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Stara slovenska pasma

Kobariški konj 
poskus zootehniške
karakterizacije pasme

Zootehniška karakterizacija je sinonim za pasem

ski standard, ki je zootehniški normativ, ki opisuje
nastanek in razvoj pasme, zunanjost pasme, tele
sne mere, morfološke in biološke znacilnosti ter

podatke o najpomembnejših gospodarskih lastno
stih.

Raziskava zgodovinskih virov (do leta 1945) o slovenskih lo
kalnih (avtohtonih in tradicionalnih) pasmah na Oddelku za
zootehniko Biotehniške fakultete je postregla z nekaterimi v
glavnem neznanimi, a pomembnimi spoznanji. Ponovno so
priklicane v spomin tudi stare slovenske pasme in ena med
njimi je kobariški konj, ki ga opisujemo v tem sestavku.
Primorski gospodar, list za pospeševanje kmetijstva v sloven
skem Primorju, ki ga je izdajalo »Goriško kmetijsko društvo«,
je leta 1909 objavil v dveh nadaljevanjih clanek »Kobariški
konj«, ki ga je napisal Umberto Selan. To je skrajšani prevod
sestavka, ki je bil objavljen v »Bolletino dell Associazione
Agraria Friulana«. Podrobno je opisana težka vprežna konjska
pasma, ki so jo v in na obrobju soške doline redili že od nek
daj in je znana pod imenom kobariška ali tolminska pasma. To
je pasma hladnokrvnih noriških konj. Objavljen je naslednji
opis kobar iškega konja:
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V nadaljevanju avtor seznanja, da se je v zadnjih letih (1904 
1906) zmanjšal obseg konjereje, Vzroke išce v tem, da vlada v

letih 1902 - 1904 ni poslala v Kobarid nobenega državnega
žrebca, ker je bila takrat pokrajina okužena s konjsko smrka
vos~o, da ni nobenega pravega središca, kjer bi se narocale
živali te pasme zaradi velikega zanimanja koroških konjskih
trgovcev, razdelitve obcinskih pašnikov in prodaje domacih
kobil.

Pod. 2. Kobile in žrebe kobariške pa me.

Ponatis iz Primorskega gospodarja 1909, str. 115

Primorski gospodar (1909) poroca, da so v Vidmu ustanovili
žrebcarsko postajo in da so tam1<ajšni konjerejci nakupili lepe
kob ile, med njimi tudi kobariške pasme.
Tedanji pomen in priljubljenost kobariškega konja dokazuje
tudi namera in vabilo furlanskega konjerejskega društvaJ da
bi slovenski posestniki pristopili k njihovemu društvu. Zivi
norejski odsek goriškega kmetijskega društva, kakor poroca
Slovenski gospodar (1909), te namere ni sprejel, ampak je
sklenil, da se pri njihovem društvu osnuje poseben konjerejski
odsek ter je s posebno prošnjo to pisno zaprosil c.kr. namest
ništvo v Trstu. Prošnja je bila ugodno rešena in Primorski gos
podar (1910) poroca o ustanovitvi konjerejskega društva za
Tolminsko. Leta 1911 pa je objavil Zapisnik ustanovnega
obcnega zbora Konjerejskega društva, ki je bil 7. maja 1911.
Gabršcik (1907) je v Soci v treh nadaljevanjih objavil clanek z
naslovom »Obdarovanje konj na Tolminskem«. V njem avtor
med drugim poudari: »Naši konji so bili v prejšnjih letih in
tudi še od leta 1870 - 1880, v sosednih kronovinah in tudi v se
danjih laških na jako dobrem glasu.«

Zanimiva je novica, ki jo je objavila Soca (1909) in seznanja, da
je deželno kmetijsko dr~štvo v Vidmu izdalo brošuro »Il ca
vallo caporettano (kobariški konj)«, v kateri hvali in priporoca
konje iz kobariškega okraja. Brošura naj bi koristila, ker ~e je s
tem dvignila cena kobariških konj po trgih v Vidmu in Ceda
du. V brošuri so slike kobariških konj. V nadaljevanju novice
je spodbuda, da bi tudi goriški deželni odbor v Gorici poskr
bel za tako brošuro.

Naslednje leto je Soca (1910) objavila porocilo o obcnem zbo
ru Kmetijskega društva za Goriško, kjer so razpravljali tudi o
konjereji:

»Za povzdigo konjereje se je ustanovilo posebno konjerejska društvo,

ki pricne v kratkem delovati, ker se je izkazalo, da bi se s samostoj

nim odsekam ne moglo izhajati radi posebnih razmer, ki vladajo pri

nas. Imamo, kot znano, v naših hribih prastaro rejo kobarišega kon

ja, ki je mrzle krvi, v ostalem delu dežele pa se naslanja konjereja na

vrocekrvno pasma.

Kobariški konj je nekdai slovel dalec po svetu po svojih vrlinah kot

težka uprcžna žival. Reja istega pa je skoraj propadla, ker ni dobila

od merodajnih strani potrebne podpore in vzpodbude.
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Vzlic temu pa je to pleme doma in v bližnji Italiji visoko cislano in

želeti bi bilo, da bode delovanje društva zu povzdigo te živali imelo

ugodne uspehe.

O p o z a rja se vis. vlada, da obstoji, vže od pamtiveka v gorskem

delu Goriške reja hladnokrvnega kobariškega konja, pasmine

noriškcga, ki je za te kraje neprecenljive vrednosti kot težka uprežna
žival;

pri zna vase, da ie ta konjereja v zadnjcm casu zelo nazadovala;

za g ota v lja se pa, da bi se z razmeroma malim trudom in žrt

vami reja kobariškega konja kot tacega zopet oživela;

pro t est ira sc odlocno proti upeljavi belgiskega konja v omenje

ne okraje, ker bi tu ne uspeval in bi ne bil uporaben;

p o z ivl ia se vis. vlada, da s potrebnimi denarnimi sredstvi pos

peši zopetni razvoj reje kobariškega konja.«

Leta 1911 je Soca objavila clanek ob petdesetletnici delovanja dežel

nega zbora in v njem je kriticno presodila njen odnos do kobariškega

konja:

»Kobariški konj je slovel. V sosedni Italiji vedo dobro ceniti koba

riškega konja; pridno so kupovali in še kupujejo konje s Kobariškega

ter jih vodijo v Italijo; italijanska vlada je hotela potom kmetijskega

društva v Vidmu kupiti na Kobariškem celo svet za konjerejo - ali

kaj je storil goriški deželni zbor za ohranitev in gojitev konjereje na

Kobariškem, bogatega, vira dohodkov za živinorejo? Nicl«

Pirc (1920) v clanku »Stari bohinjski konj« omenja tudi tolmin
skega konja:

Prva svetovna vojna je imela velik vpliv na konjerejo in tudi
na kobariškega konja. Gospodarski list (1926) v kratkem se
stavku »Furlanski konji« poroca, da je bila pred vojno po Fur
laniji razširjena vrsta konj, ki ni bila zelo nagla, pac pa zelo do
bra za delo. Med vojno so skoraj vsi ti konji izginili, kar je bilo
tudi razumljivo. Po vojni so tu ostali konji številnih pasem,
prignanih iz razlicnih pokrajin bivše Avstroogrske, pa tudi iz
Rusije, emcije, Balkana in od drugod. V nadaljevanju poro
ca, da je vec glasov, da se mora obnoviti znana kobariška pa
sma konj, ki je med vojno skoraj izginila. V Gospodarskem
vestniku (1925) je objavljeno porocilo o poteku razstave živine
v Kobaridu in na razstavo je bilo privedenih 34 ŽTebetkoba
riške pasme. O tej razstavi piše tudi Gospodarski list (1925), ki
je objavil program in pravilnik razstave. V Gospodarskem li
stu (1926) je objavljen razpis in pravilnik za jesenske razstave
mladih bikov belanske in ŽTebetkobariške pasme. O razstavi
mladih bikov in ŽTebetv Kobaridu in Tolminu poroca Gospo
darski list (1926) in na zacetku porocila je zapisano: »Zadnja
razstava bikov rdece cikaste hribovske pasme je zopet poka
zala, da je gornja saška dolina ustvarjena za središce, ki naj bi
odgajalo plemensko živino in preskrbovalo vse obmocje rdece
cikaste gorske pasme s plemenskimi biki in furlansko nižino s
kobariškimi ŽTebeti«. O tej razstavi je objavljen zapis tudi v
Gospodarskem vestniku (1926). V Gospodarske vestniku

(1927) pa je objavljena slika ŽTebet, ki so bila odlikovana na
razstavi 15. novembra 1926 v Tolminu.

uplOa ra ni) 1r lJ 1, ki so blla_odlikovana n,l i II 1,17.'1. ') \' T •.•I01

Ponatis iz Gospodarskega vestnika 1927, str. 8

Leta 1928 je bil velik italijanski pregon slovenskega casopisja
in ukinjeni so bili tudi slovenski strokovni casopisi. O nada
ljnji usodi kobariškega konja do leta 1945, ki je zadnje leto ra
ziskave zgodovinskih virov o slovenskih lokalnih (avtohtonih
in tradicionalnih) pasmah domacih živali, ni bilo najdenih
porocil.

Andrej Šalehar, prof.,

zaslužni profesor na Biotehniški fakulteti,
na Oddelku za zootehnika
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