
Islanninhevonen ´´issikka´´ 

Issikoita on jalostettu täysin puhtaana lähes tuhat vuotta ja harva rotu on yhtä 

puhdas kuin islanninhevonen. Vuodesta 930 lähtien niihin ei ole sekoittunut muita 

rotuja, koska muiden hevosten maahantuonti Islantiin kiellettiin. Myöskään maasta 

vietyä hevosta ei saa enää tuoda takaisin. 

Issikka kuuluu maailman vanhimpiin hevosrotuihin. 

Islanninhevonen on tavallisesti terve ja pitkäikäinen. Se on normaalisti vielä 30-

vuotiaana terve.  

Islannissa rotu on arvostettu ja tarpeellinen eläin. Ennen kuin autot tulivat issikka oli 

ainoa kulkuneuvo ja vieläkin ihmiset ratsastavat issikoilla ja samalla paimentavat 

lampaita.  

Islanninhevosia sanotaan hevosiksi vaikka kokonsa (122-142 cm) perusteella ne 

ovatkin poneja. 

Islannissa ne laiduntava puolivilleinä laumoina ja ne selviävät ankaristakin talvista. 

Vaikka islanninhevoset ovatkin pienikokoisia niin ne ovat hyvin vahvoja ja siksi ne 

ovat mainioita vaellus- ja maastoratsuja. Etenkin Islannissa kasvaneet hevoset ovat 

tottuneet liikkumaan ympäri vuoden vaihtelevassa ja hankalassa maastossa ja ovat 

erityisen varmajalkaisia ja maastovarmoja ja jaksavat kantaa aikuisratsastajaa. 

Luonteeltaan issikoita pidetään tasaisena ja helppona käsitellä, se on myös 

laumakasvatuksen tuoma ominaisuus. Ne ovat erityisen sosiaalisia hevosia, ja sen 

vuoksi niitä ei pidä jättää yksin vaan niillä pitäisi olla aina seurana muita hevosia. 

Niillä on kuitenkin yksilökohtaisia luonne-eroja, aivan kuin muilla hevosroduilla. 

Osa hevosista on herkkiä ja eteenpäinpyrkiviä, jota rodun jalostuskin tavoittelee, osa 

on taas rauhallisia. Joskin issikan vahva temperamentti voi haastaa aloittelevan 

ratsastajan. 

Islanninhevosia koulutetaan myöhemmin kuin muita hevosrotuja. Normaalisti 

hevosia koulutetaan 2-3 vuotiaana, mutta issikoita koulutetaan 4-5 vuoden iässä 

Tavallisesti hevosia pidetään täysikasvuisina 4-6 vuotiaana, mutta islanninhevoset 

ovat täysikasvuisia vasta 7-8 vuotiaana.  

Muista hevosista poiketen islanninhevosilla on viisi askellaijia . 

Normaalin käynnin, ravin ja laukan lisäksi töltti ja passi. 



Islanninhevosilla on yleensä tölttiin ja mahdollisesti myös passiin vahvat  luontaiset 

taipumukset, ja ne liikkuvat näissä askellajeissa varsasta saakka myös vapaana 

ollessaan. 

Kaikki islanninhevoset eivät kuitenkaan osaa näitä askellajeja lainkaan tai sitten ne 

osaavat vain töltin. 

Töltti: Töltti on nelitahtinen, tasainen askellaji, jossa hevosen jalat liikkuvat samassa 

järjestyksessä kuin käynnissä. Takajalat astuvat hyvin alle ja etujalkojen liike on 

korkea. Tölttiä kulkiessa hevonen pitää päätään korkealla. 

(Video töltistä http://www.youtube.com/watch?v=-7rWeWymJDw)  

Passi: Passi on kaksitahtinen askellaji, jossa saman puolen jalat ovat maassa yhtä 

aikaa. Välissä on liitovaihe. Passissa hevonen voi kulkea nopeammin kuin laukassa. 

Passi on tölttiä harvinaisempi. 

(Video passista http://www.youtube.com/watch?v=LPqA8eSI864) 

Jalostustoiveena on melko kevytrakenteinen, atleettinen islanninhevonen, jolla on 

vahva ja notkea runko. Rakenteeltaan hevosten tulisi olla mahdollisimman hyvin 

askellajiratsastukseen sopivia ja ryhdikkäitä. 

Pää on hienopiirteinen, ylväs ja vireä vaikkakin suurehko. Pään ja kaulan 

liittymäkohta on paksu. Kaula on ryhdikäs, ylöskiinnittynyt, notkea, niskasta taipuisa, 

ja kaunismuotoinen. Jalat ovat hyvin vahvat, kaviot kovat eikä jalkavikoja yleensä 

esiinny. Takajalkojen lievää hajavarpaisuutta ei pidetä virheenä. 
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