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INDLEDNING
Af alle jordens dyr er hesten enestående af to grunde:
den har været det mest nyttige dyr for mennesket og
samtidigt har den også vakt stærke følelser.

Det er blevet sagt mange gange, at det var
hesten, der ændrede verdenshistorien, ikke
mennesket. Uden heste ville menneskeracernes
udvikling og udbredelse, samfundene og kulturerne
have fundet sted og udviklet sig meget langsommere
og næsten med sikkerhed på en anden måde.
Menneskets fritid og sportsinteresser ville også have
været meget anderledes og industrien kunne aldrig
være udviklet, som vi kender den. Transport og rejser
ville have været særdeles vanskelige uden heste.

Selv om hesten altid især har
været arbejdsdyr (og det
gælder også nutidens
fritidsheste), vækker den også
kærlighed, beundring og
forundring på en måde,
som ingen mekanisk
opfindelse kan – og på
sin egen måde kan
den også give os
vældig meget
tilbage.

For de fleste
læsere af denne bog er
deres hest en meget
væsentlig faktor i deres livsstil – måske en hobby, men
en, som de går alvorligt op i. De, der ikke ejer en hest
eller en pony, kan være lige så opsatte på at ride en
hest og passe den, om det så kun er i weekenderne på
den lokale rideskole, på grund af de fysiske og psykiske
glæder, ridning giver dem. På hvilke andre måder kan
du opleve at have præsteret noget, samtidig med, at du
har nær kontakt med en anden skabning og udvikler
fysisk kondition, styrke, koordination og psykisk
opmærksomhed?

Heste er fantastiske til afstressning. Du er nødt
til at glemme andre ting og koncentrere dig om hesten,
både for dens velfærds skyld og for dens og din egen
sikkerheds skyld. Du skal passe den – og hestetjanser
er meget tidskrævende – og ofre andre aktiviteter i din
tilværelse, især hvis du også har arbejde. Men alle disse
ting giver stor tilfredsstillelse, bærer lønnen i sig selv
og gør dig stolt af din hest og af veludført arbejde.

Denne bog henvender sig til alle, der
interesserer sig for heste, uanset om de har egen hest
eller ej. Den har et bredt spektrum og kan måske
udvide din horisont eller simpelthen være fængslende
sofalæsning. Hvad det nu end bliver, håber jeg, du
nyder den.





HESTENS HISTORIE
Hesten har udviklet sig gennem hele sin
historie, både som vildt dyr og -  i nyere
tid -  tamt. Hestens første, direkte
forfader var et rævestort, tropisk
sump- og skovdyr, der derefter
gennemgik diverse udviklingsstadier
og blev større, hurtigere og stærkere.
Den tilpassede sig gradvist fra at æde
blade (hvad heste undertiden stadig gør) og skjule sig
for farer til at æde seje græsarter og løbe væk. Dens
foreløbigt endelige udviklingsstadie er at være ven og
arbejdskammerat for mennesker – en sær forbindelse,
når du tænker på, at vi er mere rovdyr end byttedyr
og har et meget anderledes tankesæt end hestens.





Den første ”hest”
Den såkaldte ”Urhest”, Hyracotherium, også kendt som
Eohippus, opstod for cirka 55 millioner år siden i
begyndelsen af eocæntiden i det, der i dag er Nordamerika,
mens land hovedsagelig var sumpet, tropisk skov.
Hyracotherium var på størrelse med en ræv med en buet

ryglinje. Dens små tænder var velegnede til at ”nippe” – spise
blade og frugter fra træer og buske. Den havde fire tæer med
hove på forbenene og tre tæer på bagbenene, samt en
trædepude i midten som på en hundepote. Den var
sandsynligvis en sky enegænger, der undslap rovdyr ved at
skjule sig i underskoven for at undgå dem i stedet for at løbe
væk. Dens hårlag var sandsynligvis plettet og/eller stribet, så
den blev kamufleret i skovens pletvise lys.
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Hvordan hesten udviklede sig

Selv om hestens tidligste, anerkendte forfader vides at
have fandtes for cirka 50 millioner år siden, har
nutidshesten kun været tæmmet omkring en
titusindedel af det tidsrum – ikke meget mere end
5000 år. Hesten har været etableret som art med
fastlagte træk i flere millioner år længere end
mennesket og alligevel forventer vi, at de skal tilpasse
sig vores levevis næsten uden at give problemer.

In
d

h
o

ld ! de tidligste ”heste”
! udvikling af karakteristiske træk
! Equus opstår 
! geografisk udbredelse
! tilpasning til klimaet
! vilde hestetyper i dag

Tidlige hestetyper udviklede karakteristiske træk, der pas -
sede til det område, hvor de opstod. De, der levede i et koldt
klima, udviklede tykkere hud, længere og kraftigere hårlag,
tykke manker og haler, store hoveder for at kunne opvarme
den kolde indåndingsluft, massive kroppe for at kunne
holde på varmen og kortere halse af samme grund. De, der
levede i varme egne udviklede tynd hud og tyndt hårlag,
tynde manke- og halehår, mindre hoveder og længere ben
for at øge luftcirkulationen rundt om deres kroppe.

En hest til ethvert klima

Denne hests kraftige krop og rigelige hårvækst tyder på, at nogle af

dens forfædre udviklede sig på et temmelig koldt sted på planeten..
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Færre tæer – større tænder
I årtusindernes løb ændrede jordens klima sig og sumpene
svandt ind til at være bælter i tropeområderne, mens græsland
bredte sig i de mere tempererede zoner. I tidens løb og via
diverse fortidige hestetyper svandt antallet af tæer ind til en,
der var bedre egnet til det mere tørre, faste og åbne landskab.
Tænderne blev større og stærkere, så de kunne formale den
nye, sejere vegetation – græsarterne. Dyret blev større og kom
til at ligne vore dages heste mere. Medlemmerne af familien
Equus specialiserede sig: hårde hove til at løbe på, længere
hals og et længere, tungere kranium end hos deres forfædre;
et, der kunne rumme stærke tænder til at græsse med og
muskler nok til at give store kæber kraft. De var på højde med
en lille pony og havde sandsynligvis alle den nutidige hests

Przewalskihesten (hvis lokale mongolske navn er Taki) er
op kaldt efter den polske opdagelsesrejsende, der opdagede
den og er blevet genindført i sit oprindelige område i Cen -
tral asien. Den er den reneste type og det tætteste, vi i dag
kommer til en vild forfadertype og er en koldklimatype. I
Polens vilde skovområder er tarpanen, en lettere ponytype, i
vidt omfang blevet ”rekonstrueret” ud fra sine
efterkommere og strejfer frit omkring.

Vilde typer i dag

instinkter. Den art, vi i dag kender som Equus – heste, æsler,
onager og zebraer – opstod i deres nuværende form for cirka
en million år siden.

Hestetypernes udbredelse
I flere millioner år hang Europa og Asien sammen med
Nordamerika ved en landforbindelse der, hvor Berings -
strædet (ud for Alaska) i dag ligger. I løbet af eocæntiden
udvandrede hestens forfædre til stadighed over Bering-
landforbindelsen til Asien og Europa. Fra for cirka tre
millioner år siden foregik der en enorm udvandring af selve
Equus-arten, så den blev vidt udbredt i både den nye og den
gamle verden.To vigtige begivenheder fandt sted lige før
pleistocæntidens slutning: mennesket gjorde sin entre i Nord-
og Sydamerika, hvorefter hesten forsvandt fra sit
oprindelsessted af grunde, der stadig ikke er kendte. På den
tid lå de landbroer, som Equus var udvandret over, under
havets overflade. Nord- og Sydamerika fik ikke en befolk -
ning af heste igen, før conquistadorerne ankom sent i 1400-
tallet. Men Equus trivedes i Eurasien og Afrika og udviklede
sig til heste i Asien og Europa, æsler i Afrika og Asien,
onager i Asien i nutidens Iran og Irak og zebraer i Afrika.

Hestens glæde ved motion og fart passer til dens behov som byttedyr for at kunne

galoppere væk fra farer.

Przewalskihesten er en primitiv koldklimatype.




