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Tiivistelmä

Trakehnerhevonen on vanha hevosrotu, jota on aina jalostettu nimenomaisesti ratsuväen ja
ratsastusurheilun tarpeisiin. Rodun kantakirja on yksi vanhimmista ja sen historia on ainutlaatuinen niin
hevosjalostuksen kuin Euroopankin historiassa.
Trakehnerhevonen on alunperin kotoisin saksalaiselta Itä-Preussin alueelta, jossa sitä
määrätietoisesti jalostettiin valtavassa mittakaavassa aina maailmansotiin asti. Ennen sotia tämä hevosrotu
oli olympiatasolla täysin ylivoimainen, mutta maailmanpoliittiset myllerrykset lähes hävittivät tämän
huipputason urheilijan. Trakehnerhevonen kuitenkin selvisi hengissä maailmansodista, evakkoretkestä
länteen ja nousi sukupuuton partaalta takaisin.
Toisen maailmansodan jälkeen trakehnerhevosten jalostus on hiljalleen levinnyt Saksasta ja
Euroopasta ympäri maailmaa. Rautaesiripun kaatumisen jälkeen myös entiset kommunistimaat ovat
tuottaneet maailmanluokan huippuhevosia, joissa vanhat sodanaikaiset sukulinjat vielä elävät vahvoina.
Tänä päivänä monien maailman huippuhevosten sukutauluista löytyy trakehnerverta.
Pohjois-Amerikka on trakehnerkasvatuksen toinen valta-alue, jossa varsinkin kenttäkilpailuissa
nähdään paljon trakehnereita aivan maajoukkuetasolla. Maanosassa on paljon ihmisiä joilla on hyvät
resurssit satsata hevosjalostukseen ja he tuovat paljon hevosia Euroopasta vahvistamaan omaa
hevoskantaansa.
Myös Suomessa trakehnerhevonen on tunnettu hevosrotu. Kotimainen ratsuhevosjalostus on
pienimuotoista ja niinpä trakehnerjalostuskin lepää yksittäisten hevosyksilöiden varassa. Siltikin suomalaisia
hevosia ja suomalaisten ratsastamia trakehnereita näkyy myös urheilumaailman huipputasolla.

1. Mikä on trakehner?
Trakehner (Trakehneninhevonen tai vanhalta suomalaiselta nimeltään Itäpreussinhevonen) on
arvostettu erikoisuus puoliveristen urheiluhevosten joukossa. Trakehnerilla on häikäisevä ja erikoinen historia
ja toisin kuin muita nykyaikaisia puoliverihevosia sitä voidaan hyvällä omallatunnolla kutsua omaksi
rodukseen.
Itä-Preussin alueella hevoskasvatus alkoi jo keskiajalla ja trakehner-hevosten kantakirja on ollut
olemassa vuodesta 1732. Nykyinen pääkantakirja perustettiin Saksaan 1947. Hevosen koko virallinen nimi
on Ostpreussisches Warmblutpferd Trakehner Abstammung (eng. East Prussian Warmblood Horse of
Trakehner Origin) eli suomennettuna ”Trakehnenista peräisin oleva itäpreussin puoliverihevonen”. Tämä
kertoo paitsi rodun syntyseudusta, myös siitä että juuri tämän hevosen jalostus oli keskittynyt nimenomaan
Trakehnenin kuninkaalliseen siittolaan.
Trakehner on jalo, kuiva ja kova hevonen, jota käytetään niin koulu-, este-, kuin kenttäkilpailuissa
aivan maailman huipputasolla . Trakehner on myös arvostettu rotu hevosjalostuksessa ja trakehnereita
käytetään paljon jalostukseen muissa puoliveriroduissa tuomaan keveyttä, kestävyyttä ja jaloutta.
(trakehners-international.com) (trakehner-verband.de) (Talaskivi, 1977)

2. Rotumääritelmä ja kantakirja
Trakehner on puoliverihevonen. Puhdasrotuisilla trakehnerhevosilla voi olla sukutaulussaan vain
trakehnereita, englantilaista täysiveristä, arabia tai angloarabia. Trakehnerhevosten kantakirja on ns. suljettu
kantakirja, sillä se ei hyväksy kirjoihinsa mitään muita hevosrotuja, toisin kun muut puoliverikantakirjat.
Toisaalta taas trakehner on hyväksytty lisä kaikkiin muihin puoliverikantakirjoihin ympäri maailmaa. Kun
Saksan muut ratsuhevoskantakirjat keskittyivät toimintansa alussa (1800-luvulta eteenpäin) tuottamaan
hevosia jotka soveltuivat lähinnä vaunuhevosiksi on trakehnerhevosta aina jalostettu nimenomaan
ratsuväelle ja urheilukäyttöön. Tämän vuoksi se on hevosrotu, joka on säilynyt tyypiltään samanlaisena
satoja vuosia ja jonka jalostustyö on ainutlaatuinen maailmassa.
Trakehnerjalostus perustuu tammaperheisiin ja tammalinjoihin. Toisin kuin yleensä
puoliverijalostuksessa, hevosyksilöstä mainitaan aina sen edustama tammaperhe. Hevoset myös nimetään
aina emätamman nimen alkukirjaimen kanssa samalla kirjaimella alkavalla nimellä samoin kuin englantilaiset
täysiveriset. Muuten hevosjalostuksessa noudatetaan yleensä perinnettä jossa hevonen saa nimen
alkukirjaimen isäoriiltaan.
Trakehnerhevosen tunnusmerkkinä on polttomerkki, jossa on hirvensarvet. Merkki poltetaan varsoille
vasempaan reiteen. Alunperin Trakehnenin pääsiittolan hevosilla oli reidessään yksi hirvensarvi, kun taas
muilla, Trakehnenin alueen yksityisillä hevosilla, jotka oli kuitenkin kasvatettu siittolan jalostusohjelman
mukaisesti oli takareidessä kaksi hirvensarvea. Sotien jälkeen tämä kahden hirvensarven kruunu vakiintui
puhdasrotuisten, trakehner-kantakirjattujen hevosten polttomerkiksi. Hirvensarvilogo on yksi tunnetuimmista
ja vanhimmista yhä käytössä olevista hevosten polttomerkeistä (kuva 1).
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(Kuva 1. Trakehner hevosilla nykyään käytetty polttomerkki)

Trakehnerjalostuksen suuntaa ohjaillaan Trakehner Verbandin päämajasta Saksan Neumünsteristä,
jossa järjestetään joka vuosi lokakuun viimeisenä viikonloppuna 4-päiväiset trakehner-oripäivät.
Tapahtumassa esitetään jalostukseen hyväksyttäviksi esivalinnan läpikäyneitä 2,5-vuotiaat nuoria oriita ja
pisteytetään Saksan kymmeneltä eri kasvatusalueelta tulevat parhaat nuoret tammat.
Noin yksi kolmasosa tilaisuudessa esitellyistä nuorista oriista selvittävät raskaan viikonlopun ja
tiukan orivalinnan. Näin varmistetaan että vain parhaat parhaista jatkavat rodun jalostuksessa. Askellajien
virheettömyys, hyppykyky irtohypytyksessä ja rakenne ovat hyväksymisen tärkeimmät kriteerit. Kaikki
Neumünsteriin tulevat orikandidaatit on myös jo ennen oripäiviä röntgenkuvattu jalkojen terveyden
varmistamiseksi. Vanhemmat oriit, joilla jo on jälkeläisiä voivat valikoitua kilpailuissa ja tamma- ja
varsanäyttelyissä menestyneiden jälkeläistensä ansiosta Eliittioreiksi (Elitehengst).
Trakehner Verband tarkastaa ja arvioi vuosittain noin 500 nuorta tammaa kantakirjaan rekisteröimistä
varten. Kuten oriit, myös tammat arvioidaan ja pisteytetään askellajien, rakenteen ja tyypin mukaan. Muut
kriteerit, kuten esim. hyppykyky irtohypytyksessä arvioidaan tammojen suorituskyvynkokeiden yhteydessä.
Arvioinneissa ja testeissä riittävän korkeat pisteet kerännyt tamma saa arvonimen Prämienstute.
Jalostustamman arvioinnissa tärkein kriteeri ja ominaisuus on ratsastettavuus. Lokakuun trakehner-päivillä
Neumünsterissä valitaan korkeimmat pisteet saaneiden tammojen joukosta Vuoden voittajatamma
(Jahressiegerstute). Tammat, jotka ovat itse, tai joiden jälkeläiset ovat menestyneet kilpa-areenoilla, voidaan
nimittää Eliittitammoiksi (Elitestute).
Trakehneralostuksen tavoitteena on hyväluonteinen, yhteistyöhaluinen, helposti käsiteltävä ja
luotettava, valppaan ja älykkään vaikutelman antava monipuolinen, hyvät elastiset liikkeet omaava, voimakas
ja kestävä ratsuhevonen.
Kestävä ja monipuolinen hevonen - nämä kaksi tavoitetta olivat trakehner-kasvattajilla lähtökohtana
jo vuonna 1732 kun rotua lähdettiin kehittämään. Minkään muun rodun jalostuksessa ei ole käytetty yhtä
laajasti parhaita englantilaisia ja arabialaisia täysiverioriita jo lähes 300 vuoden ajan. (trakehner-verband.de)
(fintrakehner-weebly.com) (Hector, 2010)
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3. Rodun synty
Trakehnenin hevossiittola sijaitsi Itä-Preussissa, joka oli 1700-luvulla osa Saksaa. Nykyisin ItäPreussi on osittain Venäjän Kaliningradin, pohjoisen Puolan sekä Liettuan alueilla (kuva 2). Tämän alueen
itäisimpään kolkkaan kuningas Friedrich Wilhelm I perusti 1732 hevossiittolan, jonka päämääränä oli tuottaa
uudenlaisia moderneja ja kestäviä hevosia ratsuväen tarpeisiin. Hevosten tulisi olla myös tarpeeksi suuria ja
uljaita, jotta upseerit voisivat ratsastaa niillä paraateissa ja kilpailla niillä laukkakilpailuissa ja erilaisilla
esteradoilla. Itä-Preussin alueella oli tuolloin paljon maanviljelystä ja siellä oli valmiiksi paljon pieniä
hevoskasvattajia, jotka olivat jalostaneet paikallisiin oloihin sopivan pienen ja sitkeän työhevosen
”schwaiken”. Kun näitä pieniä paikallisia hevosia alettiin järjestelmällisesti risteyttää kuninkaan
maahantuomilla jaloilla ja suuremmilla hevosilla, paljolti arabeilla, englantilaisilla täysiverisillä ja
angloarabeilla, syntyi vähitellen uudenlainen hevosrotu. Tästä hevosesta sanottiin Saksan armeijan
eläinlääkintäjaoston kuvauksessa 1900-luvun alussa sen olevan ”parhaan saatavilla olevan sotahevosen; se
on luja, kestävä ja vähään tyytyvä, aina halukas lähtemään liikkuvan armeijan vaatimille pitkille marsseille ja
osoittaa erinomaista sitkeyttä selvitä ankarissa olosuhteissa”

( Kuva 2. Itä-Preussi, ”Ostpreussen”, kartalla ennen toista maailmansotaa. Danzig nyk. Gdansk, Königsberg nyk. Kaliningrad. Kuva
wikipedia.org)

Trakehnenin siittolan toiminta oli alusta asti hyvin laaja-alaista ja hevosmäärät suuria. Jo vuonna
1796 jalostuskäyttöön oli hyväksytty yli 7000 tammaa. Hevosia pidettiin paitsi pääsiittolassa, myös viidellä
muulla suuremmalla tilalla (Alt-Trakehnen, Bajohrgallen, Kalpakin, Gurdzen, Guddin) ja monet paikalliset
maanviljelijät omistivat jalostuskäytössä olevia trakehnertammoja. Suurilla jalostustiloilla hevosia pidettiin
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valtavina laumoina, jotka jaoteltiin hevosten värien mukaan; musta lauma, rautias lauma, ruskea lauma ja
sekalauma. Kullakin laumalla oli erilaisia erityispiirteitä ja ominaisuuksia ja ne soveltuivat erilaisiin tehtäviin.
Nämä erityispiirteet ovat jossain määrin nähtävissä vielä nykyäänkin, esimerkiksi rautiaan lauman
urheilullisuus on periytynyt aina nykyajan oriisiin Horalas ja Waitaki.
1800-luku oli Trakehnenin siittolassa voimakasta kasvun aikaa, vuonna 1840 siittolalla oli käytössään
300 jalostusoritta ja sen omalla polttomerkillä, hirvensarvella, oli merkattu yli 15 000 tammaa. Hevosia oli
paitsi pääsiittolassa, myös pienemmillä hevoskasvattajilla ympäri Itä-Preussin aluetta. Tuolloin syntyi myös
ns. ”trakehnertyyppi”, hevostyyppi, jonka ilmiasu on varmasti tuttu kaikille hevosjalostuksesta ja
puoliverihevosista kiinnostuneille. 1900-luvun alkuun mennessä alueesta oli muodostunut Euroopan
merkittävin hevoskasvatusalue ja Saksan ratsuväen pääasiallinen hevosjalostuspaikka, joka tuotti
pelkästään ratsuväen käyttöön n. 7000 hevosta vuosittain.
Trakehnenin kulta-ajalla siellä astui monia oreja, jotka ovat kuuluisia vielä nykyäänkin ja joiden nimet
löytyvät tänäkin päivänä monia eri kantakirjoja edustavien huippuhevosten sukutauluista, ei vain puhtaiden
trakehnerhevosten takaa. Perfectionist xx, Tempelhüter, Dampfross ja Pythagoras, Cancara ja Fetyz ox
olivat oreja joilla oli 1900-luvun alussa niin voimakas vaikutus eurooppalaiseen hevosjalostukseen, että niitä
pidetään nykyäänkin erittäin korkeassa arvossa. (fintrakehner.weebly.com) (trakehners-international.com)
(Hector, 2010) (Schulte, 2004) (Gehrmann et al. 200)

4. Maailmansodat ja evakkoretki
Ensimmäinen maailmansota 1914-1918 hävitti noin puolet Trakehnenin hevosista ja maailma
muuttui. Ratsuväen ja sotahevosten merkitys väheni. Hevoskasvattajat halusivat kasvattaa hevosia, jotka
sopisivat moneen eri tarkoitukseen. Saksalaiset hevoskasvattajat keskittyivät jalostamaan vaunuhevosia ja
maanviljelijät halusivat hevosia jotka saattoivat vetää peltokoneita ja kärryjä sekä välillä toimia ratsuna
viikonloppukisailuissa. Ajatus puhtaasti urheilukäyttöön jalostetusta hevosesta oli heistä naurettava. Mutta
sellainen oli, ja se olikin ylivoimainen. 1920- ja 30 -luvuilla trakehner oli menestynein hevosrotu
olympiatasolla. Vuoden 1936 olympialaisissa Berliinissä trakehnerit voittivat kuusi kultamitalia. Kronos ja
Absinth voittivat kouluratsastuksessa henkilökohtaisen kilpailun kultaa ja hopeaa. Nurmi (kyllä, Paavon
mukaan nimetty, toim.huom.) voitti kenttäkilpailun olympiakullan ja kenttäkilpailun joukkuekullan voittaneessa
Saksan joukkueessa oli kaksi trakehneria ja yksi täysiverinen.
Toinen maailmansota riehui tuhoisana myös Itä-Preussin alueella ja aivan sodan loppuvaiheessa
(1944-1945) Saksan armeija alkoi perääntyä kohti länttä lähestyvän neuvostoarmeijan tieltä.
Paniikkimielialan välttämiseksi Trakehnenin siittola oli saanut viranomaisilta tiukan käskyn olla aloittamatta
evakuointitoimia, vaikka rintamalinja hiipi koko ajan lähemmäksi. Vihdoin, rintaman ollessa vain n. 15 km
päässä pääsiittolasta, tuli käsky evakuoida kaikki ihmiset ja hevoset Itä-Preussin länsiosiin. Kaukonäköinen
siittolanjohtaja oli kuitenkin jo aikaisemmin vuonna 1944 siirrättänyt 16 parasta oriittaan ja 140 tammaa
Mecklenburgin Graditziin ja 60 parivuotiasta varsaa Hannoverin lähelle. Siittolassa vielä olleet n. 1000
hevosta ja kaikki työntekijät perheineen sekä lähiseudun asukkaat joutuivat lähtemään parin tunnin
varoitusajalla kohti länttä ja pakenemaan vauhdilla etenevien sotajoukkojen tieltä. Siittolan väki pääsi
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kuitenkin suurelta osin turvaan Georgenburgiin ja siittolanjohtaja Ehlert oli asettunut hevosineen Perliniin,
jossa he uskoivat olevansa turvassa ja neuvostoarmeijan ulottumattomissa. Liittoutuneiden armeijan
asettama demarkaatiolinja sijaitsi vain 50 km päässä lännessä ja brittiviranomaiset estivät
evakkomatkalaisten pääsyn sinne. Kesäkuun 30. päivänä vuonna 1945 Ehlert oli lähtemässä hevosineen
lopullisesti länteen, mutta brittikenraali esti kulkemisen heidän hallitsemansa alueen läpi. Lopulta hän
kuitenkin myöntyi päästämään 30 hevosta (2 jalostusoritta ja 28 tammaa) sekä muutamia miehiä matkalle
kohti Ratzeburgia. Jokaisella Schleswig-Holsteinia kohti lähteneellä hevosella oli brittiläisen
prikaatinkenraalin antama, hänen allekirjoituksellaan ja Britannian sotilashallinnon sinetillä vahvistama oma
kulkulupa, jossa kiellettiin takavarikoimasta kyseistä hevosta tai sen varsaa.
Georgenburgin valtionsiittolan johtajan oli onnistunut saada - juuri ennen Saksan hallituksen
kaatumista - viranomaisilta lupa siirtää joitain oriitaan (kaiken kaikkiaan 84 hevosta) saksalaiseen
valtionsiittolaan, Celleen. Kaikki itäpreussilaiset siittolat eivät olleet yhtä onnekkaita: esim. Braunsbergin
oriista suurin osa saatiin vietyä Mecklenburgiin asti, mutta sieltä ne eivät enää päässeet Elben toiselle
puolelle vaan jäivät sotatoimien jalkoihin. Kun Graditz, Neustadt an der Dosse ja Perlin ympäristöineen
myöhemmin siirtyivät osaksi neuvostojoukkojen miehitysvyöhykettä, olivat trakehnerit brittien mielestä osa
venäläisten hyvin ansaitsemaa sotasaalista. Venäläiset kuljettivat loput vyöhykkeelle jääneet hevoset
Kiroviin, Etelä-Venäjälle. Siellä osa niistä jatkoi trakehner-jalostuksessa, osaa venäläiset käyttivät omien
hevosrotujensa jalostamiseen.
Suurin osa Trakehnenin pääsiittolan hevosista päätyi ennemmin tai myöhemmin venäläisten ja
puolalaisten käsiin. Vain 28 tammaa ja 2 oritta (joista kumpikaan ei ollut siittolan johtavia jalostusoriita) pääsi
Länsi-Saksaan aloittamaan trakehnerjalostuksen uutta nousua yhdessä muualta Itä-Preussista selvinneiden
tammojen kanssa.
Yksityisten itäpreussilaisten hevoskasvattajien evakkomatka poikkesi hirvittävällä tavalla
Trakehnenin valtionsiittolan evakkomatkasta. Yksityisten trakehnerkasvattajien hevosista länteen selvisivät
vain ajolle opetetut ja tarpeeksi sitkeät, viikkokausien pakomatkan koettelemukset kestävät hevoset, jotka
eivät kohdanneet vihollisjoukkoja, eivät osuneet hävittäjäkoneiden tulilinjalle tai muuten tuhoutuneet sodan
melskeissä. Marraskuussa 1944 Itä-Preussin hevosjalostusyhdistyksen onnistui viranomaisten luvalla ja
mecklenburgilaisen sisarjärjestön myötävaikutuksella siirtää yli tuhat tammaa mecklenburgilaisille
kasvattajille. Hevoset tulivat perille hyvässä kunnossa, mutta toimivan jalostusorganisaation puuttuessa eivät
tammat kuitenkaan olleet kauaakaan puhtaassa trakehnerjalostuksessa.
Kun neuvostojoukot tammikuussa 1945 ottivat haltuunsa Itä-Preussin alueita alkoi vielä
miehittämättä olevien alueiden asukkaiden pako länteen. Koska neuvostoarmeijan tankit olivat tehneet
läpimurron Elbellä 22. tammikuuta, pako olisi mahdollinen vain Danzigin (nyk. Gdansk) mutkassa sijaitsevan
Pillauer Tiefin kautta ja sen jälkeen kapean hiekkasärkän Frische Nehrungin yli. Koska Pillauer Tiefin kautta
ei mahtunut siviililiikennettä, jäi tammikuun 22. päivän jälkeen käytännössä ainoaksi pakoreitiksi jäätynyt
rannikkojärvi Frisches Haff, joka oli kapeimmillaan 7 - 8 km leveä. Jäällä kuljettavan taipaleen pituudeksi tuli
20 - 25 km. Kärryt kuormineen saattoivat painaa yli kaksi tonnia ja niitä vetivät useimmiten - vuodenajan
huomioon ottaen - tiineytensä loppuvaiheessa olevat tammat pari- tai nelivaljakossa. Monet tammoista olivat
jo ehtineet varsoa vain viikkoa tai kahta aikaisemmin mutta varsat oli kuitenkin ollut pakko jättää sodan
jalkoihin. Ensimmäinen vuorokausi evakkomatkalla kuljettiin pysähtymättä ilman ruoka- tai juomataukoja.
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Evakkomatka Trakehnenin alueilta turvaan länteen oli pituudeltaan keskimäärin 1000 km ja kesti 6 8 viikkoa, jopa enemmänkin. Tavallinen päivämatka oli pituudeltaan 50 - 60 km ja koska hevoset olivat
siitostammoja olivat ne yleisesti kengittämättömiä. Oli keskitalvi ja pakkasta oli 20 - 27 astetta. Hevoset
joutuivat olemaan koko tämän ajan ulkona yötä päivää lumimyrskyssä ja viimassa vailla suojaa ja lähes
olemattomalla rehulla. Olosuhteet olivat muutenkin vaikeat, tiet olivat jäisiä ja lumen peitossa.
Riittämättömän ravinnon takia tammat lähes poikkeuksetta loivat syntymättömät varsansa. Sodan jälkeen
talteen kerätyt evakkomatkan kuvaukset kertoivat Haffin osuuden olleen kaikkein vaarallisimman. Näissä
kertomuksissa Itä-Preussin asukkaat laskivat selviytymisensä täysin hevostensa ansioksi.
Evakkomatkasta hengissä selvinneet, niin ihmiset kuin hevosetkin, joutuivat Länsi-Saksassa
näkemään nälkää ja etsimään suojaa ja heitä halveksuttiin. Hevosista monet jouduttiin myymään tai ne
syötiin. Vähemmän kuin 10% Itä-Preussin hevosista selvisi sodan jaloista Saksaan, loput jäivät venäläisten
sotasaaliiksi tai ne hävisivät Puolaan. Trakehnenin loistelias hevoskaupunki oli raunioina, sen satojen
vuosien jalostustyö oli tuhoutunut ja ihmiset ja hevoset kadonneet. Trakehnenin uljas hevonen oli lähes
hävinnyt muutamaa sataa yksilöä lukuunottamatta. (fintrakehner.weebly.com) (trakehners-international.com)
(Schulte, 2004) (Schilke, 1982)

5. Uusi alku
Sodista selvinneet itäpreussilaiset alkoivat alkujärkytyksen jälkeen katsoa eteenpäin. He alkoivat
selvittää ketkä olivat selvinneet, missä oli hevosia ja olisiko niitä mahdollista saada taas jalostuskäyttöön,
jotta rotu voitaisiin pelastaa. Lokakuussa 1947 perustettiin Länsi-Saksassa uusi kantakirjajärjestö ”Verband
der Züchter und Freunde des Warmblutpferdes Trakehner Abstammung” eli lyhyemmin Trakehner Verband.
Saksalaiset hevoskantakirjajärjestöt olivat perinteisesti osavaltioiden suojeluksessa ja saivat osavaltioilta niin
rahallista tukea kuin tiloja ja maata toimintaansa varten. Itäpreussilaiset olivat evakkoja, joilla ei ollut siteitä
maakuntiin. Lopulta Verband sai liittotasavallalta itseltään avustuksia voidakseen vuokrata laidunmaata ja
muutamat osavaltiot taipuivat antamaan tiloja hevosten pitoon ja jalostustyön uudelleen käynnistämiseen.
Toiminta oli aluksi hyvin pientä, oreja oli muutamia ja ne astuivat osavaltioiden siittoloissa myös muun
rotuisia hevosia. Tammoja haalittiin sieltä täältä ja Verband pyrki ostamaan niitä itselleen turvatakseen niiden
käytön rodun pelastamiseksi.
Muun muassa Hannoverissa oli useita trakehneroreja ja niitä käytettiin myös hannoverjalostukseen.
Esimerkiksi ori Semper Idem (oriista Dampfross) on hannoverin kuuluisan esteorilinjan, S-linjan takana.
Trakehner Abglanz taas oli perustamassa h-kantakirjan A-linjaa. 50-luvulla Trakehner Verband sai valtiolta
siittolatilat Hunnesrückistä, jossa trakehnerhevosia kasvatettiin määrätietoisesti vuosikymmeniä.
80-luvulle tultaessa Saksassa oli useita pieniä yksityisiä trakehnerkasvattajia, joista monet olivat
kotoisin menetetystä Itä-Preussista. Trakehner Verband omisti kolme siittolaa; Hunnesrück, Rantzau ja
Birkhausen. Näistä lähtökohdista trakehnerhevoset nousivat jälleen lopullisesti urheilumaailman huipulle ja
ratsuhevoskasvattajien tietoisuuteen ympäri maailman. (trakehners-international.com) (trakehnerverband.de) (Hector,2010)
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6. Rotu Euroopassa
Toisen maailmansodan jälkiseurauksena Saksa ja Eurooppa jakaantui kahtia. Rautaesiripun
takaisista asioista oli vaikeaa saada tietoa eikä itäblokkiin kuuluvien maiden hevoskasvatuksesta juuri saatu
uutisia ja yhteistyö lännen kanssa oli hyvin vähäistä.
Kuitenkin venäläiset veivät sotasaaliina itään mukanaan myös trakehnereita. Kirovin valtionsiittola
jatkoi jalostustyötä sillä materiaalilla ja niillä resursseilla mitä heillä Neuvostoliitossa oli. Vaikka trakehnereita
käytettiin myös risteytysten jalostamisessa, ymmärsivät venäläiset tämän hevosrodun ainutlaatuisuuden ja
arvon ja pyrkivät jalostamaan korkeatasoisia urheiluhevosia. Syntyi venäläinen trakehner, joka lähti länteen
heti rautaesiripun hajottua. Ori Almox Prints (s.1981, Kirov, Venäjä) oli menestyksekäs esteratsu
Neuvostoliitossa ja oli myöhemmin saksalaisomistuksessa ehdolla Saksan olympiajoukkueeseen. Kouluratsu
Acartenango kilpaili nimellä Garpun (s.1986, Dovator, Venäjä) Venäjän lipun alla Nina Menkovan ratsuna
MM- ja World Cup -tasolla. Puolassa, Liskin valtionsiittolassa syntyi 1961 ori Poprad, joka myytiin
Yhdysvaltoihin ja kilpaili Mexico Cityn olympialaisissa vuonna 1968. Nämä länteen myydyt trakehnerit toivat
arvokasta lisää trakehnerjalostukseen uusien, jo kadonneiksi luultujen verilinjojen myötä.
Nykypäivänä trakehnerit pitävät hienosti pintansa urheilumaailmassa ja niillä on vankka asema
eurooppalaisessa ratsuhevosjalostuksessa. Vaikka kantakirja on erittäin pieni verrattuna hevosmaailman
jättiläisiin, vaikkapa saksalaiseen hannoverin- ja hollantilaiseen KWPN- kantakirjoihin ovat puhdasrotuiset
trakehnerit ja trakehnerristeytykset suosittuja maailman huippuratsastajien keskuudessa ja niitä näkyy paljon
tuloslistoilla maailman kärkisijoilla. Kouluratsastuksessa trakehnerristeytys Totilas (s.2000) mullisti maailman
2000-luvulla. Totilaksen isä on hollantilainen trakehnerori Gribaldi (1993-2010) (Kuva 3) joka oli itsekin
kansainvälisen tason kouluratsu. (fintrakehner.weebly.com) (trk-base.com) (wikipedia.org)

(Kuva 3. Trakehnerori Gribaldi ja hollantilainen ratsastajansa Edvard Gal kouluratsastuskilpailuissa. Kuva wbfsh.org)
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7. Rotu USAssa
Maailmansotien jälkeen monet ihmiset muuttivat raunioituneesta Euroopasta Atlantin yli PohjoisAmerikkaan. Matkaan lähti luonnollisesti myös paljon hevosihmisiä ja niin myös niitä, jotka olivat
vannoutuneita trakehnerhevosen ihailijoita. Jo 50-luvun loppupuolella laivattiin länsisaksalaisia trakehnereita
Yhdysvaltoihin ja rotua alettiin kasvattaa. Vuonna 1974 viisitoista trakehner-ihmistä kokoontui Ohiossa ja
perusti Amerikan Trakehneryhdistyksen, American Trakehner Association, eli ATAn. Ensimmäinen
yhteistyösopimus Saksan Trakehner Verbandin kanssa allekirjoitettiin jo vuonna 1979.
Tänä päivänä ATA on suurin Saksan ulkopuolinen trakehnerjärjestö ja se ylläpitää omaa
hevosrekisteriä ja sillä on omat jalostusohjesäännöt ja testit. Amerikkalaisen rekisterin hevoset voidaan tänä
päivänä hyväksyä Saksan pääkantakirjaan ja yhdysvaltalaisilla on muutenkin huomattava valta hevosrodun
jalostuksessa. Poliittisesti saksalaiset ja amerikkalaiset tulevat tänä päivänä hyvin toimeen, mutta eri aikoina
on ollut myös erimielisyyksiä siitä mihin suuntaan trakehnerjalostusta tulisi viedä. Välillä nurkkakuntaisetkin
saksalaiset ovat olleet pakotettuja ottamaan pohjois-amerikkalaiset mukaan heidän hevostensa korkean
laadun ja kilpailumenestysten vuoksi.
Kuuluisin amerikkalainen trakehner – ja ehkä jopa maailman kuuluisin rotunsa edustaja – on
ehdottomasti ori Abdullah (1970-2000) (Kuva 4). Ori syntyi Kanadassa, jonne se tuotiin emänsä kohdussa ja
sen osti kolmevuotiaana yhdysvaltalaiset Terry ja Sue Williams joiden omistuksessa ori oli kuolemaansa asti.
Nuorempana Abdullah kilpaili kenttäkilpailuissa, mutta pian se alkoi menestyä rataesteillä, ensin Joe Fargisin
ja myöhemmin Conrad Homfeldin ratsastamana. Ori kilpaili kymmenen vuotta kansainvälisellä huipputasolla
esteratsastuksessa voittaen mm. maailmancupin 1985 Berliinissä, MM joukkuekultaa ja henkilökohtaista
hopeaa 1986 Aachenissa ja joukkuekultaa ja henkilökohtaista hopeaa vuoden 1984 olympialaisissa Los
Angelesissa.(trakehners-international.com) (americantrakehner.com) (wikipedia.org) (Hector,2010)

(Kuva 4 Abdullah ja Conrad Homfeld Los Angelesin olympialaisissa 1984. Kuva williamsburgfarm.com)
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8. Rotu Suomessa
Suomessa trakehnereiden historia on hyvin vähälukuinen. 1800-luvulla Suomessa monet kartanot
harrastivat hevoskasvatusta jossain määrin. Toiminnassa ei kuitenkaan ollut johdonmukaisuutta, eri rotuisia
hevosia risteytettiin hyvinkin mielivaltaisesti, suomenhevosista täysiverisiin. Esimerkkinä mainittakoon 1800luvun lopulla Åminnen kartanoon hankittu, Puolassa syntynyt englantilainen täysiveriori Le Sarrazin, joka
astui Suomessa 19 tammaa. Tammoista kaksi oli trakehnereita, kaksi suomenhevosia, neljä hunteria ja loput
erilaisia risteytyksiä. Trakehnereista toinen, Puolassa syntynyt Alice on ehkä ensimmäinen Suomessa
mainittu trakehnertamma. Se varsoi 1902 Le Sarrazinista orivarsan Lohengrin.
Suomen armeijan ratsuväki tarvitsi paljon hevosia ja upseeristo toivoi kevyempiä ja parempia ratsuja
suomenhevosten rinnalle. Eläinlääkintäeverstiluutnantti Hannes Tallqvist teki vuonna 1925 "ehdotuksen
toimenpiteisiin ryhtymisestä lämminverisen, oloihimme soveltuvan hevosen aikaansaamiseksi ratsuväen
tarpeisiin". Hänen ehdotuksensa mukaan, sen sijaan että astutettaisiin kotimaisia tammoja lämminverisillä
oriilla (mieluimmin täysiverisillä), tuotettaisiin maahan sopiva määrä lämminverisiä siitokseen kelpaavia
tammoja ja oriita. Eri rotuja tutkittuaan Tallqvist ehdotti tähän tarkoitukseen itäpreussinhevosta. Hänen
mukaansa se olisi suomalaisille sopivin koska ilmanala ja maaperä olivat Itä-Preussissa samankaltaiset kuin
Lounais-Suomessa. Kauppasuhteet alueelle olivat kunnossa - itäpreussilaiset paperitehtaat hankkivat puuta
Suomesta - ja siellä oli harjoitettu hevosjalostusta yli 200 vuoden ajan ja alue tuotti hevosia myös Saksan
armeijalle. Ja mikä tärkeintä: hevosrotu oli luja, kestävä ja sitkeä ratsu sekä sopiva myös maanviljelytyöhön,
josta olisi puolustusvoimien talousahdingossa hyötyä.
Tallqvist ehdotti, että delegaatio tekisi matkan Itä-Preussiin tutkimaan asiaa. Tätä hanketta varten
perustettiin vuoden 1926 alussa "Hevosjalostusliitto lämminverisiitosta varten". Jo samana vuonna
toteutettiin matka Itä-Preussiin Trakehnenin-valtionsiittolaan sekä alueen yksityissiittoloihin. Samalla matkalla
käytiin tutustumassa myös Berliinin ja Hannoverin alueen suuriin hevossiittoloihin, joissa tutustuttiin
hannoverilaiseen rotuun. Silloisen ruotsalaisen Flyingen siittolan johtajan Samuelssonin ja norjalaisen
valtionkonsulentin Wriedtin asiantuntijalausuntoihin luottaen Suomeen kuitenkin loppujen lopuksi hankittiin
Cellestä kaksi hannover-oritta ja 13 -tammaa. Perusteena oli muissa Skandinavian maissa saadut
kokemukset mm. siitä, että trakehnereissa olisi liikaa täyttä verta ja eivätkä ne sen vuoksi sopeutuisi
maataloustöihin. Mikä olisikaan trakehner-hevosen asema Suomessa jos päätös olisi ollut toinen?
Näin ollen trakehnereiden historia Suomessa on aina ollut yksittäisten hevosyksilöiden varassa.
Historian selvittämistä vaikeuttaa se, ettei trakehnereita välttämättä rekisteröity Suomessa oikealla
rotumerkinnällä, vaan ne saattoivat olla Suomen rekisterissä saksalaisia puoliverisiä tai puolalaisia
wielkopolskeja. Näin ollen hevosten sukutaulut pitäisi käydä yksitellen läpi jotta voitaisiin selvittää
puhdasrotuisuus.
Kuitenkin jo ennen kuin hevosten tuonnista ja spermansiirroista tuli arkipäivää oli Suomessa vuosina
1951-52 Ruotsista lainassa ori Held (1943-1951) ja Honkolan kartanossa Urjalassa trakehnerori Ritus
(1960-1990) (Kuva 5) jonka Christine Furuhjelm osti Saksasta Trakehner Verbandin huutokaupasta. Näistä
oreista ainakin Ritus teki muutamia varsoja trakehnertammojen kanssa, eli Suomessakin syntyi puhtaita
trakehnereita, vaikkei niitä pääkantakirjaan koskaan rekisteröitykään, vaan ne olivat suomalaisia puoliverisiä
(esim. varsat tamman Aryjka kanssa vuosina 1976 ja 1978)
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Nykypäivänä Suomeen tuodaan paljon ratsuhevosia ja joukossa on luonnollisesti myös jonkin verran
trakehnereita. Osa niistä on saksalaisia ja tanskalaisia, mutta valtaosa tuodaan Baltian maista, erityisesti
Virosta. Myös venäläisiä ja puolalaisia trakehnereita on jonkin verran. Suurin osa Suomessa olevista
trakehnereista on puhtaasti harrastehevosia, mutta muutamat ovat menestyneet myös kilpakentillä.
Oriinpitäjä Jukka Kallunki toi 2005 Suomeen Saksasta suomalaisomistuksessa olleen trakehnerjalostusoriin
Donaukaiser (s.1996), joka on vuosien varrella tuottanut jonkin verran trakehnervarsoja eri maista peräisin
olevien trakehnertammojen kanssa. Suomessa ovat astuneet myös trakehnerjalostukseen hyväksytyt
täysverioriit Zinntaler xx (om. Pinewood Stables Oy), Belmont Park xx ja Ruffian Reef xx (Kuva 6)
(molempien om. Mia Majurin) Tänä päivänä oriit ei ole enää Suomessa jalostuskäytössä, vaan kasvatus
lepää tuontisperman varassa.
Kansainvälisillä kilpakentillä ehkä tunnetuin ”suomalainen trakehner” on Terhi Stegarsin
osaomistama ja ratsastama ori Axis. Ratsukko kilpailee kouluratsastuksessa maailmancup -tasolla ja on tällä
hetkellä varasijalla Rion 2016 olympialaisiin.
Suomessa on toiminut vuodesta 2006 Trakehnerhevosyhdistys, joka pyrkii edistämään rodun
tunnettavuutta, antamaan jalostusneuvontaa ja mahdollistamaan varsojen rekisteröintiä Saksan
pääkantakirjaan. Varsoja rekisteröidään vuosittain muutamia. Yhdistys on pieni, mutta sillä on aktiivista
toimintaa ja tulevaisuudessa toivottavasti myös suomalaisia trakehnereita nähdään yhä enemmän
kilpailuissa myös maailmalla. (fintrakehner.weebly.com) (sukuposti.net) (fei.org)

(Kuva 5. Ori Ritus. Kuva trakehner.fi)
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(Kuva 6. Trakehnerjlostukseen hyväksytty täysveriori Ruffian Reef xx Suomessa FWB -oripäivillä 2008. Pitelijänä Jukka Kallunki,
kuvaaja Leila Kinnari, kuvan omistaa Mia Majurin)
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