s utÃ¡n a Pannon AgrÃ¡rtudomÃ¡nyi Egyetemhez, Ã©s 1996-ban az
ebbol Ã¶nÃ¡llÃ³ intÃ©zmÃ©nnyÃ© alakult Pannon LovasakadÃ©miÃ¡hoz kerÃ¼lt a SzÃ¡ntÃ³d melletti MarÃ³cpusztÃ¡ra, mint
gÃ©nrezerv tenyÃ©szet. IdokÃ¶zben 1988-ban mÃ¡r ugyancsak idekerÃ¼lt a Dalmandi MezogazdasÃ¡gi KombinÃ¡t
megszÃ¼ntetett sÃ¼tvÃ©nyi mÃ©nesÃ©nek kancaÃ¡llomÃ¡nya is.

A romÃ¡n hadsereg Ã¡ltal elzsÃ¡kmÃ¡nyolt Ã¡llomÃ¡nybÃ³l a Radautzi MÃ©nes 55 kancÃ¡t vett tenyÃ©sztÃ©sbe, melyeket azÃ³t
fajtatisztÃ¡n tenyÃ©szt tovÃ¡bb a romÃ¡n LÃ³tenyÃ©sztÃ©si IgazgatÃ³sÃ¡g irÃ¡nyÃ-tÃ¡sÃ¡val. A korÃ¡bban hetvenes lÃ©tszÃ¡m
Ã¡llomÃ¡nyÃ¡n 1989-ben igen nagy mÃ©rtÃ©ku Ã¡llomÃ¡nycsÃ¶kkentÃ©st hajtottak vÃ©gre, minek kÃ¶vetkeztÃ©ben az Ã¡llomÃ
nagyobbik fele a tenyÃ©sztÃ©s szÃ¡mÃ¡ra elveszett.

1989-tol kezdodoen a fajta fenntartÃ¡sÃ¡val, nemesÃ-tÃ©sÃ©vel kapcsolatos feladatok a KisbÃ©ri-fÃ©lvÃ©r LÃ³tenyÃ©szto Ors
EgyesÃ¼let keretÃ©ben zajlanak.
FenotÃ-pusa
KÃ¼lleme Eroteljes szervezetu, nagyrÃ¡mÃ¡jÃº, elÃ©g tÃ¶meges, kÃ¶zÃ©pnehÃ©z hÃ¡tas Ã©s hÃ¡mos tÃ-pusÃº fajta. Feje a
testtÃ¶meggel arÃ¡nyos nagysÃ¡gÃº, kÃ¶zÃ©pmagasan tuzÃ¶tt, egyenes profilvonalÃº, esetenkÃ©nt kisfokban burkolt. Nyaka
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kÃ¶zÃ©pmagasan illesztett, kÃ¶zepesen hosszÃº, kifejezett baltavÃ¡gÃ¡ssal, a mÃ©neknÃ©l Ã¡ltalÃ¡ban jÃ³l Ã-velt. Az alacsony
illesztett, izomszegÃ©ny nyak a kancÃ¡knÃ¡l is tenyÃ©sztÃ©sbol kizÃ¡rÃ³ tÃ©nyezo. Marja kifejezett, hosszan hÃ¡tbanyÃºlÃ³, el
jÃ³l izmolt. HÃ¡ta kÃ¶zepesen hosszÃº, elÃ©g nagy szÃ¡mban vannak hosszabb tÃ¶rzsu egyedek. Ã•gyÃ©ka kÃ¶zepesen hossz
elÃ©g feszes. A szÃ¼gy szÃ©les, jÃ³l izmolt, a mellkas tÃ¶bbÃ©-kevÃ©sbÃ© mÃ©ly, jÃ³l dongÃ¡zott.

Az anglo-arab hatÃ¡s ellenÃ©re jelenlegi Ã¡llomÃ¡nyunk feltunoen eros csontozatÃº. Az eroteljes szervezet kifejezÃ©sre jut a
tÃ¶megessÃ©gben is. Ennek oka, hogy az utÃ³bbi 20 Ã©vben alkalmazott mÃ©nek esetÃ©ben a nagy rÃ¡mÃ¡nak kitÃ¼ntetett
szerepe volt (Gidran IV, VIII, X, XI). A jÃ¶voben cÃ©lkituzÃ©s a testtÃ¶meg megorzÃ©se mellett a nemessÃ©g, az elegancia
fokozÃ¡sa. A lÃ¡bszerkezet tÃ¶bbÃ©-kevÃ©sbÃ© szabÃ¡lyos, az Ã¡llomÃ¡ny durva lÃ¡bszerkezeti hibÃ¡ktÃ³l mentes. A mozgÃ¡s
kÃ¶zepes hosszÃºsÃ¡gÃº, akciÃ³jÃ¡ban, rugalmassÃ¡gÃ¡ban gyakran javÃ-tÃ¡sra szorul.
MÃ©retei
MÃ©nek: KancÃ¡k:
MarmagassÃ¡g bot: 160-168 155-167 cm
MarmagassÃ¡g szalag: 173-180 165-177 cm
Ã–vmÃ©ret: 188-200 85-198 cm
SzÃ¡rkÃ¶rmÃ©ret: 21-23 20-22 cm
SzÃ-ne
KizÃ¡rÃ³lag sÃ¡rga, tÃ¶bb-kevesebb jeggyel.
Ã‰rtÃ©kmÃ©ro tulajdonsÃ¡gai, hasznÃ¡lhatÃ³sÃ¡ga
TÃ¶bbhasznÃº melegvÃ©ru fajta. HÃ¡tas Ã©s fogatlÃ³nak egyarÃ¡nt megfelelo. A hazai lovassportban szÃ¡marÃ¡nyÃ¡nÃ¡l
nagyobb hÃ¡nyadban talÃ¡lunk eredmÃ©nyes egyedeket.

A dÃ-jugratÃ¡sban Medve, Gidran XI, Agresszor, a militaryban Ibolya nemzetkÃ¶zi szinten is megÃ¡llta a helyÃ©t. Kis
lÃ©tszÃ¡mÃº Ã¡llomÃ¡nya folytÃ¡n szelekciÃ³s lehetosÃ©ge viszonylag korlÃ¡tozott. Mint oshonos gÃ©nrezerv fajta, a magyar
Ã¡llattenyÃ©sztÃ©sben kultÃºrtÃ¶rtÃ©neti Ã©s genetikai Ã©rtÃ©ket is kÃ©pvisel. Egyes kancacsalÃ¡djai 20-25 generÃ¡ciÃ³s ten
mÃºlttal is rendelkeznek.
ElterjedtsÃ©ge, Ã¡llomÃ¡nynagysÃ¡ga

1992.-tol a fajta fenntartÃ³ja Ã©s nemesÃ-toje a KisbÃ©ri-fÃ©lvÃ©r LÃ³tenyÃ©szto OrszÃ¡gos EgyesÃ¼let. A gidrÃ¡n-tenyÃ©sz
ezen egyesÃ¼let keretÃ©n belÃ¼l kÃ¼lÃ¶n tenyÃ©sztÃ©si szabÃ¡lyzat alapjÃ¡n vÃ©gzik a fajtafenntartÃ³ tevÃ©kenysÃ©gÃ¼k
EgyesÃ¼let nyilvÃ¡ntartÃ¡sai szerint 1996-ban 21 tulajdonos kezÃ©n 102 kanca Ã¡llt tenyÃ©sztÃ©sben. Az 1998-as fedeztetÃ©
idÃ©nyre 160 kancÃ¡t pÃ¡rosÃ-tottak. Az Ã¡llomÃ¡ny 42 %-a 8 eredeti mezohegyesi kancacsalÃ¡dra vezetheto vissza. Ebbol
ketto csak egy-egy kancÃ¡val kÃ©pviselteti magÃ¡t, egy csalÃ¡d eredete bizonytalan. A tÃ¶bbi kanca gidrÃ¡n szÃ¡rmazÃ¡sÃº, de
nÃ©pies eredetu.

Az apaÃ¡llatok darab- Ã©s vÃ©rvonalszÃ¡ma a fajta tovÃ¡bbvitele szempontjÃ¡bÃ³l elegendo. SzÃ¼ksÃ©ges a populÃ¡ciÃ³
genetikai variabilitÃ¡sÃ¡nak megorzÃ©se mellett a kÃ¼llemi Ã©s belso Ã©rtÃ©kmÃ©ro tulajdonsÃ¡gok megorzÃ©se Ã©s javÃ-tÃ
mÃ³don, hogy a jelenlegi mÃ©nvonalak Ã©s kancacsalÃ¡dok kÃ¶zÃ¼l egyik se jusson kizÃ¡rÃ³lagos helyzetbe.
Minden fÃ©lvÃ©r jellegu fajta igÃ©nyli rendszeres idokÃ¶zÃ¶nkÃ©nt a kiindulÃ³ fajtÃ¡kkal vÃ©gzett cseppvÃ©r-keresztezÃ©st.
EgyesÃ¼let tenyÃ©sztÃ©si programja szerint kizÃ¡rÃ³lag arab Ã©s angol telivÃ©r mÃ©nek alkalmazÃ¡sÃ¡val, a klasszikus
tenyÃ©sztÃ©si elvek alapjÃ¡n kÃ-vÃ¡njuk megvalÃ³sÃ-tani.

MagyarorszÃ¡gon kÃ-vÃ¼l csak RomÃ¡nia Ã©s talÃ¡n BulgÃ¡ria rendelkezik mÃ©g kisebb populÃ¡ciÃ³val, ezÃ©rt fajtatisztÃ¡n va
fenntartÃ¡sa a VilÃ¡gÃ¶rÃ¶ksÃ©g szempontjÃ¡bÃ³l is jelentos.
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