


Andrej Šalehar

Kobariški konj

To jc bila težka vprežna konjska pasma, ki so jo v Soški dolini in na njenem

obrobju redih že od nekdaj. To je bila pasma hladnokrvnih noriških konj.

122



Umberto elan gaje opisal leta 1909: Vohceje kohari§ki konj krepka, razu
mna in brihtna žival, pa po 'ebno uporabna za težke vprege. Njegovo telo je
mo ~no,zastavno in široko. prepreženo z nagnnadenim mi.~icevjem;životne ohlike
so masivne, zaokrožene; l.rat je kratek in mocan, okrašen z valovito vcasih

dl ojno gri~ o, po hrbtu ima lahko vsedIano crto' fedje je kratko in obilno: križ
j ,po sredini razklan in vpognjen, prsi o .~irokein globoke in trebuh obširen.
Udi so vi/avi in krepki; kosIni 'klepi so suhi in .~iroki; ska/kje misicnat. go/eni

ca pa mocna in kratka; kopita so ne prevelika, vstrajna, zadel' ob koncu goleni
ce zara§cena s copom dlake, kojo zovejo navadno b.incelj.

Glava j brže težka sobito dolnji del glave ob celjusti je mocno razvit. Po
barvi dlake so konji te pasme razlicni, najnavadnef i okostanjevi (prami) rja

vei (fuksi) in belci s prlU1ešanimi rdecimi dlakamj; redkeje so plavci, pra redki
so tigri in šeki katel; s skoro popolnoma izginili od kar so se zaceli izbirati
konji alno za kupcijo.

Kobarišld konj je pravi tip kmetijskega k nja. Konji kobariške pasm so imeli
'"

na lednje povprecne mere. A. Zrebec: višina ),99 ro, prsni obseg 2 10 111 obseg
golenice 26 cm, razmerje med kopitom in opr ~em 1:8. B. Kobila: višina 1,55 nJ,

pr ni ob. eg 1,98 ro obseg golenice 23 cnl~rnzmezj lned kopitom in oprsjem 1:8,2.
V letih 1904 -' ] 906 pa, e je zmanjšal obseg konjereje, ker je bila pokrajina

takrat okuž na konj ko smrkavostjo in vlada v letih 1902 -- '1904 ni poslala v

Kobarid nobenega državnega 71cbca. Ni 'bilo središca kjer bi e narocale živah
te pasme zaradi y likega zanimanja koro kih konjskih trgo cev. V Vidnlu pa so
ustanovil' žrebcarsko po tajo in tamkajšnji konjerejd so nakupili lepe kobi le
med njimi tudi kobariske pasme. Dežclno kmetijsko društvo v Vidmu jokrog
leta 1 09 izda lo brošur JI avaUo caporettano, kateri je hvalilo in dporocalo
kobariškega konj.a.

Že leta J 9] Oje casopi Soca porocal, da je kobariški konj nekdaj 1 vel daJ c
po s etu po svojih vrlinah kot težka vprežna žival. Reja tega konja pa je karaj
propadla, ker ni dobila od merodajnih krogov pow bne podpore in vzpodbude.

Kobariška pasma konj je 111 d ] , svetovno vojno skorajizginila. Leta J 925 je
bilo ob raz tavl živine v Kobaridu privedenih še 4 žrebet kobariške pasme.

Andrej Šalehar, Kobariški konj poskus zootehniške karakterizacije: pasme: stara slovenska
pasma. V: Revija o konjih, 18 (2010) 5. maj 2010, str, 24-2554.

<-1 Tudi jozko Savli je U olovi!. da je bi! Kobarid na križišcu tr h smeti in '0 domacini velik(
preva~tlli. Zato so \! ,tol tjih vzredili posebno pasmo mo nih konj v, Kobariš i vlecni konji so

bili za prevaŽimjc p v..od cenjeni. O teh konjihjc pisal Umberto Selan v Bollettino As 'oecialio
ne Agraria FriuJana 190 • Videm i909, (Jo,"k Ša\'li, Kooariški odmev, V: Koledar GTvID j 982,
str. 107).

l23


