GOTTHARD
O Patinho Feio de Hannover
HANOVERIANO - TORDILHO
Nasc.1949 em Achthöfen – Alemanha
Morte em 1978 - Amselhof Walle, Alemanha
Altura: 1,66 m
Criador: Criador: Richard Kords
Estações onde serviu: Beverstedt em 1953, Langen de 1954 a 1955, Celle de
1956 a 1959, Hänigsen 1960, Wilstedt 1961, Hänigsen novamente de 1962 a
1977, Amselhof Walle em 1978.
Filhos Aprovados Garanhões: Goldberg, Gold Dollar, Graf Gotthard Z,
Goldfinger, Gottschalk, Gottlob, Geronimo, Goldcup, Goldan, Goya, Gajus,
Goldpilz, Goldstern, Greenhorn, Gottwalt, Goldstein, Gottward, Gepard,
Gardestern I + II, Gardehusar, Gardekürassier, Gardeulan I + II, Gardeoffizier,
Gotha, Golden Miller, Godehard, Genius, Genever, Gin Tonic, Gold Ferdl,
Goldlöwe, Goldschläger Z, Gottram
Gotthard foi realmente um dos grandes. Por 7 anos foi o líder das estatísticas
de salto na Alemanha – e sua influência continua até os dias de hoje. Ainda
hoje, 20 anos após sua morte, GOTTHARD é o sinônimo do cavalo de salto
Hannoveriano.
Ele produziu inúmeros saltadores internacionais, como Goya, Goldika,
Gonzales, Galipolis, Queensway Big Q, Goldfink, Golden Gate, Graf Sieno and
Graf 2. Seu filho GENEVER é o pai de GENIUS (Campeão da Copa do Mundo
1992) e outro filho, GOLDPILZ é pai do Internacional GAMON (John Whitaker).
A progênie de GOTTHARD é maravilhosamente dotada para salto, mas são
animais em geral um pouco “presos” em sua movimentação e pouco
talentosos para Adestramento. Os descendentes de GOTTHARD também
tendem a ter problemas em obstáculos que envolvam água (rios e buracos).
Essa característica aparece com relativa freqüência em sua linhagem. Outro
ponto que se deve levar em consideração é que os cavalos da linhagem de
GOTTHARD são mais tardios em desenvolvimento e seu modelo final é
estabilizado após os 6 anos de idade.
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GOTTHARD era um filho de GOLDFISCH II. GOLDFISCH II (1939-1958) era um
garanhão negro, de 1,69m, que foi pai de nove garanhões licenciados, sendo
ainda avô de outro Chefe de Raça de Hannover – o garanhão GRANDE, por
seu filho GRAF. GOLDFISCH II descende de um garanhão PSI (Puro Sangue
Inglês) do século XIX, GOLDSCHAUM, da linha de GOLDSCHLÄGER I (1909).
Interessante notar, que este garanhão possuía duas vezes em seu pedigree
materno a presença da égua POCAHONTAS, a égua mais antiga conhecida a
possuir em duplicidade o X-factor – o gene do coração grande do garanhão
Chefe de Raça PSI ECLIPSE, que é responsável por excelente aptidão
desportiva em seus descendentes, gene este passado exclusivamente através
da linha materna.

Figura: GOLDFISCH II
Até os meados dos anos 70, esta linhagem era numericamente pequena, mas
hoje em dia é responsável por uma das mais importantes linhas de saltadores
via seus descendentes GOTTHARD, GRANDE e GRANNUS. GOLDFISCH II pode
ser encontrado nos pedigrees de 23 dos Top-100 garanhões de salto dos anos
90, com alta incidência de inbreeding sobre ele entre saltadores internacionais
desta época.
GOLDFISCH II é o fundador da famosa linha “G” da criação Hannoveriana e
tem a reputação de produzir cavalos bonitos e de boa movimentação, apesar
de nenhum de seus filhos ter uma conformação excepcional. GRAF, pai de
GRANDE, era um alazão bastante pequeno e um pouco “empastado” e
GOTTHARD definitivamente não era o mais elegante dos cavalos. A linha “G”
tende a produzir cavalos com grande aporte muscular e garupas um pouco
planas demais, mas com enorme habilidade atlética.

Figura: GRAF, irmão de GOTTHARD e pai de GRANDE
Na linha materna, GOTTHARD descende da linha Árabe Shagya de AMURATH –
a mesma linha materna de outro garanhão produtor de saltadores, no caso
em Holstein, o garanhão RAMZES. ( mais sobre a raça Shagya vide link:
http://porforadaspistas.com.br/vitrine/2008/297.asp )

Figura: GOTTHARD em 1960

GOTTHARD foi aprovado em 1951, em uma época Pós-Guerra, onde grande
número de animais de qualidade havia morrido ou foram levados da
Alemanha como espólio de guerra, obrigando assim os Haras Estatais a
escolherem seus reprodutores dentro dos animais que acabaram disponíveis
na época, mesmo que não fossem exatamente os modelos mais ideais. Esta foi
a razão pela qual um cavalo com o tipo de GOTTHARD na época de sua
aprovação conseguiu permissão para cobrir. Basicamente ele foi aceito por
ser um filho de GOLDFISCH II, que gozava de boa reputação na época.
O grande criador Werner Schockemöhle descreve GOTTHARD como “sortudo”
por ter sido aceito com pontuação mínima como garanhão em Celle. Nas
palavras de Schockemöhle: “Naquela época GOTTHARD não estava
realmente pronto. Parecia fraco e sem expressão – não tinha suas espáduas
suficientemente desenvolvidas e tampouco o formato de seu pescoço estava
definido. Ninguém poderia adivinhar o quão adorável e expressivo ele se
tornaria 10 anos depois. O GOTTHARD completamente amadurecido de anos
depois impressionava pela grande expressividade, por suas espáduas perfeitas
e um pescoço atrativo. Até mesmo sua cabeça, antes considerada muito feia,
havia se equilibrado, apesar das ganachas excessivamente fortes, herdadas
de seus ancestrais de linhagem Árabe. Sua cabeça era limpa e seca, com
testa larga e olhos grandes e expressivos. Sua garupa poderia ter sido um
pouco mais inclinada e mais longa – outra influência da raça árabe. Seus
posteriores no geral eram muito bons, mas deve-se admitir que seus jarretes,
mais especificamente, poderiam ter sido melhores.”
Quando foi aprovado, GOTTHARD não foi particularmente popular entre os
criadores. Parecia um cavalo muito curto, insignificante e atarracado. No
Haras de Hänigsen acabou cobrindo todo tipo de égua, inclusive éguas
norueguesas pesadas e éguas de tração. De 1956 a 1960 ele não foi utilizado
por ninguém. Esse desprezo continuou até uma filha sua, GOLDIKA 3 (filha de
uma égua da raça Mecklenburg, sem papel...) iniciar sua sensacional carreira
de saltadora com Gert Wiltfang. Depois deste produto espetacular, o “patinho
feio” GOTTHARD virou cisne, começou a atrair a atenção dos criadores e
eventualmente produziu mais de 50 cavalos de nível internacional como:
Gonzales 3 (Lutz Merkel), Galipolis (Gerd Wiltfang), Gonzales 18 (Georg
Ahlmann), Queensway Big Q (Harvey Smith), Goldfink 10 (Gary Gillespie),
Golden Gate 4 (Otto Becker), Graf Sieno (Ulrich Meyer zu Bexten), Genius 2 e
Goya 12 (ambos Fritz Ligges), Girl 2 (Bernd Kuwertz), Gerry 2 (Jürgen Ernst)
Godehard (Franke Sloothak) e Gotthardsen . O Haras de Hänigsen se tornou o
centro da criação de cavalos de salto em Hannover.

Figura: GOTTHARDSEN
Em 1975, foi publicada a lista dos garanhões TOP de salto e lá estava o nome
de GOTTHARD em 1º lugar, com 398 filhos em competição de alto nível, que
somaram premiações de mais de 2 milhões de Marcos.
Levou algum tempo para que os filhos garanhões aprovados de GOTTHARD
aparecessem. Nas aprovações a comissão dos Juízes geralmente dava a seus
filhos o benefício da dúvida, arredondando os escores para que seus filhos
fossem aprovados, uma vez que a qualidade de salto de GOTTHARD
suplantava outros defeitos de movimento ou conformação e sabia-se que os
seus filhos eram tardios no que se refere ao desenvolvimento físico pleno. Isto
foi realidade principalmente com relação à produção do final da vida de
GOTTHARD, onde em função de sua fertilidade muito reduzida e
impressionante produção de saltadores internacionais, um número razoável de
filhos inteiros de GOTTHARD foram aprovados em um momento de pânico de
última hora, apenas por serem seus filhos, sem serem garanhões no pleno
sentido da palavra.
Com relação à sua produção; durante seu tempo de glória ele produziu 34
garanhões licenciados.
Seu primeiro e sem dúvida o melhor de seus filhos foi o garanhão tordilho
GOLDBERG, que cobriu na Westfalia, mas faleceu após apenas quatro
temporadas de monta. Nesta época ele produziu inúmeros cavalos de esporte
de muita qualidade. Outro GOTTHARD, GOTTSCHALK tem 4 filhos aprovados
garanhões. Mais um garanhão de boa influência na criação Westfalen foi
GOLD DOLLAR. Este garanhão está bem presente nas linhas maternas da raça
Brasileira de Hipismo, uma vez que muitas filhas suas foram importadas para o
Brasil nos anos 80.

Figura: GEPARD
Na região de Hannover, sem dúvida o garanhão GARDESTERN I foi o de maior
influência, produzindo excelentes saltadores (GIPSY LADY/Hugo Simon) e três
filhos aprovados em Celle: GIMPEL, GLODFASAN e GLUECKSTERN; sendo
Glueckstern o mais interessante.
Em 1989 GLUECKSTERN teve 4 filhos
aprovados.
Ainda na área Hannoveriana, GOTTHARD deixou: GARDESTERN II, GARDEULAN I
e II, GARDEOFFIZZIER, o bom GENEVER (pai de GINA GINELLI e de Bökmann’s
GENIUS),
GERONIMO, GOLDLOWE, GARDEHUSAR, GARDEKURASSIER, GIN
TONIC, GOLDSTEIN, GOLDSCHLAGER, GOYA pai de GAJUS – Campeão Alemão
7 anos 1982 (Franz Steiner) e é bisavô materno dos famosos: GRAF GRANNUS,
FOR PLEASURE e L’ARC DE TRIOMPHE.

Figura: GARDESTERN I
GEPARD, GOLDPILZ, GOLDSTERN e GODEHARD foram garanhões privados,
filhos de GOTTHARD extensivamente utilizados na criação Oldenburguer e

tiveram excelente produção nesta raça. GODEHARD saltou em alto nível é avô
materno do bom garanhão LANDOR S. Mesmo notando que a linha
GOTTHARD não é exatamente dotada para o Adestramento, GOLDSTERN
produziu dois garanhões interessantes desta disciplina: o belíssimo GOING FOR
GOLD e o negro GLORIEUX, Campeão Alemão de 1988, que hoje é
considerado excelente reprodutor para movimentação e tipo.

Figura: GODEHARD em provas internacionais
Na Bélgica, o principal filho de GOTTHARD utilizado foi o conhecido
GOLDFISCH de LAUZELLE. Este garanhão foi extensivamente utilizado em um
nick com a linha do garanhão FLUGEL VAN LA ROCHE e produziu muitos
cavalos de salto de nível superior. Com outras linhagens Belgas ele produziu
muitas fêmeas de grande substância e boa capacidade de salto. O mesmo
Haras de LAUZELLE possuía GOLDSPRING DE LAUZELLE, outro filho de GOTTHARD
que também produziu bem na Bélgica, notadamente quando cruzado com
filhas de WIDUKIN DE LAUZELLE. GOLDSPRING é pai do bom DONBITO VAN DE
HELLE e RADJAH.

FIGURA: GENEVER
A criação Zangersheide também utilizou bastante a linha de GOTTHARD. Leon
Melchior, àquela época ainda tinha sua criação vinculada a Hannover,
registrando seus animais lá. Muito lhe agradava o “nick” ALMÉ x GOTTHARD,
onde ele obteve grande número de animais desportivos de qualidade, como
ATHLET Z. Um garanhão bastante em voga nesta época foi GRAF GOTTHARD Z,
que é pai de três garanhões “Z” bem conhecidos: GRAF DAGOBERT Z (pai de
GRAF SPONECK e GRAF LEHNDORFF), GOLIATH Z e GRAF FACKEL Z. GOLIATH Z é
avô do participante de Copa do Mundo GOLDFEVER. Melchior utilizou ainda o
bom GOLDBERG antes de sua morte, mantendo algumas fêmeas desse
garanhão em seu plantel.

Figura: GOLDFEVER e Ludger Beerbaum – Copa do Mundo.

GOTTHARD foi também um bom padreador de fêmeas, tendo produzido 26
éguas Premiadas pelo Estado e no salto é avô materno de animais do nível
dos garanhões: VOLTAIRE (KWPN) Chefe de Raça, o Holsteiner ATHLET e o
Westfalen GENERAL I . Também é avô materno do cavalo Campeão da Copa
do Mundo “The Natural” e está presente na linha feminina do Chefe de Raça
GRANNUS e do bom garanhão GRUNDSTEIN. A égua GERALDA (por
GOTTHARD) é aqui no Brasil conhecida por ser a mãe do garanhão ALMÉ STAR
(Haras Agromen). Esta égua produziu ainda um cavalo de nível internacional:
ALPHA D. Outra égua GOTTHARD importante em termos de criação do BH é a
égua GOTIK, mãe dos garanhões Oldenburguer FIRST GOTTHARD,
FURSTENSTOLZ, FURSTENGOLD e RINCON FURIOSO, todos por FURIOSO II.
RINCON FURIOSO cobriu na Argentina e no Brasil (Haras Agromen).

Figura: First Gotthard – mãe GOTTHARD (irmão inteiro de RINCON FURIOSO)

Figura: O Chefe de raça KWPN VOLTAIRE (mãe GOTTHARD)

A fertilidade de GOTTHARD declinou bastante ao final de sua vida, chegando
ao ponto dele não obter nenhuma prenhez positiva em sua última temporada
de cobertura (1997). Nesta época ele foi levado para gozar de sua
aposentadoria no conhecido Haras Amselhof Walle. As poucas tentativas de
cobertura que ocorreram lá também resultaram improdutivas e a partir daí sua
condição física começou a deteriorar progressivamente. Com a idade de 29
anos, Gotthard foi eutanasiado com um tiro na cabeça.
Em retrospecto, percebe-se que os criadores não utilizaram o genótipo de
Gotthard da melhor maneira. A percepção de que GOTTHARD precisava de
éguas mais quentes e com bom aporte de sangue PSI demorou a ser
percebida pelos criadores e quando foi notada, ficou apenas naquela
geração. As filhas de GOTTHARD também precisavam ser cobertas por
garanhões com sangue quente e grande disposição para o esporte, mas
muitas éguas foram cobertas com garanhões de boa qualidade de salto, de
tipo mais grosseiro e de temperamento linfático, o que não acarretou bons
resultados porque os produtos acabavam fisicamente pesados e indolentes
apesar da grande capacidade de salto, não apresentando boa
montabilidade.
Abaixo está uma lista bastante atual de cavalos de esporte internacionais que
descendem de GOTTHARD em linha baixa ou alta até a 4ª geração:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apricot D (1984) ZwB, Medalha de Prata Olimpíada por Equipe
Bonita (1989) Rhineland, Campeão Europeu por Equipe
Butterfly Flip (1991) SWB, Vice Campeão Mundial por Equipe, Bronze
Olímpico por Equipe
Corrada (1989) Old, Campeão Europeu por Equipe
Curtis (1995) Holst, Campeão Mundial por Equipe
Denizen (1984) Han, Salto Top-10 Mundial
Finesse (1987) KWPN, Salto Top-10 Mundial
For Pleasure (1986) Han, 2 medalhas ouro Olimpíada por Equipe, Top-10
Mundial
Gammon (1977) Old, Vencedor do Calgary Grand Prix
Gazelle (1981) West, Vice Campeão Mundial por Equipe
Genius (1980) Han, Campeão Copa do Mundo individual, Medalha de
Prata Olimpiada por Equipe
Gipfelstürmer (1982) Han, Top-10 Mundial
Goldfever (1991) Han, Campeão Olimpico por equipe
Gran Corrado (1993) Old, Bronze Campeonato Europeu por Equipe
Grand Slam (1979) Old, Top-10 Mundial
Grannush (1979) Han, Top-10 Mundial
Lady Weingard (1987) Old, Campeão Mundial por Equipe
Landdame (1991) Han, vencedora Hamburg Derby
Mynta (1988) SWB, Vice-Campeão Mundial por Equipe
Portofino (1994) KWPN, Top-10 Mundial
Ramzes (1976) Holst, Bronze Olímpico por equipe
Royal Kaliber (1993) KWPN, Bronze Olímpico Individual
Ramzes (1976) Holstein, Bronze Olímpico por Equipe
Shutterfly (1993) Hanover, Vencedor de Copa do Mundo

•
•

The Natural (1977) Hanover, Vencedor Copa do Mundo, Medalha de
Ouro Olimpiada por Equipe
Top Gun (1982) Ouro Equipe Olimpica , Ouro Campeonato Europeu
Equipe

Para a criação de cavalos desportivos como um todo, GOTTHARD foi um
incrível golpe de sorte, porque se fosse em outra época que não o pós-guerra,
que levou a uma incrível escassez de material genético na criação alemã,
esse garanhão jamais teria sido aprovado e o mundo ficaria privado de uma
das mais importantes linhagens de salto do mundo. Entretanto é importante a
separação do joio do trigo na hora de escolher descendentes de GOTTHARD,
onde seus filhos aprovados até 1970 foram mais bem selecionados, mais bem
julgados e tinham mais qualidade do que muitos de seus irmãos aprovados ao
final da vida do Chefe de Raça.
*Adriana Busato é Médica Veterinária com Mestrado e Pós Graduação na UFPR, Professora Adjunta de
Equídeocultura PUC/PR, Diretora do Curso Superior Seqüencial de Ciências Eqüinas da PUC-PR, Juíza
Nacional da Associação Brasileira do Cavalo de Hipismo (ABCCH ), Proprietária do Haras FB, de criação
de cavalos da raça Brasileiro de Hipismo, sediado em Curitiba - PR e compete nas provas de salto
clássico na categoria Amador TOP. e-mail: haras_fb@harasfb.com.br
Consulte: www.harasfb.com.br
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