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Klisna
Vendulka
s Maru‰kou
Holoubkovou
tvoﬁí skvûlû
sehran˘ pár

Vzpomínka na divokého tarpana
Tarpan patﬁí spoleãnû se západním konûm a konûm Pﬁevalského k dﬁívûj‰ím historick˘m koním. Jak je
to s nimi dnes? Nyní zbyl pouze kÛÀ Pﬁevalského, západní kÛÀ vyhynul, ale jeho krev koluje v tûÏk˘ch
chladnokrevn˘ch koních. Divok˘ tarpan vyhynul také, ale jeho cesta historií byla dlouhá a strastiplná.

T

arpan Ïil asi pﬁed 40 tisíci lety (poslední doba ledová) ve stﬁední a v˘chodní Evropû. Jeho tehdej‰ím hlavním domovem byly rozsáhlé tundry a stepi.
Rozli‰ujeme dvû formy tarpana, a to lesního a stepního. Li‰ili se od sebe stavbou tûla
a zbarvením. Lesní tarpan byl men‰í a vût‰inou plavák, stepní tarpan se vyznaãoval
tmavo‰edou barvou.

existenãní dráha byla ponûkud del‰í a zmínka o posledním stepním tarpanovi je známá
z data kolem roku 1918 aÏ 1919.

Îivot stáda tarpanÛ
KaÏdé stádo jako takové nebylo pﬁíli‰ po-

Lesní a stepní tarpan
Lesní tarpani kdysi ob˘vali rozlehlé oblasti
Evropy. Lidé mladé jedince lovili na maso
a staré ubíjeli. Lesních tarpanÛ ub˘valo a od
poãátku novovûku se stávali vzácnûj‰ími.
Nakonec zÛstali pouze v Litvû a na severov˘chodû Polska. Existují dohady, Ïe poslední
stádo tûchto tarpanÛ se rozpadlo v letech
1812 aÏ 1813. Tarpan stepní se vyskytoval
v hojnûj‰ím poãtu neÏ tarpan lesní. Jejich

Divocí tarpani zmizeli z volné pﬁírody
i ze zajetí na pﬁelomu minulého století

ãetné. Kromû jednoho dospûlého hﬁebce to
bylo je‰tû nûkolik klisen a hﬁíbat. Jakmile
mladí hﬁebeãci dospívali, vÛdãí hﬁebec je ze
stáda vyhnal a ti si pozdûji vytvoﬁili své
vlastní stádo. KdyÏ vÛdãí hﬁebec zahynul,
strhl se boj o jeho nástupnictví. Nejzdatnûj‰í jedinec pak pﬁevzal Ïezlo vÛdãího
hﬁebce a musel dbát na poslu‰nost stáda.
Velká opatrnost byla jednou z charakterov˘ch vlastností tarpana. Dávali pﬁednost
stepím s nízk˘m porostem (kvÛli dobrému
rozhledu) a k napajedlÛm se vydali teprve
tehdy, kdyÏ vÛdãí hﬁebec zjistil, Ïe nehrozí
Ïádné nebezpeãí. Ve stepích byla stáda tak
dobﬁe organizovaná, Ïe se dokázala ubránit
i útokÛm celé smeãky vlkÛ.

Nelehk˘ lov
Ani lov stepního tarpana nebyl v˘jimkou.
Stalo se, Ïe se vÛdãí hﬁebec dostal do kon-
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fliktu s domácím hﬁebcem, z nûhoÏ vût‰inou vy‰el vítûznû tarpan. Nûkdy se pak na
jeho stranu pﬁidaly klisny z domácího chovu, coÏ se hospodáﬁÛm nelíbilo. Nejãastûji
byl tarpan loven lasem. Chytit ho ale nebylo vÛbec jednoduché. KÛÀ byl bojácn˘, jen
tak se nenechal chytit a spoutat. KdyÏ se
tarpana pﬁece jen podaﬁilo chytit, uvázali
jej ke kÛlu, a protoÏe na to divocí konû
nebyli zvyklí, trhali sebou, coÏ vedlo k u‰krcení ãi si zpÛsobili smrtelná zranûní. Aby se
tûmto nehodám pﬁede‰lo, zaãali se konû
pou‰tût do ohrad. Ohrada musela b˘t
ov‰em dost veliká, aby si konû mohli udrÏovat dostateãnou vzdálenost od lidí
a necítili se b˘t v ohroÏení.
V˘hodnûj‰í bylo chytit hﬁíbû, které je‰tû
nemûlo tolik zaÏit˘ Ïivot ve stepi, neÏ zku‰eného a star‰ího jedince. Hﬁíbûti byla
poskytnuta kojná klisna, na kterou se
upnulo a zvyklo si jak na ni, tak na lidi. Ale
i pﬁes tuto dÛvûru v jeho krvi bojácnost
tarpana nadále zÛstala. KvÛli tûmto
honÛm na divoké tarpany se jejich poãet
opût zmen‰oval a od poloviny 19. století
se stali vzácn˘mi.

‰ího potomka. V domnûní, Ïe ji bude
k místu fixovat hﬁíbû, byla vypu‰tûna na
pastvinu. Klisna ov‰em utekla. Pozdûji se
vrátila pro hﬁíbû a opût zmizela. Zahynula
v roce 1879 na následky zlomeniny pﬁední
nohy. Tím se uzavﬁela kapitola divok˘ch
tarpanÛ ve volnosti.

Nejposlednûj‰í z posledních
Klisna nebyla úplnû posledním Ïijícím tarpanem jako takov˘m – zbyl je‰tû jeden
v zajetí. Poslední byl totiÏ hﬁebec chovan˘
jako plemeník na statku Dubrovka ve stádu
jedenácti kyrgyzsk˘ch klisen. Vzhledem
k jeho neobyãejnému vzrÛstu padlo podezﬁení, Ïe není zcela ãistokrevn˘. Hﬁebec
pocházel pravdûpodobnû ze severní ãásti
Taviãské stepi. Pﬁesné datum jeho úmrtí
není známo, ví se jen, Ïe se tak stalo v roce
1918 nebo 1919.
Znovuvy‰lechtûná forma tarpana je
jiÏ domácím konûm se v‰ím v‰udy

va dosahovala délky témûﬁ pÛl metru.
Ohon mûl zastﬁiÏen˘ pod patním kloubem.
Jeho uhynutí je datováno rokem 1887.

Krymsk˘ tarpan
Psal se rok 1854, kdyÏ byl v Rachmanovské
stepi v severním Krymu uloven hﬁebeãek
tarpana, kterého odkojila domácí klisna. Ve
ãtyﬁech letech pﬁi‰el o schopnost rozmnoÏování – byl vykastrován. Následnû se v roce
1862 stala jeho domovem moskevská ZOO.
Nepobyl zde pﬁíli‰ dlouho, protoÏe uÏ
v roce 1863 byl pﬁedán do majetku
Akademie vûd v Sankt Petûrburgu. Pﬁesn˘
popis tohoto konkrétního jedince bohuÏel
není znám, a to z dÛvodÛ, Ïe v moskevské
ZOO ani v Akademii vûd nebyly pﬁi pﬁedávání sepsány Ïádné protokoly. Velk˘ znalec
tarpanÛ J. N. ·atilov o nûm pí‰e, Ïe byl tmavo‰ed˘ se slab˘m pruhem na hﬁbetû a s velmi tmav˘m zbarvením nohou. Chybûly mu
ale ‰piãaté u‰i a postrádal svûtlé
zbarvení spodiny tûla. Tento krymsk˘ tarpan zahynul v roce 1868.
Jeho ostatky mÛÏeme doposud
najít ve sbírkách zoologického
ústavu Akademie vûd v Sankt
Petûrburgu.

Chersonsk˘ tarpan
Stejnû jako krymsk˘ tarpan byl
i tento jedinec odkojen domácí
klisnou. Divoká krev tarpana se
v nûm ale nezapﬁela - kopal a kousal ostatní konû ze stáje. Byl pr˘
neobyãejnû rychl˘ a vytrval˘. J. N.
·atilovovi se podaﬁilo získat tohoto konû pro moskevskou ZOO.
Sem byl dovezen v roce 1884. Nyní
se pﬁedávací protokol sepsal,
a proto s pﬁesností známe vzhled
tohoto tarpana – v kohoutku mûﬁil
136 cm, mûl tmavo‰edé zbarvení,
byl dobﬁe vyvinut˘ a siln˘. Jeho hﬁí-

Konec divokého tarpana ve volnosti
Na jiÏní Ukrajinû v roce 1879 mûl statkáﬁ
A. Durilin stádo sv˘ch domácích koní, které, jak bylo zvykem, na pastvinû pob˘valo
po cel˘ rok. Jakmile bylo stádo o samotû,
pﬁidávala se k nim klisna tarpana a pásla
se se stádem. Byla velmi plachá a hlavnû
opatrná – neodpoãinula si, nelehla si, neustále byla v pozoru. Bûhem tﬁí let se stávala krot‰í a pﬁivykala si na lidi. Ve volnosti
porodila dvû hﬁíbata, jejichÏ otcem byl
hﬁebec z domácího stáda. Ta byla ãasem
chycena. Jednou klisna pﬁi‰la sama aÏ do
stáje a byla tak zbavena své volnosti. To jí
samozﬁejmû nebylo moc po chuti a patﬁiãnû to dávala najevo. V zajetí porodila dal-

Charakteristika
Popis tarpana je debatovaná záleÏitost obestﬁená mnoha názory. Nejãastûj‰í teorií je,
Ïe v kohoutku mûﬁil asi 130 aÏ 135 cm. Co
se hlavy t˘kalo, jevila se krátká, nos pﬁím˘,
spodní ãelist nízká, ãelo ploché a u‰i krátké
a ‰piãaté. Pﬁím˘ a úzk˘ krk byl vysoko nasazen˘. Tûlo nesly tenké noÏky s vysok˘m
úzk˘m kopytem. Hﬁíva byla krátká a stojatá
a vÏdy ãerná. Tûlo pokr˘vala my‰kovû ‰edá
barva, spodina tûla a okolí huby bylo svûtlej‰í. Na hﬁbetû nemûl chybût úhoﬁí pruh
a na konãetinách u zápûstního a hlenového
kloubu se táhly pﬁíãné ãerné prouÏky.
TarpanÛm se pﬁipisoval temperamentnost,
rychlost a vytrvalost, nevybíravost v potravû a odolnost vÛãi chorobám a tuhé zimû.
Díky tomu, Ïe se tarpan charakterovû jevil
jako zajímav˘ druh, v minulém století byla
vyvinuta snaha tarpana znovu vy‰lechtit.
Dokonal˘ v˘sledek se bohuÏel nepodaﬁil
zrealizovat. NejblíÏe k tomuto plemeni je
■
polsk˘ konik.
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