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1 UVOD
Ameriški quarter konj je pasma, ki se je začela razvijati v 17. stoletju zaradi želja
kolonialistov po vzreji najhitrejšega konja za dirke na četrt milje (The History of the
American …, 2019). Prvi konj te pasme je bil v Slovenijo pripeljan tri stoletja pozneje. Ker
so konji te pasme vsestransko uporabni, so hitro poželi zanimanje za vzrejo na naših tleh.
V 20 letih od kar je bil Future Enjoy kot prvi predstavnik ameriškega quarter konja
registriran v Sloveniji, smo v Centralnem registru kopitarjev (CRK) zabeležili prek 800
registriranih ameriških quarter konj v Sloveniji (CRK, 2019).
Z novo evropsko zakonodajo, Uredbo (EU) 2016/1012 ... (2016), je potrebna prenova
rejskih programov vseh slovenskih pasem. Poleg tega je potrebno urediti vodenje
rodovniške knjige tudi za pasmo ameriški quarter konj. Zahodnoameriške pasme so
posebne na področju registracije, saj je konje potrebno registrirati tako pri matični
organizaciji, v primeru ameriškega quarter konja je to Ameriško združenje quarter konja
(Official handbook ..., 2019), kot tudi v državi, v kateri so nastanjeni (Pravilnik o
identifikaciji ..., 2015). Uredba (EU) 2016/1012 ... (2016), poleg razširitve rodovniške
knjige in prenove rejskih programov, uvaja tudi novost pri urejanju dokumentacije v
primeru prodaje živali, saj mora vse živali, kot tudi zarodni material, spremljati dopolnjen
zootehniški certifikat. Za kopitarje pa navaja izjemo, saj se morajo v skladu z 32. členom
preurediti identifikacijski dokumenti (ID) tako, da bodo vsebovali zootehniški dokument.
Z diplomskim delom smo želeli pregledati podatkovno zbirko, urediti podatke o ameriških
quarter konjih v Sloveniji in v skladu z novo evropsko zakonodajo, Uredbo (EU)
2016/1012 ... (2016), podati predloge za prenovo rejskega programa za to pasmo. Poleg
tega smo zasnovali tudi predlog za rodovniško knjigo, ki je bila predvidena že leta 2013,
pa vendar ni bila nikoli vzpostavljena, in oblikovali primer izpisa iz rodovniške knjige.
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2 PREGLED LITERATURE
2.1 AMERIŠKI QUARTER KONJ
Začetki pasme ameriški quarter konj segajo v začetek 17. stoletja na področje kolonialne
Amerike. Pasma se je razvila s križanjem arabskih, berberskih in turških žrebcev z
angleškimi kobilami. Priseljenci, ki so bili, namesto nad bostonskimi čajankami, navdušeni
nad konjskimi dirkami, so želeli vzrediti konja, hitrejšega od angleškega polnokrvnega
konja. Po 150 letih reje se je oblikovala pasma, katere predniki so bili konji, ki so
najhitreje tekli na četrt milje. Po dirkah na četrt milje (quarter mile race), ki so običajno
potekale po glavnih ulicah v mestih, so temu ustrezno poimenovali pasmo in tako so se
razvili ameriški quarter konji, ki so se v Texasu izkazali tudi kot konji za zganjanje živine
(The History of the American …, 2019).
Registirani ameriški quarter konj ob registraciji pri American Quarter Horse Association
(Ameriško združenje quarter konja, AQHA) prejme rodovnik z vpisanimi tremi
generacijami prednikov. Pogoj za registracijo je ena izmed 17 priznanih barv (priloga A) in
bele oznake (priloga B) kot jih določajo pravila rejskega združenja AQHA. Vsak
registrirani ameriški quarter konj je vpisan v izvorno rodovniško knjigo, ki jo vodi AQHA
in prejme Certifikat o registraciji z njihove strani (Ameriški quarter konj ..., 2016).
Ameriški quarter konji so selekcionirani na prijazen in dobrosrčen karakter, skladen telesni
okvir ter agilnost in hitrost. Dandanes so ameriški quarter konji svetu poznani kot najbolj
vsestranski konji, saj se jih uporablja za najrazličnejše namene. Uspešni so na vseh
področjih, od zganjanja živine do mednarodnih tekmovanj v reiningu (Official handbook
..., 2019).
2.2 ZDRUŽENJA AMERIŠKEGA QUARTER KONJA
AQHA, neprofitna krovna rejska organizacija za pasmo ameriški quarter konj, je bila
ustanovljena leta 1940 z namenom zbiranja podatkov in rodovnikov vseh konj te pasme
(The History of AQHA, 2019). To je relativno pozno v primerjavi z nekaterimi drugimi
pasmami konj. Prvo rodovniško knjigo za polnokrvne konje je leta 1791 v Angliji izdal
James Weatherby (History of the General ..., 2019). Poleg zbiranja podatkov o konjih
AQHA pomaga rejcem, lastnikom konj in širši publiki z obveščanjem o predstavitvah,
tekmovanjih in projektih, ki so zasnovani z namenom razvoja pasme. AQHA deluje tudi z
namenom promocije pasme in razvijajočega se posla v konjeništvu. V Ameriki konjeniški
dogodki omogočajo rejcem in lastnikom konj, da tekmujejo za razne nagrade, tudi denarne
in s tem omogočajo, da pasma stalno napreduje. Z različnimi programi in storitvami, ki jih
nudijo po razmeroma ugodnih cenah (članarina, registracija, konjarski kampi) skrbijo za
ohranjanje ameriškega quarter konja kot najbolj vsestransko uporabnega konja (Official
handbook ..., 2019).
2
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Leta 1998 je bilo v Sloveniji ustanovljeno Slovensko združenje rejcev ameriškega quarter
konja (SIQHA), ki je bilo leta 2009 tudi uradno prizno kot mednarodna podružnica AQHA
(Rus in SIQHA, 2013). Leta 2007 so pri SIQHA začeli sistematično beležiti rezultate
tekem, izdali prvi bilten o tekmovalnih disciplinah in se priključili Konjeniški zvezi
Slovenije pri kateri je bil ustanovljen svet za reining. V letu 2010 so začeli s pripravo
rejskega programa, licenciranjem žrebcev in izvedli prvi uradni dogodek pod
pokroviteljstvom AQHA. Leta 2012 je SIQHA postala še članica Federation of European
Quarter Horse Associations (FEQHA), 27. junija 2013 pa postala priznana rejska
organizacija v Republiki Sloveniji. V zadnjih letih se je SIQHA posvečala predvsem
razvoju izobraževalnega sistema vestern jahanja v Sloveniji ter v rejskem delu vpeljala
linearni sistem ocenjevanja pasme (O nas, 2019).
2.3 PRAVILA O REGISTRACIJI KONJ PRI AQHA
Izvorna rodovniška knjiga, ki jo vodi AQHA ima dva registra. Kot je navedeno v Official
handbook of Rules and Regulations iz leta 2019, so lahko konji, ki jim je AQHA izdala
certifikat o registraciji vpisani v oštevilčeni (Numbered) ali dodatni (Appendix) register
odvisno od njihovih prednikov. AQHA izda rodovnik na podlagi zaupanja o pravilnosti
podatkov, kar je na izdanem certifikatu o registraciji tudi navedeno. Tak certifikat lahko
AQHA popravi ali prekliče (slika 1), če prejme podatke, ki kažejo na nepravilnost na
izdanem certifikatu. Z namenom zaščite kupca, lastnika potomca, katerega staršem so
preklicali certifikat o registraciji, se takemu potomcu izda certifikat o registraciji (slika 2),
na katerem so predniki, ki niso potrjeni, navedeni kot neznani.
Lastnik ali imetnik kobile v času žrebitve je odgovoren za izpolnitev vloge za registracijo
(Registration Application) in izpolnjen certifikat rejca (Breeders Certificate), ki ju je
potrebno podpisana poslati AQHA. Če je eden od staršev žrebeta polnokrvni konj, mora
AQHA prejeti dokument, iz katerega so razvidni predniki in njegov lastnik, le-ta bo vpisan
v AQHA register, poleg tega mora biti polnokrvni konj registriran v enem od registrov, ki
ga priznava The Jockey Club. Da se žrebe lahko registrira v dodatni razdelek, mora
polnokrvni prednik ustrezati določilom glede belih oznak in zato se zahteva štiri barvne
fotografije. Ob vsaki prodaji registriranega konja je potrebno izpolniti obrazec za prenos
lastništva (Transfer Report) in ga posredovati AQHA. Če sta bila starša konja mlajša od
dveh let v času obrejitve, če je žrebe rezultat prenosa zarodka, če je konj starejši od štiri let
v času registracije in, če je bila kobila pripuščena z več žrebci v času 30 dni, je potrebno
pred registracijo žrebeta starševstvo potrditi z genskim testom (Official handbook ...,
2019).
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Slika 1: Certifikat o registraciji za kobilo Shades of Slovenia pred preklicem

Konjem, registriranim pri AQHA, mora rejec določiti sprejemljivo ime. V osnovnih
pravilih je zapisano, da ime ne sme presegati 20 znakov, vključno s presledki. Lahko
vsebuje arabske številke, ločeno od ostalega imena, ne sme vsebovati ločil in ni identično
imenu katerega drugega registriranega konja, razen pod posebnimi pogoji. Konj se lahko
registrira v oštevilčen register rodovniške knjige, če imata oba starša izdan certifikat o
registraciji pri AQHA. V oštevilčen register lahko preide tudi iz dodatnega registra, če
izpolni za to predpisane pogoje. V tem primeru lahko potomci konja, ki je napredoval v
oštevilčen register, napredujejo v oštevilčen register. Običajno se lahko konj, ki ima enega
starša registriranega v oštevilčenem registru AQHA, drugega pa v dodatnem registru ali
registru polnokrvnih konj, ki ga priznava združenje The Jockey Club of North America,
registrira v dodatnem registru. Do registracije niso upravičeni konji, ki so potomci dveh
konj iz dodatnega registra ali enega konja iz dodatnega registra in polnokrvnega konja. Za
registracijo tudi niso primerni konji, ki imajo nezaželjene bele oznake (priloga B) ali so
homozigotni za hiperkalcemično periodično paralizo (Official handbook ..., 2019).
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Slika 2: Certifikat za žrebico letnik 2016, potomko kobile, ki so ji zaradi rezultatov genskega testa za
potrditev starševstva preklicali certifikat

AQHA si, glede na zapisano v Official handbook ... (2019), prizadeva za dobrobit in
celovitost pasme. V sklopu tega je gensko testiranje potrebno za vse žrebce in kobile,
katerih potomce se registrira pri AQHA. Kadar obstaja dvom o starših žrebeta, se lahko
zahteva genetski test za žrebe in oba starša. Za vse žrebce, ki se uporabljajo za pripuste, se
od leta 2015 naprej zahteva, da se opravi gensko testiranje za pet dednih bolezni. Od teh
petih so tri avtosomalno dominantne: hiperkalcemična periodična paraliza (HYPP),
polisaharidna shrambna miopatija (PSSM) in maligna hipertermija (MH), in dve
avtosomalno recesivni: pomanjkanje glikogen razvejajočega encima (GBED) in dedna
regionalna oslabitev kože (HERDA). Ker so navedene bolezni v Sloveniji redko prisotne
so v uporabi večinoma angleški izrazi, slovenske izraze smo povzeli po Vašcer (2017).
Poleg tega so rejci dolžni sporočiti na AQHA še dve dedni napaki: kriptohizem in predgriz.
Ameriški quarter konj se smatra kot pasma, katere konji so praviloma enobarvni, vendar se
pojavljajo tudi živali z overo značilnostmi. Konji, ki imajo bele oznake, ki presegajo linije
(slika 3), se lahko registrirajo pod pogojem, da se njihovo poreklo preveri z genskim
testom, na rodovniku pa imajo zapisano: ta konj ima bele oznake, ki se smatrajo kot
nezaželene in netipične za pasmo (“This horse has white markings designated under
AQHA rules as an undesirable trait and uncharacteristic of the breed”).
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Slika 3: Skica iz Official handbook of Rules and Regulations (2019), ki prikazuje mesta, kjer so bele oznake
dovoljene

Lastnik žrebca pasme ameriški quarter konj mora narediti pisno poročilo o pripustih
(Stallion breeding report, SBR) za vse kobile pasme ameriški quarter konj in za vse
polnokrvne kobile, ki so bile pripuščene pod zadevenega žrebca od 30. novembra
prejšnjega leta naprej. Lastnik vpisanega polnokrvnega žrebca mora prav tako poslati
poročilo, na katerem navede vse kobile ameriški quarter konj, ki so bile pripuščene pod
polnokrvnega žrebca. Poročilo mora biti na AQHA poslano do 30. novembra v pripustnem
letu. Lastnik žrebca mora na SBR napisati vse kobile ki so bile pripuščene ali osemenjene.
Za vsa žrebeta, ki so rezultat osemenitve, se mora opraviti preverjanje porekla. Seme
žrebca se lahko uporablja še največ 2 leti po njegovi smrti ali kastraciji. Rejec konja je
lastnik kobile v času žrebitve, razen če je pri AQHA zavedeno, da je bila kobila dana v
najem, v tem primeru se kot rejec navede imetnik kobile. Vlogo za registracijo
(Registration Application) mora spremljati izpolnjen in podpisan certifikat rejca. Certifikat
morata podpisati lastnik/imetnik žrebca in lastnik/imetnik kobile v času pripusta (Official
handbook ..., 2019).
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Vsako zamenjavo lastnika je potrebno javiti AQHA preko izpolnjene in podpisane vloge za
prenos lastništva (Transfer report), ki jo mora spremljati certifikat o registraciji konja. Za
posredovanje dokumentacije je odgovoren prodajalec, se pravi zadnji vpisan lastnik konja
na certifikatu o registraciji. Kot pri prodaji, je na AQHA potrebno poslati tudi potrdilo o
najemu konja, ki mora vsebovati podatke o konju, podpis imetnika in najemodajalca ter čas
najema, ki pa ne sme biti daljši od treh let. V času trajanja najema, je za podpisovanje
dokumentacije odgovoren imetnik konja. V primeru smrti konja, mora lastnik o tem
obvestiti AQHA in predati certifikat o registraciji. Na certifikat o registraciji se zapiše
datum smrti konja. AQHA avtomatično izbriše iz registra živih konj vse konje po
dopolnjenem 25. letu starosti, če lastnik ne potrdi, da je konj še živ. Za potrditev se lahko
letno zahtevajo barvne fotografije in pisna izjava lastnika (Official handbook ..., 2019).
2.4 PRAVILA O REGISTRACIJI IN IDENTIFIKACIJI AMERIŠKIH QUARTER KONJ
V SLOVENIJI
Imetnik kopitarja mora v 28 dneh po rojstvu kopitarja poslati vlogo za identifikacijo
kopitarja na Kliniko za reprodukcijo in velike živali, Oddelek za selekcijo konj (KRVŽ
OSK). Vloga mora vsebovati ime, datum in državo rojstva, spol, barvo dlake in vrsto
kopitarja ter življenjski številki (ŽŠ) matere in očeta kopitarja. Poleg tega mora vloga
vsebovati še podatke o lokaciji, o imetniku in lastniku kopitarja, soglasje imetnika s
kontaktnimi podatki in njegov podpis (Pravilnik o identifikaciji ..., 2015).
Glede na navodila, zapisana v Ameriški quarter konj ... (2016), mora rejec za označitev
žrebeta v 28 dneh po rojstvu žrebeta na KRVŽ OSK poslati Potrdilo o pripustu kobile, na
katerem je tudi poročilo o žrebitvi. Poleg poročila o žrebitvi je na KRVŽ OSK potrebno
poslati še kopijo prijave za registracijo pri AQHA in vlogo za označitev kopitarja kamor se
vpišejo podatki o kopitarju ter podatki o lastniku. Konjem, ki so označeni s strani KRVŽ
OSK, imajo urejeno dokumentacijo, oziroma je le-ta v postopku pri AQHA, ali pa bo
lastnik predložil kopiji rodovnika očeta in matere, se izda rdeč ID, v katerem je vpisana
njihova pasma in poreklo. Konji lastnikov, ki kljub pravilni označitvi ne predložijo AQHA
Cetrifikata o registraciji, dobijo zelen ID in so registrirani kot toplokrvni križanci. Žrebeta
ameriških pasem se lahko pripelje na razpisana pregledna mesta ali na rejsko razstavo, kjer
jih označijo pregledniki KRVŽ OSK. Če konj zamenja lastnika, morajo biti podatki
zabeleženi tudi pri KRVŽ OSK v CRK (Pravilnik o identifikaciji ..., 2015).
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2.5 REJSKI PROGRAM ZA PASMO AMERIŠKI QUARTER KONJ V SLOVENIJI
Trenutno je v veljavi rejski program za pasmo ameriški quarter konj iz leta 2013. Glede na
določila rejskega programa je le-ta usklajen z določili AQHA in pravilniki ter
podzakonskimi predpisi, ki so v času nastajanja rejskega programa urejali področje
konjereje (Rus in SIQHA, 2013). V sodelovanju z Deutsche Quarter Horse Association
(DQHA) je bil do leta 2015 oblikovan sistem ocenjevanja in razvrščanja konj v kakovostne
razrede (Jamnik Cerk, 2019a). Vendar je zaradi Uredbe (EU) 2016/1012 ... (2016) v
pripravi nov rejski program, ki ga bo Karolina Jamnik Cerk dr. vet. med. pripravila skupaj
z rejsko komisijo SIQHA, predvidoma do konca tega leta.
2.5.1 Rejski cilji za pasmo ameriški quarter konj
Rejski cilj je prijazen, dobrodušen, zaupljiv, okreten, skladen in hiter konj, ki je
vsestransko uporaben jezdni konj, primeren za različne namene vse od tekmovanj,
rekreativnega jahanja do dela. Kljub umirjenem temperamentu je zaželjena izrazita volja
do dela in pri določenih linijah smisel za delo z živino. Konji z dobro izraženim spolnim
dimorfizmom morajo biti atletsko grajeni, dobro omišičeni, korektne zgradbe in gibanja.
Ameriški quarter konj je lahko v 17 priznanih barvah (priloga A) in v vihru meri med 145
in 160 cm. Glava je kratka s širokim čelom in majhnimi ušesi. Lična muskulatura je dobro
izražena, spodnja čeljust široka, ustni del kratek z velikimi nosnicami. Vrat je dobro
nasajen in omišičen, rahlo usločen in srednje dolg. Zatilje dobro pregibno, povezava z
glavo je globoka, sproščena. Telo je pravokotnega formata, dobro omišičeno, široko in
globoko, pleče je dolgo in položno. Prsi so široke in globoke, viher dolg, ne previsok in
dobro izražen. Hrbet je kratek, prožen dobro obokanih reber, ledja so široka, križ prav tako
širok ter dolg in rahlo pobit. Telesni ustroj je čvrst, a suh, korekten, z dobro izraženimi
sklepi. Piščalnice so kratke, kopita pravilno oblikovana in čvrsta. Gibanje je izdatno, a
korektno prožno, z dobrim taktom in v ravnotežju, energično z aktivnim zadnjim delom
(Rus in SIQHA, 2013).
2.5.2 Selekcijski program in razvojne naloge
Selekcijski napredek je opazen zaradi izvajanja selekcijskih ukrepov, kot so: vrednotenje
porekla, ocenjevanje lastnosti zunanjosti, vrednotenje po kakovosti potomcev ter presoja
zdravja in plodnosti (Rus in SIQHA, 2013).
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Glede na trenutna določila in rejski program, se preizkus delovne sposobnosti (lastna
preizkušnja) še ne izvaja, vendar je namen preizkus uvesti z novim rejskim programom
(Jamnik Cerk, 2019a). Za preizkus delovne sposobnosti bi upoštevali tako strokovno
preizkušnjo kot tudi tekmovalne rezultate. Od leta 2007 se sistematično spremlja rezultate
tekmovanj pod okriljem SIQHA, poleg tega se zbira tudi rezultate, ki so jih konji,
registrirani v Sloveniji, dosegli na tekmovanjih po svetu (O nas, 2019). V letu 2015 so bili
določeni kriteriji za vpis živali v kakovostne razrede rodovniške knjige glede na telesno
oceno, pri tem se rezultati tekmovanj še niso upoštevali. Z novim rejskim programom se
bodo razredi določili na novo in prav tako kriteriji za uvrščanje v razrede. Poskusili bomo
vpeljati tudi metode za napovedovanje plemenskih vrednosti v sodelovanju z DQHA, saj je
populacija konj v Sloveniji premajhna, in bi bili rezultati le na naši populaciji nerealni
(Jamnik Cerk, 2019a).
2.5.3 Sodelovanje v rejskem programu
Sodelovanje v rejskem programu je pravica vseh rejcev, ki podpišejo izjavo o sodelovanju
v rejskem programu, vključijo svoje živali v rejski program in sodelujejo v rejskem
programu v skladu s pravili rejske organizacije, ki je v primeru vseh zahodnoameriških
pasem v Sloveniji SIQHA. V izvorno rodovniško knjigo pri AQHA so sicer vpisani vsi
konji, ki izpolnjujejo osnovne pogoje, da pripadajo pasmi, ne glede na to, ali so lastniki
pristopili k rejskemu programu v Sloveniji (Rus in SIQHA, 2013). Glede na določila
Uredbe (EU) 2016/1012 ... (2016) je potrebno v rodovniško knjigo vpisati vse živali, ki
pripadajo pasmi, ne glede na to, ali imajo kakšne napake ali odstopanja, za to morajo biti
urejeni razdelki rodovniške knjige, ki omogočajo vpis teh živali.
2.6 LICENCIRANJE ŽREBCEV IN SPREJEM KOBIL
Letni pregled žrebcev poteka pred pripustno sezono. Na pregled se lahko pripelje žrebce od
tretjega leta starosti dalje (Plemenski žrebci, 2019). V skladu s Pravilnikom o pogojih ...
(2019) morajo imeti žrebci opravljene diagnostične preizkave in androloški pregled. Za
plemenjake se odberejo žrebci, ki ustrezajo pogojem v rejskem programu. Pri ameriških
quarter konjih se zahteva, da se žrebce pripelje tudi na razstavo, kjer pridobijo telesno
oceno (Jamnik Cerk in Strah, 2019). Kot je zapisano na spletni strani KRVŽ OSK
(Plemenski žrebci, 2019), se žrebce lahko licencira za določeno obdobje ali pa
doživljenjsko. V obeh primerih morajo pred novo pripustno sezono lastniki žrebcev poslati
pravilno izpolnjeno pripustno dokumentacijo za preteklo pripustno sezono. Poleg tega pa
morajo imeti žrebci opravljen tudi pregled za infekciozni metritis kopitarjev (CEM), kužno
malokrvnost (IAK) in konjski arteritis (KAK).
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Kobila mora biti pred vpisom v rodovniško knjigo registrirana in imeti urejeno rodovniško
dokumentacijo. Na letnih pregledih kobil in naraščaja se jim izmeri višino vihra na palico
in na trak, obseg prsnega koša in obseg piščali. Glede na skupno oceno zunanjosti, ki jo
pridobi na rejski razstavi in po pregledu na dedne napake, se jo nato uvrsti v enega od
pododdelkov rodovniške knjige (Jamnik Cerk, 2019a).
2.7 REJSKA RAZSTAVA IN LINEARNO OCENJEVANJE
Za izvedbo rejske razstave se, kot navaja Jamnik Cerkova (2019b), priporoča pokrita
jahalnica. Vse konje se predstavlja okrog trikotnika, postavljenega iz kavalet, v koraku in
kasu. Odrasle konje se predstavi tudi na lonži v vseh 3 hodih. Žrebeta se predstavi skupaj z
materjo, saj so tako bolj sproščena, namesto lonže se pri mladih konjih uporabi prosto
gibanje po maneži. Glede na Pravilnik za izvedbo ... (2019) so na rejski razstavi konji
glede na starost in spol razdeljeni v posamezne kategorije. Konji morajo biti socializirani,
urejeni in pripravljeni. Urejeno morajo imeti rodovniško dokumentacijo ter opravljen
pregled na IAK. Oseba, ki konja predstavlja, mora biti oblečena v skladu s pravili SIQHA.
Po končanem ocenjevanju se podeli lenta za najboljšega konja v posamezni kategoriji.
Najboljši par, ki ga izbere sodnik, pa nagrado prejme na letnem občnem zboru SIQHA.
Konj lahko pridobi dve linearni oceni, eno kot mlad konj, do 2 let starosti, in drugo,
življenjsko, po tretjem letu starosti.
Telesno oceno konj dobi po linearnem sistemu. Skupno se oceni 57 lastnosti, 56 od teh ima
določen svoj optimum na linearni skali (Ameriški quarter konj ..., 2016). Ocenjevalni list je
sestavljen tako, da ima skalo za 56 linearnih lastnost in zaznamek o nepravilnosti ugriza.
Celoten sistem ocenjevanja je zastavljen prek računalniškega programa in ločuje med
starostnimi kategorijami in spolom (Jamnik Cerk in Strah, 2019). Konji so lahko ocenjeni
za vsako lastnost na linearni skali med -3 in +3 točkami, točke se na koncu množijo z
utežnim faktorjem in skupni izračun primerja lastnosti konja z zadanim rejskim ciljem.
Rejci dobijo ocenjevalni list za svojega konja, kjer vidijo ocene ter izpis 57 lastnosti, javno
pa so poleg skupne ocene dostopne še ocene po petih sklopih, ki se jih ocenjuje (Ameriški
quarter konj ..., 2016):






tip,
okvir, zgradba konja,
fundament,
korektnost stoje,
gibanje.
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3 MATERIAL IN METODE
V okviru diplomske naloge smo na Kliniki za reprodukcijo in velike živali, Oddelku za
selekcijo konj Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani urejali manjkajoče podatke o
ameriški quarter konjih v Sloveniji. V CRK smo pregledali podatke o trenutni populaciji
ameriških quarter konj v Sloveniji in osnovali rodovniško knjigo (priloga C). Poiskali smo
podatke o licenciranih žrebcih, ki jih je v letošnjem letu šest, in kobilah, ki so že
pregledane za vpis v rodovniško knjigo, le teh je trenutno 38. Podatki iz centralnega
registra kopitarjev so dostopni le pooblaščenim osebam (CRK, 2019), lastnikom konj pa so
dostopni podatki o kopitarjih v njihovi lasti (Vpogled ..., 2019). Poleg tega sem se z
zaposlenimi na KRVŽ OSK odpravila na teren, kjer smo čipirali žrebeta pasme ameriški
quarter konj ter pregledali kobile in jih izmerili za vpis v rodovniško knjigo. Podatke o
linearnih ocenah za 73 konj, smo pridobili od Rejske komisije SIQHA. Obdelali smo
zbrane podatke iz CRK in linearne ocene ter jih grafično predstavili.
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO
4.1 RODOVNIŠKA KNJIGA
Izvorno rodovniško knjig za celotno populacijo ameriških quarter konj vodi AQHA v
Texasu, vendar za njih pomeni rodovniška knjiga le zbiranje vseh rodovnikov (Official
handbook ..., 2019) in ne selekcije ter razvrščanja v kakovostne razrede, kot je to navedeno
v evropski zakonodaji (Uredba (EU) 2016/1012 ..., 2016). Po rejskem programu Rus in
SIQHA (2013) je bila rodovniška knjiga, ki sicer ni bila nikoli vzpostavljena, razdeljena na
glavni in dodatni del. V glavnem delu sta bila po dva razreda za plemenske žrebce in
plemenske kobile. V dodatnem delu pa sta bili predvideni knjiga kastratov in steriliziranih
kobil ter register žrebet. V skladu z Uredbo (EU) 2016/1012 ... (2016) in opirajoče se na
nemški rejski program (Zuchtprogramm ..., 2018) predlagamo delitev na:





glavno knjigo žrebcev, v katero so vpisani vsi samci z oštevilčenim rodovnikom,
glavno knjigo kobil, v katero so vpisane samice z oštevilčenim rodovnikom,
glavno knjigo kastratov in steriliziranih kobil, v katero so vpisani kastrati in
sterilizirane kobile z oštevilčenim rodovnikom, in
dodatni del rodovniške knjige, v katerega so vpisane vse živali z rodovnikom z
zaznamko Appendix.

Vsako od glavnih knjig naprej delimo na:






Osnovno knjigo, v kateri so vpisana žrebeta in konji, ki čakajo na sprejem.
Splošno knjigo, v katero so vpisane pregledane živali s pomanjkljivostmi.
Knjigo II, v katero so vpisane plemenske živali brez napak starejše od 3 let. To so
žrebci, katerih telesna ocena je pod 79 % (oziroma 7,35 po starem sistemu) in
kobile, katerih telesna ocena je pod 75 % (ozirom 6,95 po starem sistemu).
Knjigo I, v katero so vpisane plemenske živali brez napak starejše od 3 let. To so
žrebci, katerih telesna ocena je vsaj 79 % (oziroma 7,4 po starem sistemu) in
kobile, katerih telesna ocena je vsaj 75 % (ozirom 7 po starem sistemu).
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Za dodatni del, v katerem so vpisani konji, ki imajo prednike iz vrst polnokrvnih konj,
predlagamo delitev na:




dodatno knjigo žrebcev,
dodatno knjigo kobil in
dodatno knjigo kastratov in steriliziranih kobil.

Rodovniška knjiga bo vodena v elektronski obliki in za vsakega vpisanega konja vsebovala
naslednje podatke:












polno ime,
datum rojstva,
pasmo in številko rodovnika,
2 liniji prednikov,
barvo,
genetske napake,
rejca,
skupno linearno oceno,
osnovne telesne mere,
potomce,
označbo, če je žival izločena.

Čistopasemsko plemensko živali se lahko vpiše v glavni del rodovniške knjige, če je
potomec staršev, vpisanih v glavni del rodovniške knjige iste pasme. Pri ameriških quarter
konjih se v dodatni razdelek rodovniške knjige vpiše živali, ki so v izvorni rodovniški
knjigi vpisane v dodatni register (glej poglavje 4.2). V rodovniško knjigo se lahko vpiše
tudi uvožene živali, ki pa jih mora spremljati zootehniški dokument (Uredba (EU)
2016/1012 ..., 2016).
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4.2 AMERIŠKI QUARTER KONJ V SLOVENIJI
4.2.1 Začetki reje
Jeseni leta 1995 je Dušan Babič v Slovenijo pripeljal 8 mesečnega žrebčka po imenu
Future Enyoj (Raul x Feature Dun It), ki je postal prvi predstavnik pasme v Sloveniji.
Sledili so uvozi več kobil in žrebcev predvsem iz Italije in Avstrije v prihodnjih letih. Že
pred letom 2000 smo imeli tudi v Sloveniji prva rojena žrebeta te pasme. Žrebec Future
Enjoy ima v Sloveniji registriranih 13 potomcev. V Sloveniji se nahaja 46 žrebcev, ki
imajo vsaj 2 registrirana potomca pasme ameriški quarter konj. Največ potomcev imata
žrebca Snaper MP in Glis Dry Special, oba po 35 (preglednica 1). HH Another Hanka je
tretji žrebec v Sloveniji po številu registriranih potomcev (30). Še dva žrebca sta presegla
20 registriranih potomcev, to sta Tabascountry (25) in Taris Count Down (20). Sedem
žrebcev ima med 10 in 19 registriranih potomcev, ostali pa manj kot 10 (CRK, 2019).
Pasmo rejci v Slovenij organizirano vzrejajo od leta 1998, ko je bilo ustanovljeno
združenje SIQHA (Rus in SIQHA, 2013).
Preglednica 1: Žrebci pasme Ameriški quarter konj, ki imajo v Sloveniji registrirani vsaj 2 žrebeti
ŽREBEC
GLIS DRY SPECIAL
SNAPPER MP
HH ANOTHER HANKA
TABASCOUNTRY
TARIS COUNT DOWN
LONE GLO
BUENO CASH QUIXOTE
LIL SMART PEPPY CHIC
CHARI GO TARI
FUTURE ENJOY
JERONIMO CHIC
IMJUSTLIKETANGY MP
DOCTOR DIAMOND KING
JET OF SLOVENIA
POBRENIC CHEX
SPEEDY GLO LENA
RB TOP ANTARES
MADE ME SLIDE
SHADES MACGRAW
SPIRITS GOLD RUM
GG IRO PEPJAC
LAS SPEEDY
MR RIETTA JAC

Št. žrebet v
SLO
35
35
30
25
20
19
17
14
11
13
11
10
8
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6

ŽREBEC
DOMINGO LONE
DRAGSTER MELODY
JOSE WAR VINTAGE
SPARKLING SKY MP
DANDY SNAPPER
MASTER CHARI
MISTER SAN SMOKE
SKIP BINGO STARLIGHT
DW EXPOSURE
MS GREAT KITE
SONY REDSKIN PEPPYS
TOO GLO
WENDYS REMNIC CHEX
CHIC BAR BOY
DANDY ZAN PARR DRY
GG DON JAC
GOLDEN JAC
LIGHTNING JACK TARI
PRETTY STAR TARI
SM BOY SAN TARI CD
SWEET FUTURE BOY
THUNDER REMINIC CHEX
WAR CHEX LEO
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Št. žrebet v
SLO
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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4.2.2 Populacija quarter konj v Sloveniji
Do julija letošnjega leta je bilo v Sloveniji registriranih 821 ameriških quarter konj. Po
podatkih iz CRK (2019) se jih 619 trenutno nahaja v Sloveniji (slika 4). Od 452 povrženih
konj v Sloveniji je bilo 238 kobil in 214 žrebcev. Opazimo lahko, da je več registriranih
kobil kot žrebcev in da število kastratov med leti ne narašča iz česar tudi sklepamo, da
lastniki žrebcev ne sporočajo vseh kastracij v CRK, saj zanimanje za kastrate v zadnjih
letih narašča.
1000
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Število konj

700
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stalež v letu 2012 stalež v juliju 2019
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rejskem programu
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Slika 4: Število ameriških quarter konj v Sloveniji

Rodovniška knjiga ameriških quarter konj v Sloveniji bo vključevala živali od leta 2011
naprej, ko so bile organizirane prve rejske razstave. Glede na podatke iz CRK (2019) je za
sprejem v rodovniško knjigo potrebno pregledati 115 kobil, ki so žrebile v Sloveniji po letu
2011. Osemintrideset od teh je že bilo pregledanih v lanskem letu, pregledi pa se
nadaljujejo tudi letos in predvidevamo, da bo do konca leta pregledanih več kot polovica
kobil.
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4.2.3 Konji z linearno oceno in licencirani žrebci
Prva rejska razstava je bila v Sloveniji leta 2011 (O nas, 2019). Po linearnem sistemu, ki se
uporablja od leta 2015 naprej, je bilo ocenjenih 73 konj. Spodnji grafi (slika 5, slika 6,
slika 7, slika 8, slika 9, slika 10) so na prvi pogled zaskrbljujoči, saj na vseh opazimo
znižanje telesnih ocen po letu 2015, ko se je prvič izvajalo linearno ocenjevanje. Sklepamo
lahko, da so bile v letu 2015 nerealno visoke ocene zaradi slabšega znanja ocenjevalcev in
prehoda iz starega na nov sistem.
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Slika 5: Povprečna skupna telesna linearna ocena konj po letih

Pri odraslih konjih povprečna skupna telesna (slika 5) ocena giblje med 78 in 79 %,
medtem ko je pri mladih konjih zmanjšenje za skoraj 5 % v letu 2016. Strmemu
zmanjšanju sledijo boljše ocene v letih 2017 in 2018. Odrasli konji so najboljše povprečje
za ustrezanje tipu dosegli v letu 2016 (slika 6). Povprečna ocena se je glede na leto 2015
zvišala za skoraj 5 % v letu 2017 pa se je zmanjšala za 3 % in v letu 2018 ponovno narasla
za 2 %. Tudi mladi konji so imeli najnižjo povprečno oceno za ustrezanje tipu v letu 2017,
najvišjo (79,5 %) pa v letu 2015. Povprečna ocena za okvir in zgradbo konja je bila za
mlade konje najnižja v letu 2017 (slika 7), prav tako za odrasle konje. Le ta je narasla v
letu 2018, ko se je pri mladih konjih približala oceni iz leta 2015. Povprečna ocena za
fundament pri odraslih konjih niha okrog 81 %, medtem ko je pri mladih konjih iz 81 %
znižala na manj kot 75 % (slika 8).
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Največje zmanjšanje ocen je bil pri mladih konjih za korektnost stoje (slika 9), saj je
povprečna ocena z 89 % znižala na manj kot 80 %, pa kljub temu se moramo zavedati, da
so te ocene vseeno spodbudne. Pri odraslih konjih se je povprečna ocena znižala v letih
2016 in 2017, na zadnji rejski razstavi pa so ocene ponovno zvišale. Opozoriti je potrebno
na oceno za harmonijo gibanja (slika 10), ki se je pri odraslih konjih znižala na 71,6 %. To
lahko pripišemo dejstvu, da so se rejskih razstav udeležili tudi starejši konji, ki imajo
nekoliko omejeno gibanje. Boljša pa je povprečna ocena mladih konj, ki se giblje v zadnjih
treh letih okrog 75 %.
82

Ustrezanje tipu (%)

81
80
79
78
77
76
75
2015

2016

2017

2018

Leto
mladi konji

odrasli konji

Slika 6: Povprečna linearna ocena za ustrezanje tipu po letih

Najbolj realna je povprečna ocena v letu 2016 (slika 5), saj je bilo takrat največ ocenjenih
konj. Ob podrobnem pregledu pa lahko ugotovimo, da kljub znižanju telesnih ocen pri
mladih konjih po letu 2015 v letih 2017 in 2018 opazimo trend naraščanja telesnih ocen
(slika 5, slika 6, slika 7, slika 8, slika 9, slika 10). Povprečna telesna ocena vseh 46
ocenjenih mladih konj je 79,42%, medtem ko je povprečna telesna ocena 27 ocenjenih
odraslih konj 78,61%. Kar je za majhno slovensko rejo zelo pozitivno, saj vse ocene nad
75 % kažejo na dobro rejo.
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Slika 7: Povprečna linearna ocena za okvir in zgradbo konja po letih
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Slika 8: Povprečna linearna ocena za fundament (glava, noge, kopita) po letih
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Slika 9: Povprečna linearna ocena za korektnost stoje po letih
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Slika 10: Povprečna linearna ocena za harmonijo gibanja po letih
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Slika 11: Število licenciranih žrebcev po pripustnih sezonah

V prvih letih sta bila v Sloveniji licencirana 2 žrebca (slika 11). To sta bila Future Enyoj in
Lone Glo. Leta 2004 so začeli na licenciranja voditi tudi druge žrebce, saj se je vzreja
ameriških quarter konj širila. Temu je sledilo obdobje zmanjšanega zanimanja za rejo.
Največ licenciranih žrebcev smo v Sloveniji imeli leta 2017 (11), ko sta KRVŽ OSK in
SIQHA začela aktivno sodelovati.
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5 SKLEPI
V skladu z novo zakonodajo je potrebno v rodovniško knjigo vpisati vse živali, ki imajo
čistopasemske starše, ne glede na njihove pomanjkljivosti. Rodovniška knjiga je lahko
razdeljena na pododdelke, ki omogočajo razvrščanje živali, glede na ustreznost pasmi.
Konja mora po novi evropski zakonodaji, pri prodaji spremljati zootehniški certifikat.
Po pregledu literature in podatkov smo ugotovili, da so konji pasme ameriški quarter konj
v Sloveniji prisotni že 24 let in da je bil prvi predstavnik te pasme v Sloveniji žrebec
Future Enjoy. V teh letih se je v Sloveniji nahajalo 46 žrebcev, ki imajo tu registrirana vsaj
2 čistopasemska potomca.
Število quarter konj v Sloveniji strmo narašča, do julija letošnjega leta je bilo v Sloveniji
skotenih 452 ameriških quarter konj, skupno je bilo pri nas registriranih 821 konj te pasme.
Za sprejem v rodovniško knjigo je do letošnjega leta pregledanih 38 od 115 kobil. Za
letošnjo pripustno sezono je bilo licenciranih 6 žrebcev pasme ameriški quarter konj.
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PRILOGE
Priloga A:
Barve dlake
AQHA v Official handbook of Rules and Regulations (2019) priznava 17 barv, ki so
opisane spodaj. Slovenski prevodi so povzeti po CRK (2019) in dokumentu Amerški
quarter konj; pravila, navodila in smernice za rejce, ki ga je objavila SIQHA leta 2016. Ob
registraciji žrebeta je potrebno na vlogo za registracijo zapisati tudi barvo.

















Kostanjeva (bay): telo je svetlo rjave do rdečkasto rjave, griva, rep in spodnji deli
nog so črni (slika 2).
Vrana (black): celotno telo z grivo in repom je črno.
Rjava (brown): telo je rjave do črne barve, črni so spodnji deli nog ter griva in rep,
svetlejše lise se pojavljajo okrog oči, v predelu boka in po notranji strani nog.
Lisičja (sorrel): dlaka rdečkasta, prav tako griva in rep, ki pa sta lahko rumene do
jantarjeve barve (slika 2, slika 5).
Temna lisičja (chestnut): telo je temno do rjasto rdeče, prav tako griva in rep, ki
lahko imata odtenke vse do jantarjeve barve.
Plavkasta rjava (dun): telo je jantarjevo do zlato, čez hrbet se vleče temna črta,
griva in rep sta temno rjava do črna, po nogah se lahko pojavljajo zebraste črte.
Plavkasta (red dun): telo je jantarjeve do rdeče barve, griva in rep sta v odtenkih od
rdeče, preko rumene do bele, čez hrbet se vleče temno rdeča črta, noge so lahko
progaste.
Siva plavkasta (grullo): telo je mišje sive barve, črni so griva, rep in spodnji deli
nog, črna črta se vleče čez hrbet.
Rjava plava (buckskin): telo je v odtenkih od rumenkaste do zlate, griva, rep in
spodnji deli nog so črni (slika 1, slika 2).
Zlata plava (palomino): telo je zlatorumene barve, griva in rep sta bela (slika 1).
Siva (gray): telo je mešanica belih dlak z ostalimi, skotijo se enobarvni (črni ali
temno rjavi) in z leti sivijo.
Lisičja serasta (red roan): bele in rdeče dlake so enakomerno razporejene po telesu,
glava in spodnji deli nog so temnejši (manj belih dlak), griva in rep sta rdeča do
jantarjeva.
Vrana serasta (blue roan): bele in črne dlake so enakomerno razporejene po telesu,
glava in spodnji deli nog so temnejši (manj belih dlak), griva in rep sta črna
Rjava serasta (bay roan): bele in rdeče dlake so enakomerno razporejene po telesu,
glava in spodnji deli nog so temnejši (manj belih dlak), griva, rep in spodnji deli
nog so črne barve.
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Bela lisičja (cremello): koža po celotnem telesu je svetla, dlaka varira od bele do
krem barve, oči so modre (slika 1).
Bela rjava (perlino): koža je svetla po vsem telesu, dlaka varira od bele do krem
barve, oči so modre, griva, rep in spodnji deli nog so za odtenek temnejši od telesa.
Bela (white): koža po telesu je svetla a ima lahko temne lise, dlaka je bela, oči pa so
temne.

Slika 1: Od leve proti desni konji v naslednjih barvah: bela lisičja, zlata plava in rjava plava
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Slika 2: Na levi lisičja kobila z žrebetom, zadaj desno kostanjeva kobila, spredaj desno 2 letnik rjava plava
barve
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Priloga B:
Dovoljene bele oznake po glavi in nogah
AQHA v Official handbook of Rules and Regulations (2019) določa bele oznake na nogah
in glavi, ki so sprejemljive, da se konj lahko registrira kot ameriški quarter konj vpisan v
izvorno rodovniško knjigo v Texasu, slovenski prevodi so usklajeni z opisi iz CRK (2019).

















Liska (snip) je bela oznaka med nosnicama (slika 3).
Zvezda (star) je bela oznaka na čelu (slika 3).
Ozka lisa (strip) je ozka bela lisa na nosnem gredlu (slika 3).
Lisa (blaze) je široka lisa približno enako široka po vsej dolžini glave (slika 3).
Zvezda in ozka liska (star & strip) je oznaka na čelu in lisa do nosnic, oznaki sta
lahko povezani ali ne (slika 3).
Zvezda, lisa in liska (star & strip & snip) je skupek znamenj na čelu, nosnem
gredlu in med nosnicama, lahko so povezane ali ne (slika 3, slika 5).
Belo obličje (bald face) je široko belo znamenje, lahko sega okrog oči in okrog
nosnic (slika 3).
Bel svitek (coronet) je bela oznaka okoli svitka, tik nad kopitom (slika 4).
Pol belega biclja (half pastern) pomeni bel bicelj od svitka do pol biclja (slika 4).
Bel bicelj (pastern) pomeni bel bicelj od svitka do bicljevega sklepa
(slika 4, slika 5).
Pol nogavičasta (sock) je bela oznaka okoli noge, ki sega nad bicelj do polovice
piščali (slika 4).
Nogavičasta (stocking) je bela oznaka okrog noge, si gre vse do kolenskega sklepa
na sprednji nogi oziroma skočnega sklepa na zadnji nogi (slika 4).
Osiva mesta (roan paches, patches of scattered white) so površine po telesu kjer se
med osnovno dlako pomešajo bele dlake, vendar koža ni svetlo obarvana.
Temna znamenja (patches of darkr-colored hair) so področja s temnejšim
pigmentom kot ostalo telo.
Temne lise (dark spots) so temne dlake ali dlake osnovne barve znotraj belih oznak.
Vrtinec (whorl) je spiralni vzorec na dlaki zaradi specifične smeri rasti dlake.
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Slika 3: Dovoljene bele oznake na glavi povzete po Official handbook of Rules and Regulations (2019)
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Slika 4: Dovoljene bele oznake na nogah povzete po Official handbook of Rules and Regulations (2019)
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Slika 5: Dva dni staro žrebe na sliki - Skip Rainy Antarmaya lisičje barve, ima v levo nosnico segajočo liso,
bel bicelj in kopito na zadnji desni nogi
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Priloga C:
Predlog izpisa iz rodovniške knjige

RB TOP ANTARES

AMERIŠKI QUARTER KONJ (AQH)
Barva: lisjačja

# 5116368
Datum rojstva: 2.4.2008
Razdelek rodovniške knjige:
Glavna knjiga žrebcev, Knjiga II

Rejec: Prevedel Karin and Ruggero
Lastnik: Ponikvar Jure

ARC ANTARES SURPRISE
3288885 AQH
1994
RJ

BRITTON SEQUITA
3828576 AQH
1999
OS LISJ

POTOMCI:
2.5.2016
18.3.2018
28.3.2018
28.4.2018
9.5.2018
26.3.2019
5.4.2019
30.4.2019

Genetske preizkave: /
Telesne mere: VVP 152, VVT 158,
OPR 190, OPI 20,5
Telesna ocena: 7,6

SURPRISE ENTERPRISE
2445902 AQH
1958
RJ
GAY SUGAR CHIC
1103375 AQH
1975
LISJ
PEPPYSECO
2757484 AQH
1988
BRITTONS DI
2528339 AQH
1986

SKIP RAINY ANTARMAYA (Ž)
TOP TABASCO SURPRISE (M)
RB BLUE SMOKY (Ž)
NADO LI CASH (M)
ŽENSKO ŽREBE
MOŠKO ŽREBE
MOŠKO ŽREBE
ŽENSKO ŽREBE

