Svenska Kiger & Mustangföreningen –
Historia
Kigermustangen härstammar ursprungligen från de spanska hästarna som
conquistadorerna tog med över från Spanien till USA på 1500-talet. Många av
dessa hästar förvildades över århundraden och det naturliga urvalet har på så sätt
format dem så att de idag är extremt tåliga och friska.
BLM (Bureau of Land Management) ser till att antalet vilda hästar i USA är
någorlunda konstant. Därför gör de vart 3:e - 4:e år så kallade "round-ups", där
man fångar in ett överskott av hästar. Det var under en sådan round-up man 1976
fann ett antal hästar i sydöstra Oregon, alla med liknande primitiva färg och
teckning. En hingst och sex ston med ål, mörk man och svans. Ett sto var
musblackt, de andra var brunblacka/gulbruna. Ålen representerar en av de mest
primitiva tecken en häst kan ha. Den återfinns hos Tarpanen (den europeiska
vildhästen), Onagern (Asiatiskt hästdjur), Przewalski hästen (Ryska vildhästen)
och Sorraiahästen (en vild Spansk häst). Ålen var dessutom karaktäristisk för den
Spanska mustangen. DNA-tester gjordes och man fann ett nära släktskap med de
spanska hästarna som fördes över till USA några hundra år tidigare. Detta visade
att den blacka Spanska mustangen verkligen fanns kvar i sydöstra Oregon. Dessa
hästar fick återvända till Riddle Mtn. HMA (Horse Management Area).
Året därpå fann man 27 hästar med karaktäristik som påminde om den Spanska
mustangen i Beatty Butte. 7 st placerades i Riddle Mountain HMA och 20 i Kiger
HMA. Dessa hästar utgjorde de två första hjordarna av Kigermustanger.
Kigermustangen är således en väldigt ny ras som naturen har fått forma på egen
hand ända fram till 1977, då de första började fångas in. Fortfarande lever det ett
hundratal vilda Kigermustanger i Riddle Mountain och Kiger HMA under
kontroll av BLM.
Resultatet...
Steen's Mountains vildmarker i sydöstra Oregon där Kigermustangerna lever är
känt för sina extrema väderförhållanden. Detta klimat har under lång tid format
otroligt tuffa hästar som klarar allt från tryckande hetta till isande kyla. Genetiska
svagheter såsom mottaglighet för sjukdomar, eller svaga ben och sköra hovar har
genom århundraden gallrats bort och Kigermustangen är idag känd för att vara en
mycket frisk hästras med hårda hovar och ben starka som stål.

Kigermustangen har en otrolig uthållighet och är mycket intelligent. Den har en
mycket låg vilopuls och återhämtar sig snabbt, i naturen är det ett måste för
överlevnad. Det är inte ovanligt att den i vilt tillstånd vandrar tiotals mil per dag
på torr eller frusen mark med lite eller inget vatten för att söka föda och samtidigt
upprätthålla en god fysik.
De moderna Kigermustangerna har bibehållit karaktärsdragen från sina förfäder.
De hästar som conquistadorerna valde att ta med över till USA ansågs vara de
bästa i sitt slag på den tiden. Efter några hundra år i frihet har naturen sedan format
denna häst till den enastående legend den är idag.
http://www.skim.nu/historia.html

