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Новите древни коне  Всички днешни породи ко-
не имат диви прародители. За родоначалник на конските породи 
от по-лек тип се счита тарпанът, изтребен до края на XIX в. Те-
зи коне са били здрави, плодовити, издръжливи и не се поддавали 
на опитомяване. През 1936 г. полският професор Тадеуш Фету-
лани започнал селекция с фермерски коне, които много наподобя-
вали изчезналия тарпан и произхождали от район, където век на-
зад били уловени последните диви коне. В резултат на проект за 
възстановяване на тарпана се появява породата полски коник. 

Днес стада свободно пуснати коници има в резервати в Пол-
ша, Холандия, Белгия, Франция, Германия, Великобритания и Лат-
вия. През септември м.г. в Източните Родопи, в района на  
с. Сбор, Крумовградско, в рамките на българо-холандския проект  
„Новото тракийско злато“ от Холандия бяха докарани дванай-
сет „възстановени“ тарпани. Според експерта по биоразно обра-
зие Стефан Аврамов „сега съществуващите възстановки на 
тарпана биха могли да играят същата екологична роля, каквато 
е играл той преди хилядолетия“ – да пасат на воля дивата рас-
тителност, да възраждат и поддържат природните екосисте-
ми. И да ни радват, разбира се. —Татяна Григорова

През април стадото на 
възстановените тарпани се увеличи 
с две кончета – мъжко и женско. До 
средата на май се очаква да се родят 
още две – доказателство за успеха 
на реинтродукцията на породата.

За конете и хората
■ Връзката на хората 
с конете започва преди 
хилядолетия, когато 
и едните, и другите са 
водили номадски живот и са 
еволюирали паралелно. 
■ Конят е един от най-
добрите приятели на 
човека – животно, което 
мнозина притежават и 
отглеждат единствено 
защото го обичат.
■ Волно препускащите коне 
са символ на свободния дух. 
Така ги възприемат дори и 
хората, които никога не са 
яздили кон.
■ Конете от порода коник 
са свикнали с човешката 
близост – качество, 
наследено от фермерските 
коне, по което се различават 
от другия си прародител, 
тарпана – буен и неподдаващ 
се на дресировка.
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