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Herghelia Lucina centru important

a rasei H

S. 

REZUMAT

Eq.T

Herghelia a fost 

tru 

-o talie de 

econo

Cuvinte cheie:

SUMMARY

The existence of the Hutul horse breed on the Romanian territory is 

faraway dated in time, some of the theories are starting that this horse comes 

from the savage kind of a mountain horse, near to the Eq. Tarpan ancestors 

There is appreciated that the shaping cradle of the present kind of Hutul is 

represented by the North geographic part of Bucovina (Romania), the heart of 

this cradle being thus by the Lucina Stud. Historic chronic beginning in 1856, 

this stud having an important tradition in a Hutul breed improvement. The

classic genealogical lines of Romanian Hutul there are Hroby, Ousor, 

Goral,Pietrosu, Prislop, and the main function of these genealogic father lines 

(father families) is of preventing the relative mating and preventing the rising of 

the consanguinity. The present dimension of the Hutul number in Lucina Stud 

(about 9 stallions and 50 mares) has mostly the significance for gene reserve for 
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maintaining the breed, without the danger of a “genetic drift”. The usually 

colors of the Romanian Hutul breed are the dark colors, and the most frequency 

are the brown bay. In a future the main use of the Hutul horse are still within the 

rural economy from the mountain area, for the public mating, for the formations 

works of a new horse types for the mountain area and within raiding horse 

tourism.
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României

t

morfologice pe care le-a suferit H -a 

perpetuat de-a lungul secolelor într-

partea de N a zonei geografice Bucovina (România

constituind-o Herghelia Lucina.

Î , se  ca ar putea veni din doua 

surse, si anume:

-

;

- De la cuvântul

greu accesibile;

I Date istorice privind Herghelia Lucina.

Principalele date cronologice din istoria hergheliei s

- -ungare, Herghelia 

Lucina pe actualul amplasament, pornindu-

-

h

baza liniilor genealogice.

-

hergheliei s-au dat lupte grele .  In 1919 o parte din efectivul de cai 

-
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II Linii genealogice ale rasei.

Bucovina.

le au fost înlocuite cu altele, devenite acum

«liniile genealogice clasice» a :

- Hroby -

- -

din sectorul privat.

- Goral – rul Goral, 

în 1905.

- Pietrosu –

în 1934 din sectorul privat.

- Prislop – Linie deriva

asigura un echilibru între liniile genealogice.

pericolul de a intra în drift genetic.

Linia Goral-15,2%, Linia Hroby- -13,1%, Linia 

Pietrosu-17,3%, Linia Prislop-13,1%.

Cele 5 linii clasice sunt 

XI.

1.

Tabelul -2004

Categoria 1989 1993 1995 1999 2004

12 7 7 8 9

Iepe 160 50 54 55 55
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III

Datele privind principalele dimensiuni corporale ale actualului efectiv din 

Herghelia Lucina, sunt prezentate în tabelul 2.

Culorile cele 

prezentate în tabelul 3.

Tabelul  2. Principalele dimensiuni corporale ale efectivului .

Categoria Talia

X      -/-  s

Perim. torace

X      -/-  s

Perim. fluier

X     -/- s

144,5    1,2 176,6     0,5 19,4      0,4

Iepe de reprod. 141,1    2,5 171,6     5,4 18,5      0,6

Tineret 1,5 ani 117,4    5,6 143,6     3,8 16,2      0,3

Tineret 3,5 ani 137,3    4,5 172,1     7,1 17,2      0,9

Culoarea  %

Murg 61,9

Soriciu 28,5

Negru  5,4

Roib  4,2

oare întâlnite în efectiv sunt

- - 14,8%, zebruri - - 11,5%.

tului osos, anumite unghiuri ale razelor osoase, 

docilitatea sa înn

l poverilor în spinare.

În Herghelia Lucina acest cal va fi folosit în con

:

-

locale de cabaline.

- Formarea unor tipuri noi de cai pentru zona de munte cum ar fi Calul de 
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-

Toate aceste elemente ne îndre , perspectiva 
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