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WBFSH aastakonverents 2017 

Huvitav Taani 
Tänavune WBFSH aastakonverentsi pidamise koht üllatas sellega, kui huvitav võib esmapilgul igav riik 

Taani olla. Esmapilgul igav tundus ka mees, kes istus ühel vastuvõtul minust paari meetri kaugusel kõr-

vallauas ja kelle varanduse väärtuseks on hinnatud 21 miljardit eurot. See oli 70-aastane Kjeld Kirk Kris-

tianson, Forbes`i rikaste edetabeli 35., Euroopa 6. ja muidugi Taani rikkaim inimene. Kogu varanduse 

on ta teeninud nii lihtsa ja mitte kedagi kahjustava asjaga nagu Lego klotsid. Algidee tuli juba ta va-

naisalt, Kjeld juhtis firmat alates 1979.a. ja tegi palju uuendusi, et konkurente rahvusvahelises män-

guasjatööstuses kõrvale lükata. Temalt on idee teha ka nn minifiguure, anda ette mänguteemasid, pan-

na ka täiskasvanud mängima ja panema kokku vägagi keerulisi mudeleid. Tema ilus mõte oli, et mäng ei 

pea õpetama otse midagi, aga ta õpetab õppima. Ajaga kaasas käimiseks on praegu käimas töö legok-

lotside sellise materjali loomiseks, mis ei oleks loodusele kahjulik, nagu plastmassi tootmine ja tema 

jäägid on. Kui huvitav oli tegelikult see mees ise, seda ma aru ei saanudki,  aga kuidas kõik, kes tema 

jaoks on töötanud, on midagi huvitavat korda saatnud, see iseloomustab ka teda.  

Et ta ettevõtted toodavad 60 miljardit legoklotsi aastas, et väikelinn Billund (6000 elanikku) on oma 

suure, Lego Group poolt ehitatud ja paljude otseühendustega töötava lennuväljaga (otseühenduste 

hulgas ka Riia ja Helsingi) ja pea sama suure Legolandiga saanud suvel tõesti nagu maailma lastepealin-

naks, et uusi Legolande luuakse ka mujal üle maailma, see kõik on huvitav,  aga siiski kaugel sellest, mis 

meid Taanis huvitas. Meie jaoks oli huvitav ja isegi selles hobuseinimeste seltskonnas paljudele uudis, 

et maailmas nii tuntud kasvandused nagu Blue Hors, ASK, Kirk Arabians kuuluvad kõik Kirk Kristiansoni-

de perekonnale.  

  Lego mitmekorruselises muuseumis näidatakse, mida kõike võib legoklotsidest ehitada 
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Kuidas aga jõudis selline hõivatud mees nagu Kjeld Kirk Kristianson hobuste juurde? Tuli välja, et pärast õpinguid ja töötamist 

välismaal tuli ta Taani tagasi alles siis, kui talle anti isa ettevõtetes juhtiv positsioon. Ja mingil ajal kohtus ta lapsepõlvesõbra-

ga, kellega oli teismelisena koos ratsalaagris olnud. Sealt see algas – alguses ostis hobuse, siis mitu, rajas ühe kasvanduse, siis 

teise. Koduõuele oma mõisa vanadesse tallidesse tuli hüppehobuste kasvandus ASK, aga koolisõiduhobustest sai siiski peami-

ne huviala, ja nende kasvatamiseks ehitati tohutu BLUE HORS kompleks (avati 1993.a.)   

Kasvandused 
Kui külastasime araabia hobuseid Kirk 

Arabians kasvanduses, ütles Kjeld Kirk 

Kristiansoni poeg ja pärija Thomas: „Ma 

mõistsin, et vanematega ma sportho-

buste kasvatamises võistelda ei suuda ja 

avastasin enda jaoks araablased.“ Tema 

araablased on aga korralikud sporthobu-

sed, teda ei huvita ei näitused ega kest-

vusratsutamine. Oma huvitavas tutvus-

tuses rääkis ta sellest, kuidas tänapäeva 

sporthobustele oleks kunagi tulevikus 

kindlasti vaja veidi araabia verd tervise, 

eriti jalgade parandamiseks. Selleks on 

vaja suuremaid ja sportlikuma liikumise-

ga araablasi, ja just selliseid Kirk Ara-

bians aretab. Nende uhkus oli araabia 

hobuste maailmameister koolisõidus 

Zonyx ox (s. 2007), kes koos oma täis-

vennaga on ainukesed araablased, kes 

on saanud tunnustuse DWB sugutäkuna 

ja andnud juba huvitavaid DWB järglasi. 

Ta on tunnustatud ka Saksa trakeenide 

tõuraamatus. 

Thomase vanematega sporthobuste kasvatamises võistelda on tõesti raske, kui käia vaid korraks läbi kogu Blue Hors Stutteri 

territoorium. Ainuüksi katusealust pinda on 25 000 m2 , see on 2,5 hektarit, karjamaid on 350 ha. Kõiges on rõhutatud kvali-

teeti, juba maneežide (neid nägin neli) barjäärid on sellisest puidust nagu parimate restoranide seinapaneelid. Rakendatud 

on kõiki häid ideid, mida mujal nähtud, näiteks treeningus olevate noorhobuste tall on ehitatud nii, et igast boksist näeb ho-

bune, mis maneežis toimub. Olevat õpetlik teisi näha ja närvisüsteemile hea. Aastaste sälgude jalutuskoplid on asfalteeritud, 

sest kõva pind pidavat vältima kapjade väärarengut ja kontraktuuri.  

Üks suund on see, et kõiges on püütud üle võtta maailma parimad kogemused, teine aga see, kuidas jõutakse ja tahetakse 

teha kõike teistest paremini kõigil hobustega seotud aladel. Blue Hors on kuulus kaubamärk mitte ainult oma koolisõidutäk-

kudega, kelle juurde tuuakse igal aastal umbes 2000 mära, vaid ka oma hobuhooldustoodetega, söödalisanditega, ratsava-

rustusega, isegi ratsaniku riietusega, ja veel võistluste korraldamisega ja treeningkeskusena. Nende reklaamtekstide  peami-

ne motiiv on, et nad toodavad kõike parimatele hobustele. Vahel jäi mulje, et kehvemate jaoks pole neil midagi.  

Mõnikord on kaubamärgiks ka hobuse nimi. Sellisena on palju kasutatud halli mära Matine, kelle hõbemedal 2008.a olümpia-

mängudel ei näita kaugeltki, kui erakordne, paljude arvates ebanormaalne ta oma liialdatud liikumistega oli. Matine oli ka 

Blue Hors aretuse siiani kuulsaim saavutus. Palju tuntum ja teenelisem on aga sugutäkk Blue Hors Don Schufro (s.1993, i. 

Donnerhall, ei. Pik Bube I), kellele on juba eluajal püstitatud tallide vahele monument. Koolisõidutäkuna on ta püsinud Saksa-

maa täkkude edetabelis kõrgeima aretusindeksiga täkuna 10 aastat, oli  ise 2008.a. OM võistkondliku pronksi saanud Taani 

võistkonnas, ta parim järglane, oldenburgi mära Weihegold oli 2016.a. OM hõbe ja 2017.a. Euroopa meister, ja väga tõenäo-

liselt tuleb 2020.a. olümpiavõitjaks. Seda täkku lasti meil ka ta tallis imetleda, aga keegi ei saanud temast korralikku pilti, sest 

ta keeras näo seina poole ja ei tahtnud külalisi näha. Või ei tahtnud, et teda ära tuntakse, nagu olevat ka Taani rikastega – 

keegi neid nägupidi tänaval ära ei tundvat. 

 

 

Kirki kasvanduse maneež 
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Aretusest 
Blue Hors kasvanduse enda aretuses ei ole aga Don Schufrol erilist kohta, nad ei kasuta ühtegi tema 

poega ja ainult ühel täkul 17st kataloogi kantust on Don Schufro. Populaarseim on hoopis Blue Hors Zack 

(s. 2004, i. Rousseau, ei. Jazz), Hollandis sündinud KWPN täkk sünninimega Zagreb. Blue Hors ostis ta 3-

aastasena 430 000 € eest, ta on juba andnud nende oma aretusse kaks täkku ja 2009.a. sündinud täkk 

Sezuan (ei. Don Schufro) oli kolm aastat järjest noorhobuste maailmameistrivõistluste võitja. Teine po-

pulaarne liin on Blue Hors kataloogis Jazz (s. 1991, i. Cocktail, ei. Ulster), kelle järglasi on kataloogis kaks 

ja ühele täkule on ta emaisa. Jazz on teatavasti WBFSH 2017.a. edetabelite parim koolisõidutäkk. Aga 

muidugi on Blue Hors kasvanduse täkkude sugupuudes peale nimetatute esindatud veel sellised suured 

nimed nagu Fürst Heinrich, Weltmeyer, Gribaldi, Rubinstein, Rohdiamant, Flemmingh. Kõik täkud on 

ideaalse kasvuga tänapäeva ratsaspordi jaoks turjakõrgustega 168-172, ainult üks koolisõidu ja üks takis-

tussõidu täkk olid 167 cm. Sperma hinnad on kah kellelegi ideaalsed -  Don Schufro 3000 €, Zack 2000 €, 

Hotline ja Romanov 1600 €. 

Hüppehobuste kasvandus Ask perekonna kodumõisa Schelenborgi vanades tallides võimsusega ei raba-

nud. Näidatud noored hobused ei hüpanud sugugi paremini kui meil on paremad täkud esinenud. Sealgi 

on seemenduspunkt väga oluline ja hästi töötav ettevõte. Täkud on noored, enne 2005.a. sündinuid pol-

nud ühtegi. Täkkude isad on aga sellised maailma populaarseimad täkud nagu Cornet Obolensky, Dia-

mant de Semilly, Kannan, kaugemates ridades on sagedased eellased Quidam de Revel ja Cor de la Brye-

re. Külmutatud spermat müüakse veel mitmest täkust, sellistest nagu Casir Ask (s.1990, i. Cor de la Brye-

re, ei. Landgraf I), kes on veel populaarne vanaja kuulsa klassikalise kombinatsiooni pärast oma sugu-

puus. 

Kuulsaimat Ask tähisega täkku Casall Ask (s. 1999, i. Caretino, ei. Lavall I) me aga sperma müüginimekir-

jas ei näe. Sellega on nii, et ta polegi nende oma – Casall Ask sündis Saksamaal ühe väikese kasvataja 

tallis, avastati kahe talendiotsija poolt ja osteti ära varsana, viidi nende poolt 2-aastasena holsteini noor-

te täkkude ülevaatusele, osteti kohe paljude arvates liiga suure raha eest Holstein Verbandile, võistles 

noorena küllaltki hästi nende ratsaniku all, aga taheti midagi suuremat. Kui hobune oli 5-aastane leiti 

sobivaimaks ratsanikuks  Bengtsson, keda algul sponsoreeris Silla ja hobuse nimi oli siis Casall La Silla, 

aga lõpuks jõuti kokkuleppele, et seda Saksamaal sündinud holsteini täkku sponsoreerib Taani kasvan-

dus Ask ja võistleb juba 12 aastat Rootsi ratsanik Bengtsson. 

Seminarid 
WBFSH aastakoosolekutel on alati kõige rohkem aega jäetud seminaridele, mõnikord oled nagu teadus-

konverentsil. Seekord olid seminaride teemad suhteliselt arusaadavad ka mitteteadlastele. 

 Anders Sörensen tegi ülevaate geneetilise selektsiooni olemusest ja kasutamisest Taanis. Ta kordas 

veendumust, et genoomselektsioon annab võimaluse palju varem selgeks saada noorte täkkude ja ka 

varssade tõenäoline saavutusvõime. Võimalik on selle meetodi kasutamine aga ainult väga suure and-

mebaasi abil. Ei maksa arvata, et on leitud mingid geenid, mis kindlasti mingeid meile olulisi omadusi 

edasi annavad. Valitakse lihtsalt tohutust genotüüpide hulgast sellised, mis on andnud parema fenotüü-

biga hobuseid, leitakse nn referentspopulatsioon, ja iga hobust võib siis sellega võrrelda, üksikute oma-

duste osas isegi määrata sarnasus protsentides. Sörenseni ja ta kaastöötaja Sophie Favrelle`i ühises töös 

oli huvitavaid andmeid DWB aretuse kohta. Aastas saadakse viimase 10 aasta keskmisena 1622 koolisõi-

du varssa ja 619 hüppevarssa, aretuses kasutamiseni jõuab 2% täkkudest ja 50% märadest, aretusse va-

litud täkkude arv on 120, neist 3-aastaseid 15. Üks genoomselektsiooni väärtusi ongi võimalus täkkudele 

väga vara aretusväärtus määrata. 
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Rikke Munk Andersen rääkis käitumise, treeningu ja saavutusvõime suhetest. Ta võttis kokku paljude 

uurimuste tulemused, mis on näidanud, et temperamendi tähtsaim komponent on kartlikkuse 

(fearfulness) tase. Seda on katseliselt mõõdetudki reaktsiooniga uutele tundmatutele objektidele. Kart-

likkuse tase on seotud kortisooli tasemega, selle kõrge tase näitab suuremat stressi. Samas mõjutab vä-

hemalt inimestel kõrgem kortisooli ja testosterooni tase positiivselt sportlikke saavutusi.  Lihtsalt öeldes 

on kõrge testosterooni tasemega täkud võimsamad, hirm ja ärevus on madala testosteroonitaseme tu-

lemus või näitaja. 

Osa seminare peeti Koldingi huvitavalt restaureeritud kuningalossis 

Selgitati, et sama koormuse juures väsivad madala testosteroonitasemega hobused kiiremini ja just väsi-

musest tuleb suurem osa vigastusi. Inimestel saab tippsportlastest 75% kord aastas vigastada, iga nädal 

saab 30% neist viga. Hobuste kohta statistikat ei ole ja seda ei taheta teha. Soovitused (mida ei taheta 

eriti järgida) olid:  

• registreerida hobuste vigastused ja tervisenäitajad andmebaasides nende pärilikkuse määramiseks 

• registreerida temperamendi/käitumise vead pärilikkuse määramiseks 

• mõelda eriliste/liialdatud liikumistele mingi piirangu seadmisele (koolisõidu hindamisel?) 

• jälgida ja uurida rohkem treeninguid (praegu uuritakse võistlusi) 

Sugude erinevuste kohta oli ettekandes hea kujundlik soovitus: ruunale öelge, mida tuleb teha, mära 

peate paluma, täkuga peate nõu pidama. 
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Kartlikkuse uurimiseks tehakse teste, kus uuritakse, kuidas hobune reageerib laest kukkuvale vihmavarju-

le, kuidas õnnestub viia teda käe kõrval või sadulas üle valge lina, kuidas ta käitub, kui seda lina samal ajal 

äärtest üles tõsta. Seda tehti ka võistlevate hobustega. Mõned järeldused suurest hulgast katsetest:  

Kartlikud hobused olid üldiselt julgematest võistlustulemustelt nõrgemad koolisõidus, aga takistussõidus 

mitte. Takistussõidus leiti, et profid eelistasid kartlikumaid ja tundlikumaid hobuseid – need teevad suure-

maid hüppeid, ajavad vähem maha. Siin võib küll järeldada, et koolisõitjad ja amatöörid lihtsalt ei riski en-

dale kartlikke hobuseid valida. 

Hobuste valimisel aretusse kinnitas ettekandja DWB peamiste valikukriteeriumite mõttekust: 

Koolisõidus olgu peamised arendatavad ja aretatavad tunnused ratsastatavus-töötahe-tundlikkus, takis-

tussõidus loomulik ettevaatlikkus-enesekindlus-vaprus 

Mette Uldahli teema oli „Hobuseraua paksuse mõju hinnetele Taani noorhobuste tšempionaatidel 2014-

2015“. See uurimus seisnes kõigi võistelnud hobuste raudade paksuse mõõtmises ja nende võrdlemises 

võistlustulemustega. On ju üldiselt teada, et suurem raskus esijalgade küljes paneb hobuse neid kõrgema-

le tõstma, liikuma kõrgema kaarega. Selgus, et 4-aastastel hobustel oli selge korrelatsioon – raskemate 

raudadega hobused said kergemate raudadega hobustest paremad tulemused keskmiselt umbes 2% võr-

ra (0,17 punkti 10 punktist) iga lisatud millimeetri pealt. Kõige rohkem parandas raua paksus sammu hin-

net (0,32 p) ja ratsastatavuse hinnet (0,22 p), kõige vähem traavi hinnet (0,09 p). Vanematel hobustel mi-

dagi sellist ei märgatud, aga neil kasutati palju igasuguseid ortopeedilisi raudu (4-aastastel polnud selli-

seid ühtegi, 6-aastastel 15%). Tulemusi see ei mõjutanud, aga järelikult on kapjadega probleeme liiga pal-

judel hobustel. Soovitused, mida DWB olevat juba arvesse võtnud, olid  

- piirata vähemalt 4-a hobustel raudade paksust ja määrata selleks 8 mm (nagu on 97% Taanis kasuta-

tud raudu). Praegu oli raudade paksus uuritud hobustel kuni 15 mm 

- mitte anda kõrgeid hindeid ebanormaalselt kõrge liikumise eest ja vähendada kõvasti hinnet igasu-

guse normaalse liikumise moonutamise eest 

WHIRDEC 
Osalesin ka WHIRDEC (World Horses Identification and Registration Exchange Commitee) koosolekul. 

Seal oli veidi hämmastav, kui raske on paljudes suurtes riikides nö korda luua. Kurdeti, et nii palju ostetak-

se veel passita hobuseid, ja arutati, kas ja kuidas peaks sellistega käituma, kui teatakse, et hobune on 

täiesti korraliku sugupuuga, aga dokumente ei ole. Mitmes riigis annavad veel passe välja ratsaspordilii-

dud, on liiga palju paralleelseid aretusühinguid. Eriti palju räägiti vene passidest, kas need on ikka usal-

dusväärsed. Mõnes riigis ollakse hirmus kaastundlikud segaste dokumentidega hobuste omanike vastu, 

mõnes aga on vastupidi - tõutuid, üheski tõuraamatus registreerimata hobuseid ei lubata üldse võistluste-

le. Küsiti meilgi poleemikat tekitanud probleemi kohta, kas aretusühingud peavad kontrollima sperma 

zootehnilise sertifikaadi olemasolu ja koosolekut juhtinud prantslane ütles väga kategooriliselt, et see ei 

ole aretusühingute kohustus. 
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Peaassamblee 
Peaassamblee pidulikku nimetust kandval üldkoosolekul arutati gruppide kaupa WBFSH liikmelisuse 

küsimusi, käsitleti paljusid sellega seotud teemasid segamini, saadi valmis mõned soovitused, mõned 

teemad lükati järsult kõrvale, mõnede üle jätkatakse arutelu tulevikus. Mõned peamised teemad: 

- aretusühingu varssade arv peaks olema vähemalt 100 varssa aastas, aga erandeid võib teha;  

 - aretus peab olema suunatud ainult olümpiaaaladele. Keegi küsis, kas ei võiks ka kestvusratsutami-

se hobustele mingi võimaluse anda, aga seda peeti absurdseks, need on ju araablased või nende 

ristandid, teiste aladega mingi seoseta; 

 -ratsaponide aretusühingute vastuvõtmist tulevikus päris võimatuks ei peetud, otsustati küsimus 

edasi lükata; 

- tuleks kuidagi eelistada igas riigis ikkagi oma tõuraamatuid, aga kuidas seda teha, kui EL reeglid 

lubavad võõrad sisse. Vaja oleks ikkagi rõhutada rahvuslike tõuraamatute eripära ja neid kuidagi 

eelistada 

- kas tõuraamatute liidud tohivad olla liikmed (kas seal saavad kõik liikmed võrdsed olla) 

-kas äriühingud tohivad olla liikmed (kas seal on kõigil liikmetel võrdsed õigused sõltumata panu-

sest) Need kaks viimast teemat on seotud EL  reeglite ja WBFSH põhikirja demokraatlikkuse põhi-

mõttega aretusühingute juhtimises 

Konkreetsed otsused liikmelisuse kohta tehti ka: 

Leedu Hobusekasvatajate Assotsiatsioon võeti WBFSH liikmeks (huvitav, et ametlikult on nimetus 

selline, kuid nende esindaja Almutis Raila rääkis kogu aeg leedu sporthobuste assotsiatsioonist)  

Balti Hannoveri Hobuste Kasvatajate Assotsiatsiooni avalduse arutelu lükati edasi järgmisele aasta-

le, sest polnud selgust suhete kohta Saksamaa Hannoveri tõuraamatuga ja Leedus asuva ühingu 

nimetus Balti peaks olema kuidagi kooskõlastatud teiste Balti riikidega 

Kuningliku Friisi Hobuste Assotsiatsiooni avaldus lükati jälle tagasi, sest friisi hobune on peamiselt 

veohobune, mitte sporthobune WBFSH põhikirja mõttes. 

Norra Taani Soojavereliste Hobuste Assotsiatsioon võeti pärast juba mitu aastat kestnud diskus-

siooni suurte tõuraamatute suure häälteenamusega liikmeks (mina olin vastu) 

Arutati veel aretusühingute koostöö ja andmebaaside integreerimise võimalusi. Nenditi, et lineaarse 

hindamise ja jõudluskontrolli tulemused peaksid olema kõigi vahel vastastikku vahetatavad ja nende 

reegleid tuleks ühtlustada. Andmebaasid võiksid põhineda ühisel süsteemil. Samas tuli ilmsiks, et on 

tõsist konkurentsiga seotud vastupanu nii üksikute kasvatajate poolt kui aretusühingute poolt oma and-

meid ja teadmisi jagada. Seekord jätsin ütlemata, et meie väikesel tõuraamatul midagi olulist anda ei 

ole, aga kõik hea võtame tänuga vastu küll. 
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WBFSH Budapestis 2018 
Raigo Kollom 

Budapestis käisin ma esimest korda 1967.a., kui pidasime Gödöllös sealse Põllumajan-
dusülikooli ratsabaasis maha väikese Ungari-Eesti maavõistluse. Meie giidiks Budapes-
tiga tutvumisel oli siis üliõpilane, kes rääkis 1956.a. ülestõusust: „Ma olin 14-aastane, 
mul oli laetud püss käes, aga ma ei julgenud venelaste pihta lasta. Ikkagi inimesed.“ 
Siis oli seintel veel kuuliauke, nüüd olid meie hotelli ümbruses paljud seinad klaasist. 
Uhke ajalooline arhitektuur on aga säilinud ja restaureeritud, vähemalt Doonau kallastel 
avanev vaade meenutab, et Austria-Ungari keisririigis ei tahtnud ungarlased teisejärgu-
lised olla ja püüdsid oma Budapesti Viinist võimsamaks ehitada. Nende parlament ole-
vat olnud Euroopa suurim hoone enne Ceausescu paleed Bukarestis. 
Mulle oli kõige hämmastavam tänases Budapestis, et kui paljudes linnades, kus olen 
käinud, on peaaegu võimatu leida raamatuantikvariaate ja neid ongi mõni üksik, siis Bu-
dapestis läksin esimesel hommikul jalutama ja kahe kvartali teekonnal oli 11 sellist 
maast laeni vanu raamatuid täis kauplust. Kahjuks puha ungarikeelne kirjandus, natuke 
ingliskeelset ja imelikul kombel endises Austria-Ungari keisririigis väga harva midagi 
saksa keeles. Maale ja graafikat see eest igasugust iga hinnaga, Ungari ratsaväge igast 
ajastust on neil väsimatult kujutatud. 
 Oma hobusekasvatuse uhkest minevikust räägiti vähe, mõeldi rohkem tänapäeva-
le. Ungari sporthobune on praegu üks paljudest arenevatest tõugudest, on meist edeta-
belites veidi eespool ja arvukuselt kah mitte kuigi suur – ca 500 varssa aastas. Nii et kui 
olen kirjutanud, et oleme väikeste tõuraamatute hulgas parimaid, siis ka Ungari sportho-
buste tõuraamat on väikeste hulgas. Vanu ajaloolisi gidran, nonius, furioso, shagya tõu-
ge säilitatakse nende ajaloolistes aretuspiirkondades. Oma erakordseid inimesi maail-
ma ratsaspordi arengus – 20. sajandi klassikuid d’Endrödy’t ja de Nemethy’t – teatakse 
hämmastavalt vähe.  
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 Populaarne ja kõige edukam 
ala on neil rakendisport. Selles 
on neil alati olnud maailma tip-
pe. Meile korraldati ekskur-
sioon vendade Lazarite hobu-
keskusesse. Nad on kogunud 
kahe peale 21 maailmameistri-
tiitlit rakendispordis ja oma 
eraettevõttena üles ehitanud 
sellise rahvusvahelise ja igale 
hobusehuvilisele huvitava 
keskuse, millele meil keegi, 
ammugi mitte riik isegi mõtelda 
ei taha või ei julge. Lazar 
Equestrian Centre on vanadest 
tallidest ümber ehitatud ja ra-
kendispordi laiadele hulkadele 
tutvustamiseks kohandatud 
kompleks, kus on suur ma-
neež, hoolega kujundatud 
muuseum, oma noniuse ho-
buste kasvandus, treeningtallid 
peamiselt lipitsaani tõugu 
noorte rakendihobuste treeni-
miseks, eraldi võistlushobuste 
tall, pensionäride tall vanadele 
teenekatele hobustele, tree-
ning- ja võistlusrajad ning 100-
kohaline rahvustoitude resto-
ran.  

Seda vaadates hakkas kurb, 
kuidas meiegi lootsime, et To-
risse luuakse kõigile hobuma-
janduses tegutsejatele avatud 
taristu rahvusvahelisele esin-
dus- ja esitluskeskusele ja 
andsime selle riikliku finant-
seerimise taotlusele isegi oma 
aretusühingu toetusallkirja. 
Selle asemel raisatakse nüüd 
Toris selleks eraldatud miljo-
neid millegi väga tagasihoidli-
ku, kohaliku, sihitu ja elujõuetu 
säilitamiseks.  

  Ülal. St. Stepheni monument  

 All: Lazari Hobupargi muuseumis  
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 Rakendite demonstratsioon Lazari Hobupargi maneežis  

Hobuse heaolu 

Seminaride päev oli seekord pühendatud hobuste heaolule. Olid ettekanded sel-

lest, kuidas vältida haruldasi geneetilisi haigusi ja väärarenguid. Märgiti, et selli-

seid normaalseks eluks sobimatuid tõuge, nagu mõned koeratõud on, hobusekas-

vatajad loonud ei ole. Aga peeti vajalikuks panna inimestele südamele, et kasva-

taja vastutab, et ta ei produtseeri hobuseid siia ilma kannatama. Iga paaritus 

peaks olema planeeritud, kasvataja peab teadma, milleks sündiv varss tulevikus 

sobib, kus on ta koht. 

Loomakaitsjate surve ratsaspordile on suur ja sageli liialdatud. Austraalias on mõ-

nes osariigis keelustatud jahivõidusõidud, alatasa nõutakse steki, kannuste, liht-

sategi pingul ninakapslite keelamist. Hobuse eutanaasia või inimlik tapmine lihaks 

pole liigse tähelepanu all, aga samas on eriti Ameerikas palju etteheiteid selle 

kohta, et galopihobustele, kes midagi ei võida, pole selles ilmas kohta ja nad hu-

katakse väga noorelt. Nende kasutamine ratsaspordis on teema, millega ühe ette-

kandja meelest tuleks tegeleda. Seda ei julgenud keegi öelda, et selliste hobuste 

minimaalse hinnaga sporti müümine või tasuta andmine on otseselt kahjulik spor-

di tasemele ja sporthobuste kasvatajatele. Treeningmeetoditest ja võistlushobuste 

elust tuleks laia publikut paremini teavitada, paljud etteheited tulevad lihtsast hari-

matusest. Hobuse inimesestamine on üks harimatuse tulemus. Me pole võrdsed, 

hobune on siiski inimese jaoks, mitte inimene hobuse jaoks. Muidugi on vaja kõr-

valdada jõhkrad ratsanikud, selleks peaksid treeningud olema kõigile avalikumad, 

karistused tõeliste julmuste eest karmimad. Aga sageli on raske otsustada, kus on 

piir. Eraldi märgiti ära, et rollkur on üks meetod, mille piire on raske määratleda, 

aga mis on kahtlemata ratsaspordi mainele väga palju kahju teinud.  
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Väljendeid nagu „hobuse kasutamine on tema väärkohtlemine“ või „hobuse koht 

on karjamaal“ korrati mõne ettekandja poolt küll, aga irooniliselt. Aga tõsiselt räägi-

ti, et on olemas hobuõigused nagu inimõigused ja igale hobusel olevat õigus saa-

da peale kvaliteetse sööda, keskkonna ja tervishoiu ka positiivseid elukogemusi, 

vaheldusrikast elu ja meeldivat seltskonda. 

   Seoses hobuste heaoluga räägiti palju, eriti kuluaarides, ratsaspordi allakäigu 

ohust. Nenditi, et tänapäeva inimest ei huvita võistlus, võitlus, oht, pinge, konflikt. 

Klassikaline ratsasport ja veel rohkem võidusõidud kaotavad noorte poolehoidu, 

nagu kaotavad ka rugby, ameerika jalgpall jne. Suures tõusus on surfamine, ran-

navõrkpall (aga mitte tavaline võrkpall), rulllaud jt sellised muretud alad. Üks 

ameeriklane kurtis hunter- stiili võidukäigu üle, lihtsate hobihobuste populaarsuse 

üle, jalutussõidu mõnu on paljudele peamine, milleks hobust peetakse. Mingi rat-

sasõiduoskuse omandamine ja täiustamine huvitab väga väheseid. 

Isegi selline küsimus kerkis üles, et hobuseid ohustavad mõned pärilikud, praegu 

veel üliharuldased haigused ja kui tõsiselt peaks nende vältimisega tegelema. Sai-

me mitmelt teadlaselt palju huvitavat informatsiooni, kuidas need geenid käituvad 

ja muteeruvad, kuid lõpuks öeldi kokkuvõtteks: „Kui tahta halbadest mutatsiooni-

dest lahti saada, viib see geneetilise varieerumise vähenemisele meile vajalike 

omaduste osas.“ Lisati, et sageli kannavad pärilikke vigu edasi väga head hobu-

sed. Kas me tõesti vajame vigadeta ja võimeteta hobuseid? 

Kuues ümarlauas peetud diskussioonid selle üle, mis siis ohustab ratsasporti, võt-

tis kokku Saksa Ratsaliidu esindaja Klaus Miesner. Peamised probleemid olid:  

• Võhiklus. Hobusekasvatajate ja sportlaste endi harimatus, põhjalike teadmiste 
puudumine klassikalistest hobuse kohtlemise ja treenimise põhitõdedest. See-
tõttu ei osata ka avalikkust harida ja end kaitsta rumalate süüdistuste eest. 

• Sanktsioonide nõrkus. Ei ole küllalt selge, mis on õige, mis vale. Reeglite rikku-
mise eest on karistused liiga väikesed või neid püütakse tegelikul rakendamisel 
pehmendada. 

• Kommertsialiseerumine. Liiga palju võistlusi, liiga suured auhinnarahad tippude-
le, hobused peavad liiga palju võistlema, tuuakse võistlema hobuseid, kel pole 
küllalt võimeid sellele tasemele. 

• Hobuse inimestamine (Humanisation). Lihtne hobusekauge publik vaatab ho-
bust nagu endasugust, nagu inimest, ei saa aru, et hobusel on teistsugused va-
jadused, instinktid, mälu ja harjumused. 

• Hobuse hukkamise probleem. Eutanaasia või piinadeta tapmine lihaks peaks 
olema endastmõistetavalt tavalise hobuse elu tavaline lõpp. Hobuse elu tuleb 
teha võimalikult heaks (hea ei tähenda kerget) ja isegi huvitavaks, surm ker-
geks ja õigeaegseks. 
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  WHIRDEC(World Horse Identification, Registration and Data Exchanges 
Commitee, e.k. Maailma Hobuste Identifitseerimise, registreerimise ja Andme-
vahetuse Komitee) 
 Iga WBFSH aastakoosoleku põhiistungi eelsel päeval toimub selle komitee 
lõpmatu pikk istung. Tavaliselt on see detailide arutamine, mida teha igasugustel 
erandlikel juhtudel. Seekord oli palju juttu uue andmekaitse seadusega seondu-
vast. Kas hobuse omamine kuulub delikaatsete isikuandmete alla? Kas hobu-
se tervise andmed kuuluvad ainult omanikule? Kas ühes riigis sündinud, aga 
teise riigi tõuraamatusse kantud hobune on sünniriigis importhobune? Oli palju sel-
liseid ja muid küsimusi, mida eri riikides tõlgendatakse erinevalt. 
 Räägiti ka uuendustest, mille kasutamiseni tahetakse jõuda. Näiteks võiks ho-
buse joonise teha telefonis ja kirjelduse rääkida sinna juurde. Ammu päevakorras 
olnud andmebaaside andmevahetuse süsteemiga olevat liitunud juba Belgia, Hol-
land, Saksamaa, Hispaania, Poola, Prantsusmaa. Tahetakse jõuda kõigis tõuraa-
matutes ja keskandmebaasides täpselt ühesuguste ostu-müügilepinguteni, kes-
kandmebaaside kõigi paarituste ja spermamüükide registrini (meilgi on olnud prob-
leeme sperma lepinguvälise kasutamisega), universaalsete paaritus/
seemendustunnistusteni, kõigile tõuraamatutele kohustuslike DNA testideni kõigile 
hobustele. 
 Tutvusin ühel õhtusöögil ka suure andmebaaside spetsialisti Max Bechereriga. 
Tema firma Delta Horses on teinud andmebaaside programmid rohkem kui 10 tõu-
raamatule, sealhulgas ka KWPN tõuraamatu väga põhjaliku, näitliku ja avaliku 
(raha eest vaadatava muidugi) programmi. Kui ütlesin, et see viimane oleks ideaal, 
mida endalegi tahaksime, ja kui palju see maksab, oli vastus: 70 000 eurot aastas! 
Ma hakkasin naerma, aga ta seletas, et on ka odavamaid variante. Kui rääkisin sel-
lest meie juhatuse koosolekul, otsustati, et läbirääkimisi tuleks jätkata ja Linnea 
Pärnaste kui selle ala asjatundja lubas seda teha. Igatahes jätkasin Bechererilt info 
küsimist ka järgmistel kohtumistel. Tema jutust Hollandi, Belgia ja Prantsusmaa tõu-
raamatute kohta sain selgeks, et see, kuidas me püüame kooskõlastada erinevaid 
ja ka ühiseid arusaamisi erinevate tõuraamatute vajadustest, mida andmebaas 
peaks kajastama, on mõttetu. Mujal on tavaline, et igal tõuraamatul on oma eraldi 
andmebaas väga paljude andmetega, mida seadused ei nõua, ja ainult need and-
med, mis on Euroopa Liidu määrustega kohustuslikud, lähevad automaatselt edasi 
keskandmebaasi. Tõuraamatud otsustavad kõik oma andmebaasides ise, ka selle, 
kellele, kuidas ja millise tasu eest andmeid avalikustatakse. Ja tõuraamatute vahel 
käib vajaduse korral täielik andmevahetus. 
 Eks ta ole, kõik, mis läheb paremaks, läheb ka kallimaks. Ja tekitab konflikte. 
Mind täitsa vapustas, kui küsisin ühel kohvipausil BWP tegevjuhilt Rudy Eerdeken-
silt, miks KWPN tegevjuhti Johan Knaapi siin ei ole, ja ta vastas ilmeka liigutusega, 
kuidas kellelegi jalaga antakse. Tuli välja, et Johan Knaap, kelle juhtimisel KWPN 
on teinud tohutu tõusu igal alal, tänavu näiteks said nad kõigil kolmel klassikalise 
ratsaspordi alal parima tõuraamatu eriauhinnad, see Johan Knaap on vallandatud 
ja ka aretusühingu president uus valitud. Rudy jutust tuli välja sama, mida rääkis 
möödunud aastal meil kohtunik olnud Nico Schulpen – liiga palju teadust, liiga kõr-
ge kvaliteet tipus, aga lihtne kasvataja seda ei vaja, temale läheb kõik vaid kalli-
maks. Intriigid suurte kasvatajate vahel peale selle.  
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 EK esindajana tutvustas EL seadusandlust eestlane Kaido Kroon  

CIGA ( Collaborative Implementation of Genomic Applications in 

Horse Breeding, lihtsustatud ja umbkaudne tõlge Genoomika Ühi-

ne Kasutamine Hobuste Aretuses) 
  Sellel genoomselektsiooni juurutamise eest võitlevate teaduseinimeste kuulami-

se koosolekul oli raske kõigest aru saada, aga ilmne oli vaimustus suurtest võim-

alustest, mida annab SNP (Single Nucleotide Polymorphism, e. k. ühenukleotiid-

sed polümorfismid)) meetod ja kuidas varsti võiksime iga hobuse genoomi kaar-

distada (see ei tähenda täielikku kaardistamist) vaid mõne tuhande euro eest. 

Rootsis olevat 380 hobusel juba genotüüp 680 000 üksiku nukleotiidi paiknemise 

kaudu genoomis kaardistatud.  
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   Tutvustati ka lihtsaid statistilisi uurimusi, näiteks olid taanlased uurinud ülevaa-
tuste hinnete ja hobuste võistlustulemuste korrelatsiooni ja leidnud, et koolisõidu 
hobustel on võistlustulemused päris tugevasti seotud vaba traavi hindega (index 
0,79), vaba kenteri hindega (0,73) ja ülajoone hindega (0,73) ja väga nõrgalt esijal-
gade hindega (0,32), keskmiselt tagajalgade hindega (0,52) ja käe kõrval sammu 
hindega(0,52). Hüppehobustel oli võistlustulemuste sõltuvus kõigist hinnetest tühi-
ne, peale vabahüpete tehnika (0,73), vabahüpete võimsuse (0,71) ja eriti ratsaniku 
all hüppamise tehnika (0,86) ning ratsaniku all hüppamise võimsuse (0,81). Tegeli-
kult kõik see, mida me niigi teame.Üks huvitav ja eelnevatel aastatelgi korratud mõ-
te genoomselektsiooni tähtsusest just ohustatud tõugude säilitamisel oli see, et sel-
le meetodiga saab säilitada palju väiksemaid tõuge, kui seni arvatud, ilma et inbrii-
ding neis suureneks. Teame ju kõik, et hobune ei anna oma omadusi ega geene 
edasi tervikliku kompleksina, vaid iga paaride valiku juures saadakse erinevatel 
kordadel samadest vanematest iga kord erinevad järglased. Genoomiuuringutega 
saab kindlaks teha, millistel järglastel on homosügootsus suurem, millistel väiksem 
ja saab aretusse lubada ainult need järglased, kes tõu geneetilist mitmekesisust ei 
vähenda, kelle inbriidingu tegelik geneetiline tase on palju väiksem kui põlvnemis-

tabeli järgi arvata võib. 
 Kadestamisväärt ja kah-
juks ka arusaadav oli, kui palju 
on maailmas teadlasi, kes tee-
vad uurimusi hobusekasvatu-
se heaks, kui palju on fonde, 
kust nad toetust saavad ja üli-
koole, kus nad töötavad. Olen 
pidanud korduvalt ütlema, et 
meilt mingit panust sellisesse 
teadusesse lähiajal oodata ei 
ole, aga nende tehtut püüame 
ära kasutada küll. Et olime esi-
mesi tõuraamatuid KWPN ja 
ISH järel, kes kasutas KWPN 
tõuraamatult ostetud teenust 
DNA testi abil täkkude OCD 
indeksi määramiseks, on selli-
se kasutamise näide. Oleksin 
pidanud lisama: kui see liiga 
kallis ei ole. 

 

  BN väljaandja ja peatoimetaja 

Xavier Libbrecht  
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WBFSH peaassamblee 

Peaassambleel seekord millegi üle ei vaieldud. Juhtkonnas toimus üks muudatus 
– lahkunud Thomas Nisseni (Holsteiner Verband) asemele valiti juhatusse Nor-
bert Camp (Trakehner Verband). 
Liikmeks astumise avaldusi oli kolm. India sporthobuste assotsiatsiooni avaldus 
lükati tagasi selle väiksuse pärast – ainult 15 liiget. Põhja-Ameerika Tõuraamat 
(NAS) on seadnud endale suure eesmärgi – võtta arvele see tohutu hulk regist-
reerimata ja passideta hobuseid, kes Ameerika Ühendriikides elavad. Seal tegut-
sevad küll paljude Euroopa suurte tõuraamatute tütarühingud (hannoveri, holstei-
ni, oldenburgi, KWPN), aga NAS aktsepteeriberinevalt neist kõiki soojaverelisi, 
kui neis ei ole traavlite, nn värvustõugude, morgani, mustangi, friisi, andaluusia, 
lipitsaani, ühegi ponitõu jms. verd. Tõuraamatu programm on võrdlemisi range, 
DNA, OCD ja isegi WFFS testid on kohustuslikud. Aga ameeriklased ei hooli pii-
rangutest, seal on võimalik igaühel oma tõuraamat teha, riiklikku tunnustust sel-
leks ei vajata. Kuigi NAS on juba assotsieerunud liige, ei võetud neid veel täisliik-
meks, sest aretusmärade arv on alla 100. Kolmandana taotles liikmestaatust His-
paania Anglo-Araabia tõuraamat. Neilt nõuti Anglo-Araabia originaaltõuraamatu 
nõusolekut, muus osas vastas tõuraamat nõuetele. 
 Ka peaassambleel tunti muret selle pärast, millest hobuse heaolu seminaril 
pikemalt räägiti – et avalikkust on raske ratsasporti mõistma panna, et sponsorid 
eelistavad massilist sporti elitaarsele, isegi et võhikutega peab rohkem arvesta-
ma. Oli millegi väärtusliku kaotamise tunnet õhus.  
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Vaade õhust Böckmanni tallidele 

 Eesti sporthobuste  
kasvatajate õppereis 2007 
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Raigo Kollom (Peterburis 2013.a.)  

Miks ja milles tahame olla teistsugused? Sellele mõtleb igaüks seal käies. Kui ainult Peterburi vaa-

data, siis seal ringi sõites ei näinud ma ühtegi asfaldiauku ja eestlastest peeti mõnes kohas lugu rohkem, 

kui eestlased mõnikord ise endast peavad. Isegi eesti keelt püüti vahel rääkida, ja mitte väga vigaselt. 

 Aga kui istusin peaaegu terve päeva konverentsil „Hobusekasvatuse käesoleva olukorra ülev-

aade ja arengu perspektiivid“, siis sai selgeks, et meie oleme ikka palju rohkem eurooplased. Ja see on 

peamine, eriti hobumajanduses. Seal hobumajanduse mõistet ei tunta, vähemalt ei osatud midagi arvata 

terminist konnaja ekonomika, mida ma oma ettekandes kasutasin. Hobusekasvatajad ja sportlased asu-

vad selgelt eraldi leerides, nagu ka meil mitte väga ammu oli. Eraldi maailm on tallide, veel enam luksus-

tallide omanikud, eraldi ka teadus, eraldi võistluste korraldajad.  

 Mul oli hea rääkida, kuidas Eestis on Venemaalgi tuntud tippsportlased ühtlasi ka tuntud ho-

busekasvatajad, kelle sõnal on kaalu, ja kes on kohal ka  taolistel hobusekasvatuse perspektiivide arutelu-

del. Meie tihe võistluskalender, hobuste liikumine, ost-müük, transiit, ja eriti veel ESHKS liikmelisus 

WBFSHis oli mõnedele suund, kuhu tuleb liikuda, teistele oht, mille eest riik peaks neid kaitsma.  

 Kui rääkisin omavahel vanade tuttavatega või spordile lähedal olevate inimestega, sain aru, 

milline potentsiaal Venemaal on, ja seda rahalises, mitte geneetilises kapitalis, ja kui õigus mul oli, kui 

alustasin oma ettekannet konverentsil mõttega, et nii väikesel maal nagu Eesti toimuvad muutused kiire-

mini ja erinevad tegevusalad on omavahel rohkem seotud kui väga suures riigis. Aga kui nemad saavad 

oma jõukad inimesed sadulasse… 

 Nagu Eestiski, nii oli Peterburiski võimalus tunda heameelt, kuidas vana kooli õigeusklikud 

aretusspetsialistid silmnähtavalt ja kuuldavalt ärritusid, kui tõin välja meie aretuspõhimõtted. Seda oli 

eriti efektne teha, kui enne mind oli esinenud Saksa Hannoveri Liidu esindaja Stefan Werner.  Pärast 

tema põhjalikku ülevaadet hannoveride ülemaailmsest edust küsiti temalt, miks nad ikkagi KWPN aretu-

sele alla jäävad. Aus vastus oli: „Sellepärast, et nemad võtavad kõikjalt parima, meie peame traditsioone 

ja vanu liine säilitama.“ 

 Tuletasin neid sõnu meelde ja rääkisin, kuidas meie võtsimegi eeskujuks just KWPN ja Zan-

gersheide tegevuse, ja meid ei takista traditsioonid ja liinid, sest Eestis ei ole arvestatavat sporthobuste 

kasvatust varem olnud. Vene trakeenide aretuse hing Ninel Dorofejeva sai pärast küll hinge pealt ära öel-

da, et trakeeni märade paaritamine holsteini täkkudega on kõigi aretuse põhitõdede vastu, aga ehk jäi 

kellelegi rohkem meelde minu näide, kuidas just niimoodi on Rootsis saadud olümpiahobuseid.  

 Muidugi on Venemaal traditsioone murda raskem kui meil. Doni hobune on ikkagi rahvuslik 

uhkus, kellega doni kasakad läksid 1814.a. läbi Pariisi kesklinna. Alles sellel konverentsil kuulsin, et doni 

hobuste suurim kasvandus Zimovniki on likvideerimisel ja kuulus direktor Burka, kellest kunagi kirjutasin,  

on kohtu all. Seepärast jäi ka Burka isiklik tatšanka Pariisi minemata, kui möödunud aastal korraldati rat-

sarännak „Moskva-Pariis 1812-2012“. Sellest 30 ratsaniku hästi koraldatud rännakust näidati korralikku 

videotki. Seda kommenteerival esinejal lipsas üle huulte, et prantslastele on küll täiesti ükskõik, kes selle 

sõja siis võitis. Rahvuslike traditsioonide kohta ütles aga paar aastat tagasi üks Vene sportlane: „Kas tra-

ditsioon kaotada võistlusi on see, mida peame säilitama?“ 

Mis on Venemaal teisiti?  
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 Mõtlesin Peterburis peale selle, mida rääkida, rohkemgi sellele, mida teha ja kuidas sellist üritust 

ära kasutada. Väga kompaktsel ja hästi kujundatud näitusel ringi käies veendusin, kui õigesti me tegime, 

et ei läinud sinna mingi kiiruga kokku pandud stendiga. Parem seal üldse mitte olla, kui olla teistest keh-

vematena. Et olla vähemalt võrdne, peaksime praegu alustama näitliku materjali kogumisega ja valimise-

ga, kujundamise ja finantseerimise läbimõtlemise ja ettevalmistamisega. Meil on võimalik näidata väga 

mitmekülgset arengut, olla uhked meie spordi üle (mida tuntakse seal hästi) ja vanade tõugude säilitami-

se üle, millest teatakse väga vähe. Kui viia peale näituseboksi välja ka näiteks eesti tõugu hobuste parim 

valik kogu nende värvikirevuses, korraldada väga distsiplineeritud hobuste ja inimeste paraad – võiksime 

Eestit väga väärikalt esindada.  

 Tundub, et meid oodatakse ja Eestit näha tahetakse, kasvõi esialgu näitusel. Muidugi tahame meie 

näha kõiki, kes ostaksid hea hinnaga hobuseid. Aga tulijaid oleks rohkemgi hobuturismi marsruutidele. 

See harrastus on Venemaal populaarne, Putingi on veidi hobuturismi harrastanud. Toimuvad isegi mingid 

hobuturismi võistlused, on oma hobuturismi assotsiatsioon, mis on Rahvusvahelise Hobuturismi Föderat-

siooni liige. Võiksime järele teha.  

Järelmõtteid konverentsilt: 

Imelik oli see, kuidas esinema olid kutsutud peamiselt nutunaised, kuidas paljud ettekanded olid üles ehi-

tatud ainult sellele, kuidas riik ei anna ja riik ei hooli. Vene trakeenide assotsiatsiooni president Ninel 

Dorofejeva ei rääkinud sõnagi poolvereliste hobuste jõudluskontrollist, mis oli tema teema, vaid pühen-

dus täielikult sellele, kui kahju tal on Venemaa hobusekasvatuse kunagise hiilguse kadumisest. Nii tema 

kui mõned teised näisid pidavad hiilguseks ja auks hobuste suurt hulka. Kordagi ei nimetatud trakeeni-

dest rääkides näiteks maailma tipptasemele jõudnud Printsi või Biotopi, hoopis mina rääkisin Printsist, 

Palladiumist, Ritmitšnõist, Begist.  

Kui jõudsin oma ettekandes ESH aretuse põhimõteteni, ütlesin otse, et nüüd räägin sellest, mis paljusid 

kindlasti ärritab. Ladusin välja meie aretuse põhimõtted: 

Tõug pole eesmärk, vaid abinõu 

Piirideta Euroopas piirideta aretus 

Peamine valikukriteerium peab olema sportlik võimekus 

Sisuliselt areneme kõik üheks tõuraamatuks tulevases euroopa sporthobuse tõus 

Lisasin mõned tendentsid – et importsperma on kiireim tee genofondi parandamiseks, tahame kunstsee-

menduse kasutamist suurendada praeguselt 16% mitu korda suuremaks, kasutame tori verega märadel 

trakeeni ja täisverelisi täkke, trakeeni märadel holsteini verega täkke.  

Muidugi ärritas see minu rõõmuks kõiki, üksikute eranditega. Dorofejeva leidis, et kui holsteini täkkudega 

ongi trakeeni ja täisverelistest märadest saadud mitmeid olümpiahobuseid, on see selektsiooni põhimõ-

tete rikkumine. Ja keegi hõikas kohe, et minu aeg on läbi, kuigi kõik esinejad olid aega ületanud, eriti en-

ne mind esinenud Steffen Werner Saksamaa Hannoveri seltsist.  

Pärast minu ettekannet ütles Julia Katok mulle: „Mida nad nutavad, tehku midagi.“ Tõesti, meie halisev 

kõneviis on sealse kõrval veel väga elurõõmus. Ja ka riigilt oodatakse ja nõutakse seal palju rohkem.  
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Marbachis rahvusvahelisel seminaril  2017 

24.-25. veebruaril toimus Saksamaal rahvusvaheline seminar hobuste lineaarse kirjelda-
mise ja genoomselektsiooni teemadel. Käisime seal meiegi – Eestist oli kohal isegi 5 ini-
mest, Saksamaa ja Šveitsi järel kolmas koht! Samapalju kui teoreetiliselt seminarilt saime 
huvitavat teada praktikast, kuidas on võimalik tänapäeval suurt hobusekasvatuskeskust 
toimimas hoida. 
Haupt- und Landgestüt Marbach Baden-Württembergis Stuttgarti lähedal on vanim, tõenäoliselt 

ka suurim ja ilusaim riiklik hobusekasvandus Saksamaal ja võib-olla kogu Euroopas. Üle 500 

aasta vana, kaunis orus alpistiilis majad, territoorium ca 1000 ha, tegevus toimub 7 filiaalis – 

keskuses asuvad peakontor (selle teisel korrusel tegevjuhi korter), konverentsikeskus, võistlus-

väljak, esindusmaneež, treeningmaneež, mitu talli, keskusest vähem kui 1 km kaugusel on rat-

saspordikool oma maneežiga, mõni kilomeeter eemal Offenhausenis on suur muuseum, see-

mendusjaam, jõudluskontrollikeskuse maneež, tipptäkkude tallid, jne. Peaaegu kõik hooned on 

muinsuskaitse all ja nende koguarv on 180. Fotol artikli päises on  Haupt- und Landgestüt Mar-

bach peavärav külatänavalt vaadatuna. 

Hobuste arv oli 2016. a. ametlikult 550, tänavu rääkis dr. Velsen-Zerwerk, et kasvandusele en-

dale kuulub alla 300 hobuse. Töötajate arvu on vähendatud 2007.a. 150lt tänavuse 80ni, aga 

palju tööd teevad ära ka hobuhooldajate kooli õpilased. Ja ilmselt on Marbach ka kulukaim oma-

taolistest, jooksvad kulud on 9 miljonit eurot aastas, millest 4 miljonit annab riik (ehitus- ja re-

konstrueerimisprojektid peale selle). Omatulu tuleb suurest hobusehuvist piirkonnas, mis kaugelt 

vaadates tundub maailma edukaimate hulka kuuluvate Holsteini, Westfaali, Hannoveri, Oldenburgi 

kõrval tähtsusetuna. Aga suurte täkunäituste, võistluste ja ülevaatuste korraldamisest, turistide vastuvõ-

tust, erahobuste pidamisest jms teenitakse 5 miljonit eurot aastas.  
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   See hobuste jootmise kaev on kasvanduse üks sümboleid  

Meie nägime ligi 3 tundi kestnud vägagi keskpärast täkkude etendust, kus 25 eurose piletiga oli 

ca 1500 pealtvaatjat, suvel on võistlusväljaku tribüünidel kuni 9000 inimest, kõigi külastajate ko-

guarv aastas on 500 000! Peale selle on Marbachis Euroopa Riiklike Hobusekasvanduste Assot-

siatsiooni (ESSA) peakorter ja Marbachi tegevjuht dr. Astrid von Velsen-Zerwck, väga energiline 

ja nooruslik 48-aastane daam on selle president. Muide – ta sai oma ametikoha 10 aastat tagasi 

pärast eelmise tegevjuhi surma konkursiga, kus osales 70 inimest. Tuli ta teadustöölt ja on ka 

praegu Saksamaa hobustega seotud teadustegevuse seltsi GWD neljaliikmelise juhatuse liige.  

  Marbachis on ka Saksa Sporthobuste Tõuraamatu keskus. Saksa sporthobune (Deutsches 
Sportpferd – DSP) on ühine tõuraamat viiele aretusühingule, nende ühine kaubamärk. Territo-

riaalselt hõlmab see tõuraamat ca 2/3 
Saksamaast, hobuste arvult ja kvaliteedilt 
jääb muidugi kõvasti alla Põhja-Saksamaa 
juba nimetatud tõuraamatutele. DSP tõu-
raamatut peetakse Lõuna-
Saksamaa kaubamärgiks, aga tegelikult 
on selle tegevuspiirkond Kagu-Saksamaa, 
hõlmates peale lõunapoolsete Baden-
Württembergi, Baieri ja Rheinland-Pfalz-
Saari ka idast Brandenburg-Anhalti ja 
Sachsen-Thüringi liidumaad. Igal liidumaal 
on oma aretusühing, aga tõuraamat on 
2013. aastast ühine. Baden-Württembergi 
enda hobukoosseisu suurus on 100 000-
120 000 hobust, (10x suurem kui Eestis), 
see on ca 10% kogu Saksamaa hobu-

koosseisust.  Astrid von Velsen-Zerweck koos Baden-Württembergi siseministriga.    
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Selgituseks – ärge ajage seda DSP kaubamärki segi saksa ratsahobusega (DRP), mis on üldni-
metus Saksamaa arvukatele tõuraamatutele, kes kasutavad palju üksteise tõumaterjali. Omaette 
nähtus on veel Saksa hobuste aretusühing ZfdP, mis on aretusühing, kus registreeritakse kõiki 
hobuseid, kes teistele aretusühingutele ei sobi. 

Riiklikke hobusekasvandusi on Saksamaal alles kümme, neist neli kuuluvad Euroopa Riiklike Ho-
busekasvanduste Assotsiatsiooni (ESSA). Need on Marbach, Dillenburg, Redefin, Neustadt-
Dosse. Erinevalt teiste riiklike kasvandustest, kus ollakse riigi toetuste pideva vähenemise olukor-
ras või ka juba algusest peale spetsialiseerutud vähemale arvule tegevustele, elab Marbach Lõu-
na-Saksamaa hobumajanduse keskusena täieliku programmiga. Neil on oma märakarjad, suu-
rem sporthobustele, väiksem, aga kuulsam araabia hobustele. Selline riiklik hobuste tootmine on 
mujal enamasti lõpetatud, mõni kasvandus elab suures osas sellest, et tagab eraomanike hobus-
tele parimad tingimused varssade sünniks ja üleskasvatamiseks. Nii teeb peale muu ka Marbach. 

 
   Üks täkutallidest  

Muidugi on Marbachis oma täkudepoo, 

kus seisavad enamuses saksa sporthobu-

se ja selle komponenttõugude täkud, aga 

ka araabia täkud ja vana-württembergi 

ning schwarzwaldi külmaverelise hobuse 

ohustatud tõugude täkud, tegutseb Euroo-

pa litsentsiga seemenduskeskus, jõudlus-

kontrollikeskuses testitakse igal aastal 80 

hobust, nii täkke kui märasid. On isegi tall 

eraomanike vanadele hobustele, keda ta-

hetakse surmani ülal pidada. On veel ho-

buhooldajate kool, muuseum, turismikes-

kus, suveniiri- ja raamatupood – kõiki te-

gevusi võib-olla ei märganudki. Näis, et 

kogu selle ilusa oru elu käib kuidagi ho-

buste ümber.  

Kui võrrelda eespool toodud andmeid muu Saksamaaga ja meenutada mõnda vestlust koha-

peal, jääb tunne, et lõunas ollakse igal alal vähem efektiivsed, rohkem emotsionaalsed kui põh-

jas. Seistakse oma ilusa keskkonna säilimise eest, aga tuntakse, et väga kaua see ei kesta, kui 

keegi ei maksa.   

Tegelikult oli seminare kaks. Saksa 

hobusekasvatuse ajakiri 

„Züchterforum“ ja Bad-Württembergi 

hobusekasvatuse kompetentsikeskus 

olid lineaarse kirjeldamise seminari 

taga ja genoomselektsiooni seminari 

korraldas WBFSH koos Kanada loo-

mageneetika keskusega CAG.        

Lineaarsest kirjeldamisest 

(profileerimisest, kui kasutada rahvus-

vahelist väljendit) tahtsid rääkida liiga 

paljud, genoomselektsioonist liiga vä-

hesed. Kukkuski välja nii, et esimesel 

seminaril rääkisid paljud, kes oleksid 

pidanud vait olema või oma rõõme ja 

hädasid Facebookis rahva ette tooma. 

.  
  Näituste ja võistluste mälestussein  
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Minu taga istuv noor daam võttis sõna igal võimalusel 

ja jõudis rääkida, et mõni omanik toob ette karvase 

hobuse, teisel pole kuiva kohta hobuse näitamiseks, 

kolmandal on hobuse kabjad värkimata. Keegi teine 

kirjeldas, kuidas ta istus ööd läbi üleval, et paberil 

tehtud hindelehti arvutisse kanda. Tõsisemad esine-

jad (spetsialistide ettekandeid oli üheksa) kirjeldasid 

peamiselt seda, kui erinevad nende süsteemid on ja 

mida kõike võiks andmebaasidesse kanda. Näiteks on 

oldenburgi tõuraamatus 120 tunnust ainuüksi käe 

kõrval eksterjööri, sammu ja traavi kirjeldamiseks, ja 

seda suurendatakse 160 tunnuseni. Šveitsi tõuraama-

tule piisab 24 tunnusest.  
  Schwarzwaldi täkk teel oma talli  

Ütlesin oma väikeses töörühmas nn rühmatöö käigus, et väga lihtne oleks meil kõigil võtta üle KWPN tõuraamatu kogu süs-

teem, mis töötab efektiivselt juba ca 20 aastat. Kõik jäid vait ja keegi ütles: „Me peame mõtlema oma kasvatajatele.“ Mida ta 

sellega mõtles, jätsin küsimata. Aga kasvataja psühholoogia on tõesti meie kõigi probleem. Üleminek lineaarsele kirjeldamisele 

otsese kvaliteedi hindamise asemel on suurtes kuulsates tõuraamatutes vajalik juba seepärast, et on väga palju võrdselt häid 

hobuseid ja nendest üht teisest paremaks pidada on liiga subjektiivne, vahel ka korruptiivne. Meil seda probleemi eriti pole, 

aga on teine, millest ka Marbachis räägiti. See on kasvataja solvumine või häbenemine. Kui hobune saab traavi hindeks 5 või 6, 

on omanikul ikka veidi paha tunne. Aga kui ta saab paberi, kus on ristikesed, mis näitavad, et traav on lühike, sirgete esijalga-

dega, vähese hoogsusega jne., siis ta mõtleb rohkem ja emotsioone on vähem. Mida ongi tarvis.  

Muidugi on lineaarse hindamise peamine mõte anda 

kasvatajale selgem pilt, mille poolest erineb tema 

hobune soovitavast keskmisest. Sellest ei järeldu 

hobuse paremus spordis ega otseselt aretuseski. 

Meenutame kasvõi Urline de Muze`i, A Big Boy ema, 

kes oli nii nõgusa seljaga, et paljud ausad hobusekas-

vatajad imestasid, kuidas selliselt märalt üldse varssa 

saada julgetakse. Aga tõu populatsiooni äärmuste 

vähendamine on siiski eelduseks, et suureneb tõe-

näosus midagi erakordset saada.  

Minule andis see seminar kaks mõtet, mida pakun 

läbiarutamiseks. Esiteks võiksime kõigil nn B-

ülevaatustel hakata kasutama ainult lineaarset hin-

damist, saata tulemused ainult omanikule, kasutada 

neis ainult ühte kohtunikku, kelle arvamust omanik 

tahab teada. A-ülevaatustel püüaksime endises süs-

teemis jätkates jõudumööda paralleelselt ka lineaar-

set hindamist rakendada.  

Muidugi on lineaarse hindamise peamine mõte anda kasvatajale selgem pilt, mille poolest erineb tema hobune soovitavast 

keskmisest. Sellest ei järeldu hobuse paremus spordis ega otseselt aretuseski. Meenutame kasvõi Urline de Muze`i, A Big Boy 

ema, kes oli nii nõgusa seljaga, et paljud ausad hobusekasvatajad imestasid, kuidas selliselt märalt üldse varssa saada julgetak-

se. Aga tõu populatsiooni äärmuste vähendamine on siiski eelduseks, et suureneb tõenäosus midagi erakordset saada.  

Minule andis see seminar kaks mõtet, mida pakun läbiarutamiseks. Esiteks võiksime kõigil nn B-ülevaatustel hakata kasutama 

ainult lineaarset hindamist, saata tulemused ainult omanikule, kasutada neis ainult ühte kohtunikku, kelle arvamust omanik 

tahab teada. A-ülevaatustel püüaksime endises süsteemis jätkates jõudumööda paralleelselt ka lineaarset hindamist rakenda-

da. Teiseks – kutsuksime tänavu sügisel meie hobuseid hindama väliskohtuniku Jan-Ove Olssoni, Rootsi lineaarse hindamise 

süsteemi ühe looja. Leppisime temaga juba kokku, et ta leiab oktoobris või novembris nädala jagu aega, et meie omanike ho-

buseid 4-5 maneežis hinnata. See annaks meie kohtunikele ja igale hindamisest huvitunule võimaluse paralleelselt koha peal 

hinnates omandada tohutu kogemus ja iga hobuseomanik saaks oma hobusest parema ettekujutuse, milline ta on rootsi soo-

javerelise keskmisega võrreldes.   

Seminarist osavõtjad väikeses rakmete ja sadulate muuseumis  
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Nii just hr. Olsson ütles, et tema hindamise aluseks on SWB senine keskmine, moega ta 
kaasas ei käi. Kui valmistame sellise hindamisnädala korralikult ette, võime saada paari-
saja hobuse kohta huvitavad protokollid. Üks lineaarse hindamise hea külg on ka see, et 
kommentaare pole eriti vaja, protokoll on ise kommentaar, seda väga heale või kehva-
poolsele hobusele ühtmoodi. 

Genoomselektsiooni seminaris igaüks rääkima ei kippunud. Kohe alguses tehti selgeks, 
et teame geenide seosest võimete ja kehaehitusega liiga vähe, et seda meetodit prakti-
kas kasutada. Vaja oleks küllaldaselt materjali koguda ja siis uurida, aga mitte indiviide, 
vaid võrrelda suuri rühmi. Ja kulutada selleks raha, mida oodatakse ka aretusühingutelt. 
Öeldi ka otse välja, et väikestel tõuraamatutel pole midagi võrrelda, pole küllalt suurt re-
ferentsgruppi. Kui igaühelt küsiti, kuidas tema aretusühing võib panustada, oli mul hea 
öelda, et me oleme kõige väiksem tõuraamat selles saalis ja meil ei ole võimalik panus-
tada, aga kui midagi suurt ja ilusat valmis saadakse, oleme valmis seda kasutama. 

Selle teema huvitavaima ettekande tegi täisvere-
liste hobuste rahvusvahelise föderatsiooni ITBF 
esindaja Hanspeter Meier Šveitsist, kes rääkis 
“kiiruse geneetikast”, mis on kindlasti palju selge-
mini kindlaks tehtav ja jälgitav kui sporthobuste 
omaduste kompleks, näitas isegi skeemi sprinte-
rite ja staierite geneetilisest erinevusest, mis te-
kib üheainsa geeni muutumisest. Aga ta rõhutas 
rohkem, et tähtis on “tervis, tervis ja veelkord ter-
vis”, et üksikute isendite geneetilised testid viivad 
ekslikele järeldustele, uurida on mõtet vaid suuri 
rühmi. Jäi mulje, et ta ei ole väga veendunud ge-
noomselektsiooni praktilises väärtuses täisvere-
liste hobuste aretuse jaoks, mis tähendab, et 
veel vähem on peatset kasutuskõlblikku meetodit 
loota sporthobustele. Oma ettekande lõpus soo-
vitas ta täisvereliste aretuse mõistmiseks lugeda 
von Oettingeni klassikalist teost “Das Vollblut-
pferd” (1895) ja John Lawrence`i “The History 
and Delineation of the Horse in all his Va-
rieties” (1809). 

Genoomselektsiooni seminari juhtisid WBFSH asepre-

sident Chris Gould Kanadast ja WBFSH projektijuht 

Nadine Brandtner Saksamaalt  
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Soome Täkupäevadel 

Fotol: parim 3 a täkk CADENT (i, Carembar de Muze, ei. Contender).  

Soomlased peavad mõnikord meid rohkem meeles kui meie neid. Igatahes tuli mulle jäl-
le kutse igaaastasele sündmusele Ratsuoripäivät 12.-14.04.2018 ja muidugi ma läksin. 
Seekord oli mõtet minna rohkem kui mõnel viimasel aastal. 
Korraldus oli soomepäraselt täpne, laitmatu ja rahulik. Aega on kõigil küll. Ypäjä on tões-
ti hobumajanduskeskus nagu see olema peab. Mitte ainult osavõtjad ja kohtunikud/
korraldajad, vaid ka publik elab kolm päeva keskuse hostelis või ümbruskonna majutu-
sasutustes. Iga päev on hommikust peale vähemalt 10 tundi erinevaid tegevusi: ametli-
ku foto tegemine, veterinaarülevaatus, kehaehituse ja vaba liikumise hindamine, kooli-
sõidusuunale liikumise hindamine kordel ja liikumise hindamine käe kõrval, liikumise hin-
damine sadulas oma ratsanikuga, liikumise hindamine võõrratsanikuga, vabahüpete hin-
damine, hüpete hindamine võõrratsanikuga, loeng hobusekasvatuse olukorrast, takis-
tussõidu kliinik, koolisõidu kliinik. Seejuures ei pinguta keegi üle, iga 1-1,5 tunni järel on 
kohvipaus, erinevaid teste hindavad erinevad kohtunikud. Ka publik on erinevatel esit-
lustel veidi erinev. 
 

  

https://estsporthorse.ee/artiklid/soome-takupaevadel/
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Aga laupäeval oli kogu suur tribüün mitmesaja kohaga välja müüdud (ainult kutsetega 
ja alla 12a lapsed said sisse tasuta). Head esitused tunti ära, igaühele ei aplodeeritud, 
parematele tingimata. Mina vaatasin otsast lõpuni ainult 3-a täkkude vabahüppeid ja 
vanemaid täkke võõrratsaniku all. Ja kuulasin igasuguseid uudiseid ja kommentaare. 
Enda muljete kohta ütlesin meilgi hindajana tuntud kohtunikule proua Muellerile, kes tuli 
kohe õnnitlema eestlaste imelise esinemise puhul Pariisi Maailma Karika finaalis, et va-
hepeal tundus juba, et oleme hüppetäkkude valiku poolest neist ette jõudnud, aga täna 
enam ei tundu. Tema muidugi kiitis meie aretuse teravat sihikindlat valikupoliitikat pea-
miselt või ainult hüppe järgi hinnates. 
Ka eestlastele hästi tuntud kasvataja Eeva-Liisa Penttilä tuli Eesti takistussõitjaid ja 
ESH hobuseid kiitma ja õigustas minu arvates nõrga ilu-eedi Levisonni populaarsust 
sellega, et Soomes väheneb pidevalt huvi kestvama, aastatepikkuse harrastuse ja am-
bitsioonikama võistlusratsutamise vastu, kasvab vajadus väga lihtsate, turvaliste, sõb-
ralike ja siis ka ilma plahvatusliku jõuta hobuste järele. Ja ka universaalsus on harrasta-
jale tähtis, tahetakse, et hobune sobiks nii koolisõitu kui takistussõitu. Minu vastus, mis 
ma Levisonni kohta ütlesin, kui küsiti, oligi, et liiga hea traav hüppehobuse kohta. Mui-
de, Levasson sai komisjonilt siiski vaid nn esialgse tunnustuse, kuigi on tunnustatud 
mitmes Saksa tõuraamatus. 
Kolmeaastastest täkkudest tunnustati aastaiks 2018-2019 ja hinnati parimaks holsteini 
täkk CADENT (i, Carembar de Muze, ei. Contender). Muide, tasub meenutada, et 
Carembar de Muze (spordinimega London, 2012.a. OM hõbe) on A Pikachu de Muze 
poolvend, neil on ühine ema Ta Belle van Sombeke. Parim hüppaja Cadent ehk tõesti 
oligi, kogu vabahüpete testi ajal ei teinud ta ühtegi viga, lihtsalt tuli ja hüppas alati õige 
tempoga, alati õige äratõukekohaga, õige trajektooriga, õige seljatööga, ühegi liigse lii-
gutuseta. Mulle meenus, kuidas Alfons Ra oli kaheaastasena samasugune. 
Teine 2018-2019 a. tunnustuse saanud täkk oli KWPN täkk KHATOU-S (i. Chaman, ei. 
Toulon). Tema põlvnemises on väga tuntud täkud Baloubet du Rouet isaisana ja 
Heartbreaker emaisaisana. Erinevalt väiksevõitu Cadentist oli see suur täkk ja tegi suuri 
hüppeid, algul ei mahtunud hästi takistuste vahedesse, aga õppis ruttu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KWPN täkk KHATOU-S (i. Chaman, ei. Toulon) 
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Kaks vastuolulist täkku jäid mulle aga isegi rohkem meelde. Holstein DE BUNTE JUNG 
(i. Dinken, ei. Champion du Lys) on isa poolt Diamant de Semilly pojapojapoeg, ema-
poolt Mexico liinist. Silma paistis ta hirmsa edasimineku- ja hüppetahtega, tegi võimsaid 
hüppeid, aga ei mahtunud takistuste vahedesse ja hüpped kippusid ka lühendatud sam-
muga hüpates lamedaks jääma, nii et okseril oli hüppe kõrgeim punkt takistuse taga. 
Kindlasti pole ta harrastajahobune, aga võimsust näis ülegi jäävat. Täkuna on ise mas-
siivsuse poole kalduv ja ei sobi endasugustele märadele, ja jäigi tunnustuseta. 

Holstein DE BUNTE JUNG (i. Dinken, ei. Champion du Lys) 

Soome oma FWB täkk PRINCE CASPIAN (i. I’m Special de Muze, ei. Narew xx) äratas 
huvi muidugi meil nii populaarse isa tõttu ja ta sarnaneski meil tunnustatud IN STYLE N-
ga, kuigi pildi järgi selline eriti ei tundugi. Temal läks nii, et alguses oli ta unine, tegi korra 
isegi enne väikest okserit vahesammu, siis ärkas ja hakkas kihutama, jooksis paar korda 
okserisse sisse, nii et latid lendasid, ja lõpuks tegi järjest kolm selle ülevaatuse suurimat 
ja ainult keha tehnikat vaadates ka stiilseimat hüpet. Ja ka mõistus tuli pähe. Andekust 
näib olevat, aga ka tema jäi tunnustuseta. 
Kolmeaastaseid täkke FWB tunnustuse saamiseks esitati ainult 5, tunnustati 2. Ratsapo-
nide vastu oldi leebem, kolmest esitatust jäi vaid üks tunnustuseta. Tundus, et tähtsaks 
peeti võimet ka raskemat ratsanikku kanda. Viieaastane new foresti täkk WIND IN THE 
WILLOWS tuletas küll vägisi meelde soome tõugu täkku, ainult pea oli ilus väike. Aga ta 
oli tugev, lihtne, tegi võõrratsaniku all kõik, mida nõuti. Erilist hüpet ega liikumist ei olnud 
ja seda vist ei oodatudki, sai kindlalt tunnustuse. 
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Vastandina oli kolmeaastane soome ratsponi Tia’s Swan Boy väga elegantne, õrn, 
liikus ja hüppas väga nõtkelt, aga ilma jõuta. Tunnustust ta ei saanud. Naljakas ja 
ehk juhuslik mulje jäi, et seni oleme pidanud oma ESH hüppetäkkusid FWB omadest 
paremateks ja ERP täkkusid SRP omadest kehvemateks, nendel täkupäevadel oli 
nagu vastupidi. Morly, Chicolo ja veel mõned meie täkud oleksid Ypäjäl võinud nii 
hüppeid kui liikumisi eeskujulikult näidata, aga kerge ratsastatavuse poolest oleksid 
seal nähtuile alla jäänud. 
Veel üks muutus, mis Soomes on kõvasti paremuse poole toimunud, oli võõrratsani-
ku test. Selle tegid läbi küll ainult 3 hobust ja 3 poni, aga kui varem oleme mõnikord 
lausa muianud, kui abitud on olnud mõned võõrratsanikuks kutsutud soomlased ja 
kuidas eestlased, kes on seal vahel võõrratsanikuks olnud, on halvasti alluvate ho-
bustega paremini hakkama saanud, siis nüüd oli, mida imetleda. Kõigepealt ei olnud 
enam kaht võõrratsanikku, oma ratsanikel ei lastud pikalt ringi sõita ega üldse mitte 
hüpata. Oli Nina Fagerström ja rohkem polnud kedagi vaja. Kui ta sadulase istus, oli 
kohe näha, et see on ratsanik, kes on olnud seitse aastat tagasi FEI edetabelis 46. 
kohal. Eestlased pole kunagi sellele lähedalegi jõudnud. Muidugi on Fagerströmil vä-
ga head hobused olnud, ka seekord ei tulnud tal võidelda väljasõitmata hobustega, 
aga kuidas ta hoolikalt ja nagu iseenesest sai iga hobuse rahulikult ja stiilselt hüppa-
ma ja kuidas ta selgelt ja lühidalt neid iseloomustas, see vääris vaatamist ja kuula-
mist küll. Eriti kindel ja alati hobuse järgi tasakaalus oli ta istak. Hobused küll ükski nii 
eriline ei olnud kui nende ratsanik. Täkupäevade parimaks täkuks tunnistatud 5-
aastane oldenburgi täkk CELANTUS (i. Cellestial, ei. Catoki) on inbriidne Caletto I-le 
III-IV, hüppas hea selja tööga, kerge hüppega, kiirete esijalgadega, oli igati koostöö-
tahteline ja arukas täkk. Tal on Soomes juba 29 järglast ja ta 2016.a. saadud tunnus-
tust pikendati 2022. aastani. 

Viieaastane new foresti täkk WIND IN THE WILLOWS 
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5-aastane oldenburgi täkk CELANTUS (i. Cellestial, ei. Catoki) 

Mis meil veel soomlastelt õppida on, see on tahe tegeleda hobustega väga varajasest 
noorusest peale. Kõik kolmeaastased täkud tegid läbi ka ratsatesti (ilma hüpeteta) 
oma ratsaniku all. Ometi ei olnud nad ju tegelikult veel kolme aastat täis. Ja kõiki lasti 
vabahüpetele käekõrvalt otse maalati eest ilma mingi hoojooksuta, täpselt nagu Hol-
landis. Peale ettevalmistuse ajakulu nõuab see ka suurt ajakulu ülevaatusel. Et neil 
ajast kahju ei ole, sellest ma oma lugu alustasingi. 
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Jälle Moskvas   

Raigo Kollom  2020 

Venemaa meelest ei lähe. 
Enne Equirosi külastust 2019.a. detsembris käisin viimati Moskvas 2010.a. ja kirjutasin sellest „Oma Ho-

bus“ artikli „Jälle Moskvas. 15 aastat hiljem“. Selle viimased laused olid: „Sellistest näitustest, nagu Hip-

posphera ja Equiros, oodatakse meid tulevikus osa võtma suure huviga. Ainult et millega neid rabada? 

Tavalise endise liiduvabariigina küll minna ei tasu.“ Nüüd me ei ole enam tavaline endine liiduvabariik , 

kuid kutsele meie hobuseid Equiros’il suure tasu eest näidata, pole veel mõtet reageerida.Aga ettepane-

ku kirjutada eesti sporthobustest uues ajakirjas „Nashi loshadi“, mida ammune hea tuttav Jelena Mihhe-

jeva pärast „Hippomania“ kadumist jälle välja andma hakkas, võtsin hea meelega vastu ja saatsin talle 

meie tõuraamatu reklaamloo. Veidi väljakutsuv ja edev on see sihilikult, et häirida seda meilgi veel püsi-

vat, aga Venemaal palju kordi suuremat ja siiramat usku, et mineviku aretus ja aretajad on suurem väär-

tus ja tarkus, kui on meie kaasaegsete väärtus ja tarkus.  

Artikkel ise sai eesti keelde taastatuna selline: 

“Nõukogude Liidu sporthobuste kasvatuses oli Eesti mahajäänud vabariik. Meie sportlased võistlesid Ve-

nemaa, Ukraina, Leedu ja Läti hobustel. Aga Eesti Vabariigi uutes tingimustes spordi ja hobusekasvatuse 

arendamiseks õppisid meie sportlased ja kasvatajad teistest kiiremini uut olukorda kasutama. Nad 

mõistsid, et ratsasport ja hobusekasvatus on kogu Euroopa ühtne majandusharu ja sellise konkurentsi 

tingimustes ellujäämiseks tuleb sellesse integreeruda.Me ütlesime radikaalselt lahti sellistest vanadest 

traditsioonidest, mis segasid edu saavutamist spordis, juurutasime kõhklusteta sellised põhimõtted , na-

gu „piirideta aretus“ ja „tõug pole eesmärk, vaid abinõu“. Sportlastest endist said sageli edukadhobuse-

kasvatajad.  
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Eesti sporthobuste tõuraamatu eksisteerimise 20 aastaga on loodud uus tõug – eesti sporthobune (ESH). 
Muidugi pole see geneetiliselt väga iseseisev tõug, vaid on uue ebaametliku tõugude ühenduse Eurohor-
se üks haru teiste seas. See mõiste Eurohorse koondab paljude Euroopa tõuraamatute genofondi. Aga 
rahvusvaheliste võistluste protokollides tähendab see, et KWPN, BWP, SWB, SF ja teiste tuntud tõusüm-
bolite kõrval esineb neis ka meie ESH või ESHB.Eesti sporthobused on oma võidetud auhindade summa 
järgi maailma edetabelis 20. ja Euroopas 15. kohal! Ida-Euroopa riikidest on meist eespool vaid Poola ja 
Ungari. Me võime huviga oodata: „Kes jõuab enne olümpiamängudele – ESH hobune, Eesti ratsanik või 
nad mõlemad koos?“ 
Kõigevähem tõenäoline on neist viimane variant, sest Eestis pole väga rikkaid hobuseomanikke, aga 
sportlased ja kasvatajad ei saa ära öelda suurtest rahadest, mida pakutakse hobuste eest, kelle nad on 
ise kasvatanud või ette valmistanud. Nii ongi Hiina noormees You Chang eesti sporthobusel Caesar kind-
lustanud Hiina võistkonnale koha 2020.a. olümpiamängudel takistussõidus ja brasiillane Yuri Mansur 
konkureerib kohale oma maa olümpiavõistkonnas teiste seas ka eesti sporthobusel Alfons Ra. Aga meil 
pole kahju, meie sportlased ja hobusekasvatajad on visad ja järjekindlad, nad investeerivad teenitud 
summad oma majapidamistesse, kasvatavad uued võimekad hobused ning ootavad uusi ostjaid, teiste 
hulgas ka Venemaalt. 
Täpsemat informatsiooni meie hobusekasvatusest leiate meie kodulehelt info@estsporthorse.ee või kir-

Ei saa öelda, et see lugu suurt tähelepanu äratas. Kogu näitus Equiros oli ennekõike tohutu kaubandus-
sündmus, hobusekasvatuse osa oli väike ja ratsaspordi oma tühine. Kas kõik külastajad üldse hobuseid 
nägema jõudsid, pole kindel. Maneeži tribüünile mahtus ca 1000 inimest, aga iga etenduse ajal oli veel 
muid seminare ja koosolekuid,ning inimeste sagimine müügibokside ümber ei vähenenud kunagi. Pakuti 
igasugust kaupa, peaasi et oli eriline. Näiteks nägin, kuidas üks pisike tüdruk silitas kaua helesinist hobu-
setekki, mida kaunistasid peopesasuurused punased lepatriinud. Peale tavalise pudukauba oli palju eri 
tasemel kunstnikke.  
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Kõige asjalikum oli Hobusekasvatuse Instituudi boks, kus instituudi IT-osakonna juht 
Podobajev (meie kunagise suure toetaja Eduard Pärna väimees) oli ise pidevalt kohal 
ja vastas paljude külastajate aretuse, aga veel rohkem hobusepasside kohta esitatud 
küsimustele. Instituut on välja andnud kümneid huvitavaid raamatuid eri tõugude tõu-
raamatutest kuni maailma tippsportlaste, näiteks Ludger Beerbaumi, William Steinkrau-
si jt. teoste tõlgeteni. Tehakse hoolega tööd suure hulga kohalike tõugude tõuraamatute 
pidamisega. Kuid meie jutuajamised Podobajevi ja ahhaltekiinide tõuraamatu pidaja 
Rjabovaga olid kurvad, peamiselt tuli jutuks, millised kasvandused on jälle tegevuse lõ-
petanud. Üks viimaseid pankrotti läinuid oli Instituudi enda kasvandus, kust olid pärit ka 
meie spordis ja aretuses tuntud Beg xx ja Poroh. 

Millegipärast arvatakse Venemaal, et Eesti sporthobuste edu tuleb suurest riiklikust toetusest ja 
ma pidin selgitama, et Eestis toetatakse rohkem just neid, kel spordis ja turul edu ei ole. Kuidas 
toetatakse hobusekasvatust Venemaal, ei saanud kohapeal selgust, sest kiputi väitma, nagu 
oleks see jäetud täiesti omapead hääbuma. Nii see siiski pole. Tutvusin kodus veidi Vene Föde-
ratsiooni põllumajandusministri määrusega 2013.a., milles planeeritakse hobusekasvatuse 
areng 2020. aastani, ja leidsin mõndagi huvitavat. Muidugi selgus kohe, et mingit kõrget kvali-
teeti riikliku aretusega ei saavutata ja see polegi eesmärk. Venemaal on hobumajanduses pea-
mine kasvatada tööhobuste ja produktiivhobuste arvu.Näiteks on tabuunidena peetavate hobus-
te arv kasvanud, ja seda isegi „reformieelse ajaga“ (nii nimetatakse nüüd nõukogude aega) võr-
reldes. Neid oli 1999.a. 333 tuhat, 2007.a. vaid 252 tuhat ja 2011.a. järsku 364 tuhat. Hobuse-
kasvatuse maht ja struktuur on omapärased ja hämmastavad. Hobuste koguarvuks 2020.a. 
oodatakse 1,5 miljonit, neist tõuhobuseid 54 tuhat, kellest hobusekasvandustes 18 tuhat. Hobus-
te koguarv on teinud suuri hüppeid üles-alla: 1990.a. oli Venemaal 2,6 miljonit hobust, 2006.a. 
1,3 miljonit. 2011.a. 1,36 miljonit. Proportsioonid on sellised: töö- ja tarbehobuseid 68,1% liha-
hobuseid 26,7% kumõssihobuseid 0,9%, spordi- ja meelelahutuse hobuseid 0,8%  
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Kogu süsteem on riikliku ja eraettevõtluse hübriid – doteeritud ettevõtlus. Aga nii vabalt või meelevald-
selt, nagu meil mõnikord riigi raha jagatakse, see Venemaal ei käi. Vähemalt ametlikult mitte. Tahetakse 
võimalikult täpselt teada ja suunata, mida toetustega tehakse. Toetatakse konkreetseid ettevõtmisi, 
oodatakse, et toetusel on selge tulemus. Näiteks üheski tõus ei toetata kõiki hobuseid, vaid ainult ühikut 
„mära – varss“, st ainult mära, kes on andnud toetatavalaastal võõrutatud varsa. Kavas on tõsta kodu-
maiste kasvandustõugude toetus 15000 rublani (210 eurot), nn välismaiste kasvandustõugude toetus 
9000 rublani (130 eurot) ja jätta kohalike tõugude toetus praeguse 8000 rubla juurde (110 eurot), „sest 
nende kasvatamise kulud on palju väiksemad“.  

Subsideeritakse ka hobuste katsetamist hipodroomidel – iga katsetatud hobuse eest makstakse 22,5 tu-
hat rubla (321 eurot), mis peaks olema 30% kuludest. Toetatakse ka täkkude ostmist täkutallidele, iga 
täku peale kulutab riik 90 000 rbl. (1300 eurot) ja neid võib 2014.-2020. aastani osta 1085 täkku. Samaks 
ajavahemikuks eraldatakse parimate täkkude ostmiseks (arvatavasti välismaalt) 1 miljon eurot 9 täkule ja 
parimate täkkude sperma ostmiseks 460 000 eurot 585 doosi jaoks (850 eurot doosi eest). Tõugude ni-
mekirigi, mida välismaa tõumaterjaliga tohib arendada, on lisatud,sinna kuuluvad inglise täisvereline, 
araabia täisvereline, trakeen, ameerika traavel ja hannover. Toetatavate tegevuste nimekirjas on veel: 
sugutäkkude ülalpidamine (ainult siis, kui neid kasutatakse külmutatud sperma saamiseks), sperma kül-
mutamise seadmete ostmine, kultuurkarjamaade rajamine, tallide ja maneežide ehitamine, treeningkes-
kuste rajamine, kohalike tõugude baaside rajamine (kaalumajad, laadimisväljakud). 
Ministri määruses ei ole üldse seda ebaratsionaalset rahvuslikku uhkust ja tõufanatismi, mis on lihtsa 
vene inimese jaoks nii suured ja pühad väärtused. Öeldakse otse: „On üldiselt teada, et ratsaspordi arengu tase 

ühel või teisel maal näitab ühiskonna kultuurilist ja majanduslikku heaolu.“ Järgnevalt tuuakse eeskujuks arene-
nud ratsaspordiga maad Austraalia, Kanada, USA, Saksamaa, Suurbritannia, Prantsusmaa, Holland, Belgia 
ja Luksemburg. Võrreldakse, et Saksamaal ratsutab regulaarselt 1 700 000 inimest, Venemaal 7100 
(Eestis on rohelise kaardi omanikke 4091). Sporthobuseid on Venemaa Ratsaspordi Föderatsioonis re-
gistreeritud 5000 (Eesti Ratsaspordi Liidus 5003), peale selle arvatakse umbes sama arv hobuseid olevat 
kasutuses nn puhkemajanduses. Seda spordi-puhkemajanduse hobustearvu loodetakse suurendada 
2020. aastaks 10 tuhandelt 44 tuhandeni.  
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Hobusekasvatuse sportlikus suunas toimuvast on raske aru saada. Mõnikord loetakse spordiks ka hipod-
roomide tegevus. Nenditakse, et enamus hipodroome on suures kahjumis. Vahepeal palju aastaid keela-
tud totalisaatorid on nüüd küll lubatud, aga mängijad on kadunud. Podobajev märkis küll, et käivad läbi-
rääkimised mõne suurema hipodroomi ühendamiseks ülemaailmse Toto süsteemiga, et Venemaa hipod-
roomide hobustele saaksid mängida ka rootslased või ameeriklased või kes tahes. Ministri määruses mär-
gitakse isegi ära, et arenenud hobusekasvatusega riikides toetatakse sporthobuseid ja ratsasporti peami-
selt hipodroomide kasumist. 
Venemaa sportlike tõugude aretuses oli ühe väitekirja andmetel 2015.a. kokku 2700 mära. Need on siis 
inglise täisvereline, araabia täisvereline, trakeen, hannover, budjonnõi, võib-olla ka doni, ahhaltekiini jt. 
tõugude märad kokku. Võrdluseks on Eestis eesti sporthobuse, trakeeni, araabia ja tori sportliku suuna 
aretuses ligi pool sellest arvust, kui võtta aluseks, et ainuüksi ESH tõuraamatuson üle kahe tuhande mära, 
kes on varssu saanud, kuigi osa neist pole enam aktiivsed. 
Vastuoluline on Venemaal suhtumine tõuhobuste importi. Saadakse aru, et Euroopa sporthobused on 
klassikalises spordis võimekamad, kuid nähakse nende impordis ohtu oma tõugudele. Seejuures pole see 
import kuigi suur – 2009.-2010.a. imporditi 275 sporthobust ja 509 inglise täisverelist.  

Kõik, mis toimub Venemaal, on meile võõras mure ja võib äratada nii kahjurõõmu kui kaastunnet. Või pa-
neb mõtlema, kuidas seda ära kasutada. Aga ühist teed meil ei ole. Meie hobusekasvatus liigub Lääne in-
tensiivse hobusekasvatuse poole, integreerub üha rohkem ratsaspordiga ja suudab sellisena loodetavasti 
püsida väärikal kohal rahvusvahelises hobumajanduses.  
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Õnnelikud ratsanikud Flyingest   
Raigo Kollom 2019 

otol: Jens ja KARMEL VAN DE WATERING ( Diamant de Semilly- Quick Star – Quidam de Revel)  

Maailmas on palju väga häid ratsanikke, kes ei oska suurt midagi rääkida endast ja oma hobustest, ja on 
palju selliseid, kes oskavad rääkida paremini kui ise ratsutada. Harva juhtub, et ratsanik räägib ja ratsutab 
nii hästi, et ei saagi öelda, kumb paremini välja tuleb. 
Viimast tüüpi mehega kohtusime Flyinges, kui Jens Fredricson, ratsutamise alase õppetöö juht Flyinges ja 
Strömsholmis tutvustas meile Flyinge tegevust ja oma nägemust hüppehobustest. Suurepärane oli see, 
kuidas ta iseloomustas tänapäeva hüppehobuseid võrreldes hobustega, kellega ta võistles 20-30 aastat 
tagasi. Õigemini oleks öelda, et ta võrdles seda, kuidas siis tuli vaeva näha, hobune välja ratsastada ja 
hüppama õpetada, nüüd tuleb hobune lihtsalt terve ja rõõmus hoida, ja kui sa ise käpard ei ole, siis ta 
lihtsalt hüppab, kui vaja, ükskõik mida. Ta istus selle jutu ajal 9-aastase Diamant de Semilly täku seljas, 
kelle kohta võiks öelda, et on üks hobusenäss. Oli selline väheldane, tugeva kondiga, koredavõitu, rahulik 
hobune, aga Jens kiitis ta mõistust ja ennustas, et tänavu hakkab Grand Prix tasemel häid tulemusi tule-
ma.  
Peamine tema jutus oli, et parim on, kui hobune on ise intelligentne, parem on „horse of action“ kui 
„horse of reaction“. Äraseletatult on õigel nö tegijal hobusel oma selge ülevaade, mida ta peab tegema 
(Oldenburgi hüppe lineaarse hindamise tunnuste hulgas on ka „Übersicht“, millega mõeldakse, et hobu-
sel on ülevaade olukorrast, ta ei rabele mõistmata, mis edasi saab). See, kuidas hobune reageerib ratsa-
nikule või ümbrusele, pole nii oluline ja võib segada ainukest, mis loeb – hüpet.  
Maailmas on palju väga häid ratsanikke, kes ei oska suurt midagi rääkida endast ja oma hobustest, ja on 
palju selliseid, kes oskavad rääkida paremini kui ise ratsutada. Harva juhtub, et ratsanik räägib ja ratsutab 
nii hästi, et ei saagi öelda, kumb paremini välja tuleb. 
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Viimast tüüpi mehega kohtusime Flyinges, kui Jens Fredricson, ratsutamise alase õppetöö juht Flyinges ja 
Strömsholmis tutvustas meile Flyinge tegevust ja oma nägemust hüppehobustest. Suurepärane oli see, 
kuidas ta iseloomustas tänapäeva hüppehobuseid võrreldes hobustega, kellega ta võistles 20-30 aastat 
tagasi. Õigemini oleks öelda, et ta võrdles seda, kuidas siis tuli vaeva näha, hobune välja ratsastada ja hüp-
pama õpetada, nüüd tuleb hobune lihtsalt terve ja rõõmus hoida, ja kui sa ise käpard ei ole, siis ta lihtsalt 
hüppab, kui vaja, ükskõik mida. Ta istus selle jutu ajal 9-aastase Diamant de Semilly täku seljas, kelle kohta 
võiks öelda, et on üks hobusenäss. Oli selline väheldane, tugeva kondiga, koredavõitu, rahulik hobune, 
aga Jens kiitis ta mõistust ja ennustas, et tänavu hakkab Grand Prix tasemel häid tulemusi tulema. 
Peamine tema jutus oli, et parim on, kui hobune on ise intelligentne, parem on „horse of action“ kui 
„horse of reaction“. Äraseletatult on õigel nö tegijal hobusel oma selge ülevaade, mida ta peab tegema 
(Oldenburgi hüppe lineaarse hindamise tunnuste hulgas on ka „Übersicht“, millega mõeldakse, et hobusel 
on ülevaade olukorrast, ta ei rabele mõistmata, mis edasi saab). See, kuidas hobune reageerib ratsanikule 
või ümbrusele, pole nii oluline ja võib segada ainukest, mis loeb – hüpet. 
Näitena, kuidas heal hobusel tuleb lasta lihtsalt füüsiliselt areneda, tõi ta Cardento (s.1992, i. Capitol, ei. 
Lord) järglased ja ütles KWPN esindajale oma arvamuse, miks selle erakordse hüppevõime pärandaja järg-
lased olid Rootsis paremad kui Hollandis. „Teil hakati neid noorelt ratsastama, ratsastajad hakkasid midagi 
nõudma, aga meil sõitsid noored tüdrukud maastikul ringi, hobused kogusid jõudu ja kui siis hea ratsanik 
selga istus, ei läinud kaua, ja hüpped olid vägevad.“ Hiljemgi tuli ta jutust välja, et ratsaniku kohanemine 
hobusega on õigem tee kui hobuse endale sobivaks tegemine. Või siis tuleb otsida sobiv hobune. 
Ma olin kunagi lubanud Jensi isale, Flyinge kauaaegsele direktorile ja meie ESHKS patroonile WBFSH liik-
meks saamisel, kinkida oma raamatu „Ratsanikud“. Kui ma nüüd tahtsin selle anda Jensile, et ta annaks 
selle üle isale, kutsus ta mind kaasa, et isa ongi tal külas. Isa, prof. dr. Ingvar Fredricson istus Flyinge mõi-
sahoones, mille ta ise oli kunagi oma residentsiks restaureerida lasknud, koos abikaasa ja miniaga parajas-
ti köögis, kui me sisse astusime. Ta arvas, et tunneb vähemalt suure osa nimesid mu raamatus ära ja pildid 
polegi nii kehvad, kui ma ise vabandasin. Ta rääkis ka, et peale Flyinge ajaloo valmimist on tal käsil oma 
elulugu kolmes jaos – karjäär ratsaväes, karjäär teaduses ja Flyinge aeg. Ütles, et tervisega pole väga õn-
neks läinud, aga kõige muu pärast võib õnnelik olla. Mõtlesin, aga jätsin küsimata, kas on veel mõni isa, 
kellel mõlemad pojad on olümpiaratsanikud, noorem Peter veel isegi 2016.a. Rio de Janeiro hõbemedali 
võitja.  
Aga Jens Fredricsonile meenus kõigepealt, kui ta kuulis, et olen Eestist, hobune Rhythmical! (1) Tuleb väl-
ja, et üks erakordne hobune võib esindada korraga Eestit, Venemaad, budjonnõi hobusetõugu, imehobust 
Reissi, kuulsat treenerit Žagorovit. Kõigist neist jõudsime rääkida nii Jens kui Ingvar Fredericsoniga. Jens 
mäletas ühe saavutusena, kuidas ta võitis mingi minule täiesti tundmatu hobusega fantastilist Rhythmicali 
ja Nona Garsonit, ja hõikas, kui olime juba hüvasti jätnud: „Leia mulle ka üks Rhythmical!“  

———————————————————————————————————————————————————————— 

   (1) Rhythmical (Ritmitšnõi) oli 1985.a. sündinud budjonnõi tõugu hobune, kes osteti pool-
muidu Eestisse 1987.a., võitis Eesti MV 1992.a. 150 cm parkuuri (ratsanik A. Mängel), müü-
di Soome, sealt USAsse, kus oli Nona Garsoni hobusena 1997.a. suurima auhinnasummaga 
hüppehobune ja võistles USA võistkonnas 2000.a. olümpiamängudel.  
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