
�

Lietuvos sunkiųjų arklių naujos linijos potencialių pradininkų atranka pagal fenotipin-

ISSN 1�92-6144
Gyvulininkystė: Mokslo darbai. 2006. 48. p. �–15

UDK 636.1.082

LIETUVOS SUNKIŲJŲ ARKLIŲ NAUJOS LINIJOS POTENCIALIŲ 
PRADININKŲ ATRANKA PAGAL FENOTIPINIUS POŽYMIUS

Rūta Šveistienė

Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutas,
R. Žebenkos 12, LT-82317 Baisogala, Radviliškio r., el. paštas: rutasv@mail.lt

Gauta 2006-11-02; priimta spausdinti 2006-12-04

SANTRAUKA

Lietuvos sunkiųjų arklių veislės heterozigotiškumui praplėsti būtina panaudoti visą 
turimą arklių genetinį potencialą, įvertinant naujos linijos formavimui atrenkamus 
eržilus, siekiant sustabdyti Lietuvos sunkiųjų arklių veislės genealoginės struktūros 
nykimą. Pagal paruoštą ekspedicijų planą buvo surinkti duomenys apie arklių kilmę, 
atrenkami tipingi arkliai, matuojami ir atliekamas kompleksinis jų vertinimas. 
 Išanalizavus Gandro 0697 linijos palikuonių genealogiją nustatyta, kad yra penkios 
kartos, todėl šių arklių genealoginę grupę galima vertinti kaip atskirą ir savarankišką 
liniją.
 Palikuonių genealoginė analizė rodo, kad 30% veislinių arklių yra gauti taikant 
giminingą poravimą. Vidutinis šių arklių inbrydingo laipsnis – 6,6 %. Dabartiniai 
Gandro 0697 linijos eržilai yra pageidaujamo tipo ir eksterjero. Atrinkti tipingi eržilai 
bus įtraukti į bendrą Lietuvos sunkiųjų arklių veisimo programą. Siūloma šios grupės 
arklius veisti uždarų populiacijų metodu, išsaugant genealoginę struktūrą.
	 Raktažodžiai: arkliai, kartos, eksterjeras, koreliacija, inbrydingas

ĮVADAS

 Žemės ūkio gyvūnų nacionaliniai genetiniai ištekliai – tai naminiai gyvūnai, kurių 
išskirtiniai paveldimi požymiai susiformavę Lietuvoje, turi selekcinę ekonominę, moks
linę, ekologinę, kultūrinę, istorinę svarbą Lietuvos respublikai ir yra svarbi pasaulinės 
žemės ūkio įvairovės ir visos biologinės įvairovės dalis. Vienas iš prioritetinių Lietuvos 
arklininkystės uždavinių yra išsaugoti vietines arklių veisles nuo visiško išnykimo. Gy
vulių veislė – tai tam tikroje teritorijoje išvesta reikiamo skaitlingumo gyvulių grupė, 
turinti tinkamą genealoginę struktūrą, bendrą kilmę ir pasižyminti tik jai būdingomis 
konsoliduotomis eksterjero, konstitucijos, produktyvumo ir kt. savybėmis, pastoviai 
perduodamomis iš kartos į kartą. Mažesnio skaitlingumo gyvulių grupė, turinti bendrą 
kilmę, panašų eksterjerą ir produktyvumą, vadinama veisline grupe ar linija [21, 22]. 
Kuriant tipą ar liniją veislės viduje, reikia turėti patvirtintą planą, kuriame būtų nuro
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dytas darbo laikotarpis ir vietovė, kuriamo tipo priežastis ir tikslas, tam tikrų veislių 
ir veisimo metodų panaudojimas, numatomas skaitlingumas ir genealoginė struktūra, 
laukiamos naujai sukurto tipo produktyvumo ir kitos ūkiškai naudingos savybės. 
 XX amžiuje dėl žemės ir miškų ūkio mechanizacijos sumažėjo vietinių arklių 
skaičius ir padidėjo inbrydingas [1, 2]. 2003 m. rengtų ekspedicijų metu buvo nu
statytas linijų susiaurėjimas, rasta daug naujai besiformuojančios Lietuvos sunkiųjų 
arklių Gandro 0697 – Žaibo IV 01868 linijos atstovų. Didžiausias suaugusių eržilų 
(43,3%) ir kumelių (45,3%) skaičius priklauso Marso 01252 linijai. Jai priklauso 
31,7% eržilų ir 36,6% kumelių. Veisimas šeimomis nebevyksta visiškai. Pagal efek
tyvios populiacijos skaičių (Ne) Lietuvos sunkiųjų arklių veislė 2001 m. atsidūrė 
pavojaus kategorijoje (Ne=115) [8,11]. Lietuvos sunkieji arkliai 1963 m. pripažinti 
savarankiška veisle. Iš turėtų 12 Lietuvos sunkiųjų veislės arklių genealoginių linijų 
2001 m. buvo 3 linijos (Valeto 290, Vikro 72, Artojo 02188) jau buvo išnykusios, 
o dar 7 (LinksmoBelldin 5130, Noro 20, Stursko 562, Karaliaus 5242, Lizo 0463, 
Bijūno 0150 ir Stripo 0992) – atsidūrusios ties išnykimo riba (likę tik1–3 eržilai) 
[6]. Šiuo metu žinomos kilmės ir įvertintų Lietuvos sunkiųjų veislės eržilų yra 38, 
tačiau 2003 m. licencijuoti buvo tiktai penki. Efektyvios populiacijos dydžiui suma
žėjus žemiau 50, heterozigotiškumas sumažėja daugiau nei 1% [7]. Heterozigotišku
mui praplėsti būtina panaudoti visą turimą arklių genetinį potencialą. Todėl mūsų 
darbo tikslas buvo įvertinti naujos linijos formavimui atrenkamus eržilus, siekiant 
sustabdyti Lietuvos sunkiųjų arklių veislės genealoginės struktūros nykimą. 

TYRIMŲ SĄLYGOS IR METODAI

Darbas atliktas 2004–2006 m. Tyrimų medžiaga – Lietuvos sunkiųjų arklių veislės 
eržilai ir kumelės. Pagal paruoštą ekspedicijų planą buvo surinkti pirminiai 14 
rajonų duomenys apie arklių kilmę. Remiantis arklių dokumentacija, VĮ KVPIC 
programos „Žirgas“ duomenimis ir kraujo tyrimais, buvo atliekama arklių kilmės 
analizė ir sudaromos genealoginės schemos. Kilmės lentelėje vertinamos keturios 
protėvių kartos, inbrydingas skaičiuojamas pagal Šaporužą, t.y. nustatomas protėvių 
eilių skaičius, kuris skiria bendrą protėvį nuo vertinamo gyvulio [22]. Tikslesnis 
inbrydingo laipsnis skaičiuojamas pagal D. Kislovskio modifikuotą S. Raito for
mulę [19]. Aprašyti prie motinų esantys kumeliukai. Ekspedicijų metu atrinkti 
tipingi arkliai, kurie buvo matuojami ir kompleksiškai vertinimi pagal 2002 m. 
patvirtintas Lietuvos vietinių arklių veislių vertinimo taisykles [14], atlikti keturi 
kūno matavimai. Aukštis ties gogu, įstrižas liemens ilgis matuotas Lydtino laz
da, krūtinės apimtis, plaštakos apimtis – centimetrine juostele. Iš kūno matmenų 
išvesti formato, masyvumo ir kaulingumo indeksai, paskaičiuoti koreliacijos ir 
determinacijos koeficientai. Duomenys apdoroti statistiškai [9, 10].
 Naujos linijos arklių grupei apibūdinti duomenų analizė buvo atlikta remiantis FAO 
organizacijos veislių vertinimo sistema [15], kur populiacijos dydis ir jos kitimas yra 
lemiamas faktorius apibrėžiant populiacijos pažeidžiamumą ir veiksmų reikalingumą 
specialios populiacijos išsaugojimui. Populiacijos dydį apskaičiavome tokiomis išraiš
komis: bendru veislinių gyvulių skaičiumi (su prieaugliu), bendru suaugusių veislinių 
eržilų ir kumelių skaičiumi (naudojamų veisimui), efektyviu populiacijos dydžiu [4]. 
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Efektyvios populiacijos dydis apskaičiuotas pagal formulę:

Ne =  kur:
Nm – veisiamų eržilų skaičius;
Nf – veislinių kumelių skaičius [19].

TYRIMŲ REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS

Remiantis genealogija, buvo nustatyta Lietuvos sunkiųjų arklių veislės Gandro 0697 
– Žaibo IV 01868 linijos arklių priklausomybė atskiroms veislinėms grupėms (1 len
telė).
 Pagal Valstybinės arklių kilmės knygos duomenis [18], 1946–1947 metais Lietuvos 
vietinės kumelės buvo kergiamos su dažniausiai iš Švedijos atvežtais Ardėnų veislės 

 Palikuonių skaičius kartose Eržilai (n) Kumelės (n) Bendras skaičius
 Number of progeny in generation Stallions (n) Mares (n) Total

 I 1 – 1 

 II 1� 2 15 

 III 2� 29 52 

 IV 31 56 87 

 V 181 272 453

 VI 18 22 40 

eržilais. Todėl tuo metu dauguma arklių turėjo po 3/4 ir 7/8 ardėnų arklių kraujo 
laipsnio. Tuo metu auginamų Ardėnų veislės eržilų ūgis buvo 150–165 cm, plaštakos 
apimtis – 24–26 cm, kumelių ūgis – 148–160 cm, plaštakos apimtis – 22,5–24 cm. 
Mėgstamiausia spalva buvo sarta. Tuometinėje Lietuvoje didžiausią pasisekimą tarp 
valstiečių turėjo vidutinio ūgio, žemakojai, energingi, žvalūs, gerų judesių arkliai.
 Palyginus eržilų kūno matmenų duomenis skirtingose kartose (2 lentelė), matome, 
kad II–III kartos skirtumai yra labai maži ir statistiškai nepatikimi. Bet jau ketvirtos 
kartos palikuonys ryškiai skiriasi nuo antrosios kartos palikuonių. IV kartos eržilai yra 
3 cm aukštesni, ilgesni ir turi platesnę krūtinę negu II kartos arkliai. Šie skirtumai 
yra statistiškai patikimi (P < 0,01; P < 0,025; P < 0,05). Skirtumai tarp II ir V kartos 
palikuonių yra labai nedideli ir statistiškai nepatikimi. 
 Palyginę kumelių kūno matmenų duomenis (3 lentelė) matome, kad II, IV ir V 
kartos skiriasi labai nežymiai. Galime teigti, kad analizuojamos linijos kumelių tipas 
ir kūno matmenų išsivystymas yra gana konsoliduotas.
 Šiuo metu mūsų analizuojamos arklių linijos žinomas pradininkas eržilas Gandras 
0697 įrašytas į 1948 metų Valstybinės arklių kilmės knygos I tomo II Ardėnų veis
lės eržilų skyrių. Eržilas gandras 0697 gimė 1940 m., bėros spalvos. Į kilmės knygą 

1 lentelė. Analizuojamų Lietuvos sunkiųjų arklių veislės Gandro 0697 linijos palikuonių 
pasiskirstymas kartomis
Table 1. Distribution of Gandras 0697 line progeny by generations
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įrašytas kaip mišrūnas su 3/4 Ardėnų veislės arklių kraujo laipsniu. Šio eržilo kūno 
matmenys buvo tokie: aukštis ties gogu – 160 cm, įstrižas liemens ilgis – 169 cm, 
krūtinės apimtis – 195 cm, plaštakos apimtis – 24 cm. Jo kilmė ir tipingumas įvertin
tas 7, kūno matmenys – 8, eksterjeras – 6 balais ir priskirtas I klasei. Pagrindinis šio 
eržilo palikuonis buvo eržilas Žaibas IV 01868, gimęs 1956 metais, sartos spalvos. 
14 šio eržilo palikuonių yra įtraukta į kilmės knygas.
 Tirtose zonose išanalizavę Lietuvos sunkiųjų arklių kilmę, galime teigti, kad eržilo 
Gandro 0697 palikuonis eržilas Žaibas IV 01868 (I karta) paliko nemažai veislei nau
dojamų palikuonių. Šio eržilo kūno matmenys buvo tokie: aukštis ties gogu – 157 
cm, įstrižas liemens ilgis – 164 cm, krūtinės apimtis – 201 cm, plaštakos apimtis 

  Aukštis  Kūno  Krūtinės  Plaštakos   Vertinimai
 Karta ties gogu  ilgis  apimtis  apimtis   Estimation
 Generation cm cm cm cm Kilmė  Kūno  Ekster
  Withers  Body  Chest  Cannon  ir tipas matmenys jeras
  height,  length,  girth,  bone  Origin  Body mea Exterior
  cm cm cm girth, cm and tipe surements 

 I n 1 1 1 1 1 1 1 
  X 157,0 164,0 201,0 22,5 7,0 8,0 7,0 
  n 14 14 14 14 14 14 14 
 II X 159,5 165,7 204,6 23,6 7,6 8,3 7,7 
  ∂ 2,35 3,14 3,46 0,49 0,54 0,73 0,83 
  Cv 1,47 1,9 1,7 2,1 6,8 8,8 10,7 
  n 15 15 15 15 15 15 15 
 III X 159,5 165,7 205,1 23,4 8,0 8,0 8,0 
  ∂ 3,91 4,77 6,99 0,72 0,8 1,06 0,75 
  Cv 2,45 2,88 3,41 3,11 10,56 13,36 9,45 
  n 28 27 28 28 28 28 27 
 IV X 162,4 168,4 208,6 23,96 7,89 8,57 7,89 
  ∂ 3,12 3,95 7,88 0,90 0,42 0,74 0,42 
  Cv 1,92 2,35 3,78 3,76 5,27 8,65 5,37 
  n 10 10 10 10 10 10 9 
 V X 160,4 165,8 204,8 23,75 8,3 8,3 8,11 
  ∂ 3,89 4,15 6,92 0,79 0,483 0,83 0,6 
  Cv 2,43 2,51 3,38 3,35 5,82 9,92 7,41 

2 lentelė. Lietuvos sunkiųjų arklių veislės Gandro 0697 linijos eržilų kūno matmenys ir 
įvertinimas
Table 2. Body measurements and estimation for Gandro 0697 line stallions of Lithuanian 
Heavy Draught breed

– 22,5 cm. Pagal kūno matmenis Žaibo IV 01868 palikuonys (II karta) buvo žemesni, 
trumpesni ir mažesnio kaulingumo (2 ir 5 lentelės) už linijos pradininką. Tačiau pagal 
eksterjero vertinimo duomenis matome, kad šio eržilo palikuonys yra geresnių kūno 
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formų negu pats linijos pradininkas. 
 Pagrindinis antros kartos atstovas buvo eržilas Tušas 421, gimęs 1970 metais Šilu
tės rajone, SP akcinėje bendrovėje „Nemuno žirgynas“. Jis buvo įvertintas elito klase, 
jo aukštis ties gogu 160 cm, kūno ilgis – 167 cm, krūtinės apimtis – 206 cm, plašta
kos apimtis – 24,0 cm. Eržilo Tušo 421 formato indeksas buvo 104%, kaulingumas 

  Aukštis  Kūno  Krūtinės  Plaštakos   Vertinimai
 Karta ties gogu  ilgis  apimtis  apimtis   Estimation
 Generation cm cm cm cm Kilmė  Kūno  Ekster
  Withers  Body  Chest  Cannon  ir tipas matmenys jeras
  height,  length,  girth,  bone  Origin  Body mea Exterior
  cm cm cm girth, cm and tipe surements 

 II n 1 1 1 1 1 1 1 
  X 160 168 204 23,5 7 9 5 
  n 21 21 21 21 22 22 22 
 III X 158,3 165,5 202,3 22,8 8,14 8,0 7,73 
  ∂ 4,30 3,4 11,42 0,83 0,47 1,27 0,45 
  Cv 2,72 2,05 5,65 3,63 5,75 15,91 5,9 
  n 4� 4� 4� 4� �1 �1 �1 
 IV X 161,07 166,2 207,1 23,3 7,9 8,7 7,5 
  ∂ 4,45 4,67 7,99 0,71 0,24 1,03 0,62 
  Cv 2,76 2,81 3,86 3,06 3,15 11,93 8,27 
  n 64 58 64 64 47 47 47 
 V X 158,8 164,8 202,1 22,9 7,8 7,96 7,36 
  ∂ 4,38 4,57 9,88 0,97 0,70 0,97 0,84 
  Cv 2,76 2,78 4,89 4,23 8,96 12,28 11,48 

3 lentelė. Lietuvos Sunkiųjų arklių veislės Gandro 0697–Žaibo IV 01868 linijos kumelių 
kūno matmenys ir įvertinimas
Table 3. Body measurements and estimation for Gandro 0697 line mares of Lithuanian 
Heavy Draught breed

– 14,3%. Šis eržilas paliko 19 kumelaičių ir 16 eržiliukų. Todėl vertindami III kartą 
matome, kad Tušas 421 ženkliai pagerino šios kartos eksterjerines savybes. Tačiau 
formato ir kaulingumo indeksai buvo didesni nei jo palikuonių (5 lentelė).
 Trečios kartos pagrindinis atstovas yra eržilas Beržas 466, gimęs 1975 metais, bėros 
spalvos. Šio eržilo kūno matmenys buvo tokie: 16417220523,0 cm, įvertintas elito 
klase (9;8;9 balai). Taip pat labai plačiai buvo naudojami tokie III kartos eržilai, kaip 
Žibintas 435, palikęs 33 palikuonis, Židinys 578 ir Žvangutis 590, palikę po 6 palikuo
nis. Šiuo metu plačiausiai yra naudojamas Žuvinto 588 palikuonis Papartis 600. Šio 
eržilo aukštis ties gogu – 160 cm, kūno ilgis – 166 cm, krūtinės apimtis – 207 cm, 
plaštakos apimtis – 23 cm. Įvertintas elito klase. Jis palikęs 86 palikuonis. Nemažai 
palikuonių yra gauta ir nuo eržilo Židinio 578 trečios kartos palikuonio Perlo 626, 
kuris turi 29 palikuonis. Šios kartos eržilai buvo aukštesni nei linijos pradininkas, jų 
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palikuonių (eržilų ir kumelių) aukščio ties gogu vidurkis pakilo iki 162,4 cm eržilų ir 
161 cm – kumelių.
 Kitas III kartos atstovas – Žuvintas 588, gimęs 1980 metais. Jo kūno matmenys 
yra atitinkamai – 162, 175, 201 ir 24 cm. Eksterjeras įvertintas 9 balais. Šio eržilo 
palikuonių Lamanšo 493 ir Paparčio 600 palikuonys gali būti linijos tęsėjai. Šių eržilų 
konstitucija per puri, todėl jiems reikėtų parinkti tvirto kūno sudėjimo kumeles.
 Eržilo Žuvinto 588 brolis eržilas Žibintas 435, įvertintas 8 balais už eksterjerą, 
buvo 166 cm aukščio ir 23,5 cm plaštakos apimties. Jo kaulingumo indeksas buvo 
per mažas. Tačiau jo palikuonių, šiuo metu plačiai naudojamų veisimui, kaulingumo 
indeksas yra didesnis, toks, kokio reikia dabartiniams Lietuvos sunkiesiems arkliams, 
t.y. 15–16.
 Vienas iš IV kartos atstovų yra eržilas Linas 621, gimęs 1986 metais. Jo kūno mat
menys yra tokie: aukštis ties gogu – 169 cm, įstrižas liemens ilgis – 174 cm, krūtinės 
apimtis – 214 cm ir plaštakos apimtis – 24,5 cm. Jo eksterjeras įvertintas 8 balais. Šis 
eržilas šiuo metu turi du potencialius kilmės tęsėjus, t.y. eržilus Larį Rg 1170ir Planą 
Rg 1013. Šie eržilai dar jauni, tačiau po kompleksinio įvertinimo 2 metų amžiuje yra 
surinkę elito klasei reikiamą 80 balų skaičių.
 Apskaičiavę kūno matmenų koreliacijos koeficientus (4 lentelė) matome, kad tei
giama ir patikima (P < 0,001) koreliacija yra tarp eržilų aukščio ties gogu ir įstrižo 
liemens ilgio. Krūtinės apimties ir plaštakos apimties ryšys yra teigiamas ir gana di
delis (P < 0,001).
 Iš pateiktų kūno matmenų koreliacinių ryšių rodiklių matome, kad selekcinėje pro
gramoje remtis vien koreliaciniais ryšiais yra netikslinga, nes koreliacijos koeficiento 
dydis svyruoja nuo 0,07 iki 0,92. Nors koreliacijos dydis tarp aukščio ties gogu ir 
liemens ilgio yra labai didelis (0,85) ir patikimas (P < 0,001), tačiau siūloma selekciją 
atlikti, remiantis keliais požymiais. Panašios išvados pateiktos ir Orlovo ristūnų selek
cinėje programoje [24] bei apskaičiavus genetinę koreliaciją jojamiesiems arkliams 
[16].
 Sąvokos, vartojamos požymių ryšiui pagal koreliacijos koeficientą, tikslios reikšmės 

 Kūno    Kūno ilgis  Krūtinės apimtis  Plaštakos apimtis 
 matmenys Kartos n cm cm cm
 Body measure Generation  Body length,  Chest girth,  Cannon bone 
 ment   cm cm girth, cm
 1 2 3 4 5 6

  II 14 r = 0,76***** r = 0,73***** r = 0,016
    r2 = 0,58 r2 = 0,5 r2 = 0,0028
 Aukštis ties gogu  III 15 r = 0,87 r = 0,41 r = 0,36
 cm   r2 = 0,76 r2 = 0,17 r2 = 0,13
 Withers height,  IV 27 r = 0,63 r = 0,42 r = 0,35
 cm   r2 = 0,39 r2 = 0,17 r2 = 0,12

4 lentelė. Gandro 0697 linijos palikuonių (eržilų) pagrindinių kūno matmenų tarpusavio 
ryšys (r – koreliacijos koeficientas ir r2 – determinacijos koeficientas)
Table 4. Correlation (r-correlation coefficient and r2–determination coefficient) between 
main body measurements of offspring’s (stallions) Gandro 0697 line 
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4 lentelė. (tęsinys)
Table 4. (continue)

 1 2 3 4 5 6

  V 31 r = 0,92***** r = 0,66***** r = 0, 53
    r2 = 0,82 r2 = 0,37 r2 = 0,29 

  II 14 – r = 0,369 r = 0,304
     r2 = 0,13 r2 = 0,092
  III 15 – r = 0,27 r = 0,384
     r2 = 0,07 r2 = 0,14
 Kūno ilgis cm IV 28 – r = 0,412 r = 0,07
 Body lenght, cm    r2 = 0,17 r2 = 0,0062 
     r = 0,63* r = 0,44
  V 10 – r2 = 0,39 r2 = 0,19 

  II 14 – – r = 0,34*****
      r2 = 0,12 
 Krūtinės apimtis III 15 – – r = 0,71*****
 cm     r2 = 0,51 
 Chest girth, cm IV 28 – – r = 0,5****
      r2 = 0,29 
  V 10 – – r = 0,67*****
      r2 = 0,45

     *P < 0,05; **P < 0,025; ***P < 0,01; ****P < 0,005; *****P < 0,001. 

neturi. Tikslesnę prasmę suteikia determinacijos koeficientas (4 lentelė), kuris apskai
čiuotas Gandro 0697 linijos arklių aukščio ties gogu didėjimo priklausomybei nuo 
kitų požymių nustatyti. Didelis determinacijos koeficientas nustatytas tarp aukščio ties 
gogu bei liemens ilgio. Šie rodikliai rodo proporcijas, pagal kurias galima teigti, kad 
mūsų atlikto tyrimo atveju net 80% aukščio ties gogu didėjimas gali būti paaiškintas 
įstrižo liemens ilgio ir 45% plaštakos apimties didėjimu, o likusieji 20–55% – dėl kitų 
priežasčių.
 Yra nustatyta, kad nuo arklio eksterjero labai priklauso darbinės savybės [17]. 
Vertinant arklio eksterjerą, žiūrima, kad jis būtų harmoningas, kad atskiros kūno 
dalys būtų proporcingai išsivysčiusios ir atitiktų arklio tipą bei jo stambumą. Tai ge
riausiai galima pastebėti lyginant vienos kūno dalies matmenis su kitos kūno dalies 
matmenimis, t.y. kai išvedame indeksus (5 lentelė). Dabartinių Gandro 0697 linijos 
atstovų formato indeksas yra 103,3 eržilų ir 103,8 – kumelių. Jis parodo santykinį 
liemens išsivystymą, lyginant su arklio aukščiu. Jojamųjų arklių formato indeksas yra 
100–103%, sunkiasvorių – 106,3%. Palyginę formato indeksus matome, kad Gandro 
0697 linijos arklių formato indeksai yra lengvo tipo. Tai rodo, jog šių arklių aukščio 
ties gogu ir liemens ilgio santykis nėra visiškai tinkamas darbiniams – važiuojamojo 
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tipo arkliams, kuriems reikalingas žingsnis ir risčia su didele traukiamąja jėga. Todėl 
atrenkant ir parenkant šios linijos eržilus ir kumeles, reikia vykdyti selekciją į ilgesnio 
korpuso arklius.
 Masyvumo indeksas, kaip ir formato, labai priklauso nuo laikymo sąlygų ir arklio 
išsivystymo. Iš jo galima spręsti apie arklio jėgą ir darbingumą. Dabartinių Gandro 
0697 linijos arklių vidutinis masyvumo indeksas yra 128% – eržilų ir 127% – kumelių. 
Daugumos arklių, eržilų jis yra mažesnis, kumelių – didesnis. Pagal E.J. Borisenko 
duomenis [21], lengvo tipo arklių masyvumo indeksas yra 113,5, sunkaus – 129,5. 
Palyginę šiuos duomenis, matome, kad Gandro 0697 palikuonių masyvumo indeksas 
sunkiesiems arkliams yra pakankamas. Toks indeksas nulemia gerą traukiamąją jėgą.
 Kaulingumo indeksas apibūdina santykinį arklio skeleto kaulo išsivystymą. Gandro 
0697 kaulingumo indeksas yra 14,9% eržilų ir 14,4% – kumelių. Pagal E.J. Borisenko 
duomenis [21], lengvo tipo arklių – 12,2%, sunkaus tipo arklių – 14,0–16,2%. Palyginę 
šiuos duomenis matome, kad Gandro 0697 palikuonys yra sausos tvirtos konstituci
jos.
 Atlikus Lietuvos sunkiųjų arklių Gandro linijos arklių kilmės analizę nustatyta, kad 

 Kartos  Formato indeksas Masyvumo indeksas Kaulingumo indeksas
 Generations  Extension indices Massiveness indices Boniness indices 

   % & % & % & 
 I n 1 - 1 - 1 - 
  X 104,0 - 128,0 - 14,3 - 
  n 14 1 14 1 14 1 
 II X 103,0 105,0 123,48 121,43 14,25 13,98 
  ∂ 1,28  2,49  0,45  
  Cv 1,24  2,02  3,18  
  n 15 21 15 21 15 21 
 III X 103,88 104,58 128,57 127,75 14,69 14,41 
  ∂ 1,46 2,21 4,23 5,18 0,46 0,44 
  Cv 1,41 2,12 3,3 4,06 3,16 3,10 
  n 27 43 28 43 28 43 
 IV X 103,73 103,2 128,5 128,62 14,76 14,50 
  ∂ 1,96 1,25 4,4 3,96 0,53 0,5 
  Cv 1,9 1,21 3,46 3,08 3,6 3,48 
  n 10 58 31 64 31 64 
 V X 103,3 103,76 128,0 127,2 14,86 14,4 
  ∂ 0,99 1,37 3,7 4,77 0,53 0,56 
  Cv 0,96 1,33 2,9 3,75 3,54 3,89 

5 lentelė. Lietuvos sunkiųjų arklių veislės Gandro 0697–Žaibo IV 01868 linijos eržilų ir 
kumelių indeksai
Table 5. Body measurements indices for Gandro 0697 line mares and stallions of Lithu-
anian Heavy Draught breed 
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minėti arkliai veisiami grynuoju veisimu. Yra nustatyta, kad rėmimasis vien efektyvaus 
dydžio priklausomybe nuo inbrydingo didėjimo vienoje konkrečioje kartoje nėra labai 
patikimas parametras genetiniam variabiliškumui apibūdinti [20]. Todėl apskaičiuoti 
inbrydingo svyravimai atskirose kartose. Analizuodami penkių kartų veislinių arklių 
kilmę matome, kad giminingo veisimo būdu buvo gauti 77 arkliai, vidutinis inbrydingo 
laipsnis – 6,6%. Eržilų inbrydingo laipsnis svyruoja nuo 3,1 iki 2,5%, kumelių – nuo 
0,8 iki 25,8% pagal S.Wright‘ą. Negiminingo poravimo metodu buvo gauti 78 eržilai 
ir 100 kumelių. Gandro linijos kūrimo metu sėkmingai naudotas saikingas, o kartais 
ir artimas inbrydingas, poruojant kumeles su vertingiausiais eržilais. Dažniausiai pasi
taikantis inbrydingas buvo į eržilą Tušą.
 Apskaičiavę inbrydingo laipsnį atskirose kartose (6 lentelė) matome, kad antro
je kartoje tik 6% visų arklių buvo gauti giminingo veisimo būdu. Trečioje kartoje 
– 10,8% gauti giminingo veisimo būdu. Ketvirtoje kartoje giminingo veisimo būdu 
buvo gauta 21,1% arklių. Penktoje kartoje net 47% arklių gauta, naudojant giminingą 
veisimą. Genealoginė analizė rodo, kad 63% V kartos eržilų buvo gauti negiminingo 
veisimo būdu, o 37% – giminingo. Vidutinis inbrydingo laipsnis buvo 2,8% (III–III, 
IV–IV kartose). Tačiau tik 46% kumelių yra gautos negiminingo veisimo būdu. 64% 
kumelių gauta saikingo giminingo poravimo būdu. Vidutinis inbrydingo laipsnis buvo 
3,1% (II–II, III–III ir IV–IV kartose). 

    Kumelės   Eržilai Stallions 
    Mares

 Kartos
 Generations
 
  

 I – – – – 1 – 1 –

 II 1 – 1 – 14 1 13 3,1

 III 22 4 18 1,95 15 – 15 –

 IV 43 11 32 9,23 28 4 24 8,57

 V 101 52 49 4,8 31 5 26 12,48

6 lentelė. Gandro 0697 linijos palikuonių vidutinis inbrydingo laipsnis (pagal S. Raitą) 
Table 6. Average inbreeding degree of Gandro 0697 line (by S. Wright)
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 Nustačius panašų inbrydingo laipsnį stambiųjų žemaitukų arklių veislėje [12], o 
senojo tipo žemaitukų veislėje net du kartus didesnį inbrydingo laipsnį [5] negu Lie
tuvos sunkiųjų arklių Gandro linijos arklių, inbredinės depresijos pasireiškimo požy
mių šiose veislėse nepastebėta. Inbrydingo laipsnis yra svarbus populiacijos genetinis 
požymis, nes turi įtakos heterozigotiškumo ir genetinio kintamumo mažėjimui, todėl 
veisiant gyvūnus stengiamasi išvengti inbrydingo laipsnio didėjimo [3]. Tačiau hete
rozigotiškumo sumažėjimas leidžia konsoliduoti norimas savybes. Arkliai nėra tokie 
jautrūs giminingam poravimui, ir, siekiant konsoliduoti genealoginę Gandro liniją į 
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naują zootechninę liniją, vertėtų naudoti saikingą inbrydingą (F=0,8–3,1%), tuo ban
dant sukaupti Lietuvoje buvusių geriausių eržilų savybes.
 Gandro 0697 linijos arkliai buvo veisiami tik individualaus parinkimo būdu, nesi
laikant jokio veisimo plano. Dažnai veislės viduje sutinkamos grupės ar linijos, kurios 
sukryžminamos viena su kita dėl geografinės padėties. Esant tokiai genealogijai, nepa
stebėta inbredinės depresijos pasireiškimo požymių. Dabartiniai šios linijos eržilai yra 
pageidaujamo tipo, kūno matmenų ir pakankamai gero eksterjero, todėl panaudojus IV 
ar V kartos kumeles ir pritaikius linijinį ar grupių veisimą, galima būtų Gandro 0697 
veislinių arklių grupę konsoliduoti kaip atskirą zootechninę liniją.
 Kadangi Gandro 0697 linijos arklių populiacija pagal efektyvios populiacijos dydį 
yra (Ne) 50,3, ją galima būtų veisti savyje, siekiant kiekvienoje ateinančioje kartoje 
gauti geros kokybės (elito klasės) pakaitinius eržilus ir užtikrinti linijos fenotipines 
savybes.

  Eržilai  Veislinės  Veisliniai  Visi   Efektyvios 
  reproduk kumelės palikuonys veisliniai  populiacijos 
 Arklių grupės toriai   arkliai skaičius (Ne)
 Group of horses Breeding  Breeding  Breeding  Total of  Effective 
  stallions mares offspring breeding  population 
     horses size (Ne)

 Lietuvos sunkiųjų 
 arklių populiacija
 Population of  47 239 252 538 157,1
 Lithuanian Heavy 
 Draught 
 Gandro 0697 linija
 Gandro 0697 line  15 78 79 172 50,3

8 lentelė. Lietuvos sunkiųjų arklių veislės arklių populiacijos dydis 2004 metais
Table 8. Population size of Lithuanian Heavy Draught horse in 2004

 Gandro linijos selekcinės programos tikslas turėtų būti šio tipo arklių konsoli
dacija, panaudojant geriausius, tipiškiausius eržilus ir kumeles. Kiekvienoje linijoje 
(giminingoje grupėje) gerinami kokie nors požymiai. Vėliau, taikant linijų krosus, šie 
linijų požymiai virsta į grupinius privalomus linijos, o po kiek laiko – vyraujančius 
veislės požymius. Selekcinio darbo su šia linija pagrindas turėtų būti veisimas uždarų 
populiacijų metodu. Laikantis poravimo taisyklių, ir mažose populiacijose inbrydingo 
didėjimas nėra tiesiogiai susijęs su populiacijos dydžiu, bet priklauso nuo veisimo 
schemos, kurios tikslas palaikyti populiacijos genealoginę struktūrą. Jeigu bandoje (ar 
veislinių arklių grupėje) yra 4 genealoginės linijos ir 4 genealoginės šeimos, tai per 
12 metų inbrydingo koeficientas pasiekia 6,2%, ir toliau didėja labai nežymiai [13].
 Taikant veisimą uždarų populiacijų metodu, siekiant konsoliduoti linijas ir išvengti 
giminingo veisimo pasekmių, siūloma Gandro 0697 linijos arklius veisti pagal paprastą 
schemą t.y.: 4 genealoginės eržilų grupės ir 4 genealoginės kumelių grupės, sudaran
čios 1 zootechninę liniją. Ši struktūra yra būtina normaliam linijos egzistavimui, su
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teikiant galimybę ją gerinti. Darbas tokioje bandoje turi vykti iš karto su dviejų kartų 
arkliais: motinine karta ir dukterine karta. Pirmoji karta veisiama tol, kol gaunamas 
pakankamas skaičius pageidaujamo tipo naujos kartos arklių, kurie turi būti veisiami 
„savyje“, rotaciniu būdu poruojant 4 eržilų linijas ir 4 kumelių šeimas. Labai vertingi 
eržilai, kurių savybes norima įtvirtinti veislėje, gali būti panaudoti ir kitoje dukterinėje 
kartoje. 
 Kadangi Gandro 0697 linija yra pakankamai skaitlinga, jai priklausančias kume
les galima suskirstyti į giminingas grupes, o eržilus į genealogines linijas. Į veisimo 
schemą įtraukiant giminingus eržilus, reikia atitolinti giminingumą, tinkamai parenkant 
kumeles. Pagal šią schemą žirgai gali būti veisiami iki 2014 metų, nebijant inbredinės 
depresijos.

IŠVADOS

1. Išanalizavę Gandro 0697 linijos palikuonių genealogiją matome, kad jau dabar turime 
įvertintų arklių net penkiose kartose, todėl galima šio eržilo palikuonių genealoginę 
grupę įvertinti kaip atskirą ir savarankišką liniją.

2. Penkių kartų veislinių arklių genealoginė analizė rodo, kad 30% veislinių arklių yra 
gauti, taikant giminingą poravimą. Vidutinis šių arklių inbrydingo laipsnis – 6,6%.

3. Dabartiniai Gandro 0697 linijos eržilai yra pageidaujamo tipo ir eksterjero. Trū
kumas – mažas formato indeksas.

4. Siūloma šios grupės arklius veisti uždarų populiacijų metodu, išsaugant genea
loginę struktūrą.

5. Saugant Lietuvos sunkiųjų arklių veislę, toliau juos veisti grynuoju veisimu.
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All available genetic potential of horses should be used to widen the heterozygosis of the Lit
huanian Heavy Draught horse breed. Therefore, the aim of our investigation was to evaluate 
the stallions chosen for the development of the new line in order to stop the disappearing of 
the genealogical structure of the Lithuanian Heavy Draught breed. According to the expedition 
plans, the data on horse parentage have been collected, typical horses found and assessed by 
measuring and complex evaluating.
 The genealogical analysis of Gandras 0697 line progeny indicated that there might be 
found five generations and, thus, the genealogical group of these horses may be looked upon 
as a separate and individual line. The genealogical analysis of the progeny shows that 30% of 
breeding horses were obtained by inbreeding, the average inbreeding coefficient being 6.6%. 
The stallions of Gandras 0697 line are of a desirable type and body conformation. The selec
ted typical stallions will be included in the general programme for Lithuanian Heavy Draught 
horse breeding. It is suggested to breed the horses by circular mating scheme, thus preserving 
their genealogical structure.
 Key words: horses, generations, body measurements, correlation, inbreeding
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Резюме

Для расширения гетерозиготности лошадей породы литовский тяжеловоз, целе
сообразно использовать весь генетический потенциал имеющихся лошадей. 
Поэтому целью нашей работы явилось оценить жеребцов, отобранных для 
формирования новых линий, и тем самим остановить сужение генеалогической 
структуры породы. во время экспедиций по заранее подготовленному плану бы
ли собраны сведения о происхождении лошадей, отобраны наиболее типичные 
особи, которые измерены и проведена их комплексная оценка.
 По итогам анализа, в генеалогии жеребца Гандрас 0697 найдено пять поколений 
потомков, поэтому эту генеалогическую группу лошадей можно оценивать как 
отдельную и самостоятельную линию. Генеалогический анализ указывает на то, 
что 30% породистых лошадей получено от родственного спаривания, и средняя 
степень инбридинга у них равна 6,6%. Жеребцы нынешнего поколения линии 
Гандрас 0697 – желаемого типа и экстерьера. Отобранные типичные жеребцы 
будут включены в племенную программу породы лошадей литовский тяжеловоз. 

 2Автор для переписки. Тел. +370 612 14095, email: rutasv@lgi.lt 


