Svenska Shirehästföreningen –
Rasinformation

SHIREHÄSTEN
är en stor kallblodig arbetshäst som härstammar från England och räknas som
världens största hästras. Shirehästen utvecklades ur destrierhästen, en stor medeltida
krigshästras. Efter Andra världskriget minskade efterfrågan på arbetshästar, som en
följd av ökad mekaniseringen av samhället. Shiren kom att fortsätta användas av de
stora bryggerierna för att dra sina ölvagnar i reklamkampanjer vilket bidrag till rasens
bevarande. Shirens kraft och uthållighet gör den till en idealisk draghäst men används
idag också inom ridsporten. Den anses vara mycket sund och härdig. Huvudet är
medelstort med något konvex nosrygg. Pannan är bred och ögonen stora med ett
fromt uttryck. Öronen är små, och den långa välvda halsen sitter på breda bogar.
Shirehästen har en mycket kompakt kropp, en bred och välbyggd rygg, en kraftig
bakdel och ett sluttande kors. Benen är torra och hårda. Hovskägget är rakt, rikligt
och silkeslent. Färgen är övervägande mörkbrun och brun, men även svart och
skimmel. Mankhöjden ligger i regel mellan 170 och 195 cm.

CLYDESDALEHÄSTEN
Clydesdale är en hästras som ursprungligen kommer ifrån Skottland. Mankhöjden är
mellan 163 och 173 cm men många exemplar kan överstiga höjden och vikten kan
nå över ett ton. Clydesdale är en tung kallblodshäst som lämpar sig som drag- och
gårdshäst men används idag liksom Shiren även inom ridsporten. Clydesdalen
används även på vissa platser fortfarande som bryggarhäst och som
timmertransportör. Rasen är känd för fina rörelser och pompösa kraftfulla hållning
med hög rörelseförmåga som ger denna draghäst en härlig elegans. Den moderna
Clydesdalehästen är lite mindre än de första exemplaren och har nu en klart fixerad
standard. Hovar och ben är några av rasens bästa egenskaper. De är sunda, tåliga och
starka. Benen ser ganska långa ut, vilket inte är karaktäristiskt hos kallblodshästar.
Benen har ett rikligt hovskägg som inte får vara för grovt. Huvudet på Clydesdalen
är lite tungt och grovt med en rak profil och vita tecken gillas mycket. De populäraste
Clydesdalehästarna är de som har stora vita tecken på benen och ovanligt nog på
magen.

