A ló színei és jegyei
Lovagolni indultok a barátaiddal, de az istálló lovai nem a boxokban várnak titeket, hanem
még a karámban vagy legelőn vannak. Ti azonban egy szempillantás alatt felismeritek
kedvenceiteket, és még csak véletlenül sem keveritek össze őket. Gondolkodtál már azon,
hogy mi alapján ismersz rá a lovadra?
Lovainkat nagyságuk és jellegzetes formájukon túl színük, valamint jegyeik, azaz a
fejükön és a lábaikon lévő fehér foltok alapján ismerjük fel. Néhány lónak teste másik részén,
például a hasán is találsz fehér foltokat, ezek ugyanúgy bekerülnek a ló azonosítására szolgáló
útlevélbe, mint a többi ismertetőjegy.
A lovad színét a testét borító rövidszőrök, valamint a sörényének és a farkának a
színe (hosszúszőrök) alapján tudod meghatározni. A legfontosabb színek:
Szürke: a rövid és a hosszúszőrök fehérek vagy a szürke különböző árnyalatai. Egy kiscsikó
szőre születésekor még jóval sötétebb, az évek során fokozatosan kivilágosodik a szőrük.
Fekete: az a ló, amelyiknek a hosszú és a rövidszőreik is feketék.
Pej: a testét borító rövidszőrök barnák, a hosszúszőrök, azaz a farok és a sörény feketék. A
pej színnek többféle árnyalat lehet a világospejtől a sötétpejig.
Sárga: a sárga lovak hosszú és rövidszőrei vöröses színűek, fekete szőrszálak nélkül.
Fakó: a fakó ló rövidszőrei sárga színűek, a lábvégei, valamint a hosszúszőrei feketék.
Ismerjük még az izabellafakót, aminek hosszúszőrei fehérek vagy szürkék, rövidszőrei pedig
sárgásak.
Tarka: a tarka lovon az alapszínt kisebb-nagyobb szabálytalan, fehér foltok tarkítják.
A kedvenc lovad vagy pónid fején lehet, hogy van egy-két fehér folt. Tudod vajon, hogy azt
hogy hívják?
A ló fején lévő leggyakoribb jegyek neve: hóka, orrcsík, csillag, tűzött homlok, lámpás,
orrfolt, tejfölös száj, szárcsa, piszra.
A lovak lábán a legváltozatosabb formájú jegyek lehetnek. Van olyan ló, aminek csak egyik
lábvége fehér, van, amelyiknek mind a négy. Van, amelyiknek épp csak a patája felett van egy
icipici fehér folt, de van, amelyik úgy néz ki, mintha belelépett volna egy meszesvödörbe.

A lábon lévő jegy lehet pártaszélben, csüdben, bokában, vagy félszárban kesely, de ismerünk
olyat is, hogy harisnyás láb.
A lábon lévő jegyek meghatározzák a pata színét is. Ha a fehér szín a pártaszélig tart, a
pata világos lesz. Ha a fehér jegy a lábon szabálytalan, akkor a pata „csíkos” lesz, amit sávolt
patának nevezünk. Ez alapján tehát megkülönböztetünk palaszürke, viaszsárga és sávolt
pataszíneket.

