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Poskus zootehniške karakterizacije pasme

Posavinjski konj
Zootehniška karakterizacija je sinonim za pasem

ski standard. Ta standard je zootehniški norma

tiv, ki opisuje nastanek in razvoj pasme, zunanjost

pasme, telesne mere ter morfološke in biološke
znacilnosti in navaja podatke o najpomembnejših

gospodarskih lastnostih.

Raziskava zgodovinskih virov (do leta 1945)o slovenskih lokal
nih (avtohtonih in tradicionalnih) pasmah na Oddelku za zooteh
niko na biotehniški fakulteti je postregla z nekaterimi v glavnem
neznanimi, a pomembnimi spoznanji. Ponovno so priklicane v
spomin tudi stare slovenske pasme in ena med njimi je posavinj
ski konj, ki ga opisujemo v tem sestavku.
Kratek opis pasme posaviI}jski konj je objavil Gajza (1886) v
Gospodarskem glasniku za Stajersko. Nastanek pasme opisuje na
zacetku clanka:

trebce so uporabljali za pripušcanje v Posavinju in drugod po
Stajerskem. Posavinjske kobile so uporabljali v vojski pri artileri
ji, kjer so se dobro obnesle pri vleki topov. Na dirki v Gradcu so
se leta 1885dobro izkazali štirje posavinjski žrebci. Gajza svetu
je, da bi za vzrejo žrebcev z nakupom žrebet skrbele tudi držav
ne žrebcarne.

O slovesu konj iz Savinjske doline prica tudi clanek Konjereja, ki
so ga objavile Kmetijske in rokodelske novice leta 1897.Poroca o
prvem konjskem sejmu, ki je bil 2. avgusta 1897v Novem mestu.
Na sejmu se je zbralo vec konjerejcev, med njimi tudi g. Perdan
(predsednik Trgovske in obrtne zbornice za Kranjsko in državni
poslanec ter clan konjerejskega odseka kmetijske družbe). Menili
so: »Vsiso bili jedini in popolnoma složni, da moramo Dolenjci
zaceti z ono konjsko pasnijo, katera se po vsi pravici v lepi Savinski
dolini tako visoko cisla, to je, da zacnemo rediti lahkejše noriške

konje. Pristav deželne vinarske, sadjarske in poljedelske šole na
Grmu gospod Rohrman je v imenu kmetijske družbe kranjske
vzel izrecene želje konjerejcev na znanje, da jih sporoci kmetijski
družbi, ta pa zopet poljedelskemu ministerstvu. Povrh je gospod
Perdan obljubil, da stori vse, kar je v njegovi moci, da dobimo
v deželo nekaj laških noriških žrebcev-plemenjakov. Brez kobil
seveda ta reja ne bo kaj prida. Treba bo, da pojdejo Dolenjci po te
kobile v druge kraje, namrec v Savinsko dolino in v hribe okoli
Sevnice, okoli Jurjevega kloštra in Planine.«
Dve kobili savinjske pasme sta bili skupaj z osmimi kobilarni nori
ške pasme predstavljeni na dunajski razstavi konj leta 1910.Ta sku
pina je prekosila vse preostale razstavljene kobile iz drugih avstrij
skih kronovin in dobila najvišjo nagrado, tj. državno diplomo.
V opisu pasem konj je Hinterlechner leta 1937opisal tudi nekda
njega savinjskega konja, ki je nastal s križanjem noriške in arden
ske pasme (Aubry). Ardenska pasma je plod belgijske in arabske
krvi. Savinjski konji so bili zelo iskano blago, Hinterlechner pa jih
je uvrstil med srednje težke konje.

Opis posavinjskega konja koncujemo z zapisom iz sestavka 'Konj
ali govedo. S posebnim ozirom na Savinjsko dolino' (1912):
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