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Mysterieus mini-paardje ideaal voor kinderen

ZOMERGAST
MARIJE VAN BEILEN

Op de foto met haar auto of motor? Zomergast Marije

van Beilen heeft een beter idee. Haar Kaspische paard-

je; een veel leuker vervoermiddel. "Een mysterieus

soort paardje dat in de jaren zestig hoog in de bergen

van Iran is gevonden enwaarvan er nogmaar zo’n dui-

zend zijn in de wereld. Het is een bedreigde diersoort."

Kaspische paardjes zijn ideaal voor kinderen, vindt

Van Beilen. "Ze zijn zo klein als een Shetland pony

maar hebben wel de bouw van een echt paard, dus

minder brede ruggen. Hun karakter is ook veel pretti-

ger, en ze zijn zo snel en hebben de elegante gang van

echte paarden. Voor kinderen dus een mooie manier

om te lerenpaardrijden.Maar ook alswedstrijdpaardje

of voor de kar."

Het verhaal erachter is ook zo mooi. De Kaspische

paardjes zijn eigenlijk een oerras en voorlopers van de

moderne paarden en pony’s. Meer dan vijfduizend jaar

geledenwerden ze al in het oude Perzische rijk gefokt.

Lange tijd is gedacht dat ze waren uitgestorven. Tot ze

in 1965 door de Amerikaanse Louise Ferouz ontdekt

werden, verstopt in de bergen bij de Kaspische zee. Ze

wist er dertig uit het door oorlogen geteisterde Iran te

smokkelen. Uit die paardjes kwamen de huidige dui-

zend voort. "Maar hun DNA blijkt zó divers, veel diver-

ser dan bij de gewone paarden en pony’s.Want ze heb-

ben al die jarenhoog inde bergenmoetenoverleven en

zijn dus niet doorgefokt op een bepaald kenmerk."

De Kaspische paardjes zijn vooral te vinden in
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Groot-Brittannie en er zijn kleine aantallen in Ameri-

ka, Nederland, Australië, Denemarken, Zweden,Noor-

wegen enDuitsland. InNederlandworden ze gefokt in

Eext, bij Levend Landgoed Nova, een fokkerij voor bij-

zondere paardenrassen.

Meer informatie: www.levendlandgoednova.com.


