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GYVI ŽEMAITUKAI – GYVA LIETUVA 

 

 
 

Laisvei išorinei ir vidinei pasiekti visuomet Lietuvoje buvo, yra ir bus reika-

lingi žirgai – mūsų žemaitukai, protėvių mums dovanota energija ir galia. Kol šie žir-

gai gyvi – gyva ir viltis, kad tauta suras kelius į Tiesą apie save. Tik ši Tiesa gali mus 

išlaisvinti. 
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PRATARMĖ 
 

Šią knygą skiriu savo tautai – labai senai, labai ištvermingai, labai kūrybingai 

– lietuvių tautai. Jos praeičiai – lenkiuosi, jos dabartimi – dalinuosi, jos ateičiai – ski-

riu meilę savo darbuose. 

Virš mūsų tautos, kaip ir jos simbolinio žirgo, vėl sklando išnykimo grėsmė. 

Kas gali sustabdyti tautos išsivaikščiojimą? Kas dar gali sutelkti tautą vienybei, apgi-

nant savo orumą, laisvę, vertybes, gyvenimo džiaugsmą? 

Prof. Liberto Klimkos žodžiais tariant: "Lietuvis, gilios praeities tautos atsto-

vas, gyvena tarsi dvejuose laikuose: istoriniame, įsukančiame kasdien į naujausių įvy-

kių sūkurį, ir archajiniame, kuris tarsi sustingęs ties tautos šaknimis, įsismelkęs į mū-

sų vidų per motinos lopšinę, močiutės pasakas, tėviškės gamtą ir visą kultūros pavel-

dą. Nuo tinkamo tų abiejų laikų santykio priklauso žmogaus vidinė darna ir pusiau-

svyra" [L. Klimka. Tautos metai, 2008]. 

Lietuva be žemaitukų, tai reikštų, kad neužilgo Lietuva – be lietuvių. Žemai-

tukai žirgai – tai mūsų tautinio tapatumo gyva apraiška. Juose kiekviena lietuvių karta 

kaupė savo meilės ir polėkio galią .Nenutrūkstama gija jie nuveda mus iki giliausių 

savasties klodų. Žemaitukų nykimas buvo ženklas, kad tauta nebegerbia savęs. Jų iš-

saugojimas ir gausėjimas rodytų tautos posūkį kūrybos ir meilės kryptimi. To reikia 

Lietuvai išlikti Juk rūpestis žemaitukais – tai pirmiausia pagarba sau, savo senoliams, 

protėviams, savo šaknims, Tėvynei. Tai savosios valstybės stiprinimas, rūpestis dėl 

jos ateities ir klestėjimo. 

"Tikrai norėčiau, kad ir po šimto metų (ir dar, ir dar po šimto) Lietuva būtų. 

Ne tik žemė, vardas, bet ir žmonės, kalba, tradicijos ... O kad visuomenė išliktų dau-

giau ar mažiau gyva ir sveika, kad ji pajėgtų augti ir tęsti save, turėtų bent pakenčia-

mai funkcionuoti pagrindinės jos saviraiškos formos – demokratinės, politinės, socia-

linės, demografinės, ūkinės, kultūrinės, pilietinės, dvasinės ... Pabrėžčiau: ir patrioti-

nės (nereiktų švilpti išgirdus šį žodį – be jo žmogaus gyvenimas tėvynėje netenka šak-

nų ir motyvacijos)" [J. Marcinkevičius. Baltoji knyga. 2008 m.]. Tik kurdami ir gerb-

dami savo tautą ir valstybę, jos praeitį, dabartį ir ateitį galime dovanoti visai žmonijai 

brangias ir reikalingas vertybes. 

Džiaugiuosi ir tuo džiaugsmu dalinuosi su Jumis, ką dar galiu matyti atsispin-

dint giliose žemaituko akyse, pajausti jo jautriame kvėpavime, nuklysti į svajonių šalį 

žemaituko šuolyje ... 
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ĮVADAS 
 

Lietuvoje nuo seno buvo palankios gamtinės sąlygos ir susiklosčiusios tradici-

jos gyvuliams auginti. Rašytiniuose šaltiniuose pirmiausia buvo minimi mūsų arkliai 

– žemaitukai. Galvijams ir kitiems gyvuliams buvo skiriama mažiau dėmesio. Tik nuo 

XIX a. antrosios pusės iš užaugintų gyvulių imta gaminti produktus rinkai. Imta rū-

pintis ne tik gyvulių skaičiumi, bet ir gerinti veisles. Vėliau Lietuvos žemės ūkis plė-

tojosi gyvulininkystės, pirmiausia pieno galvijininkystės, kiaulininkystės ir paukšti-

ninkystės, kryptimi [35]. 

Pirmieji istoriniai duomenys apie žemaitukus arklius fiksuojami archeologi-

niuose V–VI a. radiniuose. Kiti svarbūs įrodymai – lietuvių kalbos elementai, žodinė 

tradicija, mitologija, etninė kultūra. Trečia šaltinių kategorija – istorijos kronikos; 

ketvirtoji – rašytinė literatūra, kurioje aiškiai įvardijami arba pagal savybes aprašomi 

žemaitukų veislės arkliai. Penktoji – archyviniai dokumentai apie žemaitukų išsaugo-

jimą XIX a.; šeštoji – įvairių tyrėjų atliktų žemaitukų tyrimų medžiaga. Septintoji – 

visa kita publikuota medžiaga. 

Šiuo leidiniu, mieli skaitytojai, norima dar kartą paliudyti, kad žemaitukai, bū-

dami mūsų tautos istorijos ir kultūros reliktu, tebėra neįkainojamas Lietuvos turtas 

dvasine ir materialine prasmėmis bei unikali pasaulio bioįvairovės dalis. Žemaitukų 

veislė davė pradžią trakėnų veislei, Lietuvos sunkiųjų arklių veislei ir stambiajam že-

maituko tipui. Europos šalių FAO organizacijos konferencijoje žemaitukų veislė pri-

pažinta saugotina tarptautiniu mastu ir įtraukta į Pasaulio žemės ūkio gyvūnų katalogą 

[5; p. 7]. Kaip unikalus istorinis, etnokultūrinis paveldas žemaitukai turėtų būti įtrauk-

ti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Žemaitukai galėtų išryškinti ir kitus mūsų tau-

tos nematerialaus paveldo aspektus – papročius, tradicijas, ritualus, senuosius amatus 

ir kt. Šiuos žirgus turėtume matyti tautinių renginių, švenčių metu. Reiktų glaudesnio 

valstybinių ir visuomeninių institucijų bendradarbiavimo ir efektyvesnės žemės ūkio 

politikos ieškant naujų Lietuvos paveldo ir verslo populiarinimo formų. Tai galėtų 

būti tarptautinės parodos, žemaitukų pristatymas žaidynėse, pramoginėse šou progra-

mose, sporto varžybose. Tarpukario Lietuva plačiai naudojo žemaitukus valstybės 

reprezentacijai. 

Žemaitukai yra labai sena veislė, turinti unikalią genetinę struktūrą ir įspūdin-

gą istoriją, todėl jos išsaugojimas, beveik neturint analogų pasaulio arklininkystėje, 

tapo atsakingu, ne vien zootechninės, bet ir mokslinės reikšmės darbu. 1994 m. buvo 
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pradėta kurti ir įgyvendinti žemaitukų veislės išsaugojimo programa, 1998 m. pareng-

tas ir apgintas disertacinis darbas "Žemaitukų veislės arkliai ir priemonės jų genofon-

dui išsaugoti". Šiuose darbuose numatyta žemaitukų veisimo kryptis – universalaus 

ponių klasės žirgo tipas, t.y. senovinio žemaituko tipo išsaugojimas, remiantis palai-

komosios selekcijos principais. Ši veisimo kryptis pasirinkta neatsitiktinai, bet re-

miantis esamos populiacijos genetinių ir biologinių–ūkinių savybių tyrimais bei anks-

tesnės medžiagos apie žemaitukų veislę analize. Be to, buvo atkreiptas dėmesys ir į 

ateities perspektyvas. Civilizacijos pasekmių išvarginta visuomenė gręžiasi į gamtą. 

Domėjimasis poni klasės arklių veislėmis jau senokai jaučiamas Europos šalyse. To-

kio tipo pramogų ir sveikatingumo industrija plėsis ir mūsų šalyje.  

Tai, kad žemaitukai yra mažo ūgio ir universalaus darbingumo, nereiškia jų 

primityvumo. Atvirkščiai – tai yra jų privalumai. Būdami nereiklūs ir prisitaikantys 

prie įvairaus darbo bei sąlygų, žemaitukai niekada nepraranda savo reikšmės žmogui. 

1927 m. M. Kvašninas–Samarinas ir Z. Mockus rašė: "ištvermingas, nelepus, stiprus, 

sumanus, sveikas, darbštus, tarnaująs iki 30 metų amžiaus, tikęs ne per sunkius žemės 

ūkio įrankius traukti, greitas, galįs pavaduoti dar nebuvusį traukinį, automobilį, dary-

damas per dieną 80–100 km, žemaitukas savo šeimininko ne tik nebuvo ignoruoja-

mas, bet didžiai vertinamas". 

Žemaitukai nėra primityvi aborigeninė veislė, kaip apie ją buvo rašyta tarybi-

niais metais. Žemaitukai – labai sena kultūrinė Lietuvos žirgų veislė, kurioje glūdi per 

šimtmečius įkūnyti kilniausi mūsų protėvių siekiai. Lietuviai žemaitukams, o Europa 

Lietuvai lieka skolingi už tai, kad atrėmė didžiules mongolų ordas ir kitų priešų ant-

puolius. 

Tik nepažinę, neatradę žemaituko ir nesupratę jo esmės žmonės gali norėti jį 

sumenkinti. Mąstant ne apie vienadienį veislės "užkonservavimą" ir ne apie vienadie-

nį populiarumą, o apie ilgalaikę veislės ateitį, reikalingos ne tik žinios, bet ir selekci-

ninko intuicija bei gamtos dėsnių paisymas. Veislės išsaugojimui, ypač kai pradedama 

nuo tokios kritinės būklės, kokioje ne kartą buvo žemaitukai, reikalingos ne ambici-

jos, bet tinkamai parinktos ir įgyvendintos priemonės. Apie jas bus nemažai kalbama 

šiame leidinyje. 

Žmonijai įžengus į XXI amžių ekonominė, ekologinė, socialinė, politinė ir 

moralinė krizė gilėja. Ir dabar daugelis mokslininkų pripažįsta, kad jos nebus įmano-

ma išspręsti, jei neįvyks pokyčiai žmonių sąmonėje, vertybių suvokime, jei nesifor-
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muos iš esmės naujas požiūris į mus supančią aplinką, mokslo ir technikos pažangą, 

žmogaus dvasinio pasaulio ugdymą, įvairių kultūrų ir tradicijų išsaugojimą. Todėl 

svarbu ir net būtina sugrįžti prie prigimtinių ekologinės etikos principų ir jų diegimo 

jaunajai kartai, formuojant palankų aplinkai gyvenimo būdą. Laikmetis formuoja po-

reikį tautinio paveldo dalykus apjungti ir panaudoti mūsų kaimo bei visos valstybės 

plėtrai. Tai nereiškia žengimo atgal į praėjusią epochą, tai reiškia, kad žmonijos evo-

liucija galima tik išsaugant pamatines vertybes, t.y. susiderinant su Visatos ir gamtos 

dėsniais. 

Kadangi ekologinis ūkininkavimo būdas pačia savo prigimtimi byloja apie na-

tūralų, tausojantį ir pagarbų santykį į gyvąją ir negyvąją gamtą, todėl yra pati tinka-

miausia forma saugoti bei puoselėti savo tautos tradicijas ir vertybes. Antra vertus, 

pati ekologinio ūkininkavimo specifika prašosi parinkti tokias gyvūnų veisles, kurios 

būtų atsparios, nereiklios, gyvybingos ir gerai prisitaikiusios prie vietos sąlygų. Kiek-

vienas, norintis ekologiniame ūkyje auginti arklius, turėtų pagalvoti ne tik apie jų 

veislės ypatybes, bet ir apie panaudojimo galimybes. Čia nebus tinkamos specializuo-

tos veislės, kurių priežiūroje bus sunku apsieiti be ekologiniams ūkiams draudžiamų 

priedų, medikamentų ir pašarų. Auginant žemaitukus, atsiveria galimybės panaudoti 

juos įvairioms reikmėms, net vaikų ir jaunimo ugdymui, o taip pat neįgalių ar turinčių 

sveikatos problemų žmonių gydymui. 

Vaikų ir jaunimo užimtumo bei ugdymo centrai Lietuvos kaimo vietovėse dar 

naujas ir retas reiškinys. Tokių centrų paskirtis būtų ne tik kokybiškų žirginio sporto, 

sveikatingumo paslaugų teikimas, bet ir švietėjiškų interaktyvių veiklų diegimas, et-

nokultūros puoselėjimas ir pan. Ekologiškai mąstančių ir ūkininkaujančių žmonių pa-

šaukimas ne visada turėtų apsiriboti vien sveikos produkcijos gamyba, kurią šiuo 

laikmečiu nėra taip lengva realizuoti. Tokių centrų kūrimas kaimo vietovėse pasitar-

nautų kaip tautiškumo ir sveikos gyvensenos formavimo židiniai, kur mūsų atžalos 

gautų sveiką maistą, žinotų kaip jis išauginamas, turėtų galimybę tobulėti fiziniu ir 

dvasiniu aspektu. Didelę paklausą turėtų ir hipoterapijos (gydomojo jojimo) centrai, 

tačiau čia neužtenka ūkio subjektų iniciatyvos, – reikia parengti teisinę bazę, specia-

listus bei pačius žirgus. 

Tik apjungus tautinio paveldo dalykus, tradicijas, ekologišką požiūrį ir pro-

dukciją su jų esmės neiškreipiančiomis šiuolaikiniam gyvenimui pritaikytomis for-

momis ugdytume jau kitokį – ateities žmogų. Žmogų, pažįstantį ir gerbiantį istoriją, 



8 
 

gamtos, Visatos dėsnius bei gyvenantį darnoje su jais. Tuomet išnyktų mūsų prigim-

čiai svetimos agresijos apraiškos ne tik naujajame tautos herbe, bet ir visuomeniniame 

gyvenime. Juk lietuviai nuo seno žinomi kaip taiki, drąsi, aukštos dvasinės ir materia-

lios kultūros tauta. 
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1. ŽEMAITUKŲ VEISLĖS IR JOS PAVADINIMO KILMĖS HIPOTEZĖ  
 

Kada ir kokius laukinius arklius lietuvių protėviai prisijaukino – vietinius ar iš 

toliau atklydusius, mokslininkų nuomonės nesutampa. Dauguma tyrinėtojų pažymi, 

kad žemaitukų kilmė siekia dar priešistorinius laikus. Vieni mano, kad mūsų tautiečiai 

arklį prisijaukino dar Azijoje ir iš ten atsivedė į dabar gyvenamą teritoriją. Kiti tai 

neigia, tvirtindami, kad tik tuomet, kai Lietuvą iš visų pusių pradėjo puldinėti karingi 

kaimynai, lietuviai pažino gerąsias arklio savybes ir juos prisijaukino. 

Remiantis M. Gimbutienės [25, p. 259] nuomone, arkliai buvo prijaukinti tarp 

Rytų Ukrainos ir Šiaurės Kazachstano apie 5000 metų prieš Kristaus gimimą (t. y. 

5000 m. pr.m. e) ar net anksčiau prie miškų ir miškais apaugusių upių. Pažymima, kad 

ankstyviausių arklio kulto ir jo aukojimo radinių aptikta Volgos vidurupio regione. 

Apie tai kalba petroglifai – piešiniai, iškalti ant uolų. Tuose vaizdavimuose arkliai ne 

tik traukia žagrę, bet poromis įkinkyti į vežimą, veža saulę dangaus skliautu. Šį įvaiz-

dį galima rasti dar ir viduramžių Europos mene. Beje, lygiai taip aiškinami ir lietuviš-

kų namų kraigo puošmenys – žirgeliai. 

Prisijaukinusios žirgą indoeuropietiškos kilmės tautos lengvai pasklido po Eu-

roazijos platybes [Klimka, 353 p.]. Senosios Europos simboliuose arklio nebuvo, o 

indoeuropiečiams arklys – šventas dievų gyvulys. Kumelė – Aušros Deivė. Baltas ar-

ba pilkas arklys – Dangaus Dievas. Indoeuropiečių mitologijoje dievai vaizduojami 

raiti arba važiuoti. Arklio, kaip dieviško ir aukojamo gyvulio, kulto pėdsakų aptinka-

ma nuo V tūkstm. prieš Kristų pradžios. Jau nuo tada arkliai naudojami karuose. Žir-

gas, tolimų karinių išvykų bendražygis, buvo sudvasintas, priartintas prie žmogaus. 

Simonas Daukantas, pirmasis lietuvių istorikas, savo raštuose pažymi: "Tarp gyvulių 

baltas žirgas buvo Dievo gyvuliu vadinamas ir jam vienam teprivalus, ant kurio visų 

vyriausias kunigas tegalėjo joti; jei kas kitas būtų drįsęs tą daryti, tam tuojau būt ne-

laimė nutikusi". Šią žinią S. Daukantas buvo paėmęs iš vokiečių Kalavijuočių ordino 

kronikų. Galima ja tikėti, nes etimologiškai, savo kilme žodis "Dievas" siejamas su 

diena, taigi šviesa [Klimka, 353 p.]. 

Susiliejus senosios Europos ir kurganų kultūroms, indoeuropiečių atsivesti ar-

kliai tūkstančius metų buvo auginami Lietuvos teritorijoje. Būsima veislė formavosi 

kartu su lietuvių tauta ir viduramžiais išgarsėjo kaip viena geriausių pasaulyje kovinių 

arklių veislių – žemaitukai. Kadangi lietuviai ilgą laiką turėjo vienintelę arklių veislę, 

manome, kad todėl jos pavadinimas atsirado vėliau už pačią veislę ir yra kilęs nuo 
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Žemaitijos vietovardžio (šaknis žemait; jei būtų nuo žodžio žemas, būtų žemutis arba 

žemukas). Žemaitijos pavadinimas, kaip žinoma, yra kilęs nuo žemės, tuomet vadintos 

Žemaite, įvardijimo.Ir kaimyninių tautų ( lenkų, rusų ) kalbose žodžiai zmudzki kon, 

žmudka suprantami kaip žemaičių arklys, o zmudzin, žmudin – kaip žmogus žemaitis. 

Sprendžiant iš laukinių arklių paplitimo zonų, indoeuropiečiai buvo prijaukinę 

Rytų stepinį tarpaną, kuris vėliau sudarė Rytų arklio tipą. Vidurinės Azijos stepėse 

paplitę Prževalskio arkliai sudarė mongolišką arklio tipą, kuris nedidelėmis srovėmis 

galėjo prasiskverbti į Europą ir turėti šiokią tokią įtaką kultūrinio arklio istorijoje.  

Lyginant žemaitukus su kitomis senomis arklių veislėmis (Gotlando, Estijos, 

Lenkijos, Islandijos, Mongolijos, huculais ir kt.), matyti, kad žemaitukus jau žiloje 

senovėje veikė kryptinga, kūrybinga žmogaus įtaka. 

Lietuvių kalbos ir literatūros institutas 1985 m. taip apibūdina veislės pavadi-

nimą: "... arklių veislė lietuviškai nuo seno yra vadinama žemaitukais. Šis veislės pa-

vadinimas yra norminis, teikiamas "Dabartinės lietuvių kalbos žodyno", kur aiškina-

mas taip: žemaitukas – tam tikros (kilusios žemaičiuose) veislės nedidelis patvarus 

arklys. Terminas "žemaitukai" yra plačiai vartojamas lietuvių tarmėse ir raštuose. 

Keisti jį kartais vartojamu nusakomuoju junginiu žemaičių veislės arkliai netinka, nes 

šis junginys laikytinas žemaituko termino reikšmės paaiškinimu" [19; P. 26]. 

Iki šių dienų tyrinėtojai negali pateikti vienareikšmio ir aiškaus atsakymo į 

klausimą – kada, kur ir kokiomis aplinkybėmis užgimė lietuvių tauta? Todėl ir žemai-

tukų pradžių pradžios klausimas lieka atviras ateinančios kartos įvairių sričių moksli-

ninkams. 
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2. ŽIRGO VAIDMUO LIETUVIŲ ŽODINĖS TRADICIJOS KULTŪROJE 
 

2009 m. Lietuvos vardo paminėjimui rašytiniuose šaltiniuose – 1000 metų. 

Tačiau mes širdimi, prigimtimi jaučiame – esame iš kur kas toliau [R. Grigas, 2009]. 

Vienos iš seniausių mūsų proistorės pradžia – ledynmečio pabaiga, ledyno pasitrau-

kimas ir teritorijos prie Baltijos jūros išlaisvėjimas. Prof. S. Biziulevičiaus nuomone, 

mokslininkai linkę manyti, kad žmonės į Lietuvą galėjo atklysti poledyninio laikotar-

pio gale, t. y. 16000 m. prieš Kristaus gimimą. Informacijos apie šį laikotarpį mažai, 

todėl lietuvių mitologijos tyrinėtojai, remdamiesi pasakų, sakmių, padavimų ir legen-

dų motyvais, linkę manyti, jog Lietuvos žemėse gyvenę žmonės traukėsi nuo ledyno ir 

stebėjo šiuos gamtos reiškinius, palikdami sekančioms kartoms žodinį palikimą. Kas 

žino, mąsto prof. L. Klimka [39 p.], gal pasakos apie stiklo kalną ir yra atgarsis to le-

dynų įspūdžio. Jo manymu, per pastaruosius 2 milijonus metų ledynai nuo ašigalių 

slinko ir traukėsi 5 kartus, paskutinį kartą – prieš maždaug 12000 metų. Pirmieji žmo-

nės, apsigyvenę Lietuvos teritorijoje, galėjo matyti tirpstančio ledo kalnus [39 p.]. Ar-

cheologai (sud. A. Butrimas, E. Jovaiša. Lietuva iki Mindaugo) teigia, kad Lietuvos 

teritorijoje apsigyvenę  žmonės buvę tos pačios smegenų apimties, tų pačių smegenų 

neuroninių ryšių, mąstantys ir kultūrą kūrę žmonės, kaip ir mes dabar. Dar senajame 

akmens amžiuje jiems tekusi dalia prisitaikyti prie vis kintančių sąlygų. Tikslesnė in-

formacija randama tik apie poledyninio laikotarpio viduriniojo akmens amžiaus – me-

zolito žmonių gyvenimą. Šis laikotarpis tęsėsi maždaug 8000–5000 m. prieš Kristaus 

gimimą. To meto sodybose dar nerandama naminių gyvulių kaulų. Jie aptinkami ne-

olite – naujajame akmens amžiuje 4000–3000 m. prieš Kristų. Laikoma, kad lietuvių 

protėvių pagrindinis užsiėmimas jau nuo neolito laikų buvo žemdirbystė ir gyvulinin-

kystė. Atskirais laikotarpiais santykis tarp šių šakų įvairavęs [E. Šveistienė, 10 p.]. 

J. Basanavičius buvo vienas pirmųjų tyrinėtojų, remdamasis archeologiniais ir 

geologiniais duomenimis, aprašęs ledynų, vario ir žalvario laikotarpius Europoje, pa-

teikė daug žinių iš lietuvių pasakų ir dainų, kuriose gan dažnai minimi įvairūs vario, 

žalvario, sidabro bei aukso dirbiniai. Dainų žodžiais tariant, iš merginų žiedų berneliai 

"padkavus", pentinus patys kala. J. Basanavičiaus teigimu, "Lietuvoje jau apie 550–

400 m. prieš Kristų būta savitos ir gana aukšto išsivystymo laipsnio kultūros, su savo 

vietine žalvario pramone" [Archeologija, 21 p.]. 

Tacitas 98 m. po Kr. rašo [   ], kad germanai nelaiko garbingu dalyku užsiimti 

žemės ūkiu, nes gali tai pasiimti kaip grobį, o aisčiai (baltų protėviai) – sėslūs, geri 
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žemdirbiai. Iš pavienių baltų genčių formavosi lietuvių tauta ir valstybė, kurioje vyra-

vo žodžio ir simbolių kultūra, išpuoselėjusi turtingą kalbą, žodinę tradiciją – dainas, 

padavimus, sakmes ir kt. Pasaulio mokslininkai XIX a. viduryje nustatė, kad lietuvių 

kalba esanti artima indoeuropiečių prokalbei ir tiesiogiai susijusi su senąja kalba – 

sanskritu. Kalbininkai išskaičiuoja net kelis tūkstančius žodžių, paimtų tiesiai iš indo-

europiečių prokalbės. Savo formomis lietuvių kalba yra seniausia iš visų dabar esan-

čių pasaulyje kalbų. A. Meillet (Les Annales des nationalites, 1913, 5–6 Nr., 205 p.) 

rašo: "Tas, kuris nori žinoti, kaip indoeuropiečiai kalbėjo, tegu nuvyksta ir pasiklauso, 

kaip kalba lietuviai ūkininkai". Anot M. Bartninko [9, p. 7], tokios išvados įmanomos, 

tik turint mintyje trakų (pietų Balkanas) ir lietuvių etninę giminystę. Apie ją byloja ir 

senosios lietuvių liaudies dainos, kuriose minimas Dunojus Dunojėlis bei aptikti ben-

drų mūsų protėvių ir trakų dievų pėdsakai, laidojimo papročiai, tapatūs žodžiai, pava-

dinimai. Sprendžiant iš visko, ateiviai nuo Dunojaus įliejo lietuvių tautai labai senos ir 

labai tobulos kalbos, etninės kultūros, siekiančios indoeuropiečių praeitį, elementus. 

Apie lietuvių kalbos archajiškumą byloja jos veiksmažodinis pobūdis. Lietuvių saki-

niuose tarinys būtinas, iš ko sprendžiama, kad lietuviai buvo veiklūs žmonės [Klimka, 

63 p.].  

Adomas Mickevičius Paryžiuje 1843 m. skaitydamas paskaitą "Apie lietuvių 

tautą", kalbėjo: "Dera pažymėti vieną išskirtinę ypatybę, už kurią lietuviai nusipelno 

ypatingos pagarbos. Milžiniškuose jų liaudies dainų rinkiniuose nerasi nė vienos ne 

tik kad vulgarios, bet net nepadorios ar pernelyg laisvos. Ši kalba nepažįsta netgi 

storžieviškų arba šlykščių posakių. Turinti kažką iš pakilios, sakralinės žynių kalbos, 

ši kalba atmeta tuos posakius, o juos atstoja atitinkami slavų žodžiai, kurių nevartoja 

padori lietuvių šeima" [Klimka, 63 p.]. 

Visa to laikmečio lietuvių gyvensena buvo persunkta gamtajausmiškumu; su-

vokimu to, kad pats žmogus ir jo darbai yra didžiojo Būties rato elementas, o ir pati 

gamta tėra sudėtinis kitos, daug sudėtingesnės sistemos, vadintos Visata, organiškas 

elementas. Pagaliau ir pati Visata buvo suvokiama kaip Pirmapradžio, kaip Sotvaro 

(Sutvėrėjo) kūrinija. Mus pasiekęs dievų ir dievybių panteonas gali būti paaiškinamas 

ne tik tuo, kad eilinis žmogus šitaip – per atskirų gamtos jėgų (stichijų) suasmeninimą 

– lengviau suvokė Visagalio kūriniją, bet ir tai, kad vėliau surinkta medžiaga yra ne 

kas kita, kaip išlikę itin sudėtingos ir susistemintos gamtajausminės pasaulėžiūros li-

kučiai, skeveldros (R. Grigas, 2009), kurias dabartinės civilizacijos žmonėms sunku 
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suprasti. 

Kalbant apie baltų senąją religiją ir mitologiją, dažnai tenka išgirsti sakant, kad 

tai esanti pagonybė, pagonių religija. Ar teisingai vartojamas šis žodis? – klausia prof. 

L. Klimka ir atsako: "Mitologai ir religijotyrininkai sakytų, kad ne, mat istorijoje vis-

kas vyko žymiai sudėtingiau. "Paganus" lotyniškai reiškia kaimietį. Taigi pagoniškoji 

religija romėnų, priėmusių krikščionybę, imperatoriaus Konstantino laikais, požiūriu 

buvo kaimiška, nereglamentuota, neturinti šventraščio, nesudėstyta į nuoseklią litur-

ginę sistemą. Galima sakyti, kad pagal šiuos požymius primityvi. Viduramžiais krikš-

čioniškųjų valstybių pareigūnai pagonimis pravardžiuodavo tas kaimynines tautas, 

kurios dar laikydavosi prigimtinės religijos" [Klimka, 65 p.]. 

Baltiškųjų žemių pašonėje įsikūręs Kryžiuočių ordinas prieš aštuonetą šimt-

mečių pradėjo nuolatinius Lietuvos puldinėjimus. Jie ypač sunuožmėjo XIII amžiaus 

pabaigoje, kai Prūsija jau buvo pavergta. Kryžiuočiams talkino kone visos Europos 

riteriai, ieškodami mūsų krašte garbės, nuotykių ir grobio. O lietuviams tai buvo žūt-

būtinė kova, kurioje buvo sprendžiamas tautos likimas. Tame kare dalyvavo visi – 

nuo mažo iki seno, nuo paskutinio vargdienio iki didžiojo kunigaikščio. Ar galėjo 

kraštas plėtoti savo ekonomiką, kultūrą, žmonių gerovę, kai niokojantys kryžiuočių 

antpuoliai sekė vienas paskui kitą, kartais po keletą per metus. Kai nuolat plėnimis 

būdavo paleidžiami nameliai ir pasėliai ... Istorikai yra apskaičiavę, kad bemaž porą 

šimtų metų trukęs karas Lietuvai kainavo apie milijoną gyvybių [Klimka, 36 p.]. 

Tuo pačiu vyko palaipsnis senosios religijos nykimo ir tautos christianizacijos 

procesas, užsitęsęs ne vieną šimtmetį. "Nebesilaikant tėviškės gamtos ritmo, pakito 

tautos pasaulėjauta, kartu ir psichologiniai ypatumai. Šaunūs raiteliai, su vėju siau-

čiantys tarp Baltosios, Baltijos ir Juodosios jūrų, tapo nuolankiais baudžiauninkais. 

Antropologai teigia, kad baudžiavos laikais net lietuvių ūgis smarkiai sumažėjo ..." 

[Klimka, 15 p.]. 

Algirdas Julius Greimas pažymi senosios religijos reikšmę tautos išlikimui: 

"Turint galvoje, kad vėlių valdovas yra tuo pačiu ir karo dievas, visai suprantama, 

kad kiekviena lietuvių gentis žygiuoja į karą su savo vėliava, su visais savo mirusiai-

siais, semdamasi iš jų jėgų ir drąsos". Juolab stipri ir hierarchizuota religija buvo 

reikalinga baltų gentims konsoliduojantis į valstybę. Ir tik stebėtis tenka Lietuvos tvir-

tybe, atlaikiusia kryžiuočių agresiją, remiamą daugelio Europos krikščioniškų valsty-

bių. Be tvirtos ideologijos tai būtų neįmanoma ..." [Šapoka]. 
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Archeologai taip pat sutinka su tuo, kad senovės lietuviams būdinga ženklų 

kalba buvusi labai sudėtinga ir ne visi genties nariai ją žinojo. Abstrakcijomis buvo 

užšifruojama daug daugiau, negu daroma dabar. Realiai baltiškosios religinės siste-

mos egzistavimu abejoti netenka: struktūrizuota erdvė ir laikas, jų dalių paskirstymas 

atskirų dievybių globai sukuria žmogui saugumo jauseną, būtiną produktyviai veiklai. 

Klestėjusi žodinės tradicijos ir simbolių civilizacija savo vertybiniais aspektais, poeti-

niu, kūrybišku gyvenimo būdu ne tik nenusileidžia dabartinei vartotojiškai visuome-

nei, bet ją pralenkia. Lyginamosios politinės sociologijos atstovas Z. Norkus pažymi, 

kad net senbuves krikščioniškąsias imperijas Lietuva kai kuo, o ypač tolerancija, len-

kusi. 

Vienas seniausių, svarbiausių ir iki šių dienų išlikusių lietuvių tautos ir valsty-

bės simbolių – Vytis. Sidabrinis žirgas, sidabro spalvos šarvais raitelis su kalaviju 

vyšniniame fone. Ką apie jo prasmę ir reikšmę mūsų tautos gyvenimui žinome? Ar 

pastebėjo kas, kad nuo 1992 m. mūsų valstybės simbolis smarkiai pasikeitė? Kuo? 

Spalvomis, detalėmis ir tuo, kad jame neliko žemaituko. Vietoje dailaus, ramaus, gra-

žaus žirgelio atsiranda stambus, piktų akių ir keistai išriesta uodega kryžiuočių arklys. 

Akivaizdu, kad visuomenė, praradusi jautrumą simbolių kalbai, didelės reikšmės tam 

neteikia. Tačiau visi stebisi, kodėl tautoje tiek daug agresijos. Koks simbolis – tokia ir 

valstybė.  

1990 m. gegužės 17 d. Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Prezi-

diumas patvirtino nepriklausomos Lietuvos valstybės herbo variantą, kurio pagrindu 

buvo skulptoriaus Juozo Zikaro 1925 m. Lietuvos monetoms sukurtas Vytis. Tačiau 

1991 m. rugsėjo 4 d. tas pats Atkuriamasis Seimas patvirtino patikslintą, dabartinį 

herbo variantą. Be to, spaudoje buvo skelbiama klaidinga informacija, kad atgaivina-

mos istorinės Vyčio spalvos (raudona, mėlyna) ir metalai (sidabras, auksas), atsiradę 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto laikais. Herbo variantai skiriasi [žr. 1 pav.] 

. a) b) 

1 pav. Lietuvos herbo variantai 

(a – J. Zikaro; b – dabartinis A.Každailio) 
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Ankstesnis Vytis labiau primena dvasinį karį, dabartinis – skleidžia agresiją ir 

vidinį nerimą, baimę Kaip rašoma "Senajame žynyje" (Nr. 2) [   ], valstybės ženklus 

gali kurti tik TAS, kas gerai ŽINO: mūsų tautos pasaulėžiūrą (filosofiją), kuri palikta 

tautosakoje, senąją mūsų astronomiją, daugiatainę matematiką, senąją fiziką – optiką, 

garsų fiziką, nacionalines spalvas, stilius ir daugelį kitų dalykų. 

Kaip samprotauja Aivaras Lileika, nūdienis Lietuvos herbo spalvinis sprendi-

mas yra heraldiškai klaidingas ir nepriimtinas. Be to, jei senąjame herbe pavaizduotas 

šuoliuojantis karo žirgas (žemaitukas), tai naujajame – pasibaidžiusio sunkaus darbi-

nio arklio poza yra nenatūrali, su užriesta kaip šuns uodega, be jokio aktyvaus judesio 

į priekį. Ant tokio arklio sėdi ne karo vadas, o eilinis karys, – tai matyti pagal kario 

ekipuotę. Karo vadai visuomet būdavo lengviau šarvuoti, negu pirmose eilėse besi-

kaunantys riteriai. Čia vėlgi matyti dabartinio herbo atributų profanacija, – jei yra pa-

vaizduotas sunkiai šarvuotas riteris, tai po juo turėtų būti ir sunkiai šarvuotas žirgas 

(A. Lileika) 

1990 m. J. Zikaro Vyčio pagrindu atkurtas herbas bent iš dalies  išlaikė senojo 

Lietuvos kunigaikščių herbo reikalavimus. Kaip rašoma "Senajame žynyje", Valsty-

bės ženklas rodo valstybės kilmę kaitos sistemoje, t. y. žvaigždynų atžvilgiu, o ne bui-

tį. Sidabrinis žirgas ženklina išminties ir tiesos ypatybes, kūrybinius polėkius. Valsty-

bės simbolyje žirgas negali būti bėras ar sartas. Tai ne konkretybė, bet tikėjimo uni-

versalija. Vyšninis laukas – tai taurumo ypatybė. Išmintis, įsikūnijusi širdyje vadina-

ma taurumu. Tai ne kruvinas raudonis – mes ne grobuoniška šalis. Žirgo ketvirtas 

karčių kuokštas turi liesti raitelio širdies plotą, kas ženklintų – mes gyvename pagal 

Kūrėjo (Laiko) dėsnius, tauriai – uoliai. Žirgo galva ir sulenktos pirmos kojos turi būti 

statmenoje linijoje, kas ženklintų, jog gyvenimo posūkiuose laikomės teisybės, kaip 

moko pati Gamta. Raitelis kaire ranka valdo likimo vadeles, o dešine ginasi. Jo kardas 

nepakilęs net 20
o
 ir reiškia rimtį, nekelia kitoms tautoms pavojaus. Žirgo uodega ne-

gali būti pakilusi daugiau 30
o
. Uodega banguota kaip Laiko bangos aidas. Žirgas turi 

būti įrėmintas savame ypatingame stiliuje, kurio visos detalės turi prasmę ir jėgą. 

Raitelis simbolizuoja kūniškąjį, instinktyvųjį pradą suvaldžiusią sąmonę. Rai-

telis – tai žmogaus protas, dvasia, siela, o žirgas – kūnas, jo poreikiai. Tik iškilęs savo 

dvasia žmogus tampa "dvasios riteriu" ir gali valdyti žirgą, t.y. turėti valdžią. Vytis – 

aukščiausios valdžios simbolis, tiek vidinės, tiek ir išorinės valdžios. Tik nugalėjęs 

savo baimes, nerangumą, silpnumą ir negalias žmogus gali turėti valdžią. Baltas raite-
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lis iškeltu kalaviju – tai Pergalės simbolis, dvasinė galia, gebanti "prakirsti" neišma-

nymo tamsą. Vyčio simbolis aiškiai parodo, kad vado dvasinė galia yra susijusi su 

materialiuoju pagrindu – simboliškai žirgu ir kad būtina juo tinkamai pasirūpinti, jei 

norima tą galią išlaikyti. Neatsitiktinai ant Kęstučio antspaudo raitelis pakeičia pėsčią 

karį tada, kai jis tampa didžiuoju kunigaikščiu. Tai yra pusiausvyros tarp dvasinio ir 

materialaus pradų, jų darnos ir harmonijos simbolis, orientuojantis visų laikų lietuvius 

siekti šiuo principu paremto gyvenimo ir valdymo būdo. Beje, ir pats Kęstutis savo 

asmenyje tai puikiai įrodė. 

"Būtent žirgas, pasak Jungo, daugelyje mitologinių tradicijų simbolizuoja 

žmogaus pasąmonę, taigi nesąmoningąjį pradą žmoguje" [D. Razauskas, 11]. Iš čia, 

beje, ir seksualinė žirgo simbolika, gerai žinoma ir lietuvių tradicijoje: užteks priminti 

žirgelio kanopų ištryptą rūtų darželį lietuvių liaudies dainose. Žirgas tautosakoje per-

sipina su bernelio dvasia bei stiprybe. Be savo ištikimo draugo – žirgo, bernelis negali 

siekti ir vesti mergelės [ D.Šeškauskaitė, 2011, 366psl.] Tautosakoje berneliui žirgas 

ir realybėje, ir simboliniame plane jo palydovas visose situacijose, jie tartum susitapa-

tina. Dainoje „ Keleliu ajau „ bernelis klausia savo žirgo ar jis bus jam laimin-

gas.Žirgas atsako, jei bernelis rasiąs sau lygią, sau tinkančią merginą, jis auksu suži-

bės, jei neras tokios – surūdys.[ D. Šeškauskaitė] 

Lietuvoje žirgas nuo seniausių laikų buvo apgaubtas ypatinga aureole. Žirgui, 

ypač jo galvai, senovės lietuvių tikėjimuose bei dvasinėje kūryboje priskiriama nepa-

prasta galia: ji saugodavo sodybą, namus nuo visų blogybių. Netgi siluetinės iš me-

džio išdrožtos žirgų galvos, pritvirtintos stogo čiukuro galuose, pasak padavimų, ap-

gindavo žmonių pastoges nuo ligų, skurdo, gaisrų ir kitų negandų [75, p. 73]. 

Žirgai dvyniai buvo siejami su Saule, kaip jos simboliai. Lietuvių, kaip ir kitų 

indoeuropiečių, dailėje žirgų dvynių motyvas, gyvavęs ilgus šimtmečius, išliko iki šių 

dienų. Žirgų dvynių galvos ar visi žirgai drauge su saule, Pasaulio medžiu ar stulpu 

mūsų krašte būdavo išpjaustomi ant trobų kraigų, avilių, darbo įrankių, pakinktų, 

rankšluostinių, kraitinių skrynių, sutuoktuvių lovų ir kt. [Dundulienė, p. 37]. Lietuvių 

ir latvių sakmėse bei dainose balti žirgai buvo vadinami dievų sūneliais. 

Ypač gražiai bernelis ir žirgas apdainuojami lietuvių liaudies karinėse–

istorinėse dainose. Visur bernelis raitas, joja "šimtus mylelių" ant "mažo žirgelio". 

Dainose randame kalbant: "aš turėjau žirgužėlį, kad ir mažą, ale gražų". Tokius ma-

žus žirgus bernelis "šeria grynu abrakėliu", "tymeliu balnoja, auksu kamanoja, žaliai-
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siais šilkeliais žirgelį žaboja" [10, p. 8]. 

Sesė, žuvus broliui, iš nevilties pašers žirgelį žaliosiomis rūtelėmis, močiutė 

pagirdys jį gailiomis ašarėlėmis. Dainoje "Per tiltą jojau" – jos užrašyti 804 variantai 

– prie žuvusiojo kario gedėti atskrenda trys gegutėlės – žmona, sesuo ir motina. Ir ku-

kuoja jos tris dieneles, tris savaitėles, tris metelius ... [Klimka, p. 38]. 

Apskritai lietuviškose karo dainose neraginama pulti priešą, griauti pilis, plėšti 

miestus. Nėra net ryškesnio priešo įvaizdžio, nežadinama jam nei neapykanta, nei pa-

nieka. Ir tų dainų istoriškumas – ne tiek konkrečių įvykių vaizduose, kiek meninėje 

gyvenimų raiškoje. Tokia istorinio konteksto folklorinė perspektyva laikoma neabejo-

tinu lietuvių karo dainų kūrybiniu savitumu. "Europos istorijos" (1996 m. leid.) auto-

rius N. Davies lietuvius vadina folklorinės kultūros tauta. 

Lietuvių liaudies padavimuose, baladėse dažnai minimi žirgai, apdovanoti 

antgamtiniu protu, turį ateities numatymo galią. Su žirgu šnekamasi, tariamasi, jam 

guodžiamasi. Liaudies poezijoje žirgas apgaubtas žavesiu ir meile.  

Iš sakmių, stebuklinių pasakų taip pat matyti, kad žmogus negalėjo atsidžiaug-

ti bičiulyste su žirgu. Ten mitologiškai aiškinamos nepaprastos jo savybės – veržlu-

mas, greitis, ištvermė, žmogaus supratimas ir ištikima tarnystė jam. Arklys – tiesiog 

dangaus dovana žmogui. Tautosakoje arklys yra žmogaus padėjėjas arba jo išbandyto-

jas. 

S. Daukantas "Būde lietuvių" taip rašo: "Senovės kalnėnai ir žemaičiai, trauk-

dami į karę, du tarnu lygiai turėjo, beje, šunį ir žirgą, nesgi, ko kareivis jodamas ne-

galėjo ant žirgo pakelti, tą jo šuo, įkinkytas į mažas rogeles, po jo vilko, beje, įkaištį 

(įsidedamą kelionei valgį) ir karės padargą, grįžtant iš karės, pydė (sunkiai traukė, 

tempė) grobį, nuo neprietelių sugrietą (sugriebtą, užgriebtą, paimtą). Jo žirgas buvo 

dar artimesniu draugu jo laimės ir nelaimės, nesgi jis nešė patį kareivį ir lygiai su juo 

mirė. Todėl jaunuomenė kaip kalnėnų, taip ir žemaičių senovėj nieku kitu nesirūpino, 

tiktai žirgų gražybe, kurių veislė visame pasauly buvo garsi ir gedaujama ne vien nuo 

grekonų ir rymionų dėl savo dailumo, seklumo (gražaus sudėjimo), greitumo ir stip-

rumo, bet dar ir paskesniuose laikuose yra garbinama ir nuo senųjų minima. Nuo to 

gali manyti kiekvienas, dėl ko iki šiai dienai nėra tos dainos žemaičių ir kalnėnų, ku-

rioje nebūtų garbinamas jo bėras žirgelis. Nesgi senovėj tas tebuvo garsus jaunikaitis, 

kurs gražesnį žirgą turėjo, todėl kožnas pirmiau būt viso savo lobio išsižadėjęs, ne-

kaip savo žirgą ligi gyvas kitam atdavęs. Nesgi šiandien dar yra sakoma į rūpestingą 
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žmogų: "Ko nuliūdai, ar ne žirgą pardavęs" arba: "Benuliūdo, it žirgo nustojęs", ar-

ba: "Džiaugias, ar ne žirgą gavęs"; kaipgi senovėj kalnėnai ir žemaičiai taip didžiai 

mylėjo savo žirgus, jog, pačiam mirus, lygiai degino ant rogo (laužo) su pačiu jo žir-

gą, paskiau krikščionimis jau tapę, garsūs kareiviai sirgdami liepė savo karės žirgą 

pas save atvesti ir taip, veizėdami į jį, kaipo į savo draugą laimės ir nelaimės, numi-

rė". 

Lietuvių tradicijoje raitelis turi pranašumą ir eidamas pro paties rojaus vartus 

[p. 22]. "Žmogus į pragarą, – G. Beresnevičiaus žodžiais, – niekada nejoja raitas, ant 

žirgo". Jei velionis yra raitelis, jis joja į aukštutinį, dangiškąjį mirusiųjų pasaulį, į rojų; 

jei ne, eina į žemutinį, požeminį mirusiųjų pasaulį, į pragarą [p. 23]. 

Lietuvių kalba išlaikė seniausią indoeuropietišką, dar iš prokalbės paimtą ar-

klio pavadinimą "ašva" ir jo vedinį "ašvienis". S. Baltramaitis (1905 m.) [   ] rašo, jog 

"seniausių laikų padavimuose atrandami liudijimai, kad pas senovės lietuvius arkliai 

ašviniai buvo ypatingoje pagarboje laikomi: kadangi jie buvo naudingi ne tik žemdir-

bystėje ir kareivystėje, bet ir ašvos (kumelės) buvo naudingos savo pienu ūkyje. Todėl 

ašvinis buvo laikomas palaimintas, Dievams meilus gyvulys". 

Kalbos duomenys patvirtina žirgo kulto senumą. Lietuvių kalboje arklio spal-

vų pavadinimai saviti: arkliai įvairaus plauko – bėri, sarti, bulani, pelėki, širmi, dereši, 

obuolmušiai, šyvi, kerši, juodi... Istoriografiniai šaltiniai pabrėžia balto žirgo išskirti-

numą. Įdomu tai, kad tikėjimas balto ar širmo arklio išskirtinumu išliko iki mūsų lai-

kų. Baltas žirgas visų pirma yra dangiškas, dieviškas žirgas, o baltas raitelis ant balto 

žirgo paprastai yra kokia nors dievybė ar net patsai Dievas [p. 36]. Apskritai, V. Pro-

po žodžiais, "visur kur tik žirgas atlieka kultinį vaidmenį, jis visuomet baltas" [p. 43]. 

Iš etiologinių sakmių žinome, kad gyvačių karaliūnas panorėjęs virsta žirgu; 

tai įprastinė jo metamorfozė. Tad Kumeliuko krikštynos, Krikštai ir Kirmių diena yra 

vienos ir tos pačios šventės paminėjimai – tai mėnulio kalendoriaus Naujieji metai, 

pirmoji neomenija po žiemos saulėgrįžos [Klimka, 41 p.]. Lietuvių kalendoriuje yra 

keletas dienų, išlikusių iki šių dienų, skirtų apeigoms su arkliais. Pirmoji pavasarį – tai 

Jurginės, balandžio 23–oji, ganiavos pradžia. Tądien arkliai maudomi, šukuojami, jais 

nedirbama. Pirmąją vagą praariant, artojas arklių neniukina, botagu nesišvaisto, kad 

paklusnūs būtų per visą darbų metą. Grįžtantį tądien po darbo namo artoją moterys 

perliedavo vandeniu – kad arkliai per darbymetį sveiki išbūtų. Gruodžio 6–oji – šv. 

Mikalojaus vardadienis, nuo seno mūsuose vadinta Arklių diena. Reikia pamaloninti 
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arklelius už sunkų visų metų triūsą. Į ėdžias šeimininkas pripildavo sočiai avižų, kad 

pavasario sulauktų stiprūs. Kūčių naktį besikalbantys arkliai pasako likimo ištarmę. 

Šyvas žirgas ar vaško kumelaitė atveža vaikams ilgai lauktąsias Kalėdas. Suvalkiečiai 

turi išsaugoję įdomų Šyvio šokdinimo paprotį tarpukalėdžiu. Žemaičių Užgavėnių bū-

tinas personažas – raitelis su žirgu. Ir visur Lietuvoje tądien smagiai važinėjamasi. 

Žirgų lenktynės ant ledo Dusetose – šimtametė tautos tradicija. 

Kalendorines šventes, susijusias su arklių globos papročiais ir žirgininkyste, 

liudija unikalusis Arklio muziejus Niūronyse, Anykščių rajone. Visų laukiama žirgi-

nio sporto bei folkloro šventė "Bėk bėk, žirgeli" rengiama čia turistinio sezono pra-

džioje. 

Taigi, pasitvirtinta J. Basanavičiaus žodžiai [   ], kad lietuviai myli žirgą taip, 

kaip nė viena kita tauta. Ir turbūt svarbiausia, kad ta meilė tebesitęsia iš kartos į kartą. 

O tai reiškia, kad būtent šis, tautos simbolikoje besipuikuojantis žirgas, gali įkvėpti, 

suvienyti ir pakelti tautą laisvės žygiui, kasdien, žingsnelis po žingsnelio, o kartais 

įspūdingais šuoliais pakylėtos kūrybos link. 
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3. ŽINOS APIE ŽEMAITUKUS IŠ ARCHEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ 
 

M. Bertašius [3] rašo, kad baltiškoji kultūros istorija glaudžiai susijusi su žir-

gais. Priešistorinėje Lietuvoje gyvenusių genčių teritorijoje gausu žirgų kapų, būdingų 

tautų kraustymosi ir vikingų laikotarpio kapinynams (V–XII a.). Baltų priešistoriniai 

žirgų kapai atskleidžia besiformuojančias žirgininkystės tradicijas [3].  

Kad priešistoriniais laikais žirgas buvo sudvasintas, priartintas prie žmogaus, 

apie tai byloja įkapės, ritualinis palaidojimų pobūdis. O tokių kapinynų gausa rodo 

lietuvius išties buvus raitelių tauta [3; 4; 8; 10; 29; 32–34; 44]. Žirgų kapai – šis ter-

minas, pasak archeologės R. Volkaitės–Kulikauskienės [85], vartojamas sąlygiškai, 

nes vienais atvejais kariai ir žirgai laidoti vienoje duobėje, o kitais atvejais – skyrium. 

Dažnai žirgams būdavo skiriama net atskira kapinyno dalis. J. Antanavičius [7] aprašo 

masinius žirgų kapus, kur atskirame kapinyne palaidota 100 ir daugiau žirgų. Tokių 

masinių žirgų kapinynų daugiausia aptikta Vidurio Lietuvoje. 

Paprotys laidoti žirgą kartu su šeimininku Lietuvoje ypač paplito IX a. pabai-

goje ir X a. pradžioje. Šis paprotys ypač suklestėjo vėlyvajame geležies amžiuje, t.y. 

IX–XII a. Būtent šiuo laikotarpiu kūrėsi feodalinė Lietuvos valstybė [35, 84, 85]. 

Kapai, kuriuose su kariu drauge palaidotas ir jo žirgas, žinomi ir kitų tautų ar-

cheologiniuose paminkluose. Jau skitų vadams supiltuose pilkapiuose tarp gausių ir 

brangių įkapių kartais randami net kelių žirgų griaučiai su išlikusia apranga. Tokių 

kapų pasitaiko Rusijoje, Vokietijoje, Švedijoje, kur buvo manoma, kad žirgas liks iš-

tikimas kunigaikščio ar žymaus karo vado palydovas ir jo pomirtiniame gyvenime. 

Bet tai daugiau pavieniai atvejai. Niekur šis reiškinys netapo toks masiškas, kaip Lie-

tuvoje. Žirgų kapai labai reti Latvijoje ir visai jų nerandama Estijoje [85, p. 22]. Todėl 

neatsitiktinai gausūs žirgų kapai kai kurių tyrinėtojų laikomi vienu iš charakteringiau-

sių reiškinių, atspindinčių sudėtingą lietuvių tautybės formavimosi procesą [85, p. 23]. 

Ištirti arklių kaulai parodė, kad daugiausia tai būta nedidelių žirgų. Iš Kapitoniškių 

pilkapiuose rastų griaučių kai kurie buvo 132 cm aukščio ties gogu, aukščiausi – 142 

cm. Panašaus dydžio žirgai rasti Veršvų, Graužų ir kituose kapinynuose [84]. 

V. Barauskas ir J. Antanavičius, 1963–1974 m. tyrinėję Pakalniškių kapinyne 

žirgų kapus, rašo, kad visi arklių griaučiai, kuriems buvo galima nustatyti lytį, buvo 

vyriškos lyties, 2–17 metų amžiaus. Suaugusių (5 metų ir vyresnių) arklių vidutinis 

ūgis – 126,8 cm, mažiausias – 119 cm, didžiausias – 144,5 cm [7]. 

Tyrimai Marvelės ir kituose kapinynuose rodo, kad dažniausiai laidoti jauni, 
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tinkami darbui 4,5–10 metų žirgai. Jų ūgis ties gogu buvęs 118–125 cm, kai kurių – 

138 cm. Tyrinėtojai nurodo, kad nedidelis arklio ūgis leido raiteliui vikriai užsėsti ir 

nušokti net nuo risnojančio žirgo. Šis nedidelis, gan laibomis kojomis, tačiau stiprus 

žirgas pasižymėjo ištvermingumu, stambios kanopos padėjo jiems įveikti drėgnas vie-

toves [3]. 

L. Daugnoros duomenimis [11], Vidurio Lietuvos kapinynuose iškasti žirgų 

griaučiai osteometriškai artimiausi Pietų Prūsijos ir dalinai Slovakijos žirgams. Stam-

besnieji žirgai savo dydžiu ir sudėtimi artimi šiaurės Vokietijos Beckum'o kapinyne 

rastiems žirgams [11]. 

Kadangi kapai su žirgais II tūkstantmečio pradžioje labai paplitę, iš to galima 

spręsti, kad karinė organizacija Lietuvoje susiformavo anksčiausiai iš visų Rytų Pa-

baltijo kraštų. Masiški žirgų kapai rodo, kad II tūkstantmečio pradžioje kariuomenės 

branduolys buvo raiteliai. 

A. Tautavičiaus straipsnyje "Taurapilio "kunigaikščio" kapas [73] prieinama 

išvada, kad jau gerokai anksčiau, t.y. V–VI a., Lietuvoje kariai raiteliai sudarė tam 

tikrą bendruomenės dalį – vadų kunigaikščių palydą. Jie laidoti laikantis iš dalies kitų 

tradicijų negu eiliniai bendruomenės nariai [75, p. 73]. Ne tokie turtingi kapai, ypač su 

vienu žirgu, greičiausiai priklausė kunigaikščių kariaunos nariams. Brangią žirgo ap-

rangą sugebėjo įsigyti tik turtingiausi diduomenės atstovai – karo vadai, kunigaikščiai, 

pajėgę paimti į savo rankas didelius žemės plotus ir kitokį turtą, įgyti karinę, o kartu ir 

politinę valdžią tam tikrai teritorijai. 

1 lentelė. Įvairių kapinynų žirgų ūgis gogo srityje 
 

Autorius Kapinynas Skirtumas, cm Ūgis, cm 

K. Aleksa 
Kapitoniškių 10 132–142 

Veršvų 16 118–134 

V. Barauskas,  
J. Antanavičius 

Pakalniškių 25 119–144 

V. Barauskas 
Obelių 36 115–151 

Kriemalos 10 125–135 

M. Bertašius,  
L. Daugnora 

Marvelės 20 116–136 

Masteikių 31 112–143 

Taurapilio ir Labotiškių 24 120–144 

 
Iš Veluikių kapinyno radinių prof. E. Jovaiša sprendžia, kad jau V a. viduryje 

palaidoti profesionalūs kariai su žirgais ir pilnu aprangos–ginkluotės komplektu. O 

VI–VII a. baltų kariai jau naudoja ir balnakilpes, kas rodo riterystės užuomazgas. Be 
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to, palaidotiems kariams nustatytos stuburo išvaržos, kurios gali atsirasti tik ilgai sė-

dint balne. Tai yra daiktiniai įrodymai, kad jau V a. viduryje baltai turėjo karius–

raitelius. 

XI–XII a. masiniuose žirgų kapuose randamos sidabru puošto balno kilpos, 

kamanų apkaustai, žalvariniai įvijiniai apyuodegiai, žirgo antkaklės, karoliai, skamba-

lai ir kt., kurių puošyboje dažnai aptinkami žirgo motyvai [85, p. 13–20]. Žirgai laido-

ti su apranga, kuri buvusi labai gausi, turtinga ir įvairi. 

Gyvas būdamas, senovės lietuvis nesiskyrė su savo žirgu, todėl ir po mirties 

žirgas – ištikimas šeimininko palydovas. Juo daugiau žirgų jis turėjo, juo turtingesnis 

buvo, tuo didesnis žirgų skaičius lydėjo savo šeimininką ir į pomirtinį gyvenimą [85, 

p. 25]. Šis paprotys išliko ir pradėjus mirusiuosius bei jų žirgus deginti. Antai J. Dlu-

gošas, aprašydamas kunigaikščio Algirdo laidotuves (1377 m.), pažymi, kad Algirdas 

buvęs sudegintas su savo geriausiu žirgu, perlais ir genomis išausta palaidine, purpuru 

ir auksu spindinčiais drabužiais, apjuostas sidabrine paauksuota juosta. H. Vartbergė 

rašo, kad Algidras buvęs iškilmingai sudegintas net su 18 karo žirgų. Vygandas Mar-

burgietis apie kunigaikščio Kęstučio laidotuves (1382 m.) pasakoja, jog kartu su juo 

buvo sudeginti žirgai, drabužiai, ginklai, medžiokliniai šunys ir kt. [85, p. 23]. 
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4. ŽEMAITUKAI ISTORINIUOSE RAŠYTINIUOSE ŠALTINIUOSE 
 

Skaitydami senuosius, Lietuvą liečiančius raštus, matome, kad juose Lietuva 

dažniausiai laikoma tamsiu, barbarišku kraštu [Šapoka, 150 p.]. Europoje skleidžia-

mose kronikose vokiečių ordinas tyčia žemino lietuvius, norėdamas pateisinti savo 

nuolatinius kruvinus žygius. Skirtumas, kuris skyrė Lietuvą nuo kaimynų, buvo tik 

tas, kad ji nebuvo krikščioniška. Lietuviai istorijos arenoje pasirodė kaip karių ir gam-

tos tauta. Iš savo gamtos turtų jie maitinosi, o kartu reiškė savo valstybinę veiklą. Jie 

sekė naujausius Europos išradimus ir patys kūrė. Į karo žygius lietuviai jodavo raiti ir 

dideliais būriais. Jų ginklai buvo panašūs į visos Europos karių ginklus. Kaip pažymi 

istorikai [Šapoka, 152 p.], arkliai buvo balnojami tokiais pat balnais ir taip pat žabo-

jami, kaip ir Vakaruose. Raiteliai turėjo pentinus, o jų arkliai būdavo puošiami žalva-

riniais papuošalais. Lietuvių žygiai būdavo gerai organizuoti; jie turėjo puikių karo 

vadų ir ištvermingų žirgų, todėl galėdavo pasiekti labai tolimus kraštus. Tai, kad lie-

tuviai tuo laiku sustabdė mongolų–totorių ordas, kryžiuočių–kalavijuočių ordinus, ro-

do išskirtinį gebėjimą susivienyti ir petys petin kautis už savo žemę ir žmones. Nesti-

go Lietuvoje nė gerų diplomatų. Diplomatiškų gabumų parodė jau Mindaugas, o Ge-

diminas, Algirdas ir Vytautas buvo tiesiog nepaprasti diplomatai: jie sugebėjo kovoti 

net su didžiai įsigudrinusia ir poros šimtmečių praktikos turinčia ordino diplomatija. 

Būdami skirtingo tikėjimo, jie visgi kartais sugebėdavo pakirsti visos Europos pasiti-

kėjimą ordinu, ir ne kartą ordinas gaudavo iš popiežiaus įspėjimų, net būdavo eksko-

munikuojamas. Tas jau rodo, kad Lietuva visai nebuvo uždara Europai. Jei ji diploma-

tiškai laimėdavo, tai, be abejo, kad turėjo sekti vakarų Europos gyvenimą ir pažinti jos 

santykius. Bet dar geriau Lietuva pažino Rytus; čia jai buvo žinomi visi tarptautiniai 

santykiai. Todėl ji sugebėdavo čia rasti sau sąjungininkų, pasinaudoti aplinkinių vals-

tybių sunkumais ir be vargo paimti jas į savo valdžią. Aišku, kad visa tai nėra barbarų 

požymiai. Neišprususi tauta nebūtų galėjusi sukurti tokios galingos valstybės, turin-

čios tokią aiškią politikos liniją, taip gražiai sugebančios palenkti savo naudai visas 

kaimynijoj iškylančias problemas. Tad pagoniškoji, o tiksliau ,– savo prigimtine pa-

saulėjauta gyvenusi Lietuva turėjo turėti gana aukštą kultūrą, kuri, žinoma, buvo kito-

niška, skirtinga nuo krikščioniškųjų Vakarų kultūros, tačiau tas jos vertės nemažina. 

V. Radžvilo žodžiais kalbant, kiek turi būti sunaikinta sąmonė, kiek reikia prarasti 

blaivaus mąstymo likučius, kad manytum, jog civilizacija, galėjusi padaryti tokius 

dalykus, galėjo būti tamsi. Senoji Lietuva sukūrė galingą valstybę, tačiau, nesudariusi 
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savo rašto, nepaliko mums rašytinių savo gyvenimo paminklų [Šapoka, 153 p.]. Vals-

tybėje, kurioje sąžinė ir garbė buvo svarbesni už sutartis, raštas nebuvo vartojamas net 

iki XIV amžiaus pabaigos. 

Pirmieji Lietuvos raštai buvo įvairūs laiškai į užsienį ir sutartys su svetimomis 

valstybėmis. Kai būdavo koks reikalas su Vakarais, būdavo rašoma lotyniškai, o kar-

tais ir vokiškai; kai būdavo koks reikalas su Rytais, būdavo rašoma rytų slavų varto-

jamąją rašto kalba. 

Dėl šių priežasčių pirmąja  literatūra, kurioje paminėti žemaitukai, turbūt ga-

lime laikyti J. Lasickio knygelę "Apie žemaičių dievus", kurioje minima, kad 1554 m. 

jis važiavęs iš Vilniaus į Krokuvą su labai greitu žemu arkliuku. Knygelė parašyta 

lenkiškai, tik vėliau išversta į lietuvių kalbą. Žinoma, kad  apie žemaitukus rašė: Kra-

čynskis – 1721 m., I. Merderis – 1868 m., I. Oginskis – 1860 m., M. Oginskis –1875 

m., M. Čapskis – 1874 m., J. Basanavičius – 1885 m., S. Urusovas – 1899–1902 m., J. 

Moračevskis –1912 m., Pravočenskis – 1922 m., M. Kvašninas–Samarinas ir Z. Moc-

kus –1927 m., P. Šniukšta ir M. Martinavičius – 1932 m., R. Žebenka – 1934 m., Al-

minas –1939 m., J. Petraitis – 1938–1951 m., K. Aleksa – 1951 m., V. Barauskas ir A. 

Pakštys – 1986 m., V. Girininkienė – 1989–1992 m. ir kt. 

Turbūt vienas gražiausių istorinių rašytinių paliudijimų apie lietuvių tautai bū-

dingą dėmesį žirgininkystei yra 1603 m. išleistas veikalas "Hipika arba knyga apie 

arklius". Nors knygos autorius Kristupas Mikalojus Manvydas buvo lietuvis, LDK 

didysis maršalka, įžymus karvedys, žirgyno savininkas, tačiau jo "Hipika", parašyta 

lenkų kalba ir išleista Krokuvoje, laikui bėgant tapo lietuviams mažai žinoma. Žemai-

tukų arklių augintojų asociacijos iniciatyva 2008 m. visuomenei pristatytas pirmasis 

lietuviškas "Hipikos" leidimas. Šis kūrinys – mūsų tautos dvasinės ir materialinės kul-

tūros paminklas. Knygą sudaro keturios dalys, kurių kiekviena sudaryta iš skirtingo 

skaičiaus skirsnių. Pirmoje dalyje aprašoma arklio prigimtis, kilmė, spalvos, amžiaus 

nustatymo paslaptys ir kiti bendri klausimai. Antroje dalyje teikiami patarimai arklių 

veisimo, auginimo, apmokymo klausimais. Trečioji skirta arklio kamanoms, jų akse-

suarams ir žabojimo inventoriui aptarti. Ketvirtojoje – aprašomos arklių ligos, jų po-

žymiai, gydymo priemonių receptai ir būdai [Hipika, 229 p.]. Ši knyga leidžia suvok-

ti, kad viskas, kas susiję su žmogaus ir žirgo bendravimu, yra patikrinta amžių senu-

mo patirtimi. Ir jokios naujos technologijos, jokie mokslo pasiekimai, niekas neatstos 

žirgui žmogaus rūpestingos priežiūros, dėmesingo bendravimo, nuoseklaus darbo su 
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juo. Ši knyga byloja ne tik apie lietuvių tautos žirgininkystės tradicijas, bet ir apie to 

meto intelektines galias ir Lietuvos žmonių įnašą į Europos kultūrą [19]. Tarp geriau-

sių ir ištvermingiausių žirgų knygos autorius K. Manvydas pažymi bėros spalvos žir-

gelius, taip dažnai apdainuotus lietuvių liaudies dainose. 

"Ant tokių mažų, tačiau eiklių, pajėgių ir dailių žirgų, kurie dainose su bitinė-

liais sulyginami, senovės lietuviai visas sunkiausias kares vedę su vokiečiais, rusais, 

lenkais", – 1885 m. rašė J. Basanavičius. 

Apie 1241 m. lietuvių mūšį su mongolais J. Kraševskis sakė: "... šis mūšis su-

stabdė totorių invaziją Vakarų link, tad Europa yra skolinga Lietuvai, kad ji nebuvo 

sunaikinta". 

I. Moračevskis 1912 m. rašė: "Lietuvių žygiuotės paslaptingais takeliais per 

miškais apaugusias plynes buvo vien mažojo arklio pagalba; kryžiuočių šaltakraujis 

arklys ir arabiškas arklys visai to uždavinio atlikti negalėjo". 

1721 metais Kračynskis rašė: "Žemaitijos arkliai yra maži, bet patvariausi pa-

saulyje. Gyventojai pratino juos prie daug sunkesnių darbų, negu galima įsivaizduoti. 

Nors šitie arkliai ir maži, bet tiek patvarūs darbe bei kelionėje, kad juos galima vadin-

ti geležiniais" [       ]. 

Pasak M. Čapskio [14], lenkų laikais po Lietuvą dar plačiai buvo pasklidę že-

maitukų būriai. Tačiau grynų žemaitukų veisimu niekas nebesirūpino. XVI–XVIII a. 

bendrose kaimų ganyklose, dvarų pievose arkliai veisėsi savaime [26, p. 29, 38]. XVI-

II a. dvaruose paplitus atvežtoms iš Vakarų Europos arklių veislėms (anglų, arabų, 

trakėnų ir kt.), be jokios sistemos imta žemaitukus su jomis mišrinti. Žemaitukai ėmė 

sparčiai nykti. Plito smulkūs, žemaituko bruožų turintys mišrūnai [26, 38, 68]. 

M. Čapskis [14] rašo, jog kai kurių kaimų smulkieji arkliai liko kryžminimo 

nepaliesti. Minima, kad Telšijoje XIX a. pradžioje nebuvo matyti naujų arklių povei-

kio. Žemaitijos gyventojai laikė daugokai žemaitukų, kurie dalinai veisėsi spontaniš-

kai, tačiau tarp tos pačios veislės arklių. Z. Mockus [38, p. 23] rašo, kad iki XIX a. 

antros pusės sunkiųjų arklių veislių net dvaruose nebūta. Tik XIX a. antrojoje pusėje, 

pradėjus naudoti sunkesnius žemės ūkio padargus, arklines mašinas, į dvarus įsivežta 

sunkiųjų veislių arklių: brabansonų, ardėnų, peršeronų, belgų. Jų atsirado ir pas smul-

kius ūkininkus. Lietuvos ūkininkai vis daugiau ir daugiau pradėjo auginti sunkaus tipo 

arklių irkryžminti juos su vietiniais žemaitukais. Greitai smulkių vietinių kumelių ir 

stambių įvežtinių eržilų mišrūnų Lietuvoje atsirado užtektinai. Bet, anot P. Šniukštos 
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[68], šis nenusakomas arklių mišinys buvo mažos vertės. Atrodė, kad grynų žemaitu-

kų neliks nė ženklo. Ir jei ne šią veislę puoselėję arklių augintojai, lietuviai būtų nete-

kę vienintelės savos ir nesugebėję įsiveisti iš kitur atvežtos grynos arklių veislės [68]. 

Kodėl žemaitukai XIX a. antroje pusėje ėmė taip sparčiai nykti? Buvo nema-

žai priežasčių. Svarbesnėmis iš jų J. Petraitis [64] laikė šias: 

 pradėtos naudoti įvairios žemės ūkio mašinos pareikalavo stambesnių 

arklių. Į mašinas, kurias vežė du stambūs arkliai, reikėjo kinkyti tris žemaitukus, o du 

arklius lengviau valdyti, negu tris; 

 žemaitukai karštesnio temperamento. Flegmatišku, šaltakrauju arkliu 

lengviau dirbti, o gerai užlaikomo žemaituko, ypač eržilo, kiekvienam nepaduosi. 

Juos valdyti sunkiau ir tam reikia daugiau atidumo; 

 sunkūs arkliai greitai bręsta ir su dveigiu jau galima dirbti. Žemaitukas 

bręsta iš lėto. Nors stambiam arkliui reikia žymiai daugiau pašaro, ūkininkas to neap-

skaičiavo; 

 žemaitukai – universalūs arkliai, tinka tiek pavažiuoti, tiek ir ūkio dar-

bams. Bet vienos kurios produkcijos krypties gyvulys būna produktyvesnis už univer-

salų gyvulį. Žemaitukai negali lenktyniauti su brabansonais vežiodami sunkumus, su 

ristūnais – važiuodami lengvai ir su anglų grynakraujais – "po balnu". Todėl turtin-

gam dvarininkui žemaitukai nebuvo reikalingi, o smulkūs ūkininkai kartais mėgdžiojo 

dvarininkus; 

 rusų valdžia sudarė dirbtines sąlygas stambesniems arkliams plisti, rėmė 

tokių arklių auginimą; 

 lietuvio psichologija: kas svetima – gera, kas sava – bloga; 

 geležinkeliai, automobiliai, sunkvežimiai pakeitė arklius, todėl žemaitu-

kai nebeturėjo progų rodyti savo ištvermę. 

Žemaitukams galutinai išnykti neleido juos globoję augintojai. Užvis daugiau-

siai tuomet pasidarbavo kunigaikščiai Oginskiai: Irenėjus Oginskis (1808–1863) bei 

jo sūnūs Mykolas (1848–1902) ir Bogdanas (1848–1909) [26, 27, 68]. 

Irenėjus Oginskis buvo pirmasis, XIX a. viduryje atkreipęs dėmesį į žemaitukų 

išsaugojimą, pirmasis 1860 m. aprašė juos to meto periodikoje ("Žurnal konzovod-

stva"). Be to, jis pats pradėjo veisti ir auginti žemaitukus, iki penkerių metų nenaudo-

davo jų jokiems darbams [27]. 
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5. ŽEMAITUKŲ VEISLĖS IŠSAUGOJIMAS 
XIX AMŽIAUS PABAIGOJE – XX AMŽIUJE 

 
Daugelį šimtmečių lietuviai kūrė, puoselėjo, mylėjo ir garbino žemaitukus. Iš-

saugojo juos nuo mišrinimo su kitomis veislėmis. Žemaitukų veislės agonija prasidėjo 

Lietuvos lenkinimo, rusinimo metais. Lietuviams prarandant tautinę savigarbą, kalbą, 

tradicijas, ėmė nykti ir garsioji žemaitukų veislė. Jau XIX a. antroje pusėje žemaitu-

kus pradėta kryžminti su Vakarų Europos sunkiųjų, ristūnų, arabų ir kitų veislių ar-

kliais. Žemaitukai vis dažniau pradėti naudoti žemės ūkyje, transportui, eksportui. 

Grynų žemaitukų veisimu niekas nebesirūpino ir jie ėmė sparčiai nykti. Pirmykštė 

žemaitukų garbė visai prigeso. Kilo grėsmė netekti per šimtmečius kurtos veislės. 

Dokumentai apie XIX a. pabaigoje vykdytą žemaitukų veislės išsaugojimo 

darbą saugomi Oginskių fonde, Lietuvos valstybiniame istorijos archyve [5; P. 18–21; 

7; P. 16–18; 8; P. 140–150]. Šie dokumentai liudija, kad 1860 m. Irenijus Oginskis 

aprašė žemaitukų būklę to meto periodikoje. 1881 m. Bogdano Oginskio iniciatyva 

įkurta Raseinių žemaitukų veisimo draugija, 1883 m. – draugijos žemaitukų žirgynas 

Plungėje. 1890 m. įkurta Rietavo žemaitukų veisimo draugija. Kunigaikščių Oginskių 

pastangomis buvo organizuojamos arklių parodos Lietuvoje, žemaitukai buvo vežami 

į tarptautines parodas Peterburge, Paryžiuje, kur laimėdavo prizines vietas [5; P. 21; 

13; P. 6]. 1900 metais III–oje pasaulinėje parodoje Paryžiuje kumelė vardu Žaiba ir 

eržilas Hiršas buvo apdovanoti aukso medaliais, o eržilas Kerstutis gavo didįjį sidabro 

medalį. Oginskiai populiarino žemaitukus tarp dvarininkų ir valstiečių, vadindavo 

juos tik lietuviškais vardais. 

Kaip prisimena prof. Ignas Končius, abudu, ir Bogdanas, ir Mykolas Ogins-

kiai, mėgo arklius. "Rietaviškis (Bogdanas) ypač mėgo žemaičių veislės arklius. Jis 

buvo Paryžiaus parodoj išstatęs Lietuvos ponų "išvažiavimą", – gražią karietą, pakin-

kytą žemaičių veislės bėrukais vieną, o kitą – kaštunkais su baltomis uodegomis ir 

baltais karčiais. Už tai jis gavo pirmą pažymėjimą" [I. Končius, 1996, 51 p.]. 

Oginskių dėka žemaitukai buvo išsaugoti ir išpopuliarinti. Kilo klausimas, ko-

dėl Oginskiai taip rūpinosi žemaitukais? Carinės Rusijos priespaudos sąlygomis, (kai 

buvo draudžiama lietuviška spauda, papročiai, tikėjimas), to viešai skelbti jie negalė-

jo, tačiau kai kuriuose Oginskių fondo juodraščiuose užsimenama, jog lietuviai su 

žemaitukais nugalėjo kryžiuočius, dėl to jiems negalima leisti išnykti. 1894 m. laik-

raštyje "Vienybė lietuvininkų" buvo rašoma apie Bogdano Oginskio rūpinimąsi že-
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maitukais: "Oginskis yra taip pat gerai žinomas kaip didelis mylėtojas žemaičių arklių 

(...), už gerus arklius ūkininkus apdovanoja. Jis labai mėgsta žemaičių arklių veislę 

(...) ir dėl to ant parodos už tokius arklius duoda didžiausias dovanas, nes ir jo staini-

niai mažne visi žemaitiški" [1; P. 71]. 

V. Girininkienė [1; P 71] rašo, kad per kraštotyrinę ekspediciją Rietavo žmo-

nės pasakoję, kaip B. Oginskis mėgo važinėti ir jodinėti žemaitukais, kalbėjo lietuviš-

kai. Žemaitukai buvę šukuojami, blizginami šepečiais, maudomi, šeriami tik dobilais 

ir avižomis, nenaudojami jokiems ūkio darbams. 

Žemaitukų auginimo sąjūdis, pradėtas kunigaikščių Oginskių, per ilgus gyva-

vimo dešimtmečius sugebėjo visuomenėje pasėti mintį, kad žemaitukai yra nacionali-

nis turtas, kurio nevalia prarasti [1; P. 77]. Rietavo žemaitukų veisimo draugija akty-

viai dirbo iki jos pirmininko B. Oginskio mirties (1909 m.) [7; 8]. Dar kurį laiką buvo 

organizuojamos parodos kunigaikštienės Oginskienės vardu. Tačiau grynakraujų že-

maitukų vėl ėmė mažėti. Veterinaras K. Jašinskas 1914 m. rašė: "... žemaičių veislės 

arklių pakėlimas ir paplatinimas mūsų krašte ne mažesnę vertę turi kaip senovės pi-

lys, apie kurias paskutiniaisiais metais tiek daug buvo rašyta" [1; P. 77].  

Naujas iššūkis žemaitukams – Pirmasis pasaulinis karas. Daug jų žuvo, daug 

buvo išvežta į Rusiją ir į Vokietiją. Vokiečiai jau prieš karą aktyviai domėjosi žemai-

tukais, juos naudojo trakėnams veisti. Pirkliai už geresnius žemaitukus mokėdavo iki 

700 rublių. Žemaitukai tapo brangia preke, kurią buvo stengiamasi išvežti iš Lietuvos. 

Vokiečiai išvežė iš Lietuvos ne tik suaugusius žemaitukus, bet ir prieauglį. 16 eržilų, 

50 kumelių ir daug prieauglio kurį laiką stovėjo Trakėnuose, iš ten vokiečiai arklius 

nugabeno į Bavariją. Čia jie buvo naudojami vietiniams arkliams gerinti [1; P.  109  ]. 

Tad, kaip pabrėžia žemaitukų tyrinėtojai M. Kvašninas–Samarinas ir Z. Mockus, 

1918–1919 m. nebuvo likę nė vieno sveiko stipraus arklio [11]. Karo audrose Lietuvai 

netekus apie 70% visų arklių, liko gyva tik mintis išsaugoti šį senovės reliktą. 

Per karą ir nepriklausomybės kovas žemaitukų teliko vienetai. Juos išsaugojo 

geri žemaitukų žinovai lietuvių patriotai: signataras Stanislovas Narutavičius Brevi-

kiuose (Alsėdžių valsč.), Česlovas Milvydas Matkaičiuose (Radviliškio r.), Kazimie-

ras Jančevskis Blinstrubiškiuose (Raseinių r.). Galvodami apie tolesnį žemaitukų veis-

lės likimą šie dvarininkai dėjo didžiules pastangas, kad vienintelė lietuviška arklių 

veislė nenustotų gyvavusi. 

Nuo 1921 m. LR Žemės ūkio ministerija ėmėsi rūpintis žemaitukų veislės iš-
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saugojimu. 1922–aisiais galutinai buvo nuspręsta įsteigti žemaitukų veislės žirgyną. 

Jis įkurtas 1922 m. lapkritį senosiose kunigaikščio Mykolo Oginskio arklidėse Plun-

gėje. Žirgyno pirmasis vedėjas veterinaras Pranas Šniukšta buvo kvalifikuotas arklių 

žinovas, prieš karą dirbęs viename didžiausių Rusijos valstybinių žirgynų  [1; P. 77]. 

Arklininkystės specialistai (hipologai) Z. Mockus ir M. Kvašninas–Samarinas 

kritiškai vertino tokį valdžios pasirinkimą, nes žemaitukų žirgynui, tuo metu Lietuvo-

je vykdant žemės reformą, buvo galima parinkti kur kas geresnę vietą su didesniais 

ganyklų plotais. Iš tikro žirgynui buvo pavestas menkas apie 100 hektarų žemės plo-

tas, kurio tik dalis tiko ganykloms ir pašarams. Žirgyno valdytojams nuolat tekdavo į 

tai atsižvelgti ir reguliuoti bendrą arklių skaičių. Kurdamasis žirgynas turėjo 10 eržilų, 

bet didesnė dalis pirktų žirgų įtakos nepadarė. Žirgyne liko tik trijų eržilų – S. Naruta-

vičiaus Patrimpo ir Erelio bei V. Snarskio (Jucaičių dvaras) Žaibo prieauglis. Svar-

biausias žirgyno reproduktorius buvo Patrimpas, gimęs 1917 metais. juodbėris, 1 met-

ro 38 centimetrų ūgio, garsaus eržilo Vareikio palikuonis. Patrimpas buvo nepaprastai 

stiprus, energingas, gyvo temperamento ir puikiai sudėtas arklys, išvaizdos trūkumų 

beveik neturėjo. Su juo buvo kergiama didesnė pusė kumelių, todėl žirgyne labai ma-

žai tebuvo arklių, neturėjusių jo kraujo. Neveltui Plungėje jį vadino žirgyno patriar-

chu. Erelis, gimęs 1921 metais, už Patrimpą buvo lieknesnis, grakštesnis, panašesnis į 

arabą. Žaibą, gimusį 1919–aisiais, dėl stambumo, greitumo ir jėgos žemaičių ūkinin-

kai buvo praminę Artoju. 

1934–aisiais visą Plungės dvarą, kartu ir žirgyną, perėmė Krašto apsaugos mi-

nisterija. Žemaitukų veislės arkliai buvo iškelti į Gruzdžių aukštesniąją gyvulininkys-

tės mokyklą (Šiaulių r.). Ten tinkamų arklidžių nebuvo. Arkliai po skubių remontų 

laikyti daržinėje, galvijų tvarte ir veterinarijos ligoninėje, ketinta patalpas plėsti. Ar-

klidžių nebuvo, bet žirgynas Gruzdžiuose rado 360 hektarų žemės. Ekonominis pa-

grindas leido sparčiai plėstis. 1938 metų duomenimis, žirgyne buvo 22 eržilai ir 71 

kumelė. Aprūpinti pašaru ir prižiūrėti arklius buvo samdomi 7 šėrikai. 1937–aisiais 

veislinei medžiagai atnaujinti ir žirgynui išplėsti buvo nupirktos 6 kumelės, iki tol 

žemaitukai buvo kergiami tarpusavyje. 

Žemės ūkio parodos buvo pagrindinė žemaitukų populiarinimo erdvė tuometi-

nėje nepriklausomoje Lietuvoje. Ten jie užėmė ypatingą vietą. Veterinaras Motiejus 

Veitas, užsiėmęs žemaitukų populiarinimu dar carinės Rusijos laikais, 1922 metais 

leistame Žemės ūkio parodų vadovėlyje teigė, kad žemaitukai yra mūsų krašto arkliai, 
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kurie „<...> neatsilieka nuo europiečių (arklių), bet dar ir pralenkė juos. Jie mažai te-

reikalauja avižų; šieno ir dobilų jiems gana, o duodant avižų, nors ir pusę duodamos 

didiesiems arkliams duoklės, jie yra nepailstą, visada linksmi, pilni gyvybės darbo 

gyvuliai. <...> Dėl to žemaitukai eržilai ir kumelės labai tinka parodoms". Suvokdama 

žemaitukų svarbą, Žemė ūkio ministerija parodose žemaitukus globojo, jiems sudary-

davo išskirtines sąlygas. Jie turėjo savo varžymosi grupę, iš kurios būdavo renkami 

nugalėtojai ir prizininkai [1; P.81]. 1923–1936 m. už eksponuotus parodose žemaitu-

kus valstybinis žirgynas gavo 11 aukso ir 14 sidabro medalių [5; P. 25; 24]. 

Specializuota žemės ūkio spauda, pavyzdžiui, ,,Ūkininkas". mėgo spausdinti 

menines žemaitukų nuotraukas. Kartu šie arkliai buvo ir populiarinami, aprašomi kaip 

žemės ūkio darbams tinkamiausi Lietuvos arkliai. 

Žemaitukai kaip istorijos reliktas ir vienintelė lietuviška arklių veislė jaunai 

valstybei tapo reprezentacine priemone. Kazio Gineičio 1938 metais sudarytame lie-

tuviškų produktų eksporto kataloge "Lithuanian quality products" žemaitukai užėmė 

jiems deramą vietą. Valstybė galėjo didžiuotis, kaip ir Oginskiai didžiavosi, kad su 

šiais arkliais buvo pasiektos didžiausios lietuvių pergalės. Tarpukario Lietuvos val-

džia dėjo pastangas, kad žemaitukų veislė būtų išsaugota ir pritaikyta prie naujų eko-

nominių sąlygų. Įkurtas valstybinis žirgynas, privati dvarininkų iniciatyva, veikian-

čios draugijos, žemės ūkio parodos daug prisidėjo prie žemaitukų populiarinimo. Šių 

arklių ateitis atrodė daug žadanti, bet Antrasis pasaulinis karas sužlugdė viltis. 1940 

metais sovietams okupavus Lietuvą žemaitukų auginimo centras Gruzdžiuose neteko 

savo vadovo J. Petraičio. Jam buvo pasiūlyta Žemės ūkio akademijos zootechnikos 

katedros vedėjo vieta. 1944–ųjų vasarą traukdamiesi vokiečiai išsivarė likusius žirgy-

no veislinius arklius, o arklides sudegino. Darbininkams pavyko paslėpti tik 5 eržilus 

ir 4 kumeles. Per karą buvo visiškai sugriauti ir išblaškyti privatūs žirgynai. 

1944–ųjų pabaigoje Lietuvoje buvo nutarta atkurti arklininkystės darbą, įsteig-

ta Arklininkystės valdyba, ji ėmėsi po karo išlikusių arklių genofondo nustatymo. 

Žemaitukų laukė nauja santvarka. 

Kaip pasakojo Valentinas Orentas, buvęs Gruzdžių aukštesniosios gyvulinin-

kystės mokyklos ūkvedys ir dėstytojas, žemaitukais dažnai važiuodavo į Šiaulius ne 

tik mokyklos vadovybė, bet ir Rimgaudas Songaila, kuris, po Antrojo pasaulinio karo 

atkuriant žemaitukų veislę, pasak V. Orento, suvaidino pagrindinį vaidmenį. 

1947 m. buvo pradėta vykdyti arklių pasportizacija ir veislinių arklių surašy-
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mas į Valstybinę ir apskričių kilmės knygas. Manyta, kad turint keliolika žemaitukų 

veislės arklių ir daug mišrūnų bus galima naujam arklio tipui įskiepyti gerąsias žemai-

tuko savybes ir sukurti tinkamą vietinį Lietuvos arklį, o grynuosius žemaitukus su-

rinkti į vieną ar dvi arklių fermas ir veisti juos grynuoju veisimu [1; P. 89]. 

J. Petraitis savo disertacijoje [17; P. 112] pažymi, kad jo iniciatyva 1948 m. 

sukurta žemaitukų veislės arklių ferma Telšių apskrityje, Biržuvėnų tarybiniame ūky-

je, kur buvo surinkti šios veislės likučiai. Tačiau fermoje kilo gaisras ir atsitiktinai 

liko gyvas tik vienas eržilas Erelis
3
, tuo metu buvęs Užvenčio tarybiniame ūkyje [5; 

P. 25]. 

Esant tokiai kritiškai padėčiai, Lietuvos Vyriausybė "ėmėsi eilės priemonių 

žemaičių veislės arkliams išsaugoti ir jų skaičiui padidinti. Lietuvos KP CK XII ple-

numo nutarimu žemaičių arklių veislė paskelbta planine arklių veisle respublikoje" 

[32]. Tačiau anaiptol ne maža grupelė žemaitukų su išlikusiu po karo vieninteliu erži-

lu ir keletu kumelių tapo "planine veisle". 

1949 m. Vilniaus rajone, Riešėje, buvo įkurtas Vilniaus eržilų depas (dabar – 

UAB "Vilniaus žirgynas). Naujai įkurtame Vilniaus eržilų depe apsilankė R. Songaila. 

Pasak V. Orento, apžiūrėjęs ir įvertinęs specialistų darbą, privačiame pokalbyje V. 

Orento paklausė, kodėl neparodė žemaitukų. V. Orentas atsakęs, kad jų žirgyne nėra. 

Tada R. Songaila tuometiniam depo direktoriui Petrui Dagiui liepė atleisti V. Orentą 

nuo visų darbų ir komandiruoti jį, kaip geriausiai pažįstantį žemaitukus, ieškoti jų po 

visą Lietuvą [1; P.90]. Taip V. Orentas 1958 metais Užvenčio tarybiniame ūkyje atra-

do 1942 metais gimusį vienintelį Gruzdžių žirgyno eržilą vardu Erelis 3. Nebuvo išli-

kusių dokumentų, tačiau jo kilmę patvirtino įdagai ant šlaunies ir kaklo. Taip buvo 

ženklinami tik Gruzdžių žirgyno žemaitukai. 1959 metais iš Užvenčio Erelis 3 buvo 

perkeltas į Vilniaus eržilų depą, kuriame V. Orentas parinko jam tipingas kumeles. 

Erelis
3
 veislei atkurti buvo naudojamas 10 metų ir paliko 45 palikuonis [5; P. 26]. Po-

puliacijoje, kurioje buvo tik vienas eržilas, prasidėjo artimas giminingas veisimas, net 

ir kraujomaiša, todėl 1970–71 metais Vilniaus žirgyno žemaitukės kumelės liko ne-

kergtos. Kaip rašo ilgametis Vilniaus žirgyno direktorius S. Svetlauskas [1; P. 88], 

anuometinis žirgyno direktorius P. Dagys žemaitukų nemėgo, todėl ir banda mažai 

didėjo. Jis siūlęs žemaitukus išvežti į mėsos kombinatą. Tačiau čia ir vėl įsikišęs R. 

Songaila, kuris privertė žirgyną auginti žemaitukus kaip nacionalinę veislę, su kuria 

siejama Lietuvos kultūra, istorija ir buitis. 



32 
 

S. Svetlauskas mini [1; P.90], kad Vilniaus žirgyne 1964 metais apsilankę A. 

Sniečkus, R. Songaila, M. Grigaliūnas ir vienas Vokietijos pilietis domėjosi žemaitu-

kų atkūrimu. Supratę, kad mažas žemaitukų skaičius lemia giminingą veisimą, juos 

lydinčius Žemės ūkio ministerijos darbuotojus paragino važiuoti į Vokietiją, susirasti 

per karą išvarytą žemaitukų bandą ir nupirkti iš ten keletą arklių. Lėšų tam pažadėjo 

skirti iš valstybės biudžeto. Deja, Žemės ūkio ministerijos darbuotojai tokio nurody-

mo neįvykdė. Kad būtų išvengta giminingo veisimo, reikėjo ieškoti panašių veislių 

eržilų kraujo įliejimui. 

8–ame dešimtmetyje (nuo 1974 metų) buvo išbandyti du kraujo įliejimo va-

riantai, t.y. su lenkų vietinės veislės eržilais Killian ir Kipper bei su estų vietinės veis-

lės eržilu Astūru. Lenkų vietinės veislės kraujo įliejimas žemaitukams gerų rezultatų 

nedavė. Antrasis variantas buvo sėkmingesnis [4; P. 51]. Iš dešimties geriausių Astūro 

palikuonių tuometiniai Vilniaus žirgyno specialistai atrinko veisimui vieną eržilą – 

Agentą 795. Savo eksterjeru ir savybėmis Agentas 795 buvo artimas žemaitukų veis-

lei, neiškreipė jos tipo, pasižymėjo geru darbingumu ir sportinėmis savybėmis. Agen-

tas 795 dalyvaudavo konkūrų varžybose su kitų veislių sportiniais žirgais ir iki 1 met-

ro 20 centimetrų kovojo kaip lygus su lygiais, o 1989 metais Vilniaus žirgyno manie-

že tapo nugalėtoju šokdamas per 1 metrą 20 centimetrų ir aplenkė jojamųjų veislės 

žirgus. Agentas 795 tarptautinėje "AgroBalt 1995" parodoje gavo aukso medalį. Beje, 

jo sūnus Kosmosas "AgroBalt 2007" parodoje taip pat apdovanotas aukso medaliu [1; 

P. 92]. 

Nuosekliai dirbant, žemaitukų banda Vilniaus žirgyne ėmė didėti. Įvertinant 

šiuos nuopelnus, Vilniaus valstybinio žirgyno ir Lietuvos žemės ūkio ministerijos ar-

klininkystės specialistams buvo paskirta Romano Žebenkos I–oji premija. Laikui bė-

gant, žirgynas jau turėjo galimybę parduoti žemaitukus Lietuvos ir užsienio šalių žir-

gų augintojams. Anot V. Orento, reikėdavo nemažai pastangų įkalbėti žirgyno vado-

vybę neparduoti į užsienį geriausių žemaitukų, nors už juos siūlomos kainos ir labai 

viliodavo [5; P. 27]. Pavyzdžiui, kad neišvežtų minėto Agento 795, vokiečiams buvo 

pasakyta, kad jis apšlubo ir negalima jo eksportuoti. 

Vilniaus eržilų depe, o vėliau žirgyne, buvo gerai vedama apskaita, todėl iki 

šių dienų yra išlikę ten gimusių arklių kilmės duomenys ir žinomas tolesnis likimas. 

Kad žemaitukai labiau plistų po Lietuvą, prof. P. Vainausko, prof. J. Šveisčio 

ir kitų iniciatyva 9–ame dešimtmetyje buvo sumanyta įveisti nedideles žemaitukų 
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bandas Elmininkų bandymų stotyje (Anykščių r.), Terespolyje (Kėdainių r.), Vėriškė-

se (Radviliškio r.) ir Alantoje (Molėtų r.).[5] 

Tačiau po 1990 metų šios bandos sunyko. Prekiautojai, pasinaudoję palankia 

situacija, daugelį geresnių žemaitukų supirko ir išvežė į Vokietiją bei Lenkiją, kiti liko 

pas pavienius gyventojus. Nekoordinuojamas veislininkystės darbas privedė prie to, 

kad 1994 metais ekspedicijų metu Lietuvoje buvo aptikta tik 30 suaugusių ir 12 jaunų 

žemaitukų. Dauguma jų buvo Vilniaus valstybiniame žirgyne. 

1993 metais profesoriaus J.S. Šveisčio iniciatyva Lietuvos gyvulininkystės 

institutas susirūpino žemaitukų išsaugojimu. 1994 metų gegužės 5 dieną institute bu-

vo surengta tarptautinė konferencija nacionalinių veislių išsaugojimo klausimais. Joje 

prof. V. Barauskas išreiškė apgailestavimą, kad greičiausiai žemaitukų veislę jau esa-

me praradę, vargu ar pavyks ją išgelbėti. Kaip patyręs arklininkystės specialistas prof. 

V. Barauskas buvo teisus. Kelios dešimtys po Lietuvą pasklidusių žemaitukų – tai ne 

veislė, o tik jos likučiai. Tačiau prof. J.S. Šveistys išreiškė viltį, kad galbūt mums pa-

vyks. Jo rūpesčiu tais pačiais metais iš Žemės ūkio ministerijos buvo gauta lėšų išli-

kusių žemaitukų paieškai ir pirkimui. 1994–1995 metais prie instituto buvo suformuo-

ta veislinė žemaitukų banda, nes laikyti visus arklius vien Vilniaus žirgyne būtų buvę 

labai rizikinga. Lietuvos gyvulininkystės institute buvo pradėta kurti ir įgyvendinti 

žemaitukų veislės išsaugojimo programa. 

Pradėjus daugiau kalbėti ir rašyti apie žemaitukus, ėmė daugėti ir jų augintojų. 

1997 metais buvo įkurta Žemaitukų arklių augintojų asociacija (ŽAAA). Pra-

sidėjo ketvirtasis veislės saugojimo ir populiarinimo etapas, į kurį aktyviai įsitraukė 

žemaitukų augintojai, specialistai, mokslininkai.  
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6. ŽEMAITUKŲ ARKLIŲ AUGINTOJŲ ASOCIACIJOS SUKŪRIMAS 
IR VEIKLOS TURINYS 

 
Mintis įkurti žemaitukų augintojus vienijančią organizaciją kilo Lietuvos gy-

vulininkystės instituto prof. J.S. Šveisčiui (1929–1999). Ši mintis išsiplėtojo 1995 m. 

šių eilučių autorei gavus leidimą apsilankyti Lietuvos valstybiniame istorijos archyve 

ir susipažinti su Oginskių fondais. Peržiūrėjus Oginskių fonduose rastą medžiagą, 

ėmėme drąsiai galvoti apie Žemaitukų arklių augintojų draugijos įkūrimą. Pirmasis 

pasitarimas, skirtas žemaitukų išsaugojimo klausimams aptarti įvyko 1996 m. kovo 28 

d. Be draugijos įkūrimo iniciatorių – Lietuvos gyvulininkystės instituto darbuotojų, 

dar dalyvavo 16 dalyvių iš kitų institucijų bei ūkių. Beveik porą metų buvo diskutuota 

ir rengtasi, kol apsistota ties asociacijos, o ne draugijos steigimo mintimi. Žemaitukų 

arklių augintojų asociacijos steigiamasis susirinkimas įvyko 1997 m. balandžio 17 d. 

Baisogaloje, Lietuvos gyvulininkystės institute. Jame dalyvavo 24 asmenys. Susirin-

kimui pirmininkavo prof. J. S. Šveistys. Steigiamasis susirinkimas pritarė iniciatyvi-

nės grupės pasiūlymui steigti Žemaitukų arklių augintojų asociaciją, priėmė jos įsta-

tus, išrinko valdymo organus. Asociacijos pirmininku vienbalsiai buvo išrinktas prof. 

J.S. Šveistys, pirmininko pavaduotoja – V. Garbačauskaitė (dabar – V. Macijauskie-

nė), tuo metu vykdanti mokslinį darbą tema "Žemaitukų veislės arkliai ir priemonės jų 

genofondui išsaugoti". Asociacijos Tarybą be jau minėtų asmenų sudarė: S. Svetlaus-

kas, N. Kaušpėdaitė (dabar – N. Stašienė), V. Jašinauskaitė, A. Jurgaitis, D. Paičius, J. 

Bačinskas, P. Puidokas. Po asociacijos steigimo sutartimi pasirašė: prof. J. S. Šveis-

tys, V. Garbačauskaitė (Macijauskienė), R. Patašiūtė (R. Šveistienė) ir E. Jeninas. 

Oficialiai Žemaitukų arklių augintojų asociacija įregistruota 1997 m. liepos 17 d. 

Radviliškio savivaldybėje. Lietuvos gyvulininkystės institutas suteikė asociacijai bu-

veinę adresu: R. Žebenkos g. 12, LT–82317 Baisogala, Radviliškio r. 

Visokių dienų pergyventi teko šiai organizacijai. Veiklos orientyrais buvo pra-

eities patirtis – kunigaikščių Oginskių 1881 m. ir 1890 m. įsteigtų žemaitukų augini-

mo skatinimo draugijų dokumentai, bei naujai besiformuojanti šiandienos situacija. 

Tarybiniais metais žemaitukų vardas buvo ne tik primirštas. Tikruosius žemaitukus 

nuo stambiųjų žemaitukų nesistengė skirti net specialistai. Sklandė gana skeptiška ar 

net neigiama nuomonė apie žemaitukus kaip nieko nevertą ir nereikalingą iš tautos 

atminties ištrintos istorijos balastą, kuris valstybinio žirgyno veikloje neša vien nuos-

tolius. Todėl tarp pirmųjų ir pagrindinių asociacijos tikslų buvo ne tik pagausinti že-
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maitukų populiaciją, bet ir propaguoti šią veislę visuomenės tarpe. Jau iš pat pradžių 

asociacijos steigėjų mintyse buvo puoselėjamos platesnės kultūrinės–švietėjiškos 

veiklos idėjos. Veikti ne vien veislininkystės aspektu asociaciją įpareigoja patys že-

maitukai – unikalus gyvasis tautos paveldas. 

Ypač nelengvi Žemaitukų arklių augintojų asociacijai metai buvo po jos pir-

mininko prof. J. S. Šveisčio mirties. 2000–2001 m. buvo juntamas stiprus spaudimas 

asociaciją panaikinti arba prijungti prie Lietuvos arklių augintojų asociacijos. Išlaikyti 

asociaciją savarankišką ir ją sutvirtinti padėjo suvokimas, kad žemaitukai yra išskirti-

nė lietuviška veislė, su savitomis problemomis ir savomis perspektyvomis, todėl veis-

lės išsaugojimo klausimas konfederacijos sudėtyje galėjo būti vilkinamas ir ne toks 

efektyvus. Įrodžius asociacijos pasirengimą dirbti, 2001 metų balandžio 5 dieną LR 

žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 100 Žemaitukų arklių augintojų asociacija tapo pri-

pažinta veislininkystės institucija, kuriai suteikta teisė vesti žemaitukų registrą ir kil-

mės knygą, tvarkyti veislinių žemaitukų apskaitą, išduoti kilmės sertifikatus, pasus, 

rekomendacijas, rengti išsaugojimo, selekcines programas, vykdyti arklių vertinimus, 

darbinių savybių išbandymus ir varžybas, koordinuoti augintojų darbą, populiarinti 

veislę, informuoti valstybines institucijas ir visuomenę. Asociacija 2006 metais išlei-

do pirmąjį Žemaitukų veislės arklių kilmės knygos tomą, kuriame įrašyti 152 veisli-

niai žemaitukai bei jų prieauglis [18], vykdo kitas prisiimtas veislininkystės funkcijas. 

Savo veiksmus asociacija derina su Valstybine gyvulių veislininkystės priežiūros tar-

nyba prie ŽŪM. 

Žemaitukų arklių augintojų asociacija, perėjusi daugelį mažai organizacijai 

gresiančių pavojų, 2007 m. pažymėjo savo dešimties metų jubiliejų ir su nauju entu-

ziazmu tęsia savo veiklą. Šios asociacijos iniciatyva ir pastangomis 2008 m. visuome-

nei pristatytas seniausias lietuvių autoriaus K.M. Manvydo žirgininkystės veikalas 

"Hipika", parašytas 1603 m. lenkų kalba, o lietuvių kalba išleistas pirmą kartą. Se-

niausios Europoje arklių veislės puoselėtoja Žemaitukų arklių augintojų asociacija 

pasirūpino, kad pirmoji rimta žirgininkystės knyga būtų prieinama šiandienos Lietu-

vos arklių augintojams, istorikams, kultūros veikėjams, jaunimui. "Hipikos" išleidi-

mas lietuvių kalba – svarbus žingsnis susigrąžinant tautos paveldą ir kultūrines verty-

bes. Veikalo šviečiamoji, istorinę atmintį gaivinanti, pilietiškumą ir tautinę tapatybę 

įtvirtinančioji reikšmė skatins jaunąją kartą su pagarba pažvelgti į savo tautos praeities 

patirtį ir palikimą. Tam pačiam tikslui skirtas Žemaitukų arklių augintojų asociacijos 
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projektas – Moksleivių piešinių ir rašinių konkursai. Šių renginių iniciatorius ir globė-

jas yra Žemaitukų arklių augintojų asociacijos pirmininkas (2007–2008 m.) Ramūnas 

Karbauskis. 2008 m. renginio globėja sutiko būti ir LR Prezidento žmona p. Alma 

Adamkienė. Konkursai skatina vaikus ir moksleivius domėtis savo krašto istorija, žir-

gininkystės tradicijomis, inspiruoja meninę kūrybinę raišką šiomis temomis. 

Žemaitukų arklių augintojų asociacijos organizuojamos priemonės – konkur-

sai, stovyklos–seminarai, varžybos, konferencijos, leidžiami leidiniai, straipsniai ir kt. 

– skirti informacijos sklaidai, sąmoningų ir atsakingų Lietuvos piliečių ugdymui, for-

muojant pagarbų požiūrį į tautos istoriją, praeities palikimą, vertybes, lietuviškas tra-

dicijas. Visais amžiais buvo ir tebėra žmonių, siekiančių suklastoti istorijos faktus, 

įteigti, kokie atsilikę arba žiaurūs  buvo senovės lietuviai, kad jų net Aukso Ordos 

mongolai, garsėję ypatingu žiaurumu, išsigandę. Tačiau pažiūrėkime, ką mums at-

skleidžia vienintelis gyvas tų laikų liudininkas – žemaitukas. Savo charakteriu ir sa-

vybėmis žemaitukai parodo, kad yra kovos žirgai – veržlūs, drąsūs, ištvermingi. Jie 

nemėgsta bailių ir nevykėlių. Tačiau žemaitukų jėgoje nėra grubumo. Dar daugiau – 

jų prigimtis nepakenčia grubumo. Iš to, koks jautrus, draugiškas ir paklusnus gali būti 

žemaitukas, nesunkiai spėjame, koks raitelis galėjo ant jo jodinėti. Senovės lietuvių 

kario fizinė ir dvasinė stiprybė negali būti laikoma žiaurumu. Seniausias lietuviškas 

arklio pavadinimas yra ašvienis. Lietuvis (žemaitis) ir žemaitukas iš tikrųjų buvo 

"vienis" – vienybėje. Iš čia gimė stiprybė, gąsdinusi priešus, kurie buvo agresyvūs ir 

žiaurūs, nes silpni savo dvasioje. 

Per labai ryškų ir patrauklų simbolį – žemaituką, asociacija siekia padėti pa-

tiems susivokti, kokia mūsų tauta yra iš tikrųjų, kokį neišsenkantį stiprybės šaltinį mes 

galime rasti savo tautoje – tiek jos praeityje, tiek dabartyje. Ypač dabar, kai tauta nu-

silpusi ir susipainiojusi svetimų laikmečio vertybių labirintuose, ypač dabar reikia 

mūsų tautinio egregoro pagalbos. Savo šaknimis šviesi ir galinga tauta turi surasti bū-

dus atsitiesti. Pasak pirmosios Zigmo Gėlės premijos laureatės Vidmantės Jasiukaity-

tės [27; P. 20], viena iš išeičių – "išsilavinusi, amžinųjų pasaulio vertybių fone sufor-

muoto mentaliteto jaunoji karta, kuri kada nors ateis valdyti valstybės, pasišventusi 

savo šaknims, Lietuvai ir jos identiteto pasaulyje išsaugojimui. Jie vėl atras save, tai 

yra mus, mūsų kultūrą, įsigilins į jos ištakas ir tame išvys nuostabų lietuviškos savi-

monės pasaulį". Ta pati rašytoja iškelia klausimą "Ar jums neatrodo, kad kažkas tyčia 

sujaukia idealų sistemą? Ar ne lengviau valdyti žmogų, kuris nebeturi padorumo? 



37 
 

Pamiršome, kas yra garbė ir kilnumas" [27; P. 15]. Kokia karta ateis ir kaip valdys 

Lietuvą, o gal bus valdoma kitų? Pasekmė seka po priežasties. Ateities priežastimi 

esame mes – dabartinė karta, formuojanti jaunąją kartą. Mes turime galimybę panau-

dodami žemaitukus vaikų ir jaunimo ugdymui, kurti gyvybingą meilės erdvę. Labai 

džiugu, kad vaikai patys ateina pasitikti žemaitukų ir jais patiki bei pasitiki. Jau aš-

tuonmečiai berniukai ir mergaitės dalyvauja varžybose su jaunais stipriais veisliniais 

žemaitukų eržilais. Kodėl žemaitukas paklūsta dar gležnoms vaikiškoms rankoms, bet 

gali ištrūkti iš stiprių vyriškų? Ar šis žemaitukų bruožas neatsako į daugelį klausimų 

apie mūsų protėvius. Istoriją galima suklastoti, bet žirgui nesumeluosi. 

Vyresniam nei 8 metų vaikui nebeužtenka namuose auginamo vėžliuko, ka-

čiuko ar šuniuko. Kad ugdytųsi vaiko drąsa, ryžtas, pasitikėjimas savimi, įgūdžiai, jis 

turi išmokti bendrauti ne tik su silpnesniu už save, bet ir su stipriu, protingu gyvuliu. 

Bendravimas su žirgu verčia vaiką mąstyti ir mokytis teisingai kontaktuoti su aplinki-

niu pasauliu. Žirgas atveria vaikui galimybes geriau pažinti ir atskleisti save. Jis moko 

pagarbos, disciplinos, kantrybės, ištvermės, gerumo, pasitikėjimo, drąsos. Žirgas 

(ypač žemaitukas) neleis su juo elgtis nepagarbiai. Žemaitukuose slypi žirgo–kovotojo 

prigimtis, orumas, didžiulė energija, gyvas temperamentas, įžvalgumas. Todėl bet ko-

kia žemaitukui parodyta nepagarba neliks nepastebėta. Dėl žinių ar patirties stokos 

suklydęs vaikas žemaituko bus išradingai ir švelniai pamokytas tokių klaidų daugiau 

nebedaryti. O grubus, piktas ar net žiaurus skriaudėjas iš kantraus žemaituko gali su-

laukti labai netikėto ir rūstaus atsako. Žemaitukai turi savybę atspindėti žmogų, at-

skleisti jo esmę, jo tikrąją prigimtį. Bendraujant su žemaituku, neįmanoma ilgai apsi-

metinėti, nes labai greitai bus atskleistos tikrosios, o ne suvaidintos savybės. Jeigu 

specializuotų veislių arkliams –jojamiesiems, ristūnams – svarbiausia yra kartu su rai-

teliu ar važnyčiotoju siekti rezultato, tai žemaitukui svarbesnis yra pats santykis ir 

bendravimas su žmogumi. Kai tarp jų atsiranda dermė, pasiekiami neįtikėtini rezulta-

tai. Kuomet vaikas įveikia jį kaustančią baimę ir atranda dermės su žirgu paslaptį, jam 

atsiveria nauji horizontai. Vaikas pajunta, kad galima peržengti savo ribotumą, nuga-

lėti baimes, kompleksus, kliūtis. Atsiveria laisvės, pasididžiavimo, jėgos ir dėkingumo 

pojūtis. 

Žirgas ir vaikas... Nuo seniausių laikų iki šių dienų juose gyvas troškimas 

draugauti. Nuostabu tai, kad su žemaituku gali susidraugauti ne tik sveiki, judrūs 

vaikai, bet ir neįgalūs. Žemaitukai puikiai jaučia žmogų, pirmieji parodo 
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supratingumą, norą draugauti. Žirgas labai gerai jaučia, kada ant jo užsėdusiam 

žmogui reikalinga jo pagalba. Žemaitukai visada norėjo padėti žmogui ir visada tai 

darė. Jojimo terapijos, kaip reabilitacijos metodo, įdiegimas Lietuvoje daugeliui vaikų 

ir suaugusiųjų grąžintų viltį, džiaugsmą ir norą gyventi. Neįgaliesiems jojimas padeda 

atstatyti prarastas judėjimo funkcijas, jas kompensuoja. Gydomasis jojimas sėkmingai 

taikomas po galvos ir stuburo traumų, esant įvairiems fiziniams bei psichikos 

sutrikimams. Jojimas mažina raumenų skausmą ir įtampą, gerina judesių koordinaciją, 

pusiausvyrą, gydo depresiją ir paauglių agresyvumą. Juk net ir paprastas buvimas 

šalia žirgo sukelia daug teigiamų emocijų. Jojimo terapija ir hipoterapija naudojamos 

daugelyje pasaulio šalių, tačiau Lietuvoje dar neįteisintos, todėl pačios geriausios 

žirgų savybės lieka neatskleistos ir nepanaudotos išties geranoriškiems ir kilniems 

tikslams. 

Žemaitukų arklių augintojų asociacijos, apjungiančios augintojų, specialistų, 

mokslininkų pajėgas ir valstybinių institucijų pagalbą, dėka Žemaitukai grįžta į lietu-

vių kasdienybę ir šventes primindami mums jau beveik užmirštą istorinę tiesą apie 

buvusią tautos garbę ir orumą, drąsą ir ryžtą ginant tai, kas brangiausia. Skirtingai ne-

gu viduramžiais, šiandien žemaitukai kviečia mus pakilti kovai ne su išorės priešais, 

bet su savo pačių silpnybėmis. Tik ar išdrįsime? Daugelis, ko gero– ne, bet tie, kurie 

augs kartu su žemaituku – išdrįs. Ir jie žinos, kodėl myli, brangina ir vertina žemaitu-

ką [33; P. 23–24]. 
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7. ŽEMAITUKŲ ARKLIŲ AUGINTOJŲ ASOCIACIJOS VAIDMUO 
FORMUOJANT JAUNIMO PASAULĖŽIŪRĄ, PILIETINĘ ATSAKOMYBĘ 

BEI PARUOŠIMĄ KAIMO TRADICINĖMS IR ALTERNATYVIOMS VEIKLOMS 
 

Intensyvi įvairialypė Lietuvos integracija į Europos Sąjungos ir pasaulio eko-

nomikos, politikos, kultūros, mokslo struktūras bei institucijas nepaliaujamai kelia vis 

naujas valstybės, visuomenės, tautos ir kultūros sąveikų, nacionalinio tapatumo tvirti-

nimo bei savikūros ir istorinio paveldo išsaugojimo bei deramo panaudojimo proble-

mas. Kitų šalių kultūrų ir kalbų poveikis, paviršutiniškos mokslo žinios apie tautos 

materialųjį ir nematerialųjį paveldą, nekvalifikuota tų žinių sklaida skatina visuome-

nės savimonės, nacionalinio tapatumo eroziją ir kelia grėsmę darniai valstybės plėtrai, 

visuomenės sanglaudai, nacionaliniam tapatumui, etnokultūrinių bendruomenių rai-

dai, net kelia grėsmę tautos ir valstybės išlikimui [23]. 

Lietuvos kaimo raidos pokyčių tyrėjai [11; 12; 13] pripažįsta, kad šiuolaikinė-

je, vis labiau globalizacijos procesų veikiamoje visuomenėje kaimo plėtros procesai 

iškilo tarp pačių svarbiausių sričių, kuriomis tenka domėtis ne tik žemdirbiams ir 

gamtosaugininkams, bet ir politikams bei ūkinės veiklos organizatoriams, kultūros ir 

švietimo specialistams, sveikatos ir socialinės apsaugos darbuotojams. Išspręsti kaimo 

plėtros problemas įmanoma, tik pasitelkus pačių kaimiškųjų vietovių bendruomenių 

narius. 

Pastaruoju metu pradedama suvokti, kokius nuostolius atneša atotrūkis nuo 

gamtos, kurį sąlygoja gyvenimas industrinėje aplinkoje. Internetinių informacijos 

šaltinių pervertinimas besimokančius neretai panardina į vadinamąją "virtualią" erdvę, 

kuri mažai pasitarnauja tikrovės pažinimui. Pažinti gamtą įmanoma ne iš skaidrių, 

herbarų ar internetinių šaltinių, o tik natūralioje aplinkoje. Pagarba gamtai ugdoma 

tiesiogiai ir sistemingai su ja bendraujant. Literatūros ir istorijos mokymas turėtų būti 

neatsiejamas nuo tokių pažintinės veiklos rūšių, kaip kraštotyra, tautosakos rinkimas, 

ekskursijos į istorijos ir kultūros objektus. Pažintinės ir lavinamosios funkcijos plėtra 

gali padėti suvokti neatsiejamų kaimo ir miesto ryšių reikšmę, ugdyti asmeninę 

atsakomybę, pagarbą kitiems ir patriotizmą [11].  

Ilgalaikėje tautinio paveldo produktų išsaugojimo, populiarinimo, sukūrimo ir 

realizavimo skatinimo strategijoje [10] numatyta valstybės misija – sukurti palankią 

aplinką ir pagal galimybes remti tautinio paveldo išsaugojimo, populiarinimo, kūrimo 

ir realizavimo skatinimą. 

Nacionalinėje humanitarinių mokslų programoje [23] iškeltas tikslas sutelkti 
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mokslinį potencialą ir finansinius išteklius inicijuojant nacionalinio tapatumo, paveldo 

apsaugos ir sklaidos, valstybės ir tautos sąsajų, istorinės ir kultūrinės atminties, 

lietuvių kalbos ( ... ) mokslinių tyrimų projektus. Mokslininkų nuomone [23], 

tapatumui stiprinti reikalingos fundamentalios žinios apie valstybę, jos ištakas, tautą, 

tapatumą ir paveldą, todėl ieškoma paveldo ištakų, objektų, prasmių, ženklų, 

mėginama paveldą registruoti, skleisti ir tirti. 

Kolektyvinės, socialinės ir kultūrinės atminties tyrinėjimai labiausiai išplėtoti 

Prancūzijoje ir Vokietijoje. Kolektyvinę ir kultūrinę atmintį Lietuvoje imta tyrinėti 

gana neseniai, todėl nėra fundamentalių tyrinėjimų programų. Šiais klausimais domisi 

pavieniai mokslininkai bei nedidelės grupės, todėl neaprėpiamas reikiamas problemų 

laukas. Už tyrimų lauko ribų lieka arba labai fragmentiški XIX a. ir LDK atminties, 

istoriniai, kultūrologiniai tautinio bei nacionalinio tapatumo formavimosi prielaidų ir 

aplinkybių, atminties ir tapatumo sąryšių tyrimai. 

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad išvardintomis problemomis ir jų 

sprendimais turėtų užsiimti valstybės ir mokslo institucijos, o Žemaitukų arklių 

augintojų asociacijai tai neturėtų per daug rūpėti. Tačiau iš to, kas paminėta, matome, 

kad, daugeliu atvejų, visumą aprėpiantiems tyrimams, sprendimams ir 

fundamentaliems darbams trūksta skirtingų profesijų žmonių sąryšio. Žemaitukų 

arklių augintojų asociacija turi stiprų įvairius visuomenės sluoksnius ir institucijas 

vienijantį rodiklį – žemaituką. Žemaitukai gali būti įdomūs tiek istorinio, 

etnokultūrinio paveldo, archeologijos, paveldosaugos tyrėjams, tiek dalyvauti 

šiuolaikinėse kaimo plėtros funkcijose.  

Žemaitukų arklių augintojų asociacijos vaidmuo formuojant šiuolaikinio 

Lietuvos kaimo įvaizdį būtų nevienareikšmis. Svarbiausias ŽAAA tikslas yra 

apsaugoti žemaitukų veislę nuo išnykimo. Šiai misijai įgyvendinti asociacija turi turėti 

finansinių ir žmoniškųjų išteklių. Siekdama užtikrinti veislės tęstinumą, asociacija turi 

numatyti, kokiu būdu ji stiprins savo finansinius ir žmoniškuosius išteklius ateityje. 

Dabartiniame etape, kada veislė yra prie išnykimo ribos, yra būtina valstybės parama 

žemaitukų augintojams ir asociacijai, intensyvi informacijos sklaida, visų reikalingų 

veislininkystės priemonių įvykdymas bei įvairiapusių tyrimų, įrodančių veislės 

unikalumą, plėtra. Šių priemonių įgyvendinimas būtų pagrindas plėtoti kitą, ne 

mažiau svarbų tikslą – žemaitukų veislės panaudojimą jaunimo ugdymui, užimtumui, 

socialinių problemų sprendimui, naujų ūkinės ir pedagoginės veiklos sričių diegimui. 
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Visuomenės dalis, palaikanti žirgininkystę Lietuvoje, savo veikla prisideda prie mūsų 

krašto puoselėjimo, visuomenės fizinės ir emocinės sveikatos palaikymo, socialinių 

problemų mažinimo, gražesnio, patrauklesnio Lietuvos įvaizdžio kūrimo. 

Kol žemaitukų veislei tebegresia išnykimas, pagrindine lieka reprodukcinė 

funkcija, t.y. veislinių arklių dauginimas. Šia veikla turi užsiimti įvairių kategorijų 

veislynai, kurių užduotis saugoti ir dauginti veislinius žemaitukus Lietuvoje. 

Veislynai turi atitikti aukštus veislininkystės reikalavimus, todėl šalutinėmis 

funkcijomis (tokiomis kaip turizmas, sportas ir kt.) gali užsiimti ribotai (2 lentelė). 

Veislynai yra genofondo saugojimas, o ne komercinė veikla, todėl turi būti remiami 

valstybės. Kadangi valstybės parama yra minimali, todėl ir žemaitukų veislynų 

nedaugėja. Šis trūkumas sutrukdo kitų grandžių darbą bei apsunkina veislės 

išsaugojimą. 

2 lentelė. Žemaitukų augintojų kategorijos ir jų atliekamos funkcijos 
 

Kategorijos Funkcijos 

1. A kategorijos veislynai 
Reprodukcinė funkcija, reprezentacinė funkcija – parodos, 
šalutinė – sportas. 

2. B kategorijos veislynai 
Reprodukcinė funkcija, saikingas panaudojimas turizmui, 
hipoterapijai, vaikų užimtumui, sportui. 

3. C kategorijos veislynai 
Reprodukcinė funkcija, saikingas panaudojimas darbui, 
terapiniam jojimui, laisvalaikiui, sportui. 

4. Pavienių arklių 
augintojai 

Pagrindinė funkcija – panaudojimas: darbui, reprezentacijai, 
sportui, laisvalaikiui. Šalutinė funkcija – reprodukcija. 

5. Kaimo turizmo sodybos 
Pagrindinė funkcija – turizmas, pramogos, reprezentacija. 
Šalutinės – sportas, reprodukcija. 

6. Žirginio sporto klubai 

Pagrindinė funkcija – intensyvus veislei nenaudojamų arklių 
(kastratų) panaudojimas sportui, keletoje žirginio sporto šakų 
arba specializuotai atskirose šakose. Veislės populiarinimas 
respublikinėse ir tarptautinėse varžybose. 

7. Vaikų ir jaunimo 
užimtumo centrai 

Pagrindinė funkcija – vaikų ugdymas, jojimo pamokos, 
parengimas sportui. Pilietinės, tautinės, kultūrinės ir meninės 
savimonės ugdymas. 

8. Hipoterapijos centrai 

Neįgalių žmonių gydomasis jojimas, terapinis jojimas asmenims, 
turintiems elgesio, emocijų, mokymosi, intelekto ir fizinius 
sutrikimus. Lavinamoji jojimo terapija. Neįgaliųjų jojimo ir 
važnyčiojimo sportas. 

 

Kaimo plėtra nėra galima be jaunų žmonių potencialo: jų energijos, naujoviš-

kų idėjų, fizinių ir intelektinių gebėjimų. Kaimo jaunimas masiškai migruoja iš kaimo 

į miestą ir kitas šalis. Nesustabdžius šio proceso, kaimas taps senų žmonių, gyvenan-

čių iš socialinių išmokų, vieta. Konkrečiai kaimo jaunimo problemos ir poreikiai šiuo 

metu nėra atskleisti, nors jis išsiskiria nuo miesto jaunimo skirtingomis laisvalaikio 

praleidimo, dalyvavimo visuomeninėje veikloje galimybėmis, susiduria su aštresnė-

mis socialinėmis problemomis. 
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Vaikų ir jaunimo užimtumo bei ugdymo centrai Lietuvos kaimo vietovėse dar 

naujas reiškinys. Tačiau tokių centrų turėtų daugėti, nes jų tikslas būtų suteikti jauni-

mui galimybę pasirinkti mėgstamą užsiėmimą, siekiant ugdyti sportišką, sveiką, kūry-

bingą, veiklią asmenybę. Tokių centrų paskirtis būtų ne tik kokybiškų žirginio sporto, 

sveikatingumo, laisvalaikio praleidimo paslaugų teikimas, bet ir švietėjiškų interakty-

vių veiklų diegimas, etnokultūros puoselėjimas, tautinių vertybių formavimas. Kaimo 

vietovėse tokie centrai pasitarnautų kaip tautiškumo ir sveikos gyvensenos formavimo 

židiniai, puoselėjantys augančias asmenybes dvasiniu ir fiziniu aspektu. Tokių centrų 

kūrimasis keltų kaimo vietovėse gyvenančių žmonių kvalifikaciją, išsilavinimą, gyve-

nimo kokybę bei sudarytų sąlygas iš alternatyvios veiklos išgyventi ištisoms šeimoms, 

kurios, ugdydamos į centrą ateinančius vaikus, tuo pačiu galėtų rūpintis ir auklėti savo 

vaikus. Bendra veikla stiprintų šeimas, mažintų emigraciją, didintų gyvenimo 

džiaugsmą ir kūrybingumą, mažintų socialines problemas ir t.t.  

Hipoterapijos centrai taip pat turėtų kurtis kaimo vietovėse, tačiau arčiau mies-

tų, kadangi šiai veiklai reikia keleto sričių specialistų ir būtų patogiau atvykti neįga-

liems žmonėms. 

Hipoterapija – gydomasis jojimas, su dideliu pasisekimu taikoma ligoniams 

gydyti daugelyje pasaulio šalių. Gydomasis jojimas naudojamas kaip papildoma me-

dicininė terapija žmonėms su lengva, vidutinio sunkumo ir sunkia fizine bei psichine 

negalia. Lietuvoje hipoterapija nėra įteisinta. Kitose šalyse ir net kaimyninėje Latvijo-

je gydymąsi hipoterapija kompensuoja ligonių kasos. 

Hipoterapija – ypatingas gydymo metodas, nes ligonio gydymas vyksta arklio 

pagalba. Hipoterapijos užsiėmimų metu dalyvauja specialistų komanda: hipoterapeu-

tas, žirgo treneris, du padėjėjai, profesionalus raitelis, sėdintis kartu (jei reikia) su pa-

cientu. Hipoterapija – gydomoji fizkultūra, kur žirgas veikia kaip treniruoklis ir kaip 

kompresas. Arklio judesiai priverčia raitelį sutelkti dėmesį ir koncentruoti raumenų 

jėgą, ritmingai masažuoja ir priverčia dirbti visus kūno raumenis. Žirgo šiluma atpa-

laiduoja organizmą, stiprina kraujotakos, virškinimo, nervų sistemas. Labai svarbus ir 

psichologinis faktorius – bendravimas su žirgu kelia daug teigiamų emocijų. 

Arklių atranka hipoterapijai yra labai atsakingas ir svarbus momentas. Ne 

kiekvienas arklys tam tinka. Arkliui, atliekančiam terapeuto vaidmenį, keliama daug 

reikalavimų. Vienas svarbiausių – stabilus ir patikimas charakteris. Labiausiai hipote-

rapijai tinka nedidelio ūgio, plačios nugaros, ramūs, bet ne flegmatiški, manevringi, 
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bet ne staigių, o plastiškų judesių, lengvai valdomi, kantrūs, draugiški, patrauklios iš-

vaizdos žirgai. Minėtomis savybėmis pasižymi žemaitukų veislės arkliai. Hipoterapi-

jai atrinkti arkliai ruošiami maždaug trejus metus, prieš terapiją išbandomi. Arklys 

turi ramiai reaguoti į pasikeitusią situaciją, į netikėtus garsus, plekšnojimus ir pan. Jis 

neturi rezonuoti neįgalaus paciento baimių ir t.t. Geriausia, kai arklys yra ne jaunesnis 

kaip aštuonerių metų, kumelė arba kastratas. Hipoterapijai naudojamas arklys negali 

dalyvauti varžybose, sportuoti. Nors hipoterapijai žirgas tegali būti naudojamas kelias 

valandas per dieną, likusį laiką jis turi praleisti laisvėje, atgauti jėgas bei treniruotis 

sekantiems užsiėmimams. Arklius gydomajam jojimui turi ruošti patyręs žirgų trene-

ris, turintis medicininių žinių. Jis privalo individualiai pažinti kiekvieną arklį ir jį ve-

džioti užsiėmimų metu. 

Kol Lietuvoje bus įteisinta hipoterapija, sėkmingai galėtų būti pradėtas taikyti 

specialusis jojimas. Tai jojimo terapija asmenims, turintiems elgesio, emocijų, mo-

kymosi, intelekto ir fizinių sutrikimų. 

Tiek hipoterapijos, tiek lavinamosios jojimo terapijos, tiek ir neįgaliųjų jojimo 

sporto poreikis Lietuvoje auga ir vienaip ar kitaip pasireiškia. Todėl gydomajam joji-

mui reikia ruoštis. Visų pirma turime turėti šiai veiklai paruoštų specialistų ir žirgų, 

kurie dirbtų hipoterapijos centruose ir ne vienam grąžintų prarastą šypseną, pasitikė-

jimą ir sveikatą.  

Kaip Žemaitukų arklių augintojų asociacija turėtų įsijungti į šią veiklą?  

Tai galėtų būti vieningos sistemos dalis. Po eržilų vertinimo–licencijavimo 

vieni eržilai atrenkami veisimui, kiti – greiti, azartiški, energingi – lenktynėms, akty-

viam sportui, treti – taisyklingo, proporcingo eksterjero, lygaus žingsnio, stabilios psi-

chikos – gali būti atrenkami išjodinėjimui, konkūrams. Iš pastarųjų arklių (iškastruotų 

eržilų) po sportinės karjeros, sulaukusių 8–12 metų amžiaus, gali būti atrenkami hipo-

terapijai tinkantys arkliai, kurie dar specialiai ruošiami. Toks arklys hipoterapijai gali 

būti naudojamas iki pat senatvės. Jojimo terapijai atrenkami drąsūs, taisyklingo kojų 

pastatymo, lengvai valdomi eržilai, kuriuos reikia iškastruoti ir apmokyti. Tačiau ge-

riausia, kai kumeliukai pradedami ruošti hipoterapijai tuoj po gimimo. Be to, ŽAAA 

numato bent vienos linijos selekciją šia kryptimi. 
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8. ŽEMAITUKŲ VEISLĖS IŠSAUGOJIMO METODIKA IR REZULTATAI 
XX A. PABAIGOJE – XXI A. PRADŽIOJE 

 
8.1. ŽEMAITUKŲ IŠSAUGOJIMO PROGRAMA 

 
1994 m. Lietuvos gyvulininkystės institute buvo pradėta kurti ir įgyvendinti 

žemaitukų veislės arklių išsaugojimo programa, kurios esmę sudaro 10 pagrindinių 

priemonių (2 pav.). Per šešiolika veiklos metų buvo daug nuveikta veislę propaguo-

jant, tiriant eksterjerines, biologines–ūkines žemaitukų savybes, atlikta veislės geneti-

nė analizė, nustatyti selekcijos kriterijai, parengtos naujos vertinimo taisyklės, pradėti 

darbinių savybių išbandymai, vedama apskaita ir dokumentacija, kilmės knyga. Ma-

žiausiai nuveikta apsprendžiant augintojų rėmimo kriterijus, tobulinant auginimo ir 

treniravimo sąlygas, organizuojant kergimo punktų ir eržilų spermos bankų kūrimą. 

 

ŽEMAITUKŲ VEISLĖS IŠSAUGOJIMAS

Eksterjerinių,
biologinių-ūkinių

savybių
tyrimai

Selekcijos
kriterijų

ir vertinimo 
principų

sukūrimas ir
vykdymas 

Genealoginės
struktūros

suformavimas

Genetinė
analizė ir
kontrolė

Apskaita ir
dokumentacija

Darbinių
savybių

išbandymas

Kergimo 
punktai,

eržilų
spermos
bankai

Veislės 
panaudojimas

Veislės 
propagavimas ir

rėmimas

Auginimo ir
treniravimo

sąlygų
sudarymas

 
 

2 pav. Žemaitukų veislės išsaugojimo programa 

 

Programoje numatyta žemaitukų veisimo kryptis – išsaugoti universalų ponių 

klasės žirgo tipą, remiantis palaikomosios selekcijos principais. Ši selekcijos kryptis 

pasirinkta neatsitiktinai, o remiantis esamos populiacijos genetinių, biologinių, ūkinių 

savybių tyrimais ir ankstesnės medžiagos apie žemaitukų veislę analize. Be to, at-

kreiptas dėmesys ir į ateities perspektyvas. 

Žemaitukų selekcijoje naudojami du veisimo metodai: grynasis veisimas užda-
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rų populiacijų metodu ir įterpiamasis kryžminimas, kuriant naujas eržilų linijas. 

Pirmą kartą arklininkystėje pritaikytu uždarų populiacijų veisimu saugomas 

grynasis veislės branduolys (ne mažiau 80 % populiacijos). Antruoju metodu – įter-

piamuoju kryžminimu – siekiama atitolinti arklių giminingumą ir išvengti kraujomai-

šos. Kadangi veislė per pastarąjį šimtmetį nyksta jau kelintą kartą ir visus kartus – iki 

labai mažo arklių skaičiaus, labai susiaurėjo veislės genealoginė struktūra. Veislėje 

liko dvi zootechninės Erelio 3 ir Astūro 634 linijos. Jos yra išskaidytos į genealogines 

linijas. Šių linijų eržilai naudojami grynajam veisimui. Po keletą kumelių iš turimų 5 

šeimų buvo atrinkta sukergti su stambiųjų žemaitukų, arabų ir estų vietinės veislės 

eržilais, siekiant išaiškinti naujų linijų pradininkus (žr. schemas). Tyrimų ir analizių 

metu buvo stebima naujų linijų įtaka veislės fenotipui ir genotipui [6, 7, 8, 10]. 

1 schema. Žemaitukų veisimo schema 
Lietuvos gyvulininkystės instituto veislinėje bandoje 

 

Eržilų genealoginės linijos  Kumelių genealoginės grupės 

Veisiami uždarų po-
puliacijų metodu 

Čempionas 906 –Č  Žibuoklė, Kalvarija, Alfa –A 

Klevas 907 –Kl Audra, Kaukė, Kuba –B 

Korys 904 –Ko  Aura, Kupole, Žemyna –C 

Aidas 905 –Ai  Kelmė, Karamelė, Alante –D 

Kuriamų naujų linijų 
pradininkai 

Saturnas ŽRg 64 –S  

Torgel 768 –T 

 
Metai Grynaveislių eržilų linijos 

(Č; Kl; Ko; Ai) 
Naujos linijos 

(S; T) 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

Tėvai (1998–2001) AxČ BxKl CxKo DxAi BxS AxT 

I kartos dukterys, 
sūnūs 

A1;Č1 B1; Kl1 C1; Ko1 D1; Ai1 BS; SB AT; TA 

Jų inbrydingo laips-
nis 

6,2–12,4% 7,1–9,4% 8,4–9,4% 9,4% 3,7–4,7% 0% 

Tėvai (2001–2005) 
A1xAi1 B1xKo1 C1xKl1 D1xČ1 

BSxAi 
A1xSB 

ATxČ B1xTA 

II kartos dukterys, 
sūnūs 

A2; Ai2 B21; Ko2 C2; K12 D2;Č2 BSai SBA1 ATČ; TAB1 

Jų inbrydingo laips-
nis 

9,9–11,7% 7,8–8,8% 5,9–7,8% 7,1%   

Tėvai (2005–2015) A2xKl2 B2xČ2 C2xAi2 D2xKo2   

III kartos dukterys, 
sūnūs 

A3;K13 B3;Č3 C3; Ai3 D3;Ai3   

Tėvai (2015–2025) A3xKo3 B3xAi3 C3xČ3 D3xKl3   

IV kartos dukterys, 
sūnūs 

A4; Ko4 B4; Ai4 C4;Č4 D4; K14   

 

Pagal šią schemą (žr. 1 schemą) Lietuvos gyvulininkystės instituto populiaci-

nėje bandoje žemaitukai gali būti veisiami iki 2025 metų, nebijant inbredinės depresi-

jos. 
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2 schema. Saturno linijos kūrimas 
 

 
 

Šalutinės linijos Lietuvos gyvulininkystės instituto veisimo schemoje – tai 1/2 

stambaus tipo žemaitukų kraujo turinčio eržilo Saturnas ŽRg 64 ir Estijos vietines 

veislės eržilo Torgel 768 linijos. Po keletą žemaitukių buvo sukergta su šiais eržilais 

(10 ir 12 schemos), o gautos kumelaitės kergtos su grynaveisliais žemaitukų eržilais 

(žr. 3–5 schemas). 

3 schema. Saturno linijos palikuonių (kumelių) veisimas 
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4 schema. Torgel linijos kūrimas 
 

 
 

 
5 schema. Torgel linijos palikuonių (kumelių) veisimas 

 

  
 

Šalutinės linijos Lietuvos gyvulininkystės instituto veisimo schemoje – tai 1/2 

stambaus tipo žemaitukų kraujo turinčio eržilo Saturnas ŽRg 64 ir Estijos vietines 
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veislės eržilo Torgel 768 linijos. Po keletą žemaitukių buvo sukergta su šiais eržilais 

(1 ir 2 schemos), o gautos kumelaitės kergtos su grynaveisliais žemaitukų eržilais (žr. 

3–5 schemas). 

 
8.2. ŽEMAITUKŲ IŠSAUGOJIMO PROGRAMOS REZULTATAI 

 
Kaip pažengęs kiekvienos iš linijų kūrimas ir tęstinumas, matyti iš  3  ir 4  pa-

veikslų. 

Lietuvos gyvulininkystės instituto žemaitukų bandoje 
pradėtos kurti Saturno linijos schema 

 

Saturno linija 
                              

   
UOSTAS ŽRg 479 

gim. 2004 m., LGI, bėras 

    
URANAS ŽRg 593 

gim. 2007 m. M. Sekmo-
ko ūkyje, juodbėras 

      

             
             
             

                              

                              

          
UOSIS ŽRg 199 

gim. 1999 m., LGI, bėras 

  
 

   

               
               

                              
                              

          
SATURNAS ŽRg 64 

gim. 1996 m., LGI, bėras 

     
                

               
                              
                              

          SATURNAS IC 10476 
(st. žemaitukas), gim. 

1987 m. Utenoje, bėras 

            

                   
                   
                           
                              

 
Geriausiai sekėsi kurti stambiųjų žemaitukų kraujo turinčią Saturno liniją, ku-

rioje jau III–os kartos palikuonys Uostas ŽRg 479 ir Uranas ŽRg 593 licencijuoti 

veislei ir priskiriami prie grynaveislių žemaitukų (1/8 kraujo dalis). Sunkiausia yra su 

Torgel linija, nes su juo dėl per didelės estų vietinės veislės arklių kraujo dalies rizi-

kos iš Astūro linijos, kuri buvo formuojama 8–ame praeito šimtmečio dešimtmetyje, 

buvo sukergtas mažiausias kumelių skaičius. 

Naujų linijų kūrimo procesas Lietuvos gyvulininkystės instituto bandoje buvo 

pradėtas 1999 metais pagal instituto Taryboje patvirtintą metodiką. 
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Lietuvos gyvulininkystės instituto žemaitukų bandoje 
pradėtos kurti Torgel linijos schema 

 
Torgel linija 

                      

      TAIFŪNAS ŽRg 521 
gim. 2006 m., LGI, 

bėras 

         

               

                      
                      

      TIGRAS ŽRg 326 
gim. 2002 m., LGI, 

bėras 

TOPOLIS ŽRg 378 
gim. 2003 m., LGI 

  

        
        

                      

                      
                      

         TORGEL 768E 
(estų v.v.), gim. 1995 
m. Estijoje, šv. bėras 

      

               
               

                      

 
Arabų veislės kraujo įliejimas UAB "Vilniaus žirgynas" buvo pradėtas 1994 

metais žirgyno iniciatyva ir tik vėliau įtrauktas į bendrą programą. 
 

UAB "Vilniaus žirgynas" pradėtų kurti arabiškų linijų schemos 
 

Boso linija   Olimpo linija 
                            

    
KANALAS ŽRg 457 

gim. 2004 m. 

     
KVARCAS ŽRg 363 

gim. 2002 m. 

   

            
            

                            
                            

    
ŽIBURYS ŽRg 207 

gim. 1998 m. 

     
KLEVAS ŽRg 39 
gim. 1996 m. 

   

            
            

                            
                            

    BOSAS LASB I 082 
(arabų v., 

gim. 1990 m.) 

     OLIMPAS LASB I 090 
(arabų v., 

gim. 1991 m.) 

   

            
            

                            

 
2006 m. duomenimis, grynuoju veisimu gauti žemaitukai sudarė 85,2 % popu-

liacijos, o kuriamų naujų linijų atstovai – 14,8 % (3 1entelė), 2010 m. – 15,4 %. Ta-

čiau po atrankos veisime 2010 m. dalyvavo tik 6,8 % naujų linijų atstovų. 
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3 lentelė. Grynaveislių ir kuriamų linijų žemaitukų arklių santykis populiacijoje 
 

Metai Grynaveislių arklių % Naujų linijų arklių % 

2006 85,2 14,8 

2007 84,4 15,6 

2008 84,2 15,8 

2010 84,6 15,4 

 
Žemaitukų populiacijos genealoginė struktūra 
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Erelio 3 linija (eržilų - 36, palikuonių - 299)

6 pav. Erelio3 linijos genealoginė struktūra 
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7 pav. Astūro linijos genealoginė struktūra 
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Eržilų - 13, palikuonių - 63

8 pav. Naujų linijų (Saturno, Torgel ir arabų) genealoginė struktūra 
 

Po 1994–2004 m. atliktos žemaitukų saugojimo programos ir veislės būklės 

analizės, buvo numatyta veisimo programa 2005–2007 metams, kurioje žemaitukų 
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išsaugojimui in–situ ir ex–situ buvo siūlomi tokie veisimo principai: 

veisimas uždarų populiacijų metodu; 

šalutinių negiminingų linijų kūrimas įterpiamojo kryžminimo metodu; 

vertinimas ir atranka pagal vertinimo taisyklėse (2002 m.) [    ] priimtą že-

maituko modelį ir atrankos kriterijus; 

veislės heterozigotiškumą didinančios ir palikuonių kokybę gerinančios pa-

rankos metodikos diegimas; 

tiksli apskaita; 

veislinių bandų skaičiaus didinimas (saugojimas in–situ); 

genetinės medžiagos (spermos, kraujo mėginių, DNR ir kt.) kaupimas (sau-

gojimas ex–situ); 

paramos užtikrinimas saugojimui in–situ ir ex–situ; 

efektyvios populiacijos dydžio (Ne) didinimas; 

veisimo tikslus atitinkančių auginimo ir treniravimo sąlygų sudarymas; 

veislės populiarinimo priemonių ir žirgų panaudojimo plėtra. 

Grynasis veisimas uždarų populiacijų metodu pirmą kartą arklininkystėje buvo 

pritaikytas būtent žemaitukų veislės išsaugojimui. Jis pasitvirtina ir kitų gyvulių rūšių 

nykstančių populiacijų veislininkystėje. Todėl uždarų populiacijų metodas turėtų būti 

taikomas nuosekliai, ilgą laiką, saugant vertingiausią žemaitukų veislės branduolį. 

Metodo esmė yra ta, kad veislėje būtų ne mažiau kaip 4 eržilų linijos ir 4 kumelių 

šeimos (arba giminingos grupės). Ši struktūra yra būtina veislei išlikti ir egzistuoti. 

Taikant paprasčiausią šio metodo schemą – 4 genealoginės eržilų linijos ir 4 

genealoginės kumelių šeimos, – inbrydingo laipsnis keičiasi nežymiai, o veislinės sa-

vybės konsoliduojasi greičiau. Tačiau tuo pačiu padidėja veislės homozigotiškumas. 

Kadangi žemaitukų veislė nyksta ne pirmą, o jau ketvirtą kartą per šimtą metų ir joje 

yra buvę nemažai kraujomaišos bei artimo giminingo poravimo, todėl yra būtina di-

dinti veislės heterozigotiškumą, apsaugant ją nuo inbredinės depresijos pasireiškimo. 

Dėl to veislėje turėtų būti ne viena, o kelios minėtos minimalios struktūros bandos, 

kuriose būtų keturi skirtingų linijų eržilai ir 12–24 keturių šeimų kumelės. 

Nustatyta, kad veislės rizikos lygis priklauso ne tik nuo efektyvaus populiaci-

jos dydžio (Ne), t.y. tinkamo eržilų ir kumelių santykio, bet ir nuo veislinių bandų 

skaičiaus. Daugumoje literatūros šaltinių teigiama, kad dvi veislinės bandos negali 

užtikrinti veislės išsaugojimo. Pavyzdžiui, Vokietijoje mažiau negu 10 bandų jau yra 



53 
 

laikoma grėsme veislei. 

Atskirai laikomų populiacinių bandų formavimas atveria galimybę skirtingo-

mis šėrimo, laikymo, priežiūros ir treniravimo sąlygomis pasireikšti skirtingiems po-

žymių tipams, kurių dėka didėtų veislės heterozigotiškumas, savybių įvairovė, arklių 

gyvybingumas. 

Kad veislė pereitų į mažiau pažeidžiamą būklę, t.y. Ne skaičius būtų artimas 

100, o arklių skaičius būtų: 32 licencijuoti eržilai ir 128 veislinės kumelės (1 : 4). 

Siūlymas greta grynojo veisimo uždarų populiacijų metodu taikyti įterpiamąjį 

kryžminimą, kuriant šalutines negiminingas linijas, pasirinktas galvojant apie tolesnę 

veislės ateitį, jos vidinio genetinio kintamumo vystymą. Šiuo veisimu gauti bei atrink-

ti palikuonys yra įtraukiami į žemaitukų selekcinę programą, tačiau į uždarų populia-

cijų schemą bus galima įtraukti tik tuos arklius, kurie turi ne daugiau kaip 1/4 arba 1/8 

stambaus tipo žemaitukų, estų vietinės arba ne daugiau 1/8 arabų veislės kraujo dalį, ir 

kurie savo savybėmis bei tipu atitinka žemaitukų veislei keliamus reikalavimus. 

Saugant nykstančią veislę, labai svarbu išlaikyti vienodą veisimo kryptį. Že-

maitukų selekcija turėtų būti ir toliau orientuota į universalaus ponių klasės žirgo tipą, 

o pageidaujamos savybės saugomos ir tobulinamos be žymaus arklio tipo pasikeitimo. 

Labai svarbu vykdyti griežtą atranką, t.y. veislei nenaudoti mažiau gyvybingų, 

silpnesnės konstitucijos, blogesnio eksterjero bei nepageidaujamų savybių turinčių 

arklių. Kita vertus, atranka nieko nereiškia be apgalvotos parankos metodikos, krei-

piančios veislę į genetinį įvairumą ir gyvybingumą. Nustatyta, kad mažose populiaci-

jose inbrydingo didėjimas nėra tiesiogiai susijęs su populiacijos dydžiu, bet priklauso 

nuo veisimo schemos, kurios tikslas turėtų būti – palaikyti populiacijos genealoginę 

struktūrą. Praktika rodo, kad negiminingo arba saikingo giminingumo poravimu gauti 

arkliai suporuoti duoda žymiai geresnius palikuonis negu poruojant du inbrydingu 

gautus individus arba inbrydinį reproduktorių poruojant su autbrydine patele. Taip pat 

žinoma, kad linijų krosai duoda padidintą produktyvumą (gyvybingumą). 

Visus šiuos principus apima uždarų populiacijų metodas, kurio taikymui že-

maitukų arklių veislininkystėje turėtų metodiškai vadovauti vienas centras – Žemaitu-

kų arklių augintojų asociacija su profesionaliu veisimo vadovu. 

Esant išnykimo grėsmei, reikia taikyti ne tik išsaugojimą populiacijose (in–

situ), bet ir ex–situ – užšaldant ir saugant geriausių eržilų spermą bei veislinių arklių 

DNR mėginius. 
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Tyrimais nustatyta, kad sėklinant šviežia sperma, apvaisinimo procentas yra 

80–90%, sėklinant užšaldyta sperma – 10–40%. 

Kadangi vietinių veislių kumelių apsikumeliavimo procentas po sukergimo yra 

aukštesnis negu jojamųjų veislių kumelių, todėl galima tikėtis, kad žemaitukų veislės 

kumelių, sėklintų užšaldyta sperma, apsikumeliavimo procentas būtų apie 30%. Tokiu 

atveju reikėtų užšaldyti apie 3 kartus daugiau spermos dozių negu norime gauti vieno 

eržilo palikuonių. Tyrimai rodo, kad ne visa iš eržilo paimta sperma tinka šaldymui ir 

ilgalaikiam saugojimui. Nuo eržilo laikymo ir šėrimo sąlygų priklauso šaldymui ne-

tinkamos spermos kiekis, kuris gali būti daugiau nei 25%. Tai rodo, kad eržilų sper-

mos banko sukaupimas yra lėšų, kvalifikuoto darbo, laiko reikalaujantis procesas. Be 

to, eržilai turi būti gerai šeriami, prižiūrimi, turi turėti galimybę judėti bei būti paruoš-

ti ir apmokyti spermos ėmimui. Eržilo savininkas turi būti visu tuo suinteresuotas. 

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija per valstybines veislininkystės 

programas turėtų skirti lėšų nykstančių arklių veislių spermos bankų sukūrimui ir 

kontrolei. Šį darbą su didžiule atsakomybe turėtų atlikti kvalifikuoti specialistai. 

Spermos bankas turėtų būti saugomas dviejose vietose, jo priežiūrą patikint 

kvalifikuotiems specialistams. Jeigu genetinė medžiaga – valstybės turtas, tai 

valstybinės institucijos turėtų pasirūpinti, kad jis būtų saugomas pagal taisykles. 

Mūsų apskaičiavimu, ilgalaikiam užšaldymui sukaupti daugiau kaip po 100 

kiekvieno eržilo spermos dozių (arba 1600 šiaudelių) būtų ekonomiškai netikslinga. Iš 

100 dozių yra tikimybė gauti 20–30 palikuonių. Iš keturių eržilų jų būtų apie 80–120. 

Išskaičiuojant aborto, nelaimingų atsitikimų atvejus, atrankos metu išbrokuotus 

palikuonis, jų liktų apie 60–90. Išauginus ypač vertingus eržilus, reikėtų sukaupti 8–

12 eržilų spermos banką ir jį saugoti. Tam reikėtų trijų Diuaro indų, dviejų laikymo 

patalpų ir kvalifikuoto darbo. 

Vykdant žemaitukų veislės išsaugojimo programą, žemaitukų populiacija 

kasmet didėja (4 lentelė), tačiau ne taip sparčiai, kaip galėtų. Šį faktą sąlygoja įvairios 

priežastys, iš kurių pagrindinės: 

1) nėra materialinio suinteresuotumo laikyti didesnes veislines bandas ir inten-

syviai kergti kumeles; 

2) silpnai diegiamas sėklinimo metodas; 

3) neišvystyta žirgų panaudojimo infrastruktūra. 

Veislės monitoringo rezultatai rodo, kad programos priemonių sistema buvo 
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veiksminga didinant arklių skaičių bei teorinį efektyvios populiacijos dydį, t.y. for-

muojant tinkamą licencijuotų eržilų ir veislinių kumelių santykį, nuo kurio priklauso 

populiacijos veisimo efektyvumas. Tačiau praktiškai ne visi licencijuoti eržilai ir rep-

rodukcinio amžiaus kumelės naudojami veisimui. Kitų šalių mokslininkų nuomone, 

veislė yra kritinėje būklėje, kai efektyvios populiacijos skaičius Ne yra mažesnis nei 

50 (Ne < 50); pavojaus, – kai Ne < 100, ir pažeidžiama, – kai Ne < 200. 

4–oje lentelėje parodyti žemaitukų veislės arklių populiacijos ir efektyvios po-

puliacijos pokyčiai 1994–2010 m. byloja, kad veislė išvesta iš kritiškos padėties, ta-

čiau vis dar yra didelės rizikos ribose, tuo labiau, kad praktinis veisimo efektyvumas 

labai skiriasi nuo teorinio. 

Populiacijos ir Ne skaičiaus didėjimas neatskleidžia populiacijos vertės, kuri 

buvo nustatyta, arklius vertinant pagal požymių kompleksą ir darant atranką. Nuo 

1998 m. arkliai vertinami pagal naujai parengtas ir 2002 m. Žemės ūkio ministerijos 

patvirtintas vertinimo taisykles [         ]. 

4 lentelė. Žemaitukų veislės arklių populiacijos dydis 1994–2010 m. 
 

Metai 

Žemaitukai Visa 
popu-
liacija 

Veislės būklė 

Efektyvios populiaci-
jos skaičius Ne 

Veisliniai 
eržilai 

Veislinės 
kumelės 

Veislinis 
prieauglis teorinis praktinis 

1994 4 26 12 42 Kritinė 13,8  

1995 6 29 12 47 Kritinė 19,8  

1996 7 31 16 54 Kritinė 22,8  

1997 7 33 28 68 Kritinė 23,1  

1998 8 33 35 76 Kritinė 26,4  

1999 9 33 52 94 Kritinė 25,1  

2000 17 40 44 101 Kritinė 47,7  

2001 20 44 54 118 Pavojaus 55,0  

2002 20 52 57 129 Pavojaus 57,7  

2003 22 67 57 146 Pavojaus 62,6  

2004 22 70 57 149 Pavojaus 66,9  

2005 27 84 108 219 Pavojaus 81,7 60,5 

2006 29 98 131 257 Pavojaus 89,5 65,7 

2007 34 108 151 293 Pažeidžiama 103,4 71,8 

2008 40 135 165 340 Pažeidžiama 123,4 58,6 

2009 44 137 211 392 Pažeidžiama 133,2 55,2 

2010 54 155 231 440 Pažeidžiama 160,0 66,7 

 

Iš diagramos matyti, kad 2010 m. visą žemaitukų populiaciją sudarė 440 ar-

klių, iš kurių 156 įvertinti elito klase, 37 – pirma klase ir 245 – jauni arba neįvertinti 

arkliai (9 pav.). 
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9 pav. Žemaitukų arklių populiacijos dydis ir vertė 2010 m. 

 
5 lentelė. Skirtingų linijų eržilų fenotipinių savybių įvertinimas 

 

Ro-
dikliai 

Kil-
mė 

Tipin–
gu-
mas 

Kūno 
mat-

menys 

Eks-
terje-
ras 

Cha-
rak–
teris 

Jude-
siai 

Aukš-
tis 

goge 
cm 

Krūti-
nės 

apim-
tis cm 

Plaš-
takos 
apim-
tis cm 

Balai 
El kl. 

max. 
10 b. 

max. 
20 b. 

max. 
10 

max. 
30 b. 

max. 
10 b. 

max. 
20 b. 

128–
142 

163–
178 

17–19 
80–
100 

Erelio 3 grynaveislė linija 

n 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X 8,85 16,90 9,05 26,38 9,45 15,65 135,53 169,65 17,78 86,23 

 0,366
3 

1,4473 1,1459 1,5884 0,9445 1,6230 2,6925 6,1838 0,5955 2,8073 

m 0,082 0,324 0,256 0,355 0,211 0,363 0,602 1,383 0,133 0,628 

Cv 4,14 8,56 12,66 6,02 9,99 10,37 1,99 3,65 3,35 3,26 

Astūro 634 grynaveislė linija 

n 13 13 13 13 13 13 14 14 14 13 

X 8,85 16,92 8,15 25,65 9,00 14,50 134,18 162,50 17,21 83,01 

 0,375
5 

1,0377 0,9871 1,1435 0,9129 1,6202 1,8771 2,9548 0,4258 3,1571 

m 0,104 0,288 0,274 0,317 0,253 0,449 0,502 0,790 0,114 0,876 

Cv 4,25 6,13 12,11 4,46 10,14 11,17 1,40 1,82 2,47 3,80 

Kuriama Saturno linija 

n 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

X 7,67 12,33 8,67 23,83 9,67 16,00 137,33 175,00 18,00 78,17 

 1,5275 5,5076 1,1547 2,0207 0,5774 2,0000 4,1633 3,6056 1,0000 6,3311 

m 0,882 3,180 0,667 1,167 0,333 1,155 2,404 2,082 0,577 3,655 

Cv 19,92 44,66 13,32 8,48 5,97 12,50 3,03 2,06 5,56 8,10 

Kuriama Torgel linija 

n 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

X 8,00 17,00 9,00 25,25 8,00 15,00 139,00 169,50 18,75 82,25 
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Ro-
dikliai 

Kil-
mė 

Tipin–
gu-
mas 

Kūno 
mat-

menys 

Eks-
terje-
ras 

Cha-
rak–
teris 

Jude-
siai 

Aukš-
tis 

goge 
cm 

Krūti-
nės 

apim-
tis cm 

Plaš-
takos 
apim-
tis cm 

Balai 
El kl. 

max. 
10 b. 

max. 
20 b. 

max. 
10 

max. 
30 b. 

max. 
10 b. 

max. 
20 b. 

128–
142 

163–
178 

17–19 
80–
100 

 0 0 0 1,0607 2,8284 1,4142 1,4142 0,7071 0,3536 3,1820 

m 0 0 0 0,750 2,000 1,000 1,000 0,500 0,250 2,250 

Cv 0 0 0 4,20 35,36 9,43 1,02 0,42 1,89 3,87 

Kuriamos arabiškos linijos 

n 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

X 8,00 15,20 7,80 26,30 9,40 16,00 139,80 166,80 17,56 82,70 

 0,7071 1,9235 1,6432 1,4405 0,5477 0,7071 0,8367 5,6303 0,6269 1,8235 

m 0,316 0,860 0,735 0,644 0,245 0,316 0,374 2,518 0,280 0,815 

Cv 8,84 12,65 21,07 5,48 5,83 4,42 0,60 3,38 3,57 2,20 

Bendras vidurkis visų linijų eržilų 

n 43 43 43 43 43 43 44 44 44 43 

X 8,63 16,40 8,60 25,92 9,26 15,34 135,86 167,41 17,63 84,10 

 0,6555 2,1507 1,1980 1,5505 1,0022 1,6062 2,9281 6,1278 0,6573 3,7829 

m 0,100 0,328 0,183 0,236 0,153 0,245 0,441 0,924 0,099 0,577 

Cv 7,60 13,12 13,92 5,98 10,83 10,47 2,16 3,66 3,73 4,50 

 
Iš 5–os lentelės matyti, kad daugiausia veislei licencijuota grynaveislės se-

niausios Erelio
3
 linijos eržilų – 20. Šios linijos eržilai išsiskiria iš visų kitų linijų 

aukščiausiu bendru įvertinimu – vid. 86,23 balai iš 100. Tai patvirtina ir atskirų feno-

tipinių požymių įvertinimas: optimalūs kūno matmenys, aukšti balai už tipingumą, 

eksterjerą, charakterį, judesius. 

6 lentelė. Skirtingų žemaitukų veislės linijų eržilų kūno matmenų palyginimas 
 

Statistiniai parametrai 
Aukštis ties go-

gu cm 
Krūtinės apimtis 

cm 
Plaštakos apim-

tis cm 

Erelio linija 

n 21 21 21 

X 134,7
3 

167,8
3; 1 

17,8
2 

m± 0,47 1,09 0,08 

2,95 6,86 0,52 

Cv % 2,19 4,09 2,96 

Astūro linija 

n 10 9 10 

X 133,9 164,2
1 

17,6 

m± 0,61 0,86 0,1 

2,60 3,45 0,41 

Cv % 1,94 2,10 2,33 

Arabų linija 

n 3 3 3 
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Statistiniai parametrai 
Aukštis ties go-

gu cm 
Krūtinės apimtis 

cm 
Plaštakos apim-

tis cm 

X 140,3
3 

166,3 17,8 

m± 1,15 2,47 0,63 

0,31 4,93 1,26 

Cv % 1,6 3,0 7,1 

Saturno linija 

n 2 2 2 

X 138,0 177,0
3 

18,5 

m± 4,00 1,00 0,50 

5,66 1,41 0,71 

Cv % 4,1 0,8 3,8 

Torgel linija 

n 2 2 2 

X 139,0
3 

169,5 18,7
2 

m± 1,0 0,5 0,25 

1,41 0,70 0,35 

Cv % 1,02 0,42 1,89 
1
P < 0,025; 

2
P < 0,01; 

3
P < 0,001. 

 
Praeito šimtmečio 8–ame dešimtmetyje sukurtą Astūro liniją, panaudojant Esti-

jos vietinės veislės eržilą, šiuo metu sudaro 13 veislei licencijuotų eržilų. Bendras vi-

dutinis šių eržilų įvertinimas yra 83 balai. Nors tipingumu šie eržilai nenusileidžia 

Erelio linijos eržilams, tačiau prasčiau įvertintos jų eksterjero savybės, judesiai, cha-

rakteris, kūno matmenys. Prasčiausius tipingumo balus yra surinkę kuriamos Saturno 

linijos eržilai – vid. tik 12,33 iš 20 galimų. Tačiau dar geriau už Erelio linijos eržilus 

jie įvertinti pagal savo charakterio savybes ir judesius. Nors bendras vidutinis šių erži-

lų įvertinimas nesiekia elito klasės balų, tačiau šios linijos tęstinumą lemia didžiausias 

genetinis panašumas, labai geri judesiai, charakterio savybės, tvirta konstitucija, su 

kiekviena karta gerėjantys eksterjero ir tipingumo duomenys bei iš grynaveislių že-

maitukų nebeišsiskiriantys kūno matmenys. 

Kūno matmenimis ir jų proporcijomis labiausiai nuo grynaveislių žemaitukų ski-

riasi licencijuoti arabiškų linijų eržilai. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų keista, tačiau jude-

sių įvertinimas tiek arabiškų linijų eržilų, tiek Saturno linijos eržilų yra vienodas – 16 

balų iš 20 galimų. Neblogas šių eržilų tipingumo vertinimas – 15,2 balai iš 20. Ara-

biškų linijų eržilai taip pat pasižymi gražiu, taisyklingu eksterjeru. Vėlgi, gana para-

doksalu, bet aukščiausius tipingumo balus yra surinkę ne grynaveisliai žemaitukai, o 

kuriamos Torgel linijos eržilai. Nors dėl mažo eržilų skaičiaus šis palyginimas nėra 
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teisingas, bet tokia tendencija šiuo metu yra. 

Kuriamų naujų linijų bendras licencijuotų eržilų skaičius yra 10. Tai bene 1/5 

visų licencijuotų eržilų. Tačiau analizuojant bendrus visų licencijuotų eržilų fenotipi-

nių požymių įvertinimo rezultatus matyti, kad jie atitinka elito klasei keliamus reika-

lavimus, nors ir yra žemesni už vidutinius Erelio linijos rezultatus. 

Apskaičiavome, kaip kitų linijų eržilų pagrindiniai kūno matmenys, t.y. aukš-

tis ties gogu, krūtinės apimtis ir plaštakos apimtis, skiriasi nuo Erelio linijos eržilų. 

Iš gautų rezultatų matyti, kad Erelio ir Astūro linijos eržilai panašūs savo 

aukščiu ir plaštakos apimtimi, bet patikimai (P < 0,025) skiriasi jų krūtinės apimtis. 

Erelio linijos eržilai yra didesnės krūtinės apimties. Arabų linijos eržilai aukštesni už  

Erelio linijos eržilus (P < 0,001). Stambiųjų žemaitukų linijos eržilai patikimai skiriasi 

(P < 0,001) galingesne negu Erelio linijos eržilų krūtine. Torgel linijos eržilai nuo 

Erelio linijos eržilų skiriasi didesniu aukščiu ties gogu (P < 0,001) ir didesne plaštakos 

apimtimi (P < 0,01). 

Nors tarp skirtingų linijų eržilų kūno matmenų yra patikimų skirtumų, tačiau 

visi jie atitinka veislei numatytus reikalavimus. Seniausios ir labiausiai konsoliduotos 

Erelio linijos eržilai atitinka optimalų standartą, tačiau 1/2 ir 1/4 kitų veislių kraujo 

turinčių naujų linijų reproduktorių kūno matmenys taip pat yra veislės standarto ribo-

se. 

Palyginamieji rezultatai, rodantys kaip skiriasi grynaveislių kumelių ir turinčių 

½ bei ¼ kitų veislių kraujo dalį kumelių kūno matmenys, pateikiami 7 lentelėje. 

 
7 lentelė. Kumelių kūno matmenų palyginimas 

 

Statistiniai parametrai 
Aukštis ties go-

gu cm 
Krūtinės apimtis 

cm 
Plaštakos apim-

tis cm 

Grynaveislės kumelės 

n 42 40 42 

X 134,5
2 

172,0
1 

17,4 

m± 0,46 1,18 0,09 

2,95 7,37 9,58 

Cv % 2,2 4,3 3,4 

Kumelės, turinčios ½ arba ¼ Estijos vietinės veislės kraujo 

n 33 33 33 

X 135,3 173,0 17,5 

m± 0,67 1,65 0,13 

3,77 9,39 0,72 

Cv % 2,8 5,4 4,1 
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Statistiniai parametrai 
Aukštis ties go-

gu cm 
Krūtinės apimtis 

cm 
Plaštakos apim-

tis cm 

Kumelės, turinčios ½ arba ¼ arabų veislės kraujo 

n 7 5 7 

X 139,3
2 

177,0
1 

17,6 

m± 0,73 2,4 0,26 

1,80 4,80 0,63 

Cv % 1,3 2,7 3,6 

Kumelės, turinčios ½ arba ¼ stambiųjų žemaitukų kraujo 

n 3 3 3 

X 136,0 169,7 17,3 

m± 3,54 7,08 0,20 

5,00 10,02 0,29 

Cv % 3,7 5,9 1,7 
1
P < 0,025; 

2
P < 0,001. 

 
Iš 7–os lentelės matyti, kad kumelių tarpe išsiskiria tik arabų veislės kraujo tu-

rinčios kumelės. Jos patikimai aukštesnės (P < 0,001) už grynaveisles ir patikimai (P 

< 0,025) didesnė jų krūtinės apimtis. Tačiau jų kūno matmenys yra modelinio žemai-

tuko standarto ribose. Kaip matyti iš 7–oje lentelėje pateiktų rezultatų, kitokių ryškes-

nių skirtumų tarp įvairių linijų kumelių neaptikta. 

Atranka pagal kūno matmenis žemaitukų veislėje vykdoma, kad nebūtų iš-

kreiptas senovinis modelinis universalaus arklio tipas, nes kūno matmenys koduoja 

tam tikras arklio darbingumo savybes, jo išsivystymą. 

Kadangi senos ir vertingos žemaitukų veislės išsaugojimas yra labai atsakin-

gas darbas, todėl neužtenka vien vykdyti griežtą atranką pagal fenotipines arklių sa-

vybes. Reikalingi ir moksliniai genetiniai tyrimai, objektyviai parodantys, kiek ir ko-

kios įtakos skirtingų veislių kraujo įliejimas padaro žemaitukų veislės unikalumui. 

Atlikti žemaitukų veislės tyrimai parodė, kad ši veislė savo genetine struktūra ne tik 

skiriasi nuo lietuviškų veislių – Lietuvos sunkiųjų ir stambiųjų žemaitukų, – bet turi 

labai retą T alelį ES genetinėje sistemoje, kuris patvirtina iš tiesų unikalų žemaitukų 

genomą pasauliniu mastu [R.Juras]. 

2005–2007 metų selekcinės programos vykdymo metu genetiškai buvo ištirta 

80,2% Erelio linijos palikuonių (101 vnt.), 79% Astūro linijos palikuonių (49 vnt.) ir 

85,3% naujų linijų palikuonių (29 vnt.). 

Atliekant žemaitukų arklių kraujo grupių alelių genetinę analizę skaičiuotas 

alelio genetinis dažnis q. Nustatyta, kad alelis A
ad

 EAA genetinėje sistemoje yra bū-
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dingas visiems žemaitukų veislės palikuonims, atitinkamai Erelio linijos – 0,3168, 

Astūro – 0,3675, naujų linijų – 0,4655. Alelis A
bc

 būdingiausias Astūro linijos pali-

kuonims (0,1633), bet visai nebūdingas naujų linijų palikuonims (0,069). EAD gene-

tinėje sistemoje pats dažniausias yra alelis D
dghm

, kurio dažnis kinta nuo 0,3276 (naujų 

linijų) iki 0,418 (Astūro linija). Alelis D
ad

 nėra dažnas, bet būdingas visoms linijoms 

(0,1724–0,2041). Alelis D
cgm

 dažniausias Erelio linijoje – 0,1188, atitinkamai Astūro 

linijos – 0,0918, naujų linijų – 0,0690. Alelis D
dkl

 labai retas, rastas tik Erelio linijos 

(0,005) ir naujų linijų (0,0690) palikuonių kraujyje. EAQ sistemoje alelis Q
c
 būdingas 

visų linijų palikuonims ir kinta nuo 0,2931 (naujų linijų) iki 0,3980 (Astūro linijos). 

Kraujo baltymų polimorfiniai tyrimai leidžia giliau patyrinėti žemaitukų veislės gene-

tinius ypatumus. Plačau analizavome AL (albuminų), ES (esterazės) ir TF (transferi-

nų) genetines sistemas ir juose identifikuotus alelius. AL sistemoje alelis AA yra bū-

dingiausias Astūro linijos palikuonims (0,7347), mažiau būdingas Erelio linijos pali-

kuonims (0,6238), ir visai nebūdingas naujų linijų palikuonims(0,3793). ES sistemoje 

alelis FI rastas visų žemaitukų veislės arklių kraujyje ir kinta nuo 0,2414 (naujų linijų) 

iki 0,4898 (Astūro linijos). Alelis FS būdingiausias Astūro linijos palikuonims 

(0,2174 ), o alelis IS – (0,3103) naujų linijų palikuonims. Transferinų (TF) genetinė 

sistema yra pati gausiausia identifikuojamų alelių skaičiumi (10), tuo pačiu yra ir pati 

informatyviausia. Būdingiausi aleliai šioje sistemoje yra DF (0,3103–0,4059), DD 

(0,1224–0,1980), FF (0,1287–0,1837). Alelis OR sutinkamas retai , rastas tik Erelio 

linijoje (0,0102). Alelis DO būdingesnis naujoms linijoms (0,1724), mažiau būdingas 

Erelio linijai (0,0792).  

Atlikus gautų duomenų analizę, buvo paskaičiuotas žemaitukų veislės arklių 

linijų homozigotiškumo laipsnis Ca (%). Duomenys pateikti 8 lentelėje. 

 
8 lentelė. Žemaitukų veislės arklių homozigotiškumo laipsnis Ca (%) 

 

 Erelio linija 
n = 101 

Astūro linija 
n = 49 

Naujos linijos  
n = 29 

Kraujo grupių sistemos 32,77 34,02 33,51 

Kraujo baltymų sistemos 36,23 38,01 30,95 

 
Iš pateiktų duomenų matyti, kad pagal kraujo grupių sistemas žemaitukų veis-

lės linijos labai nesiskiria. Visoms linijoms būdingi tie patys kraujo grupių aleliai: 

EAA sistemoje – A
ad

 alelis, EAD sistemoje – D
dghm

 alelis, EAQ sistemoje – Q
c
 alelis. 

Didesni skirtumai tarp linijų pastebimi kraujo baltymų polimorfizmo tyrimuo-
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se. Čia išryškėjo tik naujų linijų palikuonims būdingi aleliai AB ir BB albuminų sis-

temoje, alelis IS (0,2593) – esterazės sistemoje. Transferinų sistemoje naujų linijų ar-

kliai visai neturi alelių OR, OO ir RR. Kraujo baltymų sistemose gautas didesnis negu 

kraujo grupių sistemose homozigotiškumo laipsnis Ca neišryškina labai didelių skir-

tumų tarp linijų. Pagal gautus rezultatus, homogeniškiausia yra Astūro linija. Šios lini-

jos heterozigotiškumas galėjo sumažėti dėl nedidelio eržilų skaičiaus linijoje. Ypač 

didelės įtakos šiam rodikliui turi inbrydingas, kuris, atrodo, labiausiai bus paveikęs 

Astūro linijai priklausančius žemaitukus. 

Analizuojant žemaitukų populiacijos giminingumą (inbrydingo laipsnį) nusta-

tyta, kad vidutinis veislės inbrydingo laipsnis yra 8,26%. Iš veislinių bandų tarpo di-

džiausiu giminingumu (10,45%) pasižymi Lietuvos liaudies buities muziejaus banda, 

o mažiausiu (2,56%) – privati V. Gendvilo banda. 

23 populiacijos arkliai (7,9%) gauti negiminingu poravimu (arba yra naujų li-

nijų pradininkai). 62 arkliai (21,3%) yra gauti, taikant labai artimą giminingą veisimą 

– jų inbrydingo laipsnis didesnis negu 12,5%. Didžiausias inbrydingo laipsnis popu-

liacijoje siekia 26,6% (kraujomaiša), mažiausias – 0,8% (saikingas giminingumas). 

Inbrydingo laipsnis yra svarbus populiacijos genetinis požymis, nes turi įtakos 

veislės heterozigotiškumo ir genetinio kintamumo mažėjimui. Arkliai nėra tokie jaut-

rūs giminingam poravimui, todėl arklininkystėje jis taikomas, siekiant konsoliduoti 

atskiras linijas ir įtvirtinti geriausių eržilų savybes. Tačiau žemaitukų veislėje šis pro-

cesas per ilgai tęsiasi dėl labai mažo arklių skaičiaus, todėl reikalauja ypatingo atidu-

mo. 

9 lentelė. Žemaitukų giminingumas ir jo pokyčiai ūkiuose 
 

Arklių skaičius Veislinių 
Prie-
auglis 

Bandos vidutinis 
inbrydingo % 
pagal Raitą 

2007–2008 m. Inbrydingo 
pakitimai 

% 
2008 
m. 

2009 
m. 

kumelių eržilų n inbrydingo % 

UAB "Vilniaus žirgynas" žirgai 

93 100 39 17 44 9,29 15 11,36 +2,0 

LVA Gyvulininkystės instituto žirgai 

44 37 13 6 18 7,76 14 7,11 –0,65 

M. Sekmoko žirgai 

23 18 7 4 7 8,16 7 6,44 –1,7 

R. Karbauskio žirgai 

18 22 11 1 10 7,54 6 8,25 +0,7 

A. Martyšiaus žirgai 

17 16 8 – 8 8,43 6 6,95 –1,48 
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Arklių skaičius Veislinių 
Prie-
auglis 

Bandos vidutinis 
inbrydingo % 
pagal Raitą 

2007–2008 m. Inbrydingo 
pakitimai 

% 
2008 
m. 

2009 
m. 

kumelių eržilų n inbrydingo % 

V. Gendvilo žirgai 

15 11 4 2 5 2,62 5 3,32 +0,7 

R. Urbio žirgai 

11 10 2 2 6 5,92 4 6,87 +0,95 

V. Kūloko žirgai 

11 12 4 2 6 6,88 6 6,63 –0,2 

Lietuvos liaudies buities muziejaus žirgai 

9 12 4 1 7 10,95 4 11,87 +0,9 

S. Svetlausko žirgai 

6 7 4 – 3 8,2 2 6,25 –2,0 

Z. Bružo žirgai 

5 5 2 1 2 7,86 2 7,5 –0,3 

Šeduvos technologijų ir verslo mokyklos žirgai 

3 3 1 1 1 6,76 – – – 

Žemaičių Alkos muziejaus žirgai 

4 4 2 – 2 12,32 2 14,9 +2,5 

Pavienių laikytojų žirgai 

 85 24 – 61 7,99    

Bendras populiacijos 

335 392 137 44 211 8,27 – – – 

 
Lyginant 2009 metų duomenis su 1998 m. duomenimis matyti, kad bendras 

veislės giminingumas išlieka artimo giminingo veisimo ribose, t.y. tarp 6,2–12,5% (I–

IV; II–III; I–III kartose). 

Ženklesnio giminingumo laipsnio sumažėjimo pasiektume, motyvuodami in-

tensyvesnį visos populiacijos kumelių kergimą ir užtikrindami spartesnę kartų kaitą. 

Poravimo schemų, planų koregavimas pagal giminingumą šiek tiek sumažintų inbry-

dingo laipsnį, tačiau šis koregavimas ne visada palankus augintojui dėl tų pačių arklių 

fenotipinių trūkumų, atstumų iki kergimo punktų ir pan. Panašių trūkumų išvengtume, 

jeigu veislinės bandos turėtų tvirtesnę materialinę bazę. Giminingoje populiacijoje 

turėtų būti ne vien pagrindiniai veisliniai eržilai, bet ir rezerviniai, tačiau jų išlaikymas 

augintojams yra nuostolingas. 

Kaip matyti iš aukščiau pateiktos analizės, žemaitukų veislė pervesta į mažiau 

pažeidžiamą būklę. 2010 m. buvo gyvi 54 licencijuoti eržilai, veislinių kumelių – 155, 

Ne skaičius galėjo perkopti 100 ir siekti 160. Tačiau 2010 m. iš 54 licencijuotų eržilų 

buvo panaudoti kergimui tik 22. Iš 155 kumelių sukergtos tik 69. Taigi realus efekty-
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vios populiacijos skaičius tesiekė 66,7. Atrodytų, veisimas uždarų populiacijų metodu 

vykdomas, naujų linijų kūrimas – taip pat. Vedama tiksli visos populiacijos apskaita, 

atranka pagal genotipą ir fenotipą. Asociacija labai pasistūmėjo plečiant veislės popu-

liarinimo priemones – surengti moksleivių piešinių ir rašinių konkursai "Aš ir žemai-

tukas", "Lietuvos tūkstantmetis ir žemaitukai", sukurtas filmas, organizuojama dau-

giau respublikinio lygio žemaitukų varžybų–išbandymų, dalyvaujama parodose, radi-

jo ir televizijos reportažuose. 2010 m. su žemaitukais iškeliauta į žygį Vytauto Di-

džiojo keliais iki Juodosios jūros. Tačiau esama uždavinių, kuriuos viena asociacija 

negali sėkmingai išspręsti, jeigu nėra rimto materialaus pagrindo šioms priemonėms 

įgyvendinti. 

Žemaitukų arklių augintojų asociacija gali atsakyti už jai pavestų funkcijų 

vykdymą, tačiau negali užtikrinti žemaitukų veislinių bandų išlikimo ir, juo labiau, jų 

tinklo plėtimo be nacionalinės paramos. 

Lietuvos kaimo plėtros 2004–2006 m. ir 2007–2013 metų programose numa-

tytos ES paramos sąlygos, sankcijos ir išmokų dydžiai nėra adekvatūs augintojų išlai-

doms ir prisiimtai atsakomybei už saugomus gyvulius. 

Vieno arklio išlaikymas veislinėje bandoje 2009 m. kainomis kasdien kainavo 

vidutiniškai 15 Lt, per metus – 4000–5000 Lt. Pašarų kainos, minimalus atlyginimas 

ir kitos išlaidos kasmet didėja, o gaunama parama – mažėja. 2005–2006 m. parama iš 

ES buvo 230 eurų (794 Lt), nuo 2007 m. – 198 eurai (683 Lt). Tokiomis sąlygomis 

programoje 2007–2013 m. gali dalyvauti tik pavienių arklių augintojai, bet ne veisli-

nės bandos. Užtikrinti pilnos genealoginės struktūros išlaikymą, kartų kaitą, aukštos 

kokybės prieauglio išauginimą, priešepizootinių, treniravimo ir kt. priemonių vykdy-

mą gali tik gerai organizuotos, kvalifikuotą personalą turinčios veislinės bandos, kurių 

rėmimas turėtų tapti nacionalinės veislininkystės prioritetu. Be tokių veislinių bandų 

nykstančios veislės realiai (ne popieriuje) išsaugoti neįmanoma. 

Selekcinėje programoje iškelti uždaviniai ar numatyta selekcinė sistema neteks 

prasmės, jeigu nebus užtikrintas pagrindinių žemaitukų veislinių bandų funkcionavi-

mas, o augintojai nebus motyvuotai skatinami plėsti bei kurti naujas bandas (2 pav.). 

Kaip matyti iš žemėlapio (žr.     psl.) ir veisimo schemos, žemaitukų augintojų 

branduolį sudaro smulkūs pavieniai augintojai, kurių ypač padaugėjo nuo 2009 m. 

Žemaitukų veislininkystės darbas vykdomas viename veislyne ir septyniose 

veislinėse bandose bei pas atskirus augintojus (13 pav.). 
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UAB "Vilniaus žirgynas" arklių skaičiumi atitinka veislyno statusą. Tačiau 

žirgyno arklių kilmė labai gimininga, veisimui naudojami eržilai ir kumelės, gimę žir-

gyne, todėl kilmėje kartojasi tie patys tėvai, motinos arba protėviai. Šiam veislynui 

būtina plėsti eržilų genealoginę struktūrą. Tam neužtenka didinti eržilų skaičių ar pa-

naudoti šalutinės kuriamos arabų linijos eržilus. Iš kitų veislinių bandų reikia įsigyti 

keletą grynaveislių eržilų su skirtinga bent jau motinine kilme. Inbredinės depresijos 

pasekmės dėl labai artimo giminingo veisimo kurį laiką pačiame veislyne gali likti 

nepastebėtos, nes iš bandos atrinkti arkliai nueina į periferiją, pas pavienius auginto-

jus. 

 

10 pav. Žemaitukų augintojai ir veisimo apimtys 2008 m. 
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UAB "Vilniaus žirgynas" žemaitukų bandos struktūrą 2008 m. sudarė: 7 Ere-

lio
3
 zootechninės linijos eržilai, 4 Astūro 634 zootechninės linijos eržilai, kuriamos 

Boso ARg 98 linijos – 1 eržilas, kuriamos Olimpo 090 linijos – 2 eržilai, ir trys kume-

lių šeimos (Kaštankės – 20 kumelių; Tulpės – 10 kumelių; Žibutės – 3 kumelės). Žir-

gynas atlieka depo funkcijas, todėl ypatingą dėmesį turėtų skirti geriausiems licenci-

juotiems eržilams, o gerai įvertintus rezervinius eržilus panaudoti sportui, pasirody-

mams, žemaitukų veislės propagavimui. Veislynui sudarytas veisimo planas tik 2008 

metų kergimo sezonui su įpareigojimu žirgynui įsigyti keletą grynaveislių ir žirgyno 

kumelėms mažai giminingų eržilų. Praplėtęs genealoginę struktūrą ir laikydamasis 

veisimo planų, turėdamas profesionalių darbuotojų komandą ir neblogas materialines 

sąlygas, žirgynas galėtų būti pavyzdžiu kitiems augintojams ir sudaryti geriausią že-

maitukų veislės branduolį. Realizuodama veislyno arklius, žirgyno vadovybė turėtų 

atkreipti dėmesį, kad būtina didinti Astūro 634 linijos eržilų bei Žibutės šeimos kume-

lių skaičių ir mažinti arabų veislės kraujo dalį bandoje. Žirgynas neturėtų baimintis iš 

kontroliuojamų veislinių bandų įsigyti ketvirtos – Mirtos – šeimos kumelių. Taip pat 

žirgynas turėtų gerinti žemaitukų laikymo ir treniravimo sąlygas. 

LVA Gyvulininkystės instituto bandoje 2008 m. buvo 2 eržilai iš Erelio
3
 zoo-

techninės linijos, 2 eržilai iš Astūro 634 zootechninės linijos bei 1 eržilas iš kuriamos 

Torgel linijos, ir 4 šeimų kumelės (Kaštankės – 8 kumelės, Žibutės – 3 kumelės, Mir-

tos – 2 kumelės, Arabės – 1 kumelė). Bandoje vykdoma kartų kaita, iš šios bandos 

arklių suformuotos privačios M. Sekmoko, R. Karbauskio, R. Urbio veislinės bandos. 

Tačiau institutas turi ieškoti būdų, kaip užtikrinti arklių treniravimo sąlygas. Dėl ma-

žos ES ir nacionalinės paramos institutas neturi galimybių rekonstruoti pastatų, plėsti 

bandos, laikyti rezervinių eržilų ir atlikti depo, spermos kriokonservavimo bei saugo-

jimo funkcijų. Instituto bandoje vyksta pagrindinis veisimas uždarų populiacijų meto-

du, todėl jos išskaidymas pavieniams augintojams neigiamai atsilieptų visos veislės 

išsaugojimui. 

M. Sekmoko banda iki 2010 m. buvo viena didžiausių ir geriausiai tvarkomų 

veislinių privačių bandų tarpe. Arkliams čia užtikrintos geros augimo ir treniravimo 

sąlygos. Bandoje buvo trys skirtingų linijų (Erelio, Astūro ir Saturno) eržilai bei 4 

šeimų kumelės (Kaštankės – 2; Žibutės – 2; Mirtos – 2; Arabės – 4). Augintojas turi 

sąlygas plėsti bandą, tačiau dėl to jis patirtų didelių išlaidų. Per 2006 metus 12 arklių 

bandai išlaikyti (be dalyvavimo parodose, varžybose) augintojas išleido 65700 litų, 
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paramos iš ES sulaukė 5558 Lt, nacionalinės paramos – 4050 Lt. Likusią dalį išlaidų – 

56092 Lt – M. Sekmokui teko padengti iš savo verslo. Parama suteikta 8 arkliams iš 

12 augintų. Iš gautos paramos vienam bandos arkliui per dieną teko 2,19 Lt. 

R. Karbauskio veislinę bandą sudaro 2 šeimų kumelės (Kaštankės – 5; Žibutės 

– 1) ir prieauglis. Eržilus augintojas iki 2008 m. nuomodavo iš LVA Gyvulininkystės 

instituto. Kadangi institutas mažino eržilų skaičių, R. Karbauskio ūkiui reikėjo įsigyti 

vieną Astūro 634 linijos eržilą, kitus – Erelio
3
 linijos – išsiauginti savo bandoje. R. 

Karbauskis yra iš tų augintojų, kurie turi sąlygas didinti bandą, tačiau tai reikalauja 

papildomų išlaidų. 

V. Gendvilo veislinė banda yra išskirtinė tuo, kad joje tiek eržilas, tiek kume-

lės turi arabų veislės arklių kraujo. Kumelės yra iš trijų šeimų (Tulpės – 2; Žibutės – 

1; Kaštankės – 1). Šios bandos arkliai naudojami turizmo paslaugoms, ištvermės var-

žybose. Nors pats augintojas pageidauja veislei naudoti savo bandoje išaugintą eržilą, 

tačiau to daryti nerekomenduoju. Arabų veislės kraujo turinčioms kumelėms reiktų 

parinkti geriausius grynaveislius eržilus iš Erelio
3
 linijos. 

R. Urbio veislinė banda dalyvavo kuriant naują Saturno liniją. Šioje bandoje 

išaugintus eržiliukus turėtų pasirinkti bandos su didžiausia inbredinės depresijos 

grėsme arba genealoginei struktūrai išplėsti. Saturno ŽRg 64 naudojimą veisimui nu-

traukus, augintojas įsigijo Astūro 634 linijos eržilą Aidą 905. Tokių kaip R. Urbio au-

gintojų šeimos ūkio pagrindu sukurtos bandos arkliai reikalingi vaikų užimtumui, ta-

čiau be finansinės paramos gali prarasti veislinės bandos statusą arba visai sunykti. 
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10 lentelė. Kergimų–kumeliavimosi suvestinė (2005–2010)  
 

Savininkas 

2005 
m. 

kergi-
mai 

2006 2007 2008 2009 

2010 m. 
kumel. 

sk. 

ku-
mel. 
skai-
čius 

ker-
gimai 

ku-
mel. 
skai-
čius 

ker-
gimai 

ku-
mel. 
skai-
čius 

ker-
gimai 

ku-
mel. 
skai-
čius 

ker-
gimai 

„Vilniaus žirgynas“ 20 11 19 9 20 10 22 13 19 12 

LVA GI 
11 6 12 8 9 7 9 7 6 

3 
(2 kritę) 

LLBM 3 2 3 2 – 2 – 4  3 

V. Kūlokas 2 2 3 3 3 3 2 3 1 1 

S. Svetlauskas 2 2 2 – – – 2 1 2 2 

A. Martyšius 3 4 4 2 4 3 – 2  – 

Marčinskas 1 1 1 – – – – –  – 

J. Kuliešienė 1 1 1 – – 1 1 1  1 

V. Gendvilas 4 1 4 4 4 3 1 1 4 3 

Jaruševičius 1 1 – – 1 1 – – 1 – 

M. Sekmokas 2 1 5 3 5 7 3 2 5 5 

A. Žymančius 2 1 – – 3 2 – – 2 2 

R. Urbis 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 

R. Karbauskis 4 2 5 3 6 4 4 3 8 6 

Šeduvos tech. ir 
verslo m–la 

1 – 1 1 – – 1 – – – 

G. Bardauskas 1 – 1 – – – 2 1 – 1 

V. Digaitis 1 1 – – – 1 1 1 1 1 

Z. Bružas   1 1 1 1 2 2 – – 

Žemaičių Alkos m–
jus 

  1 1 1 1 1 1 – – 

V. Bagdonas   1 1 2 2 1 1 1 1 

G. Jasas   1 1 – – – – – – 

Sargelių bendr.     1 2 – – – – 

T. Andriulienė     2 1 1 1 2 1 

Mickevičienė M. 
      1 1 1 

Kumelė 
krito 

I. Latakienė       1 – 1 1 

A. Garbačauskas       1 1 – – 

L. Šinkūnienė       1 1 2 2 

M. Baltrušaitienė        1 2 2 

Beižionių vaikų 
globos namai 

        1 1 

Živatkauskienė V.         1 1 

Paškauskas A.         1 1 

Čekavičius M.         – 1 

Viso: 58 37 66 41 64 53 59 49 59 50 
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8.3. LICENCIJUOTŲ IR VEISLEI NAUDOJAMŲ SKIRTINGŲ LINIJŲ ŽEMAITUKŲ 
ERŽILŲ GENOTIPINIŲ POŽYMIŲ PALYGINAMASIS ĮVERTINIMAS 

 
LVA Gyvulininkystės instituto Gyvūnų kilmės patikrinimo laboratorijoje 2009 

m. buvo atlikta 15 Erelio, 10 Astūro ir 10 naujų linijų licencijuotų žemaitukų veislės 

eržilų kraujo grupių ir baltymų polimorfizmo tyrimų analizė. 

11 lentelė. Licencijuotų žemaitukų eržilų kraujo grupių ir baltymų polimorfizmo tyrimų 
palyginamoji analizė 

 

Alelių dažnis q / kraujo grupės / Alelių dažnis p / baltymai / 

Siste-
mos 

Aleliai 
Erelio 
linija 
n=15 

Astūro 
linija 
n=10 

Naujų 
linijų 
n=10 

Žemai-
tukai 

n=232 

Siste
mos Aleliai 

Erelio 
linija 
n=15 

Astūro 
linija 
n=10 

Naujų 
linijų 
n=10 

Žemai-
tukai 

n=232 

EAA ad 0,2667 0,4 0,5 0,3772 Al AA 0,5333 0,7 0,2 0,6466 

 bc 0,0667 0,25 0,05 0,1401  AB 0,4667 0,3 0,8 0,3405 

 b 0,2333 0,05 0,1 0,082  BB – – – 0,0129 

 c 0,0667 0,05 – 0,0496       

 A
– 

0,3666 0,25 0,35 0,3511 Gc FF 0,6 0,9 0,9  

       FS 0,4 0,1 0,1  

EAC a 0,4333 0,45 0,5   SS – – –  

 C 
– 

0,5667 0,55 0,5        

      Es FF – 0,4 – 0,0474 

EAD dghm 0,4 0,35 0,35 0,3707  FI 0,6 0,4 – 0,3578 

 cgm 0,1 0,05 0,05 0,0,927  II 0,0667 – 0,6 0,319 

 dk 0,0333 0,1 0,1 0,056  IS 0,3333 0,1 0,3 0,1724 

 dl – – – 0,0366  FS – 0,1 0,1 0,0862 

 bcm 0,1 0,1 0,05 0,0539  SS – – – 0,0172 

 dkl – – – 0,0108       

 ad 0,0667 0,35 0,2 0,1509 Xk KS –  –  

 cdf – – – –  FK –  –  

 dfk – – – –  KK 1,000 1,000 1,000  

 adl – – – –       

 cfgm – – – – Tf DD 0,2 0,2 0,1 0,1552 

 D 
– 

0,3 0,05 0,25 0,2284  FF 0,2 – 0,2 0,1379 

       DF 0,4667 0,5 0,3 0,3793 

EAK a – – –   DO 0,0667 0,1 0,2 0,1336 

 K
 – 

– – –   DR – – – 0,0388 

       FO – 0,2 0,2 0,0905 

EAP b – 0,2475 0,05   FR 0,0667   0,0388 

 P 
– 

– 0,7525 0,95   OO    0,0129 

       FH    – 

EAQ abc – – – 0,0043  OR    0,0086 

 bc – 0,05 0,05 0,0388  RR    0,0043 

 c 0,3667 0,45 0,35 0,3190       

 b 0,0333 – 0,1 0,0280       

 Q
– 

0,6 0,5 0,5 0,6099       

EAU a 0,2 0,15 0,15        

 U 
– 

0,8 0,85 0,85        
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Remiantis apskaičiuotais alelių dažniais galima teigti, kad visų linijų eržilams 

būdingi tie patys aleliai, kaip ir visai žemaitukų populiacijai, t.y. EAA sistemoje – ale-

lis A
ad

 (0,2667; 0,4; 0,5; 0,3772), EAD sistemoje – alelis D
dghm

 ( 0,4; 0,35; 0,35; 

0,3707) ir EAQ sistemoje – alelis Q
c
 (0,3667; 0,45; 0,35;0,319). 

Kraujo baltymų sistemose išsiskiria Astūro linijos eržilai. Esterazės sistemoje 

(Es)Astūro linjos eržilai turi alelį FF (0,4), kuris nebūdingas Erelio ir naujų linijų erži-

lams ir mažai būdingas žemaitukų populiacijai (0,0474). Naujų linijų eržilai neturi 

alelio FI, kuris būdingas Erelio (0,6), Astūro (0,4) linijų eržilams ir žemaitukų popu-

liacijai (0,3578). Transferinų genetinėje sistemoje alelis DF būdingas visų linijų erži-

lams ir žemaitukų populiacijai (0,4667; 0,5; 0,3; 0,3793). 

Palyginus licencijuotus eržilus tarpusavyje ir su visos populiacijos žemaitukais 

pastebėta, kad  kraujo grupių sistemose jie yra artimesni žemaitukams nei kraujo bal-

tymų sistemose. Genetinė distancija tarp Erelio linijos žemaitukų ir žemaitukų popu-

liacijos yra 0,9089, tarp Astūro linijos ir žemaitukų populiacijos – 0,8165, o tarp nau-

jų linijų ir žemaitukų populiacijos – 0,9125. Baltymų genetinėse sistemose Erelio lini-

jos eržilai artimiausi bendrai žemaitukų populiacijai (0,7175), Astūro linijos mažiau 

artimi (0,6330), o naujų linijų – mažiausiai (0,6185). Genetinis panašumas kraujo 

grupių ir baltymų genetinėse sistemose pats didžiausias yra tarp Erelio linijos eržilų ir 

žemaitukų, o mažiausias tarp Astūro linijos eržilų ir žemaitukų (11 pav.).  
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11 pav. Genetinė distancija tarp Erelio, Astūro ir naujų linijų licencijuotų eržilų  

ir visos ištirtos žemaitukų populiacijos 
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Naujų linijų licencijuoti eržilai buvo palyginti su jų palikuonimis. Duomenys 

pateikti 12 ir 13 lentelėse. 

12 lentelė. Naujų linijų licencijuotų eržilų ir visų naujų linijų testuotų palikuonių  
palyginimas pagal kraujo grupes 

 

Sistemos Aleliai 

Alelių dažnis q (kraujo grupės) 

Saturno linija Torgel linija Arabų linija 

eržilai 
n=3 

visi pali-
kuonys 
n=17 

eržilai 
n=1 

visi pali-
kuonys 

n=6 

eržilai 
n=6 

visi pali-
kuonys 
n=14 

EAA ad 0,5 0,4412 0,5 0,5 0,5 0,5357 

 bc – 0,1176 – 0,0833 0,0833 0,1071 

 b – – – 0,0833 0,1667 0,1429 

 c – 0,0588 – 0,0833 – – 

 A
– 

0,5 0,3824 0,5 0,25 0,25 0,2143 

        

EAC a 0,5  0,5  0,5  

 C 
– 

0,5  0,5  0,5  

        

EAD dghm 0,3333 0,3529 0,5 0,3333 0,3333 0,3571 

 cgm – – – – 0,0833 0,0714 

 dk – 0,0294 0,5 0,3333 0,0833 0,1429 

 dl – 0,0294 – 0,0833 – 0,0357 

 bcm – 0,0294 – – 0,0833 0,0714 

 dkl – –  – – 0,0357 

 ad 0,3333 0,3529  0,1667 0,1667 0,1429 

 D 
– 

0,3334 0,206  0,0834 0,25 0,1429 

        

EAK a –  – – – – 

 K
 – 

–  – – – – 

        

EAP b –  – – 0,0833 – 

 P 
– 

–  – – 0,9167 – 

        

EAQ abc – – – – – – 

 bc 0,1667 0,1765 – – – – 

 c – 0,0588 0,5 0,3333 0,5 0,2869 

 b 0,3333 0,0882 – – – – 

 Q
– 

0,5 0,6765 0,5 0,6667 0,5 0,4643 

        

EAU a –  – – 0,25 – 

 U 
– 

–  – – 0,75 – 

 
Kraujo grupių sistemoje EAA alelis A

ad
 būdingas visų naujų linijų eržilams ir 

jų palikuonims: Saturno linijos eržilams – 0,5, palikuonims – 0,4412, Torgel linijos 

eržilams – 0,5, palikuonims – 0,5 ir arabų linijų eržilams – 0,5, palikuonims – 0,5357. 

EAD genetinėje sistemoje būdingiausias alelis D
dghm

, eržilų atitinkamai 0,3333; 0,5; 
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0,3333, palikuonių – 0,3529; 0,3333; 0,3571. EAQ sistemoje alelis Q
bc

 būdingas tik 

Saturno linijos eržilams ir jų palikuonims (0,1667; 0,1765), o alelis Q
c
 būdingas Tor-

gel (0,5; 0,3333) ir arabų (0,5; 0,2869) linijų eržilams ir jų palikuonims. 

13 lentelė. Naujų linijų licencijuotų eržilų ir visų naujų linijų testuotų palikuonių  
palyginimas pagal kraujo baltymų polimorfines savybes 

 

Sistemos Aleliai 

Alelių dažnis p (baltymai) 

Saturno linija Torgelio linija Arabų linija 

eržilai 
n=3 

visi pali-
kuonys 
n=17 

eržilai 
n=1 

visi pali-
kuonys 

n=6 

eržilai 
n=6 

visi pali-
kuonys 
n=14 

Al AA 0,6667 0,8235 – 0,3333 – 0,2143 

 AB 0,3333 0,1765 1,000 0,5 1,000 0,7143 

 BB – –  0,1667 – 0,0714 

        

Gc FF 0,6667  1,000  1,000  

 FS 0,3333      

 SS –      

        

Es FF – –  – – 0,0714 

 FI – 0,2353  0,1667 – 0,4286 

 II 0,3333 0,4118 1,000 0,6666 0,6667 0,2857 

 IS 0,3333 0,2941  0,1667 0,3333 0,2143 

 FS 0,3333 0,0588  – – – 

 SS – –  – – – 

        

Xk KS –      

 FK –      

 KK 1,0000  1,0000  1,0000  

        

Tf DD – 0,1765  – 0,1667 0,2143 

 FF – – 1,000 0,1667 0,1667 0,3571 

 DF – 0,2353  0,8333 0,5 0,4286 

 DO 0,6667 0,3529   –  

 DR – –   –  

 FO 0,3333 0,1765   0,1667  

 FR  –     

 OO  0,0588     

 
Albuminų genetinėje sistemoje Al alelį AA turi tik Saturno linijos eržilai ir jų 

palikuonys (0,6667; 0,8235). Arabų ir Torgel linijų palikuonims ir eržilams šioje sis-

temoje būdingas alelis AB (1,00; 0,7143; 1,00; 0,5). Esterazės genetinėje sistemoje Es 

alelis II būdingas visoms linijoms: Saturno linijai – 0,3333 ir 0,4118, Torgel linijai – 

1,00 ir 0,6666 ir arabų linijai – 0,6667 ir 0,2857. Arabų linijų palikuonims alelis FI 

būdingesnis (0,4286), ir tai rodo, kad šį alelį palikuonys paveldėjo iš motininės pusės. 

Transferinų genetinėje sistemoje Tf alelis DO būdingas Saturno linijai (0,6667, 
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0,3529), alelis DF būdingas arabų linijai (0,5; 0,4286) ir Torgel linijos palikuonims 

(0,8333). 

Apskaičiavome genetinę distanciją tarp linijų palikuonių ir eržilų. Tarpusavyje 

artimiausi Saturno linijos palikuonys ir eržilai ( 0,4686 ), mažiausiai artimi – Torgel 

linijos palikuonys ir eržilai (0,1619). Duomenys nėra tikslūs, kadangi testuotas tik 

vienas Torgel linijos licencijuotas eržilas. Arabų linijos žemaitukus palyginome su 

laboratorijoje ištirtais grynaveisliais arabais ir žemaitukais. Šios linijos palikuonys 

žemaitukams (0,3628) yra artimesni nei arabų grynaveisliams žirgams (0,2001). Sa-

turno linijos palikuonis palyginome su stambiaisiais žemaitukais ir žemaitukais, te-

stuotais laboratorijoje, ir nustatėme, kad jie žemaitukams (0,6007) labiau artimi negu 

stambiesiems žemaitukams (0,2283; žr. 12 ir 13 pav.). 

Atliekant žemaitukų populiacijos genetinę analizę nustatyta, kad kraujo grupių 

genetinėje sistemoje EAA alelio A
bc

 dažnis mažiausias Torgel palikuonių (0,0833), o 

didžiausias – grynaveislių žemaitukų (0,1401). Šioje sistemoje Saturno linijos pali-

kuonys neturi alelio A
b
, o arabiškų linijų palikuonims jis būdingas (0,1429). Arabų 

linijos žemaitukai neturi alelio A
c
, jis, beje, retas ir tarp grynaveislių žemaitukų 

(0,0496) bei Saturno (0,0588) ir Torgel (0,0833) linijų žemaitukų. 

EAD sistemoje pagal alelių dažnius išsiskyrė Torgel ir Saturno linijų palikuo-

nys. Torgel linijos palikuonys neturi alelių D
bcm

, D
cgm

, D
dkl

; Saturno linijoje nėra D
cgm

 

ir D
dkl

 alelių. Alelis D
dkl

 rastas tik arabiškų linijų palikuonių kraujyje (0,0357), gryna-

veislių žemaitukų šio alelio dažnis – 0,01 (P<0,05). Alelis D
dk

 būdingiausias Torgel 

linijai (0,3333) bei arabiškoms linijoms (0,1429; P<0,05). Alelis D
ad

 būdingas visų 

linijų palikuonims ir grynaveisliams žemaitukams, bet labiausiai – Saturno linijai 

(0,3529; P<0,05). 

Genetinėje sistemoje EAQ išryškėjo didelis grynaveislių žemaitukų ir Saturno 

linijos palikuonių panašumas. Saturno linijos palikuonims nustatyti keturi aleliai iš 

penkių, būdingų grynaveisliams žemaitukams. Alelius Q
bc

 ir Q
ac

 turi tik grynaveisliai 

žemaitukai ir Saturno linija. Alelis Q
c
 būdingas visiems arkliams. 
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12 pav. Genetinė distancija tarp arabų linijų palikuonių ir licencijuotų arabų linijos 

eržilų, grynaveislių arabų ir žemaitukų 
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13 pav. Genetinė distancija tarp Saturno linijos palikuonių ir licencijuotų Saturno 

linijos eržilų, stambiųjų žemaitukų ir žemaitukų 
 

Kraujo grupių genetinėse sistemose lyginant skirtingų linijų ir grynaveislių 

žemaitukų homozigotiškumą, nustatyta, kad labiausiai homozigotiški yra Torgel lini-

jos arkliai (38,42 %), o mažiausiai – grynaveisliai žemaitukai (33,68 %). 

Dar didesnė įvairovė tarp linijų nustatyta analizuojant kraujo baltymų geneti-
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nes sistemas. Albuminų sistemoje alelio BB neturi Saturno linijos arkliai, bet jiems 

būdingas alelis AA. Alelis AB būdingas visos populiacijos arkliams, bet labiausiai – 

turintiems arabų veislės kraujo (0,7143). 

Esterazės sistemoje alelis II būdingas visiems žemaitukams, bet labiausiai – 

Torgel linijos arkliams (0,6666; P<0,05). Alelis FS nebūdingas Torgel ir arabų lini-

joms, Saturno linijoje pastebėtas 0,0588 dažniu. 

Grynaveisliai žemaitukai išsiskyrė transferinų sistemoje didžiausiu alelių skai-

čiumi – 10. Saturno linijos palikuonims šioje sistemoje nustatyti 5 aleliai, arabų linijų 

– 3, o Torgel linijoje – tik 2 aleliai. Arabų linijų palikuonims būdingiausias alelis FF 

(0,3571; P<0,01). Tik Saturno linijos žemaitukams nustatyti aleliai DO, FO ir OO. 

Alelis DF būdingas visiems populiacijos arkliams, bet dažniausiai sutinkamas Torgel 

linijoje (0,8333). 

Kraujo baltymų genetinėse sistemose homozigotiškumo laipsnis yra didesnis 

negu kraujo grupių sistemose, ir vėl didžiausias – Torgel linijoje (53,7 %), o mažiau-

sias – grynaveislių žemaitukų (51,15 %). Bendras kraujo grupių ir baltymų homozigo-

tiškumo laipsnis populiacijoje kinta nuo 34,12 % grynaveislių žemaitukų iki 46,06 % 

– Torgel linijoje. 

Iš trijų kraujo grupių ir trijų kraujo baltymų genetinių sistemų buvo apskai-

čiuotas genetinis linijų panašumas tarpusavyje ir su grynaveisliais žemaitukais. Kuo 

didesnis lyginamųjų linijų genetinis panašumas, tuo rodiklis artimesnis vienetui (17 

pav.). 

Iš trijų kuriamų naujų linijų labiausiai grynaveisliams žemaitukams artimi yra 

Saturno linijos palikuonys. Genetinė distancija tarp grynaveislių ir Torgel linijos že-

maitukų taip pat nedidelė. Labiausiai nuo žemaitukų nutolę arabiškų linijų palikuonys. 

Palyginus kuriamas linijas tarpusavyje nustatyta, kad Torgel ir arabų linijos 

tarpusavyje panašiausios (r = 0,5298), o Saturno ir arabų – tolimiausios (r = 0,2037). 

Saturno ir Torgel linijų genetinis panašumas lygus 0,3615. 

Remdamiesi atliktais stambiųjų žemaitukų arklių tyrimais [17], Saturno linijos 

palikuonis palyginome su stambiaisiais žemaitukais ir nustatėme, kad jų genetinis pa-

našumas tėra 0,2283. Tai reiškia, kad Saturno linijos palikuonys yra 2,6 karto arti-

mesni žemaitukams negu stambiesiems žemaitukams, nors linijos kūrimas dar nėra 

užbaigtas ir kraujo tyrimai atlikti iš visų kartų Saturno linijos palikuonių, o ne tik iš 

paskutinės III–os kartos. 
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14 pav. Grynaveislių žemaitukų ir kuriamų naujų linijų genetinis panašumas 

 
Palyginus linijų genetinį panašumą kraujo grupių sistemose pastebėta, kad 

Torgel linijos palikuonys labiau artimi žemaitukams (r=0,8983) nei baltymų genetinė-

se sistemose (r=0,6194). 

Remdamiesi laboratorijoje atliktais arabų veislės arklių kraujo tyrimais, paly-

ginome arabų linijos žemaitukus su grynaveisliais arabais ir nustatėme, kad jų geneti-

nis panašumas tesiekia 0,2001. Tai leidžia daryti išvadą, kad arabų linijos žemaitukai 

yra labiau artimi grynaveisliams žemaitukams nei arabų grynaveisliams arkliams. 

 

8.4. ŽEMAITUKŲ VEISLĖS GENOTIPO PALYGINIMAS 
SU KITOMIS VEISLĖMIS 

 
Žinias apie žemaitukų veislės arklių genetinę struktūrą papildė ir mikrosateli-

tinių DNR lokusų polimorfizmo tyrimai. Mikrosatelitai yra trumpi (2–6 nukleotidų 

ilgio) pasikartojimai išsklaidyti po visą genomą ir randami visuose eukariotų geno-

muose. Iki šiol paplitę ir naudojami klasikiniai imunofermentiniai genomo identifika-

vimo metodai, tačiau šiuolaikiniai molekulinės biologijos metodai atskleidžia plačias 

galimybes įvairių organizmų genetiniam markiravimui, t.y. individo identifikavimui 

arba individų giminystės ryšių nustatymui pagal tam tikrus markerius. Variabilaus 

mikrosatelitinio DNR lokuso nukleotidų seka – tiksliausias individų genomo marke-

ris. 
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14 lentelė. Žemaitukų veislės arklių mikrosatelitinių DNR lokusų polimorfizmas  
 

Mikrosateli–
tinis DNR lo-

kusas 

Alelių 
dydis 

Žemaitu-
kų DNR 

alelių 
dydis 
(bp) 

Alelių skai-
čius 

Mikrosateli–
tinis DNR 
lokusas 

Alelių dy-
dis 

Žemaitukų 
DNR alelių 
dydis (bp) 

Alelių skai-
čius 

VHL20 86– 87 0.03 (1) HMS6 157– 161 0.68 (23) 
 105 89 0.12 (4)  171 163 0.20 (7) 
  95 0.06 (2)   165 0.03 (1) 

  
97  
99 

0.26 (9)   167 169 
0.03 (1)  
0.06 (2) 

  101 0.06 (2) 
Heterozi–

gotiškumas 
  0.49 

  103 0.06 (2)     
Heterozigo–   0.41 (14)     

tiš kumas   0.74     

HTG4 120– 129 0.06 (2) ASB2 220– 236 0.09 (3) 
 140 133 0.26 (9)  270 240 0.34 (11) 
  135 0.2(7)   246 0.47 (15) 
  137 0.12 (4)   248 0.06 (2) 

Heterozigo–  139 0.35 (12) 
Heterozi–

gotiškumas 
 250 0.03 (1) 

tiškumas   0.75    0.65 

AHT4 
 
 
 

Heterozigo–
tiškumas 

146–
170 

148 
152 
162 
164 

0.21 (7) 
0.21 (7) 
0.56 (19) 
0.03 (1) 

0.60 

HTG10 
 
 
 

Heterozigo–
tiškumas 

92–112 97 99 101 
105 111 

0.09 (3) 
0.23 (8) 
0.15 (5) 

0.41 (14) 
0.12 (4) 

0.73 

HMS7 
 
 
 

Heterozigo–
tiškumas 

170–
188 

177 
179 
181 
183 

0.19 (6) 
0.03 (1) 
0.56 (18) 
0.22 (7) 

0.60 

HTG7 
 
 
 

Heterozi–
gotiškumas 

118–130 120 
124 
126 
128 

0.53 (18) 
0.35 (12) 
0.03 (1) 
0.09 (3) 

0.59 

HTG6 
 
 
 
 

Heterozigo–
tiškumas 

80–107 85  
91  
97  
101  
103 

0.12 (4)  
0.29 (10) 
 0.12 (4)  
0.44 (15)  
0.03 (1)  

0.69 

HMS3 
 
 
 
 

Heterozigo–
tiškumas 

149–172 160  
162  
164  
166  
168 

0.41 (14)  
0.15 (5)  
0.09 (3)  
0.12 (4)  
0.23 (8)  

0.73 

AHT5 
 
 

Heterozigo–
tiškumas 

129–
149 

132  
140  
142 

0.26 (9)  
0.35 (12)  
0.38 (13)  

0.67 

HMS2 
 
 
 

Heterozigo–
tiškumas 

218–238 218  
226  
228  
238 

0.84 (27)  
0.09 (3)  
0.03 (1)  
0.03 (1)  

0.28 

 
Kaip matyti iš 14 lentelėje pateiktų duomenų, žemaitukų veislė polimorfiška 

12 tirtų sistemų, mažiausiai polimorfinis tarp išanalizuotų – mikrosatelitinis HMS–2 

lokusas [13]. Taip pat buvo skaičiuotas genetinis panašumas tarp Erelio
3
 ir Astūro 634 

linijų (0,707) ir tarp gausesnių Kaštankės ir Žibutės šeimų (0,442). 

Nors populiacija maža ir nykstanti, filogenetinė analizė atspindi žemaitukų 
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veislėje esančią įvairovę mitochondrinėje motininėje linijoje ir tai dar kartą įrodo šios 

veislės unikalumą. 

Žemaitukų arklių penkiose kumelių šeimose rasti šeši skirtingi haplotipai. 

Juras R. (2003) atliko tyrimą su Lietuvos arklių vietinėmis veislėmis bei palygino su 

kitomis prijaukintomis arklių veislėmis, pagal 7 arklių kraujo grupes, kraujo serumo 

baltymus, fermentų polimorfizmą bei 24 mikrosatelitinius DNR žymeklius. Kraujo 

grupių, kraujo serumo ir eritrocitų baltymų bei fermentų polimorfizmo tyrimai parodė 

žemaitukų ir stambiųjų žemaitukų arklių populiacijų genetinę įvairovę, o sudarytas 

filogenetinis medis rodo Lietuvos vietinių veislių genetinį panašumą. Filogenetiniame 

medyje, sudarytame iš mikrosatelitinių lokusų genų dažnio duomenų, panaudoti anglų 

ir arabų grynakraujai, Eksmūro ir Skyros poniai, Andalūzai, Cheju, Garanai, Lipica-

nai, Sufolkai, Hanorverio, Soraja, Haflingeriai, Lenkijos vietiniai arkliai. Filogeneti-

niame medyje Lietuvos vietiniai arkliai sudarė atskirą klasterį. 

Kaimyninės jungties medis atspindi žemaitukų arklių veislės giminingumą su 

senojo haplotipo ir senųjų šiaurės Europos bei Azijos arklių veislėmis [        ]. 

D
cgm

 ir D
dkl

 yra laikomi aleliais, būdingais Lietuvos arabų veislės žirgams 

[28]. Šių alelių buvimas įrodo šios veislės įtaką žemaitukams. 

Žemaitukų veislės arklių serumo karborksilesterazės sistemoje (ES) nustatytas 

T alelis (dažnis 0,267). Kentukio universitete (Gyvulininkystė. 41 t. 2002 m.) iš dau-

gelio tūkstančių tyrinėtų įvairių veislių arklių kraujo mėginių T alelis buvo nustatytas 

tik trijuose, tuo tarpu žemaitukų veislės arklių šios alelės dažnumas – 0,267. 

LVA Gyvulininkystės instituto Gyvūnų kilmės patikrinimo laboratorijoje 

2000–2009 m. atlikti tyrimai parodė alelių dažnių pasikeitimus žemaitukų ir stambių-

jų žemaitukų veislėse: žemaitukų – 0,06 dažniu, stambiųjų žemaitukų – 0,04 dažniu. 

Skirtumai mažesni baltymų polimorfinėse sistemose, didesni – kraujo grupių sistemo-

se. Iš viso nustatyti 35 aleliai žemaitukų kraujo mėginiuose ir 39 aleliai – stambiųjų 

žemaitukų kraujo mėginiuose. 

Žemaitukų arklių kraujo grupių sistemose homozigotiškumo koeficientas siekė 

33,12 %, baltymų sistemose – 33,99 %, stambiųjų žemaitukų – atitinkamai 30,99 % ir 

40,88 %. 

Genetinė alelių analizė rodo, kad alelis A
ad

 (kraujo grupių sistema EAA) yra 

būdingas abiejų veislių arkliams (p<0,001). Alelis A
bc

 labiau būdingas žemaitukams 

(15 lentelė). 
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15 lentelė. Alelių skaičius ir homozigotiškumas šešiose kraujo grupių ir baltymų gene-
tinėse sistemose 

 

Arklių veislės 

Kraujo grupės Baltymai Viso 

alelių 
sk. 

Ca 
alelių 
sk. 

Ca 
alelių 
sk. 

Ca 

Žemaitukai (n=232) 16 33.12 19 33.99 35 33.56 

Žemaitukai (n=48) 13 31.60 12 42.23 25 36.22 

Stambieji žemaitukai (n=190) 19 30.99 20 40.88 39 35.935 

Stambieji žemaitukai (n=27) 15 31.21 12 35.61 27 33.41 
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15 pav. Kraujo baltymų ir kraujo grupių homozigotiškumas % 

 
EAD kraujo grupių genetinė sistema yra informatyviausia. Joje nustatyti 7 ale-

liai žemaitukams ir 10 alelių – stambieisiems žemaitukams. Šioje sistemoje dominuo-

ja aleliai D
dghm

, D
ad

 žemaitukų arklių kraujyje, o aleliai D
dl

, D
cgm

 ir D
dk

 būdingesni 

stambiesiems žemaitukams (p<0,001). Genetinėje kraujo grupių sistemoje EAQ alelis 

Q
c
 būdingas abiejų veislių arkliams. 
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Aleliai D
cdf

, D
dfk

 ir D
cfgm

 nustatyti stambiesiems žemaitukams, bet nebūdingi 

žemaitukams.  

Homozigotiškumo koeficientas Ca (15 pav.) žemaitukų arklių veislėje kito nuo 

22,84 % (EAD sistemoje) iki 47,09 % (EAQ sistemoje), stambiųjų žemaitukų – ati-

tinkamai nuo 14,35 % (EAD sistemoje) iki 46,24 % (EAQ sistemoje). 

16 lentelė. Žemaitukų ir stambiųjų žemaitukų kraujo grupių alelių dažnis 
 

Sistemos Aleliai 

Alelių dažnis q 

Žemaitukai Stambieji žemaitukai 

n=232 n=48 [     ] n=190 n=27 [     ] 

EAA ad 0.3772** 0.3333 0.4368** 0.4074 

bc 0.1401** 0.1979 0.0526** 0.037 

b 0.082 0.0833 0.1158 0.1111 

c 0.0496 0.0833 0.0579 0.037 

A
– 

0.3511  0.3369  

EAD dghm 0.3707** 0.4896 0.1500** 0.2037 

cgm 0.0927** 0.1771 0.2026** 0.0925 

dk 0.0560** 0.0417 0.2026** 0.1296 

dl 0.0366** 0.0104 0.1316** 0.037 

bcm 0.0539 0.0521 0.0658 0.1111 

dkl 0.0108  0.0184 0.074 

ad 0.1509** 0.1042 0.0632**  

cdf   0.0079 0.0185 

dfk   0.0053 0.037 

cfgm   0.0500  

D
– 

0.2284  0.1026  

EAQ abc 0.0043* 0.0313 0.0263* 0.0925 

bc 0.0388**  0.1053**  

c 0.3190** 0.3542 0.1947** 0.0185 

b 0.0280 0.0521 0.0184 0.2222 

ac 0.0043  0.0132  

Q
– 

0.6056  0.6421  

 
*P<0.01; **P<0.001. 
 

Skirtumai tarp veislių pastebėti ir baltymų genetinėse sistemose (17 lentelė). 

Albuminų sistemoje (AL) genotipas AA būdingas žemaitukams, o AB – stam-

biesiems žemaitukams (p<0,001). Genotipai FI ir II esterazės sistemoje (ES) būdingi 

abiems veislėms. Genotipai SS esterazės sistemoje ir RR transferinų sistemoje paste-

bėti tik pas žemaitukus, o genotipai FM, FH, MO – pas stambiuosius žemaitukus. Ge-

notipas FF transferinų sistemoje labiau būdingas stambiesiems žemaitukams (p<0,05), 

o DF – žemaitukams. Baltymų genetinėse sistemose homozigotiškumo koeficientas 

Ca kito nuo 21,63 % iki 53,42 % transferinų sistemoje pas žemaitukus, ir nuo 25,35 % 

iki 60,65 % – pas stambiuosius žemaitukus.  
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17 lentelė. Žemaitukų ir stambiųjų žemaitukų kraujo baltymų alelių dažnis 
 

Sistemos Genotipas 

Alelių dažnis p 

Žemaitukai Stambieji žemaitukai 

n=232 n=48 [     ] n=190 n=27 [     ] 

Al AA 0.6466** 0.6576 0.2632** 0.4444 

 AB 0.3405** 0.3243 0.6368** 0.4814 

 BB 0.0129**  0.1000** 0.074 

Es FF 0.0474** 0.1621 0,1579** 0.1481 

 FI 0.3578 0.2432 0.4158 0.2222 

 II 0.3190 0.2116 0.4105 0.5555 

 IS 0.1724** 0.1891 0.0053** 0.0741 

 FS 0.0862* 0.1891 0.0105*  

 SS 0.0172    

Tf DD 0.1552 0.1891 0.0053**  

 FF 0.1379** 0.1891 0.4053** 0.6296 

 DF 0.3793** 0.4054 0.1684** 0.1481 

 DO 0.1336* 0.1621 0.0526*  

 DR 0.0388  0.0105  

 FO 0.0905** 0.0504 0.2211** 0.074 

 FR 0.0388  0.0789  

 OO 0.0129  0.0053  

 FM   0.0053 0.037 

 FH   0.0210 0.074 

 OR 0.0086  0.0210  

 MO   0.0053  

 RR 0.0043    

 
*P < 0.01; **P < 0.001. 
 

Bendras kraujo baltymų ir baltymų homozigotiškumo koeficientas Ca: žemai-

tukų – 33,56 %, 35,93 % – stambiųjų žemaitukų. Albuminų genetinėje sistemoje (AL) 

genotipas AA būdingas žemaitukams, o AB – stambiesiems žemaitukams (p<0,001). 

Genotipai FI ir II esterazės lokuse (Es) būdingi abiejų veislių arkliams.  

Genotipai SS (esterazės genetinė sistema) ir RR (transferinų genetinė sistema) 

nustatyti tik žemaitukams, o genotipai FM, FH, MO (transferinų genetinė sistema) – 

stambiesiems žemaitukams. Genotipų dažniai maži (0,0053; 0,0210; 0,0053). Genoti-

pas FF (transferinų genetinė sistema) būdingiausias stambiesiems žemaitukams 

(p=0,4053; p<0,001), o DF – žemaitukams (p=0,3793; p<0,001). Homozigotiškumo 

koeficientas Ca baltymų genetinėse sistemose kito nuo 21,63 % (Tf) iki 53,42 % (Tf) 

žemaitukams ir nuo 25,35 % (Tf) iki 60,65 % (Tf) – stambiesiems žemaitukams. 

Tyrimų rezultatai parodė, kad abiejų tirtų veislių kai kurios savybės labai pa-

našios. Kadangi po Antrojo pasaulinio karo žemaitukų veislei atkurti buvo panaudotos 

stambiųjų žemaitukų kumelės, buvo išlikęs didelis šių veislių genetinis panašumas (r 
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= 0,6513) [28, 30]. Šiuo metu šis ryšys mažėja (r = 0,5785), nes pasikeitė veisimo 

kryptis ir schemos. Tiek žemaitukai, tiek stambieji žemaitukai veisiami kaip atskiros 

veislės ir dabartiniu metu stambieji žemaitukai žemaitukams turi nedidelį poveikį – 

tik per Saturno liniją. Kai kurie požymiai, pavyzdžiui mažesni Tf
FF

, Es
II
, Al

AA
 alelių 

dažniai ir didėjantis homozigotiškumas baltymų polimorfinėse sistemose stambiųjų 

žemaitukų tarpe, bei genotipų ES
FF

, ES
FS

 dažnių mažėjimas žemaitukų veislėje leidžia 

manyti, kad šios veislės ateityje gali netekti dalies kintamumo. Todėl sudarant selek-

cines programas į tai reiktų atsižvelgti ir panaudoti kuo daugiau eržilų, išlaikant kuo 

artimesnį teoriniam praktinį efektyvios populiacijos skaičių Ne. 

 
8.5. ŽEMAITUKŲ VEISLĖS ARKLIŲ DARBINGUMO VERTINIMAS 

 
Žemaitukai – universalūs ponių klasės žirgai. Tokį žemaitukų tipą ir savybes 

numatyta išsaugoti jų selekcinėje programoje. Ponių tipo žirgai populiarūs visame pa-

saulyje, jų poreikis didėja ir mūsų šalyje. XXI a. vis labiau populiarėja turizmo, pra-

mogų žirgais verslas, gydomasis jojimas, vaikų žirginis sportas, todėl universaliems, 

elegantiškiems ir tvirtiems žemaitukams atsiveria plačios perspektyvos tiek Lietuvoje, 

tiek užsienyje. Žemaitukai gali būti naudojami daugelyje perspektyvių šiuolaikinio 

gyvenimo sričių: vaikų, paauglių laisvalaikio ir sporto klubuose, turizmo, pramogų 

versle, ekologiniuose ir šeimos ūkiuose, hipoterapijoje, konkūrų, lenktynių, maratonų 

ir kitų žirginio sporto rungčių varžybose. 

Darbingumas yra svarbiausias fenotipinis arklių atrankos požymis, todėl že-

maitukų selekcinėje programoje [6] numatyta, kad darbingumas turėtų būti svarbia 

kompleksinio vertinimo dalimi, ypač atrenkant veislei eržilus–reproduktorius. Tačiau 

nesant patikimų ir ilgalaikių darbingumo vertinimo rezultatų, šis požymis lieka papil-

domu rodikliu selekcijoje. 

Apie žemaitukų eksterjero ir darbingumo vertinimą išlikę labai mažai 

duomenų [1, 15, 16, 18, 19]. Apie praeito šimtmečio metodiškai atliekamus 

žemaitukų darbingumo bandymus galima spręsti tik iš nurodyto arklių ūgio, nes veislė 

nebūdavo pažymima. 1934–1944 m. valstybiniame žemaitukų arklių žirgyne 

Gruzdžiuose išaugintas prieauglis buvo bandomas. J. Petraičio duomenimis [5],1 km 

žingsniu žemaitukai nueidavo vidutiniškai per 10 min. 11 sek. 3,5 metų prieauglis 

buvo bandomas risčia ilgose (60–80 km) distancijose su 1 val. poilsiu pusiaukelėje. 

Vidutinis greitis siekė 11,2 km per valandą. 5 km greita risčia žemaitukai 
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nuvažiuodavo vidutiniškai per 17 min. 54 sek., o greičiausią kilometrą – per 3 min. 

20sek. 1938 m. tradicinėse varžybose ant Sartų ežero žemaitukų veislės eržilas 1609 

m. distanciją nubėgo per 3 min. 02 sek. [5]. 

Po antrojo pasaulinio karo žemaitukų veislei sunykus, buvo išbandomi tik 

stambieji žemaitukai. 1979 m. patvirtintoje "Žemaičių veislės veislinių arklių bonita-

vimo instrukcijoje" [18] jau randame atskirai stambiam ir senajam žemaitukų tipams 

pritaikytus darbingumo įvertinimo nuostatus. Tačiau duomenų apie tokių bandymų 

rezultatus nepavyko aptikti. Išanalizavus turimą medžiagą paaiškėjo, kad nuo 1985 m. 

iki 2001 m. Lietuvos vietinių veislių arklių darbingumas nebuvo išbandomas. 

Naujas arklių darbingumo vertinimo etapas prasidėjo nuo 2001 metų, kai veis-

lininkystės funkcijas perėmė pripažintos veislininkystės institucijos – arklių augintojų 

asociacijos. Žemaitukų arklių augintojų asociacija 2001–2004 m. atliko žemaitukų 

veislės arklių varžybas–bandymus pagal preliminarias metodikas [14]. Bandymuose 

dalyvavo ir eržilai, ir kumelės. Jie turėjo įveikti 1000 m distanciją lygiosiose lenkty-

nėse, 60–80 cm aukščio šešių kliūčių ruožą konkūrų rungtyje ir figūrinio važiavimo 

marštutą. Šiose trijose rungtyse arkliai turėjo surinkti ne mažiau 50 balų, kad gautų 

teigiamą darbingumo įvertinimą. 

18–oje lentelėje pateikiami vidutiniai konkūrų ir lygiųjų lenktynių rezultatai. 

Figūrinio važiavimo rezultatai nepateikiami, nes šiai rungčiai gerai paruoštų arklių 

nebuvo. 

Konkūrų rungties bandymuose žemaitukai buvo vertinami pagal sugaištą laiką 

ir numestų kliūčių skaičių. Kliūčių sistemą žirgai turėjo įveikti be baudos taškų. Ge-

riausias rezultatas buvo pasiektas 2002 metais suaugusiu žirgu, kuris 6 kliūčių ruožą 

įveikė per 28,8 sek. Blogiausias rezultatas – 2001 m. jaunu 3 metų žirgu – 65,0 sek. 

Jaunų (3–4 metų amžiaus) ir suaugusių žirgų rezultatai patikimai skyrėsi 2001 ir 2004 

metų išbandymuose. Geriausi vidutiniai rezultatai tiek jaunų, tiek suaugusių žirgų pa-

siekti per 2002 m. varžybas – atitinkamai 36,33 ir 31,70 sek. 

Iš 18–os lentelės matyti, kad jaunų ir suaugusių žirgų rezultatai lygiųjų lenkty-

nių rungtyje patikimai nesiskyrė. Greičiausiai 1000 m distancija buvo įveikta per 

0,58.33 sek. suaugusiu žemaituku 2002 m. Blogiausias rezultatas – 2004 m. jaunu žir-

gu – 1,50.29 min. sek. Geriausi vidutiniai rezultatai tiek suaugusių, tiek jaunų žirgų 

buvo pasiekti 2002 metais – atitinkamai 0,95 sek. ir 0,87 sek. 
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18 lentelė. 2001–2004 m. žemaitukų darbingumo bandymų vidutiniai rezultatai 
(laikas minutėmis ir sekundėmis) 

 

 2001 m. 2002 m. 2003 m. 2004 m. 

3–4 metų 
amžiaus 

suaugę 
(virš 4 
metų) 

3–4 metų 
amžiaus 

suaugę 
(virš 4 
metų) 

3–4 metų 
amžiaus 

suaugę 
(virš 4 
metų) 

3–4 metų 
amžiaus 

suaugę 
(virš 4 
metų) 

Konkūrai (n=3–7) 

M 54,73
2 

42,46
2 

36,33 31,70 40,25 37,68 56,70
1 

45,65
1 

m± 5,563 1,805 4,372 2,119 1,272 1,766 1,335 1,461 

Lygiosios lenktynės(n=3–7) 

M – – 0,87 0,95 1,29 1,26 1,36 1,26 

m± – – 0,099 0,075 0,012 0,015 0,060 0,024 

1
P < 0,001; 

2
P < 0,05. 

 
Pagal preliminarias metodikas 2001–2004 metais atlikti žemaitukų arklių ban-

dymai parodė, kad minėta žemaitukų darbinių savybių vertinimo sistema prisidėjo 

prie veislės populiarinimo, vaikų žirginio sporto plėtros, buvo gauti preliminarūs 

duomenys apie žemaitukų galimybes žirginio sporto rungtyse bei jų paruošimo išban-

dymams lygį. Tačiau selekciniu požiūriu šios metodikos nėra išbaigtos ir turi trūku-

mų. 2001–2004 m. žemaitukų darbingumo vertinimo rezultatai priklausė ne tiek nuo 

arklio prigimtinių savybių ,jo vertės, kiek nuo raitelio meistriškumo ir pasiruošimo. 

Siekiant išauginti geras darbines savybes turintį arklį, labai svarbu parinkti tei-

singą, arklio paskirtį atitinkančią treniravimo sistemą, kuri leistų maksimaliai atskleis-

ti įgimtas arklio galimybes, jo nežalotų, bet įtakotų teigiamus selekcijos pokyčius. 

Tyrimais nustatyta [4], kad žirgų darbingumas priklauso nuo konkrečių ana-

tominių, eksterjerinių–konstitucinių, fiziologinių savybių. Apie arklio ūkinę vertę ne-

galima spręsti iš vienos ar kitos kūno dalies išsivystymo, neatsižvelgiant į kitas kūno 

dalis bei viso organizmo būklę [12]. Todėl žirgų, skirtų klasikinėms žirginio sporto 

rungtims, praktinėje selekcijoje naudojami kūno matmenys ir eksterjerinių kūno dalių 

išraiškos bei specifiniai darbingumo kriterijai: šuolio per kliūtį technika ir galingu-

mas, žingsnio, risčios, šuoliavimo charakteristikos [4]. Selekcinių rodiklių paveldi-

mumo koeficientai selekcininkams parodo, kaip gerai vienas ar kitas požymis yra pa-

veldimas. Aukšti šuolio per kliūtis paveldimumo koeficientai (0,6–0,8) rodo, kad žir-

gų selekcija pagal šį požymį yra tikslinga ir pakankamai efektyvi. Nors nustatyta, kad 

laikymo sąlygos ir šėrimas šuolio kokybei reikšmės neturi, bet šios sąlygos formuoja 

kaulinio bei kremzlinio audinių struktūras ir taip apsprendžia žirgų darbingumo ilga-

amžiškumą [4]. 
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Arklio greičio vidutinis paveldimumo koeficientas yra apie 0,35. Tai reiškia, 

kad lenktyniniams žirgams išauginti didesnę įtaką turėtų turėti auginimo, priežiūros ir 

treniravimo sąlygos. Greičio rodiklius įtakoja ir bėgimo tako būklė. Tačiau nustatyta, 

kad arklio greitis priklauso ir nuo žingsnių dažnumo bei ilgumo [21]. Žingsnio ilgu-

mas priklauso nuo kūno matmenų, sudėjimo, išsivystymo ir treniruotumo. Žingsnių 

dažnumas daug priklauso nuo genotipo apspręstų fiziologinių ypatybių [21]. 

Remiantis įvairių šalių arklių selekcininkų patirtimi, sunkiausia yra veisti uni-

versalaus darbingumo arklius. Jų treniravimo ir išbandymų sistema negali būti vien-

pusiška, bet turi vystyti universalų darbingumą. Kadangi žemaitukai nėra specializuo-

ta sportinė veislė, naujos išbandymų metodikos privalumas būtų jos paprastumo ir ob-

jektyvumo sąlygotas selekcinis efektas. Todėl jaunus žemaitukus reikėtų vertinti be 

raitelio įtakos. Jaunų arklių išbandymus šprinhartene praktikuoja Estijos selekcinin-

kai. Estijos vietinės veislės arkliai vertinami ir išbandomi laisvėje 2 metų amžiaus, be 

jokio išankstinio paruošimo. Prieauglio vertinimo rodikliai, apskaičiuoti verčiant juos 

į matematinius indeksus, yra naudojami vertinant jų tėvus. Skaičiuojami arklio tipo, 

galvos, kaklo ir kūno, kojų, žinginės, risčios, laisvo šuolio ir bendrasis indeksai [9]. 

Rusijos mokslininkai nustatė, kad 2–3 metų amžiaus arklių treniravimo šprinhartene 

metodas gali būti panaudotas pirminiam arklių paruošimui. Laisvai šprinhartene treni-

ruojami jauni arkliai greičiau pripranta prie žmogaus, tampa pasitikintys, ramūs, dis-

ciplinuoti [21]. Šiam metodui nereikia daug kvalifikuoto personalo, užtenka nedidelių 

maniežų, uždaros nedidelės (10 x 20 m) aikštelės. Pažymima [21], kad treniruotę reik-

tų pradėti nuo 30 cm aukščio kliūčių, o šuolių skaičius pirmo mėnesio treniruočių me-

tu neturėtų viršyti 10 šuolių vienos treniruotės metu. Tik ketvirto mėnesio treniruočių 

metu kliūčių aukštis galėtų siekti 100 cm, o šuolių skaičius – 20 [21]. 

Lenkijos specialistai savo vietinę veislę vertina, atsižvelgdami į tokias genoti-

pines ir fenotipines savybes: tipas ir išvaizda, prisitaikymas prie vietinių sąlygų, tame 

tarpe prie šalto laikymo, nereiklumas šėrimui ir priežiūrai, sveikatingumas, geras vai-

singumas, tinkamumas kinkymui, tinkamumas jojimui (rekreacijai, lenktynėms, hipo-

terapijai), gyvas ir pusiausvyras temperamentas, nuolankus charakteris). Lenkijoje 

bandymai atliekami su visais 3–4 metų amžiaus eržilais ir kumelėmis, kurie buvo at-

rinkti pagal eksterjerą ir yra skirti reprodukcijai. Eržilai, prieš įrašant juos į kilmės 

knygą, turi pereiti pradinius (įžanginius) bandymus, o suėjus 3–4 metų amžiui – dar-

bingumo kinkymo ar jojimo bandymus, ir rezultatai turi būti teigiami. Kad galima bū-
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tų į knygą įtraukti kumelę, ji turi praeiti bent įžanginius darbingumo bandymus, ir re-

zultatai turi būti teigiami. Atliekamos trys darbingumo bandymų rūšys: 

– įžanginiai lauko bandymai (30 mėn. amžiaus); 

– kinkymo lauko bandymai (3–4 metų amžiaus); 

– jojimo lauko bandymai (3–4 metų amžiaus). 

Darbingumo bandymų rezultatai pateikiami absoliučiais dydžiais arba standar-

tiniais nuokrypiais nuo vidutinių tais metais duomenų, arba nuo atskirų eržilų pali-

kuonių vidutinių duomenų [3]. 

Vokietijos žirgų specialistų patirtis, tobulinant Hanoverio veislę, rodo, kad at-

sižvelgiant į žirgų paskirtį, galima sukurti optimalų sisteminį modelį, jungiantį veisi-

mo, auginimo, treniravimo ir išbandymų technologijas [4]. 

Kadangi žemaitukai nėra nei darbinių, nei sportinių žirgų veislė, bet universali, 

todėl jų treniravimo bei išbandymų sistema taip pat turėtų būti įvairiapusė. Ugdant 

universalų žemaitukų darbingumą, reikėtų kreipti dėmesį į visas tris pagrindines ar-

klių darbines savybes: greitį, jėgą ir ištvermę. Kaip jau buvo minėta, arklių darbingu-

mą sąlygoja konkrečios anatominės, eksterjerinės–konstitucinės, fiziologinės savybės, 

todėl svarbu, kad atliekant žemaitukų atranką, nebūtų prarastos savybės, įtakojančios 

jų įgimtą universalumą. Tuomet gerai subalansuota treniravimo ir išbandymų sistema 

galės padėti atskleisti ir išvystyti universalų žemaitukų darbingumą. 

Nuo 2007 metų žemaitukų veislės eržilų vertinime pagal požymių kompleksą 

įdiegta naujovė – šokdinimas per kliūtį šprinhartene. Šios priemonės panaudojimu yra 

siekiama keleto tikslų: žemaitukų auginimo ir treniravimo kokybės kėlimo, objekty-

vesnės atrankos pagal įgimtas darbines savybes.  

Buvo pastebėta, kad laisvas jauno žemaituko šokdinimas per kliūtį duoda daug 

papildomos informacijos apie arklio charakterį, temperamentą, judesius, norą įveikti 

kliūtį, šuolio techniką, galingumą. Kliūties aukštis nėra didelis (iki 1 m aukščio), todėl 

nereikėtų nuogąstauti, jog ši priemonė ugdys vien konkūrines žemaituko savybes. 

Laisvas žemaitukų šokdinimas šprinhartene tėra pirminis arklio paruošimas, o jo de-

monstravimas vertinimo metu – papildoma informacija ekspertams, galimybė įvertinti 

arklio judesius ir kitas įgimtas savybes, neįtakojamas žmogaus veiksmų. 

Suaugę žemaitukai toliau turėtų būti treniruojami ir išbandomi įvairaus, net vi-

sai skirtingo, pobūdžio varžybose: konkūruose, lygiųjų lenktynių trumpose distancijo-

se, ištvermės lenktynių ilgose distancijose, figūriniame važiavime, arimo varžybose ir 
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pan. Tuomet turėtume galimybę veislėje išskirti genotipinių, fenotipinių ir darbinių 

savybių skirtumais pasižyminčias linijas. Sėkmingai įgyvendinama jaunų žemaitukų 

vertinimo ir atrankos sistema skatina žengti sekantį žingsnį jų selekcijoje – parengti 

detalią suaugusių žemaitukų treniravimo ir išbandymų metodiką veislės darbingumui 

tobulinti ir universalumui išsaugoti. 

 
8.6. ŽEMAITUKŲ POPULIARINIMO PRIEMONĖS 

 
Palankus šių dienų visuomenės požiūris į žemaitukus neatsirado iš karto. Lie-

tuvai esant Tarybų Sąjungos sudėtyje, didžioji tautos dalis nieko apie žemaitukus ne-

žinojo, kiti – buvo girdėję, bet nebuvo matę. Žemaitukai nyko ne vien iš mūsų gyve-

nimo, bet ir iš mūsų sąmonės. Neteisingas žemaituko įvaizdis "durnos žmudkos" epi-

tetu dar labiau klaidino tautiečius ir dar storesniu sluoksniu dengė prieigas prie mūsų 

tikrųjų šaknų ir istorijos. 

Išsaugojimo darbo pradžioje sąmoningai neskelbėme žinių apie žemaitukus. 

Turėjome suspėti pirmieji apžiūrėti ir nupirkti dar likusius Lietuvoje žemaitukus arba 

susitarti su jų savininkais laikytis bendros veisimo programos ir jų neparduoti neži-

nomiems asmenims, kurie po to gali juos išvežti į užsienį. Augintojų ratas iš pradžių 

plėtėsi asmeninių kontaktų dėka, rengėme mokslines konferencijas, pasirodė vienas 

kitas straipsnis spaudoje. Ir tik tada, kai pats didžiausias išnykimo pavojus nuslūgo, o 

žemaitukų pagausėjo, ėmėme juos reklamuoti parodose, nuo 2001 m. – varžybose, 

leidiniuose, televizijos ir radijo laidose. 

2001 m. gegužės 31 d. Rumšiškėse, Lietuvos liaudies buities muziejaus aikštė-

je Žemaitukų arklių augintojų asociacija, padedant LR Žemės ūkio rūmams ir muzie-

jui, surengėme pirmąsias žemaitukų varžybas–išbandymus konkūrų, lygiųjų lenktynių 

ir šuolio galingumo rungtyse. Emocijos ir vaizdas buvo nepakartojami, nors nepatyrę 

raiteliai ir žirgai žengė dar tik pirmuosius sportinės karjeros žingsnius. Po metų var-

žybos buvo surengtos Šeduvos verslo ir technologijų mokyklos hipodrome. Čia, be 

jau minėtų rungčių, žemaitukai lenktyniavo pakinkyti į ristūnų vežimėlius. Kasmet 

varžybų skaičius didėjo, žirgų ir raitelių profesionalumas augo. Dabar žemaitukai 

kasmet išbandomi 7–8 varžybose. Jau tradiciniais žemaitukams tapo renginiai: "Ne-

priklausomybės taurė" Vasario 16–ąją Riešėje, Nacionalinė žemaitukų taurė Rumšiš-

kėse, "Bėk bėk žirgeli" Anykščiuose, "Eksperto taurė" UAB "Vilniaus žirgynas" Rie-

šėje, Oginskių taurė Rietave. Nuo 2005 metų Žemaitijoje, Vidmanto Gendvilo inicia-
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tyva pradėtos rengti žemaitukų ištvermės ilgų distancijų varžybos (25–60 km). Žemai-

tukai dalyvauja ištvermės varžybose Kurtuvėnuose, Lazdijuose ir kt. 

Nuo 2010 metų varžybos pradėtos rengti ir Kernavėje, Gyvosios archeologijos 

dienomis bei Naisiuose (Šiaulių r.) Naisių vasaros festivalio metu. Žemaitukų augin-

tojai aktyviai dalyvauja ir kitų institucijų rengiamose varžybose, renginiuose, kur tik 

yra sąlygos žemaitukams parodyti savo galimybes, ištvermę, šoklumą. 

Nuo 2007 metų rengiami moksleivių rašinių ir piešinių konkursai, 2009 m. iš-

leistas ir visoms Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloms padovanotas 15 min. truk-

mės edukacinis filmas "Žemaitukai. Tieskime kelius vaiko ir žirgo bičiulystei". 

Žemaitukų arklių augintojų asociacijos veikla nebeįsivaizduojama be kasmeti-

nių eržilų vertinimo–licencijavimo, kumelių vertinimo renginių. Užmegzti glaudūs 

ryšiai su Estijos ir Lenkijos žirgų augintojais. Žemaitukai nuo 2001 m. yra kasmetiniai 

tarptautinės "AgroBalt" parodos eksponatai, jie pristatyti ir mokslo renginių "EAAP 

2008", "Tyrėjų naktis 2009", "Lietuvos ūkinių gyvūnų paveldas 2010" metu. 

Malonu, kad iš užmaršties prikelta veislė vėl tapo populiari. Didelė laimė ma-

tyti spindinčias vaikų akis ir išpuoselėtus žemaitukus, tapusius tikrais šeimų draugais. 

Didžiausio ir nevienareikšmio atgarsio ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje sulau-

kė 2010 m. žygis žemaitukais Vytauto Didžiojo keliais iki Juodosios jūros. Per 38 

dienas 9 raiteliai ir žirgai įveikė 2000 km atstumą įvairaus grunto ir reljefo maršrutu. 

2010 m. rugsėjo 8 d. išlydėti nuo Trakų, spalio 16 d. pasiekė Očakivo miestelį ir Juo-

dąją jūrą. Iš 15 žirgų visą atstumą be pakeitimų ir poilsio įveikė 3: Žiga, Kaktusas ir 

Į kelionę buvo susiruošę 8 vyrai ir 2 moterys, o baigė ją abi moterys ir 7 vyrai. 

Tai žygio iniciatorius verslininkas Giedrius Klimkevičius (jojęs su Bomba, Kvantu, 

Kokonu ir kt.); ŽAAA nariai Vaidotas Digaitis su Kruizu ir Alseta, Česlovas Marci-

nauskas su Žiga, Neringa Kūlokaitė su Aisetu. Bendrovės "Arti dizainas" direktorius 

Gintaras Kaltenis (jojo su Karklu ir kt.), bendrovės "INK PRO" direktorė Skirmantė 

Naglytė (su Karkasu ir kt.); Pakruojo dvaro prižiūrėtojas Antanas Narmontas su Kak-

tusu, miškininkas Jonas Plūčas (jojo Kredu ir Kekliu), artojas Algirdas Motiejūnas (su 

Tropiku ir kt.). Dėl atsivėrusių žaizdų mažiausiai trasoje išbuvo žirgai Agatas, Bom-

ba, Kokonas, 34–ąją žygio dieną krito kumelė Alseta. 

Žygio dalyviai aplankė svarbiausius LDK objektus – Alšėnus, Krėvą, Naugar-

duką, Slaniną, Lucką, Podolską–Kamenecą ir kt. Juos lydėjo filmavimo komanda, ku-

ri fiksavo visas kelionės akimirkas ir kūrė dokumentinį filmą. Žygio dalyviai patvirti-
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no legendą apie Vytauto Didžiojo Juodojoje jūroje girdytus žirgus – iš tiesų žemaitu-

kai godžiai gėrė šios jūros vandenį, o raiteliai dėkojo jiems ir vieni kitiems, kad atlai-

kė išsikeltą iššūkį. Šiame žygyje žemaitukai ne tik įrodė pasauliui savo išskirtinį iš-

tvermingumą (dideliu tempu, sudėtingu reljefu, tik keletą mėnesių specialiai treniruoti 

jie kasdien įveikdavo 50–60 km. Ir taip 38 dienas !), bet ir begalinį atsidavimą žmo-

gui.  
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9. APIBENDRINTAS ŽEMAITUKŲ ARKLIŲ APIBŪDINIMAS 
 

Žemaitukai yra universalūs ponių (mažųjų arklių) klasės žirgai. Jų ūgis ties 

gogu nuo 128 iki 142 cm, svoris – 360–420 kg, krūtinės apimtis – nuo 154 iki 187 cm, 

įstrižas liemens ilgis – 136–148 cm, plaštakos apimtis – 17–19 cm [21; P.21]. 

Žemaitukai yra gana masyvaus kūno, tačiau plonos, tvirtos kojos. energingas 

temperamentas suteikia šiam žirgui manevringumo, judrumo. 

Žemaitukams būdingi eksterjero požymiai: galva maža, sausa, žemyn smailė-

janti, su plačia kakta, tiesaus profilio. Akys išraiškingos, guvios; ausys mažos, stačios, 

judrios. Visi ankstesni žemaitukų tyrinėtojai pažymi, kad žemaitukų arklių kaklas 

trumpas, tačiau daugumos dabartinių žemaitukų jis yra vidutinio ilgio, platus, raume-

ningas, eržilų – su riebaline ketera. Gogas neaukštas, bet žymus, neilgas. Krūtinė plati 

ir gili. Nugara tiesi ir plati, šonkauliai gerai išlenkti ir ilgi, juosmuo tvirtas ir platus; 

strėnos gražiai apvalios, normaliai nuleistos. Žemaitukų kojos plonos, bet tvirtos ir 

sausos, be šepetėlių arba jie nedideli. Kanopa nedidelė. beveik apvali, gili. Eisena 

lengva, plaukianti, judesiai elegantiški, grakštūs, gera risčia ir šuolis. Žemaitukais ga-

lima dirbti, važiuoti, jodinėti. 

Gelsva 0,3%; 1

Bėra 46,7%; 202

T. širma 0,4%; 2
Dereša 0,3%; 1

Juoda 13,4%; 58

T. sarta 21,0%; 
91

Juodbėra 9,5%; 
41

Pelėka 2,3%; 10
Bulana 6,2%; 27

 
 

Dažniausiai žemaitukai būna bėri be jokių baltų žymių arba su žilute, nedidele 

žvaigždute kaktoje. Labai mėgiami juodi žemaitukai. Jie veislėje nesiekia 20%. Ne-
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mažai žemaitukų tarpe yra tamsiai sartų, juodbėrų žirgų ir tik keletas – pelėki, bulani. 

Žemaitukams nebūdingas keršumas ir didelės baltos žymės. 

Žemaitukai yra atsparūs ligoms, tvirtos konstitucijos, ypač stiprių kojų, har-

moningo kūno sudėjimo, ilgaamžiai, gerai pasisavina pašarus, yra energingi, tačiau 

nesunkiai valdomi, patiklaus ir linksmo charakterio. Visas šias per šimtmečius genuo-

se įsitvirtinusias savybes jie gerai perduoda savo palikuonims. Žemaitukų veislės ku-

melės lengvai kumeliuojasi, yra pieningos, rūpestingos motinos. Žemaitukų embrio-

ninis laikotarpis trunka vidutiniškai 332–334 dienas. Kumeliukai, augdami normalio-

mis sąlygomis, pasižymi gera augimo sparta. 3–3,5 metų amžiaus arkliai pasiekia su-

augusių arklių kūno matmenis, tačiau žemaitukų ištvermė ir darbinės savybės visiškai 

atsiskleidžia tik 5–6 augimo metais [4; 5]. 

Vežant krovinius ar dirbant žemę, žemaitukai parodo jėgą, spartą ir ištvermę, 

sąlyginai didesnę už darbinio arklio. Visi žemaitukai noriai šoka per kliūtis (kai kurie 

iš jų– ypatingai techniškai), turi gerą risčią, ištvermingi ilgose distancijose. Auklėjant 

ir treniruojant nuo mažens, žemaituką galima pritaikyti konkrečiai sporto ar darbo sri-

čiai. 

"Lietuvių arklys buvo užsitarnavęs garbės nuo anų laikų kultūringos žmonijos; 

jeigu savo narsumu, drąsumu, ištverme lietuvių laimėta daugybė karų ir kovų Rytuo-

se, Pietuose ir Vakaruose, tai tiesa spiria pabrėžti, kad šiems pasiekimams yra gau-

siai patarnavę jų arklių nepaprastieji požymiai ir savybės", –1926 m. rašė M. Kvašni-

nas–Samarinas ir Z. Mockus [37, p. 1]. 

O štai pirmasis literatūroje randamas J. Lasickio žemaitukų apibūdinimas: "]ų 

(lietuvių) arkliai mažučiai, manau, kad dėl didelio šalčio, bet jie tvirti. Su vienu tokiu 

arkliu, kurį nusipirkau Lietuvoje, Vilniuje, už du florinu, 1554 Viešpaties metais, pasi-

kinkęs jį į vežėčias, nuvažiavau labai greitai ligi Krokuvos, 120 germaniškų mylių" 

[40, p. 16]. 

M. Čapskis 1874 m. žemaitukus vertina taip: "Žemaičių arklys turi mažą, 

plokščią galvą, kurios platūs žandai vis dėlto nedarko išvaizdos. Akis turi išsprogu-

sias, ausis mažas, kuriomis nuolat švytruoja ir kurios jo išviršinei visumai suteikia 

energingą išvaizdą. ]o kaklas gan aukštai pririštas; eržilų kaklas, laikui slenkant, la-

bai pastorėja; krūtinė plati ir aprūpinta išsivysčiusiais raumenimis. Apvaloką keterą 

paremia trumpos, storos, bet sausos kojos su striukomis čiurnomis ir apskritomis na-

gomis. Psichiniai žemaituko požymiai nepaprasti. Šis arklys įžymus savo paklusnumu 
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ir kantrumu. Naravistų arklių tarpe žemaičių beveik visai nėra, o jo ištvermė be galo. 

Lengvokuose pakinktuose be žymaus jėgų įtempimo ištvermingai nubėga didelius to-

lumus; sunkiame vežime traukia didelį svorį. Šiais arkliais joti gan patogu ir jie esti 

patvarūs" [14, p. 152]. 

Kunigaikštis Mykolas Oginskis 1875 m. žemaitukus aprašo taip: "... krūtinę 

turi plačią, kaklą trumpą, sprandą storą, karčius tankius, ausis trumpas, akis links-

mas, reiškiančias protingumą, kojas trumpas, sausas, nagas platokas ir gilokas, uo-

degos tankiais plaukais apaugusios, spalva šviesiai bėra arba sarta, dažnai pilka. 

Žemaitukas yra patvarus sunkiam darbui ir nuolatiniam bėgimui, veždamas ne per 

didelį svorį, arba jojamas 7–8 mylias (11–13 km) kelio galįs bėgti be paliaubos, galįs 

apie 200 pūdų (3200 kg) sunkumo vežti. Reikalauja mažai pašaro, pasitenkindamas 

mažu saiku ir mažai maistingu pašaru. Veislė sumenkėjo dėl netinkamo mišrinimo su 

kitomis veislėmis" [38, p. 39]. 

Žinomas rusų arklininkystės specialistas kunigaikštis S. Urusovas 1899 m. 

žemaitukų eksterjerą apibūdina taip: "Garsaus žemaituko ūgis svyruoja nuo 133 cm iki 

149 cm. Vyraujanti spalva –sarta su balta uodega ir baltais karčiais, bėra ir žiurkės 

spalvos. Galva maža, graži. Akys gyvos, pilnos energijos, protingos. Kakta plati, tiesi, 

panaši į arabų arklio kaktą. Kaklas trumpas, platus su tankiais, ilgais,banguotais 

karčiais. Krūtinė plati. Nugara tiesi, gerai išsivysčiusi inkstų dalyje. Uodega pri-

spausta, retai pasitaiko pakelta. Mentės dažnai yra žemiau normalios padėties. Riešas 

platus. Čiurna ir apynagė – labai geros. Kanopos didelės, stiprios, gilios, nepaplokš-

čios. Kojos stiprios, sausos. Šonkauliai gerai išlenkti. Priekis dažnai geriau išsivystęs 

negu užpakalis. Tankus plaukas gerai saugo gyvulį nuo šalčių" [119, p. 75]. 

1912 metais žemaitukus Lietuvoje tyręs I. Moračevskis taip rašo: "Galva ma-

ža, graži, į apačią einanti smailyn, su tiesiu (kartais net lydekos) profiliu. Kakta labai 

plati. Mažos labai judrios ausys ir gyvos akys teikia arkliui protingą veido išraišką. 

Kaklas trumpas, gražiai išlenktas, ypač eržilų, su tankiais ilgais karčiais. Ypač žymus 

karčių kuokštėtumas dėl dailios mažos galvos. Liemuo gerai išvystytas. Ketera ne-

aukšta, bet ryškiai išreikšta. Gerai išlenkti šonkauliai. Strėnos paprastai gražios, ap-

valios, su gerai prijungta uodega, kartais strėnos esti bukos. Kojos stiprios, gerai su-

dėtos. Kanopos mažos, stiprios, ypatingai kietos. Sąnariuose trūkumų pasitaiko ma-

žai. Tik seniems sunkiai dirbantiems arkliams pasitaiko sąnarių ydos. Eisena laisva, 

energinga, ypač gera risčia" [53, p. 18–19]. I. Moračevskio išmatuoti žemaitukai 
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daugiausia buvę sarti su šviesiais karčiais ir uodega, taip pat bėri, juodi, širmi ir kitų 

spalvų. 

M. Kvašninas–Samarinas ir Z. Mockus 1927 m. taip apibūdina žemaitukus: 

"Lietuvos vietinis, mažas, linksmas, ištvermingas, malonaus būdo arkliukas yra fiziš-

kai tvirtai surištas: jo kūno dalys harmoningai sujungtos, stambokais raumenimis ap-

rūpintos, o tvirtos, sausos, trumpos kojos, pasilikdamos sveikomis visą ilgą amžių 

(30–35 m.), įgalina jį greitai bėgti. Kietos, tvirtos nagos, apskrito pavidalo, labai 

proporcingos struktūros, gali apsieiti beveik be pasagų (nebent kelionėms plentais), jo 

galva maža, graži, sausa, aprūpinta didokomis išpampusiomis akimis, trumpomis, 

sausomis, nuolat švytruojančiomis ausimis. Platokas kaklas, kiek riestas, gražiai 

trumpai surištas su galva ir aukštai platokai sujungtas su krūtine. Liemuo apskritas, 

pailgokas, aprūpintas išriestais šonkauliais; giloka krūtinės ląsta tiekia daug vietos 

širdžiai ir plaučiams. Ketera, nugara, juosmuo, kryžius proporcingai išsivystę ir har-

moningai tarpe savęs surišti, kas duoda muskulatūrai ypatingos jėgos. Nugaros linija 

atrodo graži. Strėnos pailgai apvalios, kartais trumpos, bukos" [38, p. 40]. 

J. Petraičio (1948 m.) žemaituko apibūdinimas: "Galva maža, trumpa, sausa, 

su plačia tiesia kakta, primenančia arabų veislės arklio galvą. Šnervės išplėstos. Akys 

didelės, gyvos, išsišovusios, pilnos energijos. Ausys mažos, smailios, stačios, judrios. 

Kaklas mažai, bet gražiai lenktas, trumpas, gilus, platus, raumeningas. Prieškarčiai 

vidutinio didumo ir tankumo. Karčiai vidutinio tankumo, ilgi, dažnai garbanoti. Lie-

muo gerai išvystytas, neilgas. Ketera vidutinio ilgumo, neaukšta, bet ryški. Nugara 

tiesi, lygi. Krūtinė vidutinio gilumo, plati. Šonkauliai gerai išlenkti į šonus. Užpakalis 

gražiai apvalus. Nuleistas retai pasitaiko. Strėnos neskeltos. Prieš pat uodegos pa-

šaknį strėnose įdubimas, ypač ryškus gerai įmitusiems žemaitukams. Uodega pri-

spausta. Pakelta retai pasitaiko. Užpakalis blogiau išvystytas už priekį. Vidutinio il-

gumo kojos tiesios, stiprios, sausos. Riešas platus. Labai geros neilgos čiurnos ir 

apynagės. Sąnariuose ydos retai pasitaiko ir tai tik seniems dirbantiems arkliams. 

Kanopos stiprios, kietos, gilios, dažniausiai nedidelės, todėl visą vasarą žemaitukas 

gali būti nekaustomas, ypač užpakalinės kojos. Vyraujanti spalva: žiurkės, juodbėra, 

juoda, bėra. Retai pasitaiko sartos ir gelsvos spalvos. Dar rečiau yra arklių su švie-

siais karčiais ir šviesia uodega" [61, p. 23–24]. 

Kaip matyti iš šių žemaitukų apibūdinimų, skirtingo laikmečio tyrėjai labai 

panašiai aprašo žemaitukų savybes. Ryškesni skirtumai matyti tik nusakant vyraujan-
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čias žemaitukų spalvas. 

Lyginant su kitų tyrinėtojų duomenimis [14, 15, 21] (žr. 19 lentelę), dabarti-

niai žemaitukai yra išlaikę senovinį tipą, dydį ir gerąsias veislės savybes. 

 
19 lentelė. Suaugusių žemaitukų veislės arklių, išmatuotų įvairių tyrinėtojų, 

kūno matmenų palyginimas 
 

Kūno svoris ir 
matmenys 

Tyrinėtojų pavardės ir metai 

S. Urusovas 
(1899) 

J. Mora–
čevskis 
(1912) 

Z. Mockus 
(1927) 

R. Žebenka 
(1934) 

J. Petraitis 
(1948) 

V. Garba–
čauskaitė 

(1997) 

Svoris kg    354–452 383–425 360–415 

Gogo aukštis 131–137 130–150 128,5–145 130–146 138–143 (vid.) 130–138 

Nugaros aukš-
tis 

– 123–140 122,5–137 – – 127–132 

Strėnų aukštis 129–133 123–150 128,5–145 139–143 – 131–140 

Įstrižas lie-
mens ilgis 

137–142,5 131–162 127–156 137–157 145–147 (vid.) 136–148 

Krūtinės apim-
tis 

170–179,5 152–186 146–175 158–173 169–173 (vid.) 154–187 

Krūtinės gylis 58,8–63,3 61–71 54–70 58–71 61,1–64 (vid.) 57–68 

Krūtinės plotis 26,9–34,5  30–44 29–39 39–41 (vid.) 37–51 

Strėnų plotis 43,6–47,8  40–48   42–48 

Priekinių kojų 
ilgis 

71,5–78,5  58,5–81   75–82 

Plaštakos ap-
imtis 

16–18,1 16–20 16–21 18–19 (vid.) 18–19 (vid.) 16–19 

Galvos ilgis 58–59 (vid.) 54–62 47–57 57–59 (vid.) 52–56 (vid.) 52–57 

Kaktos plotis 21 (vid.) 20–24 19,5–23 21–22 (vid.) 21–22 (vid.) 22–24 

Kanopos ilgis      12–14 

Kanopos plotis      11–13 

 
Ištyrus žemaitukių kumelių pieningumą nustatyta, kad per pirmą laktacijos 

mėnesį jos duoda po 382,6 kg pieno arba vidutiniškai po 12,7 kg pieno per parą, o pa-

gal vienam kilogramui kūno masės tenkantį pieno kiekį (žr. 20 lentelę), žemaitukės 

lenkia sunkaus ir lengvo tipo kumeles. Atlikti kumeliukų augimo spartos tyrimai rodo, 

kad žemaitukų veislės kumelių pieningumas yra pakankamas geram prieaugliui išau-

ginti [8]. 

Žemaitukų veislės kumelių pieno cheminės sudėties tyrimais nustatyta, kad 

žemaitukių vidutinė pieno sudėtis per 5 mėn. laktaciją yra: sausų medžiagų – 10,2%, 

riebalų – 1,3%, baltymų – 2.3%, laktozės – 7,2%, mineralinių medžiagų – 0,38%, 

rūgštingumas – 7–8%, tankis – 1,029–1,033 g/cm
3
 ir yra artima kitų veislių kumelių 

pieno sudėčiai. 
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20 lentelė. Kumelių pieningumas, atsižvelgiant į jų kūno masę 
 

Veislė 

Vidutinis pieningumas 
per parą 5 mėn. laktaci-

jos metu 
Vidutinė kūno masė 1 kg kume-

lės masės 
tenka pieno 

(g) kg 
% nuo Šetlan-

do poni 
kg 

% nuo Šetlan-
do poni 

Žemaitukai 11,8 104 390 177 30,2 

Stambieji žemaitukai 14,7 129 520 236 28,2 

Sunkaus tipo 17,1 150 710 323 24,1 

Lengvo tipo 14,3 125 590 263 24,2 

Šetlando poni 11,4 100 220 100 52,0 

 
 

Tiriant 12 kumelaičių ir 10 eržiliukų augimo ir brendimo spartą nustatyta, kad 

iki metų amžiaus tiek kumelaitės, tiek eržiliukai auga beveik vienodai. Vyresnės nei 1 

metų amžiaus kumelaitės žymiai sparčiau auga į aukštį ir ilgį, o eržiliukai – krūtine 

bei kitais pločio matais. Esant geroms šėrimo ir laikymo sąlygoms, 3 metų amžiaus 

žemaitukai pasiekia suaugusio arklio kūno matmenis bei indeksus, tačiau jėga ir iš-

tverme subręsta tik 4–5 metų amžiaus. 

21 lentelė. Žemaitukų kūno matmenys (cm) 
 

Kūno mat-
menys 

Amžius 

gimę 
1 

mėn. 
3 

mėn. 
6 

mėn. 
9 

mėn. 
1 m. 

1,5 
m. 

2 m. 
2,5 
m. 

3 m. suaugę 

Eržiliukai 

Gogo aukš-
tis 

89,9 99,1 107,6 115,5 121,8 124,8 126,8 129,8 131,8 133,8 133,1 

Nugaros 
aukštis 

87,5 97,0 104,2 114,7 118,6 121,1 124,0 126,0 126,9 128,0 127,2 

Strėnų 
aukštis 

90,2 100,3 109,0 118,4 125,9 126,6 130,8 131,9 133,9 136,5 134,8 

Įstrižas lie-
mens ilgis 

66,8 79,7 99,4 114,2 117,5 120,9 127,8 132,9 135,9 140,0 141,3 

Krūtinės 
gilumas 

29,9 36,3 43,1 49,7 52,4 53,5 58,9 61,9 62,0 63,0 62,2 

Krūtinės 
platumas 

16,9 20,9 26,2 29,3 32,9 34,3 38,9 41,9 42,9 43,9 45,3 

Krūtinės 
apimtis 

78,1 96,6 113,9 132,7 137,2 141,2 152,9 163,0 166,0 168,7 172,2 

Plaštakos 
apimtis 

11,9 12,7 14,5 15,6 13,6 16,6 16,9 16,9 17,4 17,8 18,1 

Galvos ilgis 30,8 35,0 42,3 45,6 47,6 49,9 52,8 53,9 54,9 56,0 56,0 

Kaktos plo-
tis 

14,6 17,1 19,2 20,9 21,3 21,7 22,2 22,5 22,9 23,7 23,7 

Strėnų plo-
tis 

19,3 23,3 28,0 34,2 36,9 37,9 40,6 42,8 44,1 44,9 45,2 

Priekinių 
kojų ilgis 

62,8 67,2 70,8 75,6 77,2 79,3 79,4 79,7 80,0 80,9 80,0 
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Kūno mat-
menys 

Amžius 

gimę 
1 

mėn. 
3 

mėn. 
6 

mėn. 
9 

mėn. 
1 m. 

1,5 
m. 

2 m. 
2,5 
m. 

3 m. suaugę 

Kumelaitės 

Gogo aukš-
tis 

91,5 100,1 110,4 118,3 123,6 125,5 130,2 132,3 132,8 134,1 133,7 

Nugaros 
aukštis 

89,5 97,5 106,6 114,7 119,5 121,6 126,0 127,8 128,1 129,2 128,8 

Strėnų 
aukštis 

92,2 101,6 112,6 121,2 126,4 128,6 133,9 135,3 135,9 137,8 136,8 

Įstrižas lie-
mens ilgis 

69,6 83,2 101,6 113,0 120,8 124,2 132,7 135,2 137,8 140,4 142,4 

Krūtinės 
gilumas 

30,5 35,6 43,1 49,1 52,4 54,6 57,2 59,8 60,0 61,9 63,2 

Krūtinės 
platumas 

17,4 21,9 27,4 33,0 33,9 34,8 39,6 40,5 42,0 43,1 46,2 

Krūtinės 
apimtis 

80,5 100,0 119,3 136,4 140,8 146,8 159,0 162,6 165,3 172,8 179,7 

Plaštakos 
apimtis 

12,3 13,3 14,7 15,7 15,9 16,2 17,2 17,3 15,7 17,6 17,8 

Galvos ilgis 33,7 37,0 41,6 46,6 48,7 15,9 53,2 53,7 54,6 54,9 55,6 

Kaktos plo-
tis 

15,0 16,8 18,7 20,5 21,0 21,4 22,3 22,7 23,0 23,4 23,8 

Strėnų plo-
tis 

20,2 23,4 29,0 34,8 37,2 38,8 41,9 44,8 45,1 45,5 45,2 

Priekinių 
kojų ilgis 

64,8 68,8 73,2 76,5 78,2 79,6 81,4 81,6 81,6 81,6 81,0 

 
Nemažiau už išorines, ryškios ir savitos yra žemaitukų vidinės arba charakte-

rio ypatybės. Turint galvoje tai, kad charakteris yra ne vien įgimtos, bet ir suformuo-

tos savybės, didelę reikšmę įgyja žmogaus elgesys su arkliu, jo auklėjimas nuo ma-

žens. Žemaitukai puikiai jaučia žmogų, jo nuotaikas, ketinimus, požiūrį į jį. Ypatinga 

žemaitukų savybė ta, kad jie atspindi patį žmogų. Ir kai klausiama, koks yra žemaitu-

kas, reiktų paklausti kitaip: o koks, žmogau, tu esi pats? Koks tu, toks bus ir tavo že-

maitukas, nes jis taps tavo paties išraiška. Nes nėra jautresnio ir mūsų prigimtį geriau 

pažįstančio žirgo už žemaituką. Žemaitukai geriausiai mus pažįsta, nes mes su jais per 

kartų kartas nugyvenome bičiulystėje ne vieną tūkstantį metų. Ir tik sovietinės san-

tvarkos metais paplito mitas apie nevaldomą žemaitukų charakterį ir užsispyrimą. 

Grubiam, įžūliam žmogui žemaitukas gali parodyti savo žemaitišką užsispyrimą, at-

kaklumą ir išradingumą. Žemaitukų įžvalgumas, puiki reakcija ir sumanumas leidžia 

jiems pasinaudoti bet kuria proga ištrūkti iš silpnesnio ar jo prisibijančio žmogaus. 

Bet tai nėra trūkumai. Tai savybės, leidžiančios šalia esančiam žmogui suvokti savo 

klaidas ir tobulėti. 
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22 lentelė. Jaunų žemaitukų kūno matmenys, išreikšti procentais, nuo suaugusių 
 

Kūno 
matmenys 

Amžius 

gimę 
1 

mėn. 
3 

mėn. 
6 

mėn. 
9 

mėn. 
1 m. 

1,5 
m. 

2 m. 
2,5 
m. 

3 m. suaugę 

Eržiliukai 

Gogo 
aukštis 

67,6 74,5 80,9 86,9 91,6 93,9 95,4 97,6 99,1 100,6 100 

Nugaros 
aukštis 

68,8 76,3 81,9 90,2 93,3 95,2 97,5 99,1 99,8 100,7 100 

Strėnų 
aukštis 

66,9 74,4 80,9 87,9 93,4 93,9 97,1 97,9 99,4 101,3 100 

Liemens 
ilgis 

47,3 56,4 70,4 80,8 83,2 85,6 90,5 94,1 96,2 99,1 100 

Krūtinės 
gilumas 

48,2 58,4 69,3 80,0 84,3 86,1 94,7 99,6 99,8 101,3 100 

Krūtinės 
platumas 

37,5 46,3 58,0 64,6 72,8 75,7 86,0 92,7 94,9 97,1 100 

Krūtinės 
apimtis 

45,4 56,1 66,2 77,1 79,7 82,0 88,8 94,7 96,4 98,0 100 

Plaštakos 
apimtis 

66,2 70,2 80,1 86,7 90,0 92,2 93,9 93,9 96,6 98,3 100 

Galvos 
ilgis 

55,0 62,6 75,7 81,6 85,0 89,2 94,4 96,4 98,2 100,0 100 

Kaktos 
plotis 

61,6 72,1 81,0 88,6 89,8 91,9 93,6 94,9 97,0 100,0 100 

Strėnų plo-
tis 

42,7 51,5 62,0 75,8 81,8 84,0 90,9 94,7 97,5 99,5 100 

Priekinių 
kojų ilgis 

78,6 84,0 88,5 94,6 96,6 99,1 99,3 99,7 100 101,2 100 

Kumelaitės 

Gogo 
aukštis 

69,5 75,7 82,8 89,1 92,8 94,4 97,9 99,3 99,5 100,3 100 

Nugaros 
aukštis 

67,4 74,3 82,3 88,6 92,4 94,0 97,9 98,9 99,4 100,8 100 

Strėnų 
aukštis 

48,9 58,4 71,4 79,4 84,9 87,2 93,2 95,0 96,8 98,6 100 

Liemens 
ilgis 

48,2 56,4 68,2 77,7 83,0 86,4 90,6 94,7 95,0 98,1 100 

Krūtinės 
gilumas 

37,7 47,5 59,4 71,5 73,5 75,4 85,9 87,6 91,1 93,2 100 

Krūtinės 
platumas 

44,8 55,6 66,4 75,9 78,4 81,7 88,5 90,5 92,0 96,2 100 

Krūtinės 
apimtis 

69,1 74,7 83,1 88,2 89,3 91,5 96,6 97,1 98,3 98,8 100 

Plaštakos 
apimtis 

60,6 66,7 74,8 83,4 87,7 91,7 95,8 96,7 98,2 98,9 100 

Galvos 
ilgis 

63,2 70,8 78,7 86,3 88,3 90,0 93,8 95,5 96,7 98,4 100 

Kaktos 
plotis 

44,7 51,9 64,2 77,0 82,4 86,0 92,8 99,3 99,7 100,7 100 

Strėnų plo-
tis 

80,1 85,0 90,4 94,4 96,6 98,3 100,6 100,8 100,8 100,8 100 

Priekinių 
kojų ilgis 

68,5 74,9 82,6 88,5 92,5 93,9 97,4 99,0 99,4 100,3 100 
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Gerą, dėmesingą ir savimi pasitikintį žmogų žemaitukas apdovanos nuoširdžiu 

atsidavimu, ištikimybe, kantrumu, meilumu, klusnumu, darbštumu, vykdys net ne-

įprastas tokio žmogaus komandas. "Geri žemaičių arkliai, tėvo žodžiais: juk ta pilkoji 

kumelė turi proto, kaip motina – ji apžiūri, išmėgina koja ir, įsitikinusi, kad pavojaus 

nėra, drąsiai eina, nesvyruodama ir antrąjį arklį, besiglaudžiantį prie jos šonų, palai-

ko savo kūnu, nesileisdama nuverčiama nustumiama nuo tilto" [I. Končius, 274 p.]. 

Gerų žmonių rankose žemaitukai tinkami įvairiems poreikiams ir visais laikais, nes 

mūsų protėviai, talkinami gamtos, sukūrė juos universalius, su labai plačia savybių 

gama. Žemaituku gali nusivilti žmonės, įpratę arklį eksploatuoti kaip negyvą daiktą. 

Žemaitukas neturi šuniško nuolankumo, jis pripažįsta tik lygiavertę draugystę. Tai yra 

orus kovos žirgas, Vyčio – dvasios riterio – žirgas, todėl nenuostabu, kad šių dienų 

puikybė ir ištižimas kai kuriems žmonėms neleidžia mėgautis žemaituko draugija. 

Nors visiems žemaitukams įgimtas gyvybingumas, veržlumas, atkaklumas, energin-

gumas, jiems taip pat būdingos ir individualios savybės, bruožai. Vieni yra ekstraver-

tai, kiti – intravertai, cholerikai ar sangvinikai. Bet nepastebėta tipiškų melancholikų 

ar flegmatikų. Žemaitukai jautriai ir stipriai reaguoja į išorinius dirgiklius, tačiau 

įprastoje aplinkoje elgiasi ramiai. Netreniruotas žemaitukas gali išsigąsti mažos šiukš-

lės, bet gali tapti bebaimiu kovotoju. "Vis dėlto nepaprastai geri žemaičių arkliai: 

karšti, baidosi kam šmėstelėjus, bet kelio baisumas, tilto įtartinumas jų nebaidydavo – 

protingai žiūri į pavojus, dairosi, tarsi numanydamas, kad gali įsmukti, gali į tiltą įki-

šęs koją nusilaužti" [I. Končius, 281 p.]. Žemaitukas tuo ir ypatingas, kad jame sutel-

pa visos gamtos stichijos. Jo didžiulės energijos nepanaudojimas gali išvirsti į piktu-

mą ar depresiją, o išmintingas panaudojimas (ne išnaudojimas!) gali atskleisti neįtikė-

tiną ištvermę ir įspūdingus šio žirgo privalumus. Žemaitukui yra būtinas ryšys su 

žmogumi, yra gyvybiškai būtina meilė, dėmesys, švelnumas. Tai įrašyta genuose, psi-

chikoje, esminėje ir giliausioje žemaituko prigimtyje. Jis yra mūsų žirgas, mums do-

vanota protėvių energija ir galimybė susigrąžinti  esminius, šviesiausius savo tautos 

bruožus. 
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10. REKOMENDACIJOS 
 

10.1. ŽEMAITUKŲ ARKLIŲ VEISIMAS 
 

(Ruošiama) 
 

 

10.2. ŽEMAITUKŲ ARKLIŲ LAIKYMAS 
 

Arklių laikymo patalpos turi atitikti zoohigieninius reikalavimus. 

Arklių kvėpavimo aparatas yra ypatingai jautrus dulkėms ir kenksmingoms 

dujoms. Todėl arklidėse reikia užtikrinti pakankamą šviežio oro tiekimą ir oro apykai-

tą. Dulkių, mikrobų ir kenksmingų dujų koncentracijos bei santykinis oro drėgnumas 

turi būti tokio dydžio, kad nekenktų arklių sveikatai. Tai pasiekiama, įrengus pakan-

kamą ventiliaciją, tvarkingai kreikiant ir duodant nedulkančius pašarus.  

Esant pakankamam kondicionavimui, arkliai gali pakelti didelius temperatūros 

svyravimus. Pastovi temperatūra arklidėje nėra gerai, nes tokiu atveju nesilavina ter-

moreguliaciniai arklių mechanizmai. Tokia stimuliacija pasiekiama, jei ištisus metus 

arklidės oro temperatūra tam tikru laipsniu atitinka lauko oro temperatūrą. 

 
23 lentelė. Rekomenduojami zoohigieniniai arklidžių parametrai  

 

Rodikliai 
Arklių grupės 

eržilai kumelės prieauglis 
darbiniai 

arkliai 

Tvarto temperatūra 
0
C 6–8 10–12 10–12 6–10 

Santykinis oro drėgnumas % 60–80 60–70 60–70 60–85 

Natūralaus apšvietimo koeficientas 1:12 1:12 1:12 1:15 

Dirbtinis apšvietimas 
min. 40 lux (2 W/m

2
) – optimalus 100 lux  

(5 W/m
2
) 

Maksimali CO2 koncentracija % 0,3 

Maksimali NH3 koncentracija mg/m
3 

15 

Oro judėjimo greitis m/s mažiau 0,1 

Maksimali ventiliacija m
3
/h 240 

Gardo plotas 1 arkliui m
2 

12,6 12,6 6–10 9–11,2 

Lovio ilgis 1 arkliui grupiniame garde cm – 60 60 60 

Minimalus mociono aikštelės plotas m
2 

84 

Minimali erdvė bendro ploto tvarte m
2 

30 

 
Natūrali saulės šviesa teigiamai veikia arklių medžiagų apykaitą, tuo pačiu ir 

jų atsparumą, pajėgumą bei vislumą. Todėl arkliai kuo daugiau turi būti natūralioje 

šviesoje. Langų plotas turi sudaryti bent 1/20 visos arklidės ploto, o arklidei nuolat 
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esant šešėlyje, – dar didesnis. 

Pagrindiniai reikalavimai arklidžių konstrukciniams elementams. Jie turi 

būti tokios formos, kad arkliai neužkliūtų ir nesusižeistų į aštrias ar išsikišusias dalis; 

lubos turi būti tokio aukščio, kad arkliai, atmesdami galvą, nesusižeistų. Kuo mažesnė 

grupė, tuo vienam arkliui tenka daugiau ploto, daugiau išėjimų į mocioną, nesusidaro 

spūstis, hierarchijoje žemiau stovintiems arkliams yra galimybė pasitraukti. 

Statant naujas arklides ar rekonstruojant senas, 
reikia laikytis šių išmatavimų 

 

 

Visi išmatavimai nurodomi santykiu su arklio aukš-
čiu ties gogu (Ag). 

 
Ploto poreikis, arklius laikant grupėmis 

 

 

Arklius laikant patalpoje be nuolatinio išėjimo į mo-
cioną, kiekvienam arkliui reikia mažiausiai 2 x Ag

2 

ploto (kaip ir laikant pavieniui). Pvz., vidutinis aukš-
tis ties gogu –1,37 m. Ploto poreikis = 2 x 1,37

2 
= 

7,5 m
2 
kiekvienam arkliui. 

 

 

Jeigu taikomas grupinis laikymas su šėrimo boksais 
ir nuolatiniu išėjimu į mocioną, kiekvienam arkliui 
reikia mažiausiai 3 x Ag

2
 ploto (neskaitant šėrimo 

boksų). Pvz., vidutinis aukštis ties gogu – 1,37 m. 
Ploto poreikis = 3 x 1,37

2
 = 5,6 m

2 
kiekvienam ar-

kliui. 

 

Taikant grupinį laikymą su atskirais šėrimo boksais ir 
nuolatiniu išėjimu į mocioną, kiekvienam arkliui rei-
kia mažiausiai 2,5 x Ag

2
 ploto. Pavyzdys: vidutinis 

aukštis ties gogu – 1,37 m. Ploto poreikis = 2,5 x 
1,37

2 
= 4,7 m

2 
kiekvienam arkliui.  
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Šėrimo boksai. Šėrimo boksus rekomenduojama 
įrengti, taikant grupinį laikymą su išėjimu į mocioną. 
Boksai gali būti tinkama priemonė individualiam šė-
rimui. Plotis – 80 cm, poniams – siauresni, ilgis su 
ėdžiomis – 1,8 x Ag (žemaitukams – apie 2,50 m). 
Boksų šonai neturi būti aklini.  

Ploto poreikis, arklius laikant pavieniui 
 

 

Atskiro bokso plotas: mažiausiai = (2 x Ag)
2 (

dide-
liems arkliams – apytikriai 13,0 m

2
; vidutinio didumo 

arkliams – apytikriai 11,2 m
2
; žemaitukams – apy-

tikriai 8,5 m
2
). Trumpiausios pertvaros ilgis turi būti 

mažiausiai = 1,5 x Ag (dideliems arkliams – apytikriai 
2,70 m; vidutinio didumo arkliams – apytikriai 2,50 
m; žemaitukams – apytikriai 2,20 m). 

 

Bokso pertvaros aukštis (arklio krūtinės aukštyje) – 
apytikriai 0,80 x Ag (dideliems arkliams – apytikriai 
1,45 m; vidutinio didumo arkliams – apytikriai 1,35 
m; žemaitukams – apytikriai 1,20 m). 

 

Bokso pertvaros aukštis (kartu su grotuota ir perma-
toma viršutine dalimi) – apytikriai 1,30 x Ag (dide-
liems arkliams – apytikriai 2,35 m; vidutinio didumo 
arkliams – apytikriai 2,20 m; žemaitukams – apytik-
riai 1,90 m). 

 

Bokso pertvaros aukštis (aklina iki viršaus, naudoja-
ma tik išimtinais atvejais) – mažiausiai 1,45 x Ag (di-
deliems arkliams – apytikriai 2,60 m; vidutinio didumo 
arkliams – apytikriai 2,40 m; žemaitukams – apytik-
riai 2,20 m). 

 

Bokso išorės durų aukštis – 1,4 x Ag (dideliems ar-
kliams – apytikriai 2,50 m; vidutinio didumo arkliams 
– apytikriai 2,35 m; žemaitukams – apytikriai 2,00 
m). Durų apatinės pusės aukštis – 0,8 x Ag (dide-
liems arkliams – apytikriai 1,45 m; vidutinio didumo 
arkliams – apytikriai 1,35 m; žemaitukams – apytik-
riai 1,16 m). 

 

Praėjimų plotis: dideliems arkliams – apytikriai 1,20 
m; žemaitukams – apytikriai 1,00 m. Arklidės pra-
ėjimų (takų) plotis: jei įmanoma – 3,00 m, mažiausiai 
reikia bent 2 x praėjimų pločio, kitaip nebus galima 
apsukti arklių (dideliems arkliams – apytikriai 2,40 m; 
poniams – apytikriai 2,00 m).  

 
Lubos žemose arklidėse turi būti 2,8–3 m aukštyje, arklius laikant ant gilaus 

kraiko – 3,3–3,5 m. Durys turi būti 2,5–3 m pločio ir 2,4–2,8 m aukščio. Geriausios 
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grindys yra padarytos iš bitumo. Gali būti plūkto molio, smėlio ar pjuvenų pagrindas. 

Netinka medinės grindys.  

Aukštose arklidėse arkliai laikomi ant mėšlo, kreikiama šiaudais, o žemose – 

mėšlas šalinamas kasdien, grindys ar pagrindas nuvalomi ir pakreikiami šiaudais bei 

medžio drožlėmis. 

Arklidė turi būti šviesi, sausa, erdvi, gerai ventiliuojama, bet reikia vengti 

skersvėjų. 

Arklidės gali būti medinės arba mūrinės. Abiem atvejais sienos turi būti stip-

rios ir lygios.  

24 lentelė. Laikymo būdai pagal arklių naudojimą 
 

Arklių paskirtis 

Tinkami laikymo būdai 

Individualūs boksai 
Grupinis laikymas 
su išėjimu į aikš-

teles 

Grupinis 
laikymas 
patalpoje 

Ganykla su prie-
danga 

Veislei 

Kumelės su kumeliu-
kais tinka, jei bus mocionas ir ganykla 

Tinka Kumelės be kumeliukų 

Metinukai ar jauni ar-
kliai 

– 
tinka su sąlyga, jei bus ga-

nykla 

Suaugę eržilai 
tinka, jei užtikrina-
mas pakankamas 

judėjimas 
– – – 

Pardavimui ar parodai tinka – – – 

Jojimui ar važiavimui 
tinka su uždara 

aikštele tinka, jei pasto-
vios grupės 

– 
tinka, jei pasto-

vios grupės 

Lenktynėms 
tinka, rekomenduo-

jamas mocionas 
– – 

Darbiniai arkliai  tinka – tinka 

Zoologijos sodas, re-
zervatas 

tinka, jei bus tai-
komas mocionas 

tinka – tinka 

 
Kiekviename arklidės garde turi būti įrengtos ėdžios šienui, lovys koncentruo-

tiems pašarams, girdykla ir dėklas mineralams. Dabar ėdžios šienui paprastai tvirti-

namos krūtinės aukštyje, kad arklys galėtų ėsti šieną nepasilenkęs. Šėrimo lovys tvir-

tinamas apie 70 cm aukštyje nuo žemės ir turi išsikišti apie 50 cm – tada arklys ėsda-

mas neatsitrenks galva į sieną ir nesusižeis akių. 

Geriausia girdykla yra automatinė, prijungta prie vandentiekio. Jei girdoma iš 

lovelių ar kibirų, reikia žiūrėti, kad vanduo neužsistovėtų. 

Arklys yra bandos gyvūnas, todėl jam reikalingi kontaktai. Vieno arklio lai-
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kymas be jokių kontaktų su kitais arkliais ar gyvūnais gali sukelti arklio elgesio sutri-

kimus. Kuo mažiau arklys turi kontaktų su kitais arkliais ar gyvūnais, tuo daugiau jis 

turi bendrauti su žmogumi, būti užimtas naudinga veikla. Laikant arklius individua-

liai, reikia, kad jie vienas kitą matytų, girdėtų, užuostų. 

Jei tik įmanoma, arkliai turi būti laikomi grupėmis (po du ar daugiau arklių). 

Šis laikymo būdas dėl atskiro arklio galimybės judėti ir dėl bendro stimulo judėti vi-

siems arkliams yra labiau priimtinas nei kiti laikymo būdai. Tačiau reikia atsižvelgti ir 

į tai, kad netgi grupinis laikymas, lyginant su natūraliomis sąlygomis, sukelia daug 

apribojimų ir kitų specifinių problemų. Visų pirma, yra ribojama erdvė ir galimybė 

išvengti vienas kito. 

Arkliai negali patys sudaryti savo grupių. Todėl sudarant grupes, svarbu atsi-

žvelgti į arklių tarpusavio suderinamumą. Tai lengviau įgyvendinti, esant dideliam 

arklių skaičiui, tuomet grupių sudarymui yra didesnis pasirinkimas. Vis dėlto, esant 

grupiniam laikymo būdui, normuotas šėrimas, priešingai nei natūralus maitinimasis, 

gali sukelti konfliktus tarp arklių, ir hierarchijoje žemiau stovintys arkliai gali gauti 

mažiau pašaro. Dažnas arklių grupių sudėties keitimas ar tarpusavyje nesuderinamų 

arklių grupavimas gali sukelti stresus ir nuolatinį nerimą, tokių situacijų reikia vengti. 

Todėl grupinis laikymas turi būti taikomas, atsižvelgiant į aukščiau minėtas 

aplinkybes bei priklausyti nuo arklių naudojimo, be to, atskiriems arkliams neturi da-

ryti jokios žalos. Hierarchijoje žemiau stovintiems arkliams turėtų būti sudaromos ki-

tokios sąlygos, o esant nesuderinamumui su kitais arkliais, – juos laikyti pavieniui, 

užtikrinant vizualinius, garsinius ir uoslės kontaktus. Grupinis arklių laikymas reika-

lauja ypatingų laikytojo sugebėjimų. 

Esant grupiniam laikymui, arkliai nekaustomi (veislinės kumelės, metų am-

žiaus jaunikliai, kumeliukai, neintensyviai naudojami arkliai). Jei arkliai grupėje tar-

pusavyje sugyvena ir yra pakankamai vietos judėjimui, galima daryti išimtis.  

Arklius laikant grupėmis, turi būti užtikrintas individualus šėrimas. Taip pat ir 

hierarchijoje žemiau stovintiems arkliams turėtų būti užtikrinta galimybė netrukdomai 

paėsti. Tai pasiekiama, specialiai pritaikant šėrimo vietas ar trumpam pririšant arklius. 

 

10.3. ŽEMAITUKŲ ARKLIŲ ŠĖRIMAS 
 

Neįmanoma išauginti gero arklio be geros ganyklos. Tai ne vien maistas ir vi-

taminų šaltinis, bet ir galimybė laisvai judėti, kvėpuoti, vystytis organizmui. Arkliui 
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reikia apie trijų ketvirtadalių hektaro, o žemaitukui – apie pusės hektaro dydžio kultū-

rinės ganyklos. Tačiau ganant menko derlingumo natūraliose pievose, vienam arkliui 

ganiavos sezono metu reikėtų skirti 2,5–3 ha. Jei arklys šeriamas koncentruotais paša-

rais, ganykla gali būti mažesnė. Besiganančių ganykloje arklių pilvas būna didesnis 

negu laikomų arklidėse, todėl sportiniai žirgai beveik neleidžiami ganytis, kad pilvas 

netrukdytų lenktynių metu. 

Ganyklą reikia visą laiką prižiūrėti, kad nepriaugtų nuodingų augalų, pašalinti 

šiukšles, ypač iš plastiko ir stiklo. Ganyklą geriausia nuganyti dalimis, atitveriant 

elektrifikuota tvora. Arkliai tuoj supranta, kam ji skirta. Tačiau tokia tvora gali būti 

pavojinga perkūnijos metu. Galima tverti medine tvora, tinklu. Nerekomenduojama 

spygliuota viela, nes arkliai gali stipriai susižaloti. 

Kartu su arkliais arba po jų galima leisti ganytis avims. Avys ėda beveik viską, 

kas netinka arkliams, netgi dilgėles, o visi arkliams pavojingi parazitai avių skrandyje 

žūva. Arkliams į kompaniją labai tinka ir ožkos, mažiau – asilai, nes jie perneša para-

zitus, kuriems patys yra atsparūs, o arkliai nuo jų labai serga. 

Gyvuliai labiau mėgsta jauną žolę, tačiau priėdę jaunos žolės arkliai nebūna 

sotūs, nes surenka per mažai sausųjų medžiagų, ląstelienos, kitų nebaltymingų me-

džiagų. O tai gali sutrikdyti virškinimą. 

Peraugusi žolė – kitas nepageidaujamas kraštutinumas. Gyvuliai tokios žolės 

nenori ėsti, ji turi daug ląstelienos ir angliavandenių, bet mažai baltymų, energijos, 

mineralinių medžiagų ir vitaminų. Maisto medžiagos blogiau įsisavinamos. 

Kai ganykla yra pati maistingiausia, susitaupo daug pašaro, gyvuliai gauna pa-

kankamai maisto medžiagų. Nuolat išlaikyti tokias ganyklas sunku. Viena iš išeičių – 

dažniau keisti ganyklas, ganant nedidelį skaičių gyvulių nedideliuose plotuose. Nuga-

nytuose plotuose žolė greitai atželia. 

Papildomai šerti ar nešerti ganykloje ganomus arklius reikia, atsižvelgiant į jų 

įmitimą, sveikatą, išvaizdą, naudojimą darbui. Reikia atkreipti dėmesį į gyvulio apeti-

tą, jo masės kitimą. Stebėti arklių odos, plaukų dangą. Tinkamai šeriamo arklio plau-

kai yra blizgantys, trumpi, oda nepleiskanoja, kanopos stiprios, nelūžinėja. 

Gyvulius reikia ganyti sausose ganyklose. Karščių metu turi būti įrengta pa-

stogė (jei nėra natūralios priedangos – didelių medžių ir pan.), kuri rudenį gelbės nuo 

lietaus ir vėjo. Atvėsus orams, negalima varyti gyvulių į pašalusias ganyklas, kai žolė 

apšerkšnijusi. Tai ypač pavojinga besilaukiančioms kumelėms. 
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Tvartiniu laikotarpiu būtiniausias visiems žolėdžiams gyvuliams pašaras yra 

šienas. Maistingiausias – ankštinių žolių šienas. Tačiau ruošiant ankštinį šieną, reikia 

kuo greičiau ir geriau išdžiovinti žolę, o paruoštą šieną tinkamai laikyti, kitaip jame 

gali įsiveisti grybelių, išskiriančių nuodingas medžiagas. Gyvuliai nuo tokio šieno gali 

susirgti. Geras ankštinis šienas būtinas augančių ir produktyvių gyvulių racionuose. 

Varpinis šienas turi gerų dietinių savybių, tačiau ne toks maistingas kaip ankš-

tinis. Natūralių pievų šienas yra mažiau maistingas už kultūrinių pievų ir sėtinių žolių, 

tačiau jo botaninė sudėtis įvairesnė, jis švelnesnis, kvapnesnis, dėl to arklių noriau 

ėdamas. Tik šlapių pievų šienas būna šiurkštesnis, jame vyrauja rūgščios, viksvinės 

žolės. Arkliai jį prastai ėda, sunkiai virškina. 

Šieno vertė ir maistingumas priklauso nuo daugelio faktorių. Nustatant ūkinę 

šieno vertę, reikia įvertinti jo botaninę ir cheminę sudėtį, spalvą, kvapą, minkštumą, 

užteršimą. Šieno drėgmė neturi viršyti 17%. Varpines žoles geriausia nušienauti krū-

mijimosi ir bamblėjimo, ankštines – stiebelių ir butonizacijos stadijose. 

Geriausia ruošti palaidą šieną arba presuoti tik gerai išdžiovintą varpinių žolių 

šieną. Per drėgnas į daržinę sukrautas šienas ima kaisti, o perkaitęs šienas gyvuliams 

yra kenksmingas. 

Tik ką paruoštą šieną arkliams šerti taip pat negalima. Šienas subręsta per 6–8 

savaites. Šeriami nesubrendusiu šienu gyvuliai dažnai pradeda viduriuoti. 

Silosuotas pašaras yra ne kas kita, kaip rauginti sultingi, vandeningi pašarai, 

užkonservuoti pieno rūgštimi arba kita konservuojančia medžiaga, be žymių struktū-

ros bei cheminės sudėties pakitimų. 

Iš žaliojo pašaro konservuojant galima pasigaminti silosą, silosainį ir šienainį. 

Minėti pašarai skiriasi tik drėgnumu ir rūgštingumu: silose vidutiniškai yra 70% 

drėgmės, jo pH – 3,8–4,2. Silosainyje – vidutiniškai 60% drėgmės, pH – 4,2–4,5. Šie-

nainyje – vidutiniškai 50% drėgmės, pH – 4,5–5,0. Silosuotas pašaras, atsižvelgiant į 

jo kokybę, tinka visų rūšių gyvuliams šerti. Tiems, kurie neturi įsirengę tranšėjų silo-

sui arba kuriems ritininio siloso arba šienainio gaminimas yra brangus, dabar reko-

menduojama gaminti silosą kaupuose, naudojant polietileno plėvelę. Tai gana papras-

tas ir lankstus siloso gamybos būdas. Ši technologija yra pigi, nereikia daug kapitali-

nių įdėjimų, lengvai galima kaitalioti saugyklos vietą. Kaip alternatyva tradiciškoms 

siloso saugykloms, ji labai tinka besikuriantiems ūkininkams. Siloso ruošimas kaupe 

su plėvele pradėtas taikyti Suomijoje ir vis dar plačiai paplitęs. Tai vienas iš pigiausių 
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ir ekologiškai švarių siloso gamybos būdų. 

Arkliams (žemaitukams) siloso galima duoti iki 8–14 kg. Siloso dėti į lovius 

tiek, kiek gyvuliai suėda. Užsilikęs lovyje silosas (ypač šienainis) ima gesti, pelėti, 

pūti ir darosi labai kenksmingas. 

Grūdinės kultūros – avižos, miežiai, kviečiai, sėlenos taip pat gali sudaryti 

nemažą arklių raciono dalį. Iš varpinių augalų grūdų baltymų vertingiausi yra avižų, 

miežių, kukurūzų ir kviečių baltymai. Avižų baltymai vertingesni už kitų grūdų bal-

tymus, nes juose daugiau lizino. Varpinių grūdų riebaluose daug nesočiųjų riebiųjų 

rūgščių (linolino, oleino), todėl jie greitai apkarsta. Nuo avižų ir kukurūzų riebalų esti 

minkštesni gyvulių riebalai. Visų varpinių grūduose mažai kalcio, bet daug fosforo, 

mažai D vitamino, bet daug E vitamino ir tiamino. Tačiau pašarinių grūdų kokybė la-

bai priklauso nuo jų laikymo sąlygų. Nesilaikant reikalavimų, grūdai gali sugesti. Še-

riant tokiais pašarais, galimi gyvulių susirgimai bei apsinuodijimai. Grūdų kokybė 

priklauso ne tik nuo nuėmimo technologijos ir grūdų laikymo būdų, bet ir nuo mikro-

biologinių procesų, kurie vyksta pačiame grūde. 

Laukuose augančius javus puola taip vadinamieji laukų grybai. Svarbiausi iš 

jų – Fusarium gentis. Šie mikroskopiniai grybai ne tik pažeidžia augalus, bet ir pro-

dukuoja toksinius junginius, vadinamus mikotoksinais. Rudenį nukulti grūdai į sandė-

lius gali patekti su tam tikrais fuzariotoksinų kiekiais. Sandėliuose juos užpuola pelė-

siniai sandėlių grybai, dažniausiai tai būna Aspergillus ir Penicillium genčių grybai. 

Jie produkuoja aflatoksinus, ochratoksiną, citrininą ir t.t. Be to, sandėliuojant grūdus, 

vyksta gyvybiniai jų mikrofloros procesai. Šiems procesams vykti reikalingos tam 

tikros sąlygos. Jei per maža santykinė drėgmė (mažiau nei 18%), mikroorganizmų gy-

vybiniai procesai vyksta lėčiau. Dėl ląstelių kvėpavimo kyla temperatūra ir didėja 

tarpuose tarp grūdų esančio oro drėgmė. Taip temperatūra pakyla iki 20–30
0
, o santy-

kinė oro drėgmė – iki 82–85%. Susidaro sąlygos mikroorganizmams vystytis. Pra-

džioje vystosi grybai, vėliau – rutulinės ir įvairios sporinės lazdelinės bakterijos. Dėl 

to grūdų temperatūra pakyla iki 50
0
, grūdai keičia spalvą, pajuoduoja, sulimpa į gaba-

lus, įgauna nemalonų kvapą. 

Pašarų mikologinio ir bakterinio užterštumo prevencijos priemonės gali būti 

agrotechninės – tai sėjomaina, tinkamas dirvos įdirbimas ir subalansuotas tręšimas. 

Pasėliai turi būti ne per daug tankūs, teisingai suplanuotas derliaus nuėmimas, atsi-

žvelgiant į klimatines sąlygas, javų subrendimo laipsnį, javų apsauga nuo pažeidimų 
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(vabzdžių ir kt.). 

Siekiant apsaugoti pašarus nuo gedimo ir toksinų gamybos sandėliavimo metu, 

grūdų saugyklose reikia sudaryti tinkamas sąlygas, t.y. turi būti švarūs, ugnimi išde-

zinfekuoti aruodai, gera grūdų ventiliacija. Labai svarbi ir derliaus nuėmimo kokybė, 

nes piktžolės, įvairios priemaišos skatina mikroorganizmų augimą. Ilgesnis saugojimo 

laikas padidina pelėjimo galimybes, didesnė nei 65% santykinė drėgmė aruodo viduje 

yra rizikos faktorius grybų augimui. Į aruodą neturi patekti graužikai. 

25 lentelė. Vieno arklio (žemaituko) paros ir metų mitybos normos 
 

Rodikliai 

Norma 

per parą per metus 

eržilui kumelei prieaugliui eržilui kumelei prieaugliui 

Maisto medžiagos: 

pašariniai vienetai 8 8 6 2920 2920 2190 

apykaitos energija MJ 88,5 88,5 68,0 32302 32302 24820 

žalieji baltymai kg 1,435 1,435 1,215 523,7 523,7 443,5 

virškinamieji baltymai kg 1,00 1,00 0,84 365,0 365,0 281,4 

Pašarai: 

koncentratai kg 3 2 2,5 1095 420 912,5 

šienas kg 10 10 7 2875 2100 1470 

šakniavaisiai kg 4 5 4 840 1050 840 

žolė kg 20 40 30 3100 6200 4650 

priedai kg 0,2 0,2 0,2 73 73 73 

Pašarų struktūra: 

 žiemą vasarą 

koncentratai % 18 12 18 12 – 7,5 

šienas % 58 58 51 17 – – 

šakniavaisiai % 23 29 29 – – – 

žolė % – – – 70 99,5 92,0 

priedai % 1 1 2 1 0,5 0,5 

 

Atskiruose mūsų šalies rajonų, zonų ūkiuose sukaupiami skirtingos rūšies pa-

šarai. Optimaliu yra laikomas toks racionas, kuriame yra visų biologiškai vertingų 

maisto medžiagų pagal reikmę, ir jo savikaina yra mažiausia. Sudaromos šėrimo nor-

mos yra tik sąlyginė gyvulių reikmės išraiška, nes jos yra vidutinės, be to, jas suda-

rant, neatsižvelgiama į atskirų gyvulių individualumą. Pašarų įsisavinimas priklauso 

ne tik nuo individualių arklio organizmo savybių, bet ir nuo pašarų santykio davinyje. 

Iš tų pačių pašarų netinkamai sudaryti racionai gali neigiamai veikti arklio organizmą. 

Kad pašarai būtų racionaliai naudojami, labai svarbu ne tik sudaryti reikiamus racio-
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nus, bet ir tinkamai juos paruošti, laiku ir tam tikra tvarka sušerti. Pirmiausia duodami 

pašarai, skatinantys apetitą, greičiau suėdami; po to – stambieji pašarai. Prie naujų 

pašarų arkliai turi būti pratinami palaipsniui, kad virškinimo traktas prie jų prisitaiky-

tų. Šėrimas yra tinkamai organizuotas, kai arkliai sveiki, žvalūs, darbingi, vyksta 

normali bandos reprodukcija ir ekonomiškai naudojami pašarai. 

Arklio išgeriamo vandens kiekis priklauso nuo aplinkos temperatūros, am-

žiaus, pašarų. Per dieną žemaitukui reikia 30–60 litrų vandens. Geriausia, kai arklys 

gali gerti kiek nori ir kada nori. Išimtis – sušilę arkliai, kuriems iš pradžių duodama 

truputį drungno vandens. Tinkamiausia vandens temperatūra yra 10
0
C. Girdymui 

naudoti ne žemesnės kaip 6
0
C temperatūros vandenį. 

Arkliui labai svarbi vandens kokybė. Vanduo turi būti šviežias, be pašalinio 

skonio ir kvapo, kitaip arklys jo negers. Girdyti reikia prieš šėrimą arba praėjus 2 val. 

po koncentratų šėrimo. 

Lentelėje pateikti patys paprasčiausi ir visiems augintojams prieinami racionai, 

kuriuos paįvairinti gali kiekvienas pagal savo išmonę ir piniginę. Kuo įvairesnis paša-

ras, tuo gyvybingesnis ir sveikesnis arklys. 

Tačiau arkliui reikalingas ne vien geras, įvairus pašaras, ganykla, judėjimas, 

bet ir kasdieninė priežiūra bei dėmesys. 

 
10.4. ŽEMAITUKŲ ARKLIŲ PRIEŽIŪRA 

 
Iš odos, plaukų blizgesio galima beveik neklystant spręsti apie arklio sveikatą. 

Nuo odos švarumo priklauso arklio sveikata ir darbingumas, žvalumas. Odos valymas 

reflektoriškai veikia kitus organus, pagreitina, sužadina virškinamojo trakto veiklą, 

inkstų darbą, kepenų funkcijas. Nešvari oda – tai dirva įvairiems parazitams (utėlėms, 

plaukagraužiams). Odos parazitai apipuola tik nešvariai laikomus arklius. Geriausias 

būdas neleisti utėlėms įsigalėti – švarus laikymas ir geras šėrimas. Utėlės daugiausia 

apninka sulysusius, suvargusius arklius. 

Svarbus ir tvartų balinimas bei dezinfekcija (kreolinu, NaOH, chlorkalkėmis). 

Dar vienas svarbus momentas auginant ir laikant arklį – gera kanopų priežiūra. 

Ji turi prasidėti jau iš mažens. Svarbu išauginti kumeliukus su kuo geresnėmis kano-

pomis. Norint turėti sveiką, stiprų kumeliuko kanopos ragą, reikia leisti kumeliukui 

kuo daugiau judėti, nes normalus kanopos funkcionavimas galimas tiktai judant. 

Todėl prie arklidės būtinas aptvaras, į kurį visais metų laikais būtų įmanoma 
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išginti arklius mocionui – laisvam pabėgiojimui. Aptvaras turi būti sausas ir lygus, 

dydis priklauso nuo arklių skaičiaus – turi būti pakankamai vietos laisvam judesiui. 

Netinka minkštas, šlapias, akmenuotas paviršius. 

Tvarte laikomų kumeliukų kanopėles reikia periodiškai apdrožti, bent kas sa-

vaitę išvalyti padą ir varlę. Kanopėles valant ir tvarkant, su kumeliuku reikia elgtis 

švelniai, jo negąsdinti, nemušti. Tada kumeliukas pripranta ir vėliau leidžiasi kausto-

mas. 

Ganyklose laikomų kumeliukų kanopėlės nereikalauja ypatingos priežiūros. 

Tačiau ganyklų drėgmė turi didelės įtakos kanopos formos ir rago formavimuisi. Šla-

piose ganyklose vystosi plačios, minkšto rago kanopos, o sausose – priešingai, siauros 

ir kieto rago. Kietose ir akmenuotose ganyklose bėgiodami kumeliukai dažnai nutrina 

priekines sieneles, ir kanopėlė pasidaro stati. Jeigu kanopėlės laiku neatitaisomos, jos 

pasidaro visai stačios, o čiurnos iškrypsta į priekį. Toks arklys remsis tik kanopos 

priekiu ir eisena bus netaisyklinga. 

Nuo pat gimimo kumeliukas turi įprasti prie žmogaus ir juo pasitikėti. Dar prie 

motinų esantys kumeliukai pratinami prie apynasrio ir vedžiojimo, antramečiai erži-

liukai – "bėgti ant virvės", trečiamečiai – kinkomi į vežimą, 3–4 metų – balnojami. 3–

4 metų eržilai turi būti ruošiami vertinimui–licencijavimui pagal priimtą metodiką. 

Arkliai įgyja tvirtus įgūdžius, todėl labai svarbi pastovi arklidės dienotvarkė. 

Arkliai ramesni, kada žino, jog viskas vyksta tam tikra nusistovėjusia tvarka. Arklius 

būtina šerti bent 3 kartus per dieną. 

 
10.5. VEISLINIO PRIEAUGLIO PARUOŠIMO VERTINIMAMS, PARODOMS, 

AUKCIONAMS IR VARŽYBOMS–BANDYMAMS REIKALAVIMAI 
 

Vertinimui arkliai turi būti nuvalyti ir paruošti pagal parodų standartus. Verti-

nami arkliai turi mokėti būti vedžiojami, judėti kartu su žmogumi žingsniu bei risčia, 

leisti pakelti kojas, pamatuoti. Vertinimo metu arklį turi vedžioti savininkas arba jo 

paskirtas žmogus. tuomet savininkas turi parodyti veterinarinį įrašą arklio pase, ku-

riame būtų pažymėta, kad arklys yra ištirtas infekcinių ligų atžvilgiu, yra vakcinuotas 

,dehelmintizuotas ir šiuo metu sveikas. To paties reikalaujama ir parodų bei aukcionų 

vietose. Vežant veislinį žirgą į varžybas–bandymus, taip pat reikalaujama turėti žirgo 

pasą, kurį išduoda pripažinta veislininkystės institucija, o veterinarinius įrašus jame 

daro veterinarijos tarnybos specialistai. 
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16 pav. Demonstravimas ant kietos dangos 
 

  
 

17 pav. Žirgo vedimas ir pastatymas vertinimo metu 

 
 

18 pav. Judesių risčia ir žingsniu vertinimas "trikampyje" 
 
 

Visuose minėtuose renginiuose žirgai (kumelės ir eržilai) turi būti nuvalyti, iš-

šukuoti, parodinės arba sportinės kondicijos, tvarkingai apdrožtomis kanopomis (arba 

pakaustyti), tvarkingais pakinktais, gražios estetinės išvaizdos. Neįpratę prie renginių 

arkliai dažniausiai patiria didesnį ar mažesnį stresą, todėl geriausia, kad juos šioje vie-

toje prižiūrėtų žmogus, prie kurio jie yra pripratę. Savininkai ar jų paskirti žmonės turi 

vykdyti renginio organizatorių nurodymus. 
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11. ŽEMAITUKŲ IR STAMBIŲJŲ ŽEMAITUKŲ SKIRTUMAI 
 

2002 m. Macįjauskienės V. ir Šveistienės R. [7] paskelbti žemaitukų ir stam-

biųjų žemaitukų fenotipinių savybių tyrimai davė prielaidą vertinti šias veisles kaip 

atskiras, savarankiškas. Žemaitukai ir stambieji Žemaitukai skiriasi kūno matais, in-

deksais, augimo sparta, temperamentu, darbinėmis savybėmis [7]. Vidutiniai žemaitu-

kų kūno matai: aukštis ties gogu – 133,6 cm, krūtinės apimtis – 173,2 cm, liemens 

ilgis – 142,2 cm, plaštakos apimtis – 17,7 cm. Tuo tarpu stambiųjų žemaitukų: aukštis 

ties gogu – 151,3 cm, krūtinės apimtis – 189,2 cm, liemens ilgis – 158,4 cm, plaštakos 

apimtis – 20,7 cm. Nustatyti ir kitų kūno matų skirtumai [7]. 

Po 1990–ųjų metų abi šios veislės buvo atsidūrusios kritinėje būklėje. Joms 

taikomos išsaugojimo priemonės, abi veislės įtrauktos į FAO saugotinų veislių sąra-

šus. Veislių nykimas sustabdytas, tačiau joms tebėra grėsmė išnykti (26 lentelė). Ypač 

šią grėsmę kelia susiaurėjusi veislių genealoginė struktūra. 

 
26 lentelė. Žemaitukų ir stambiųjų žemaitukų veislių būklė 

 

Veislės pa-
vadinimas 

Metai 
Veisliniai 

eržilai 
Veislinės 
kumelės 

Visa po-
puliacija 

Efektyvios 
populiacijos 
skaičius Ne 
(praktinis) 

Veislės būklė 

Žemaitukai 

1994 4 26 42 13,8 Kritinė 

2008 40 135 340 58,6 Pažeidžiama 

2010 54 155 440 66,7 Pažeidžiama 

Stambieji 
Žemaitukai 

1994 29 44 164 69,9 Pažeidžiama 

2008 17 122 260 59,6  

2010      

 
Žemaitukai ir stambieji Žemaitukai yra susiję geografiniu ir genetiniu požiū-

riais, tam tikrą laikotarpį (sovietinį) laikytos vienos veislės dviem tipais. Tačiau iki 

šiol atlikti tyrimai rodo tiek genetinius [4, 5, 6, 18, 19], tiek istorinio veislių formavi-

mosi [1, 8, 16, 17, 20], tiek fenotipinius konstitucinius [7] skirtumus, leidžiančius 

traktuoti šiuos arklius kaip dvi skirtingos istorijos, tipo bei paskirties veisles. 

Skaitytojų patogumui ir aiškumui šioje knygoje pateikiu kartu su kolege dr. 

Rūta Šveistiene atlikto darbo "Žemaitukų ir stambiųjų žemaitukų arklių eksterjero bei 

augimo spartos palyginimas" medžiagą, atspausdintą mokslinių straipsnių žurnale 

"Veterinarija ir zootechnika" (2002 m., t. 19 (41). 

Tiriamasis darbas atliktas 1995–2000 m. Lietuvos gyvulininkystės institute, 

SPUAB "Vilniaus žirgynas", SPUAB "Sartų žirgynas" bei pas pavienius veislinių že-
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maitukų ir stambiųjų žemaitukų arklių augintojus. 

Įvertintas 92 žemaitukų ir 111 stambiųjų žemaitukų eksterjeras, išmatuoti pa-

grindiniai kūno matai – aukštis ties gogu, liemens ilgis, krūtinės apimtis, plaštakos 

apimtis – ir atlikta išsami 29 žemaitukų ir 47 stambiųjų žemaitukų kūno matų (atlikta 

14 kūno matavimų) ir proporcijų analizė (išvesta 10 kūno matų indeksų). Apskaičiuo-

ta 98 žemaitukų ir 97 stambiųjų žemaitukų kumelingų kumelių vaisiaus vystymosi 

trukmė. Stebėta žemaitukų veislės 12 kumelaičių ir 10 eržiliukų, o stambiųjų žemai-

tukų – 9 kumelaičių ir 3 eržiliukų augimo ir brandos sparta. 

Arklių gogo, nugaros, strėnų aukštis, įstrižas liemens ilgis, krūtinės gylis bei 

plotis matuoti Lydtino lazda. Krūtinės apimtis, priekinių kojų ilgis, plaštakos apimtis, 

kanopos ilgis bei plotis matuoti juostele, strėnų plotis, galvos ilgis ir kaktos plotis – 

skriestuvu, o žemaitukų galva – juostele (Красников А.С., 1957). Iš kūno matų buvo 

išvesti indeksai: formato, masyvumo, krūtinės gilumo, kaulingumo, kompaktiškumo 

pagal A.S. Krasnikovo (Красников А.С., 1957) formules ir ilgakojiškumo, galvos, 

didžiagalviškumo, greičio – pagal E.J. Borisenko (Борисенко Е.Я., 1952) formules. 

Kumeliukų augimo sparta buvo tiriama juos matuojant: gimusius, 1 mėn., 3 

mėn., 6 mėn., 9 mėn., 12 mėn., 18 mėn., 24 mėn., 30 mėn., 36 mėn. Kumeliukai ma-

tuoti tokiomis pat priemonėmis kaip ir suaugę arkliai. 

Kumelingų kumelių vaisiaus vystymosi trukmė skaičiuota dienomis nuo pas-

kutinio kergimo datos iki apsikumeliavimo. 

Tyrimų duomenys apdoroti statistinės analizės ir biometriniu metodu. Apskai-

čiuoti statistinių duomenų aritmetiniai vidurkiai (M), absoliutinė paklaida (m), įvaira-

vimo koeficientas (Cv), vidutinis kvadratinis nuokrypis ( ).  

Tyrimų rezultatai parodė, kad dauguma įvertintų žemaitukų buvo gražaus, tai-

syklingo eksterjero, harmoningo kūno sudėjimo, plačios krūtinės, tvirtų plonų kojų 

arkliai, labai judrūs, manevringi, impulsyvaus, bet paklusnaus charakterio. Žemaitukų 

eisena lengva, plaukianti, judesiai grakštūs, elegantiški, plati risčia bei geras šuolis. 

Dažniausiai pasitaikantys dabartinių žemaitukų eksterjero trūkumai buvo: sta-

čios kanopos, grubi, didelė galva, trumpos strėnos. 

Dauguma įvertintų stambiųjų žemaitukų buvo sausos ir tvirtos konstitucijos, 

harmoningo kūno sudėjimo, gero raumeningumo, energingo, bet jaukaus būdo. Stam-

bieji žemaitukai turi lengvą, laisvą risčią bei žinginę, didelę traukiamąją jėgą. 

Pasitaikantys stambiųjų žemaitukų eksterjero trūkumai: didelė galva, ilgas 
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kaklas (eržilų), minkšta nugara, plokščios arba stačios kanopos. 

Žemaitukų ir stambiųjų žemaitukų spalvų bei žymių analizė rodo (19 pav.), 

kad labiausiai abiejose veislėse daugiausia (daugiau kaip 40%) bėrų arklių. Juoda 

spalva labiau būdinga žemaitukams (21%), o juodų stambiųjų žemaitukų pasitaiko 

12,5%. Stambiesiems žemaitukams būdingesnė bulana spalva – 22,3%, o bulanų že-

maitukų pasitaiko tik 3,8%. Tarp žemaitukų nemažai (19%) yra juodbėrų, o tokios pat 

spalvos stambiųjų žemaitukų tėra 4,6%. Beveik vienodai abiejose veislėse yra sartų ir 

pelėkų arklių. Labai nedaug, bet pasitaiko tarp stambiųjų žemaitukų gelsvų ir širmų 

arklių. Abiejų veislių arkliams nebūdingas keršumas ir platus baltas laukas bei baltos 

kojos. Dauguma žemaitukų būna be žymių, o dauguma stambiųjų žemaitukų – su žilu-

tėmis, žvaigždutėmis ar neplačiais brūkšniais galvoje. 

43
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19 pav. Žemaitukų ir stambiųjų žemaitukų arklių pasiskirstymas pagal spalvas % 
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Žemaitukų ir stambiųjų žemaitukų kūno matai ir indeksai. Įvertintų 92 žemai-

tukų ir 111 stambiųjų žemaitukų suaugusių (vyresnių kaip 3 metų) arklių pagrindiniai 

keturi kūno matai pateikti 20 paveiksle. 

 
 Žemaitukų eržilas              Stambiųjų žemaitukų eržilas 

  
 

(aukštis iki gogo – 135 cm, įstrižas liemens ilgis – 
143 cm, krūtinės apimtis – 173 cm, plaštakos ap-

imtis – 18 cm) 

(aukštis iki gogo – 154 cm, įstrižas liemens ilgis – 
159 cm, krūtinės apimtis – 187 cm, plaštakos ap-

imtis – 20,6 cm) 

  
 

 Žemaitukų kumelė              Stambiųjų žemaitukų kumelė 

  
 

(aukštis iki gogo – 133 cm, įstrižas liemens ilgis – 
142 cm, krūtinės apimtis – 175 cm, plaštakos ap-

imtis – 17,5 cm) 

(aukštis iki gogo – 152 cm, įstrižas liemens ilgis – 
158 cm, krūtinės apimtis – 190 cm, plaštakos ap-

imtis – 20,1 cm) 

 
20 pav. Žemaitukų ir stambiųjų žemaitukų pagrindiniai 4 kūno matai 

 
Pagal 14 kūno matų įvertintų 29 žemaitukų ir 47 stambiųjų žemaitukų arklių 

vidutiniai rezultatai pateikiami 27–oje lentelėje.  

Gauti rezultatai rodo, kad žemaitukai ir stambieji žemaitukai skiriasi visais 

kūno matais, išskyrus kaktos plotį, kuris buvo matuotas nevienodomis priemonėmis. 
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27 lentelė. Suaugusių žemaitukų ir stambiųjų žemaitukų arklių 
kūno matų palyginimas 

 

 

Aukš-
tis 
ties 

gogu 

Nu-
garos 
aukš-

tis 

Strė-
nų 

aukš-
tis 

Lie-
mens 
ilgis 

Krūti-
nės 

apim-
tis 

krūti-
nės 
pla-

tumas 

Krūti-
nės 
gilu-
mas 

Strė-
nų 

plotis 

Prieki-
nių 
kojų 
ilgis 

Plaš-
takos 
apim-

tis 

Ka-
nopos 
ilgis 

Kano
pos 

plotis 

Gal-
vos 
ilgis 

Kak-
tos 

plotis 

Žemaitukai (n=29) 

M 133,6 128,4 136,1 142,2 173,2 44,5 62,7 45 81 17,7 13,2 11,9 55,1 23,4 

±
m 

0,451 0,410 0,520 0,776 1,61 0,682 0,593 0,388 0,331 0,125 0,165 0,135 0,239 0,133 

Stambieji žemaitukai (n=47) 

M 151,3 142,7 150,7 158,4 189,2 47,2 71,0 54,9 91,7 20,7 14,08 13,2 59,2 23,4 

±
m 

0,529 0,606 0,460 1,070 1,226 0,599 0,509 0,447 0,511 0,190 0,187 0,160 0,472 0,224 

 

Žemaitukų ir stambiųjų žemaitukų procentiniai kūno matų skirtumai pateikti 

21 paveiksle, kuriame žemaitukų kūno matai prilyginti 100%. Iš 21 paveikslo matyti, 

kad labiausiai (22%) stambieji žemaitukai nuo žemaitukų skiriasi strėnų pločiu. Plaš-

takos apimties matas rodo, kad stambiųjų žemaitukų kojos vidutiniškai 17% stambes-

nės už žemaitukų. 13,2% stambieji žemaitukai lenkia žemaitukus gogo aukščiu bei 

priekinių kojų ilgiu. Šie rodikliai rodo, kad abiejų veislių arklių kojų ilgis vienodai 

proporcingas gogo aukščiui. Stambiųjų žemaitukų krūtinė gilesnė 13,2%, o platesnė 

tik 6% už žemaitukų. Tai rodo, kad žemaitukai, kurių aukštis ties gogu 13,2% mažes-

nis negu stambiųjų žemaitukų, turi santykinai platesnę krūtinę. Tai patvirtina ir 2 len-

telėje pateikti kūno matų indeksai. Žemaitukų masyvumo, kompaktiškumo, formato ir 

krūtinės indeksai yra didesni už stambiųjų žemaitukų. Vadinasi, išmatuotų žemaitukų 

veislės arklių sąlygiškai platesnė krūtinė ir ilgesnis liemuo negu stambiųjų žemaitukų. 

Abiejų veislių vienodas ilgakojiškumo indeksas dar kartą patvirtina teiginį, kad abiejų 

veislių arklių kojų ilgis vienodai proporcingas arklio gogo aukščiui. Stambiųjų žemai-

tukų didesni tik kaulingumo, krūtinės gilumo bei greičio indeksai. Didesni žemaitukų 

galvos bei didžiagalviškumo indeksai galėjo būti dėl nevienodų galvos matavimo 

priemonių, todėl teigti, kad žemaitukų galva sąlyginai didesnė, negalima. 
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21 pav. Procentiniai žemaitukų ir stambiųjų žemaitukų kūno matų skirtumai 

 
28 lentelė. Suaugusių žemaitukų ir stambiųjų žemaitukų arklių 

kūno matų indeksų palyginimas 
 

 
Forma-

to 
Masy-
vumo 

Kom-
paktiš-
kumo 

Krūti-
nės 

gilumo 

Kaulin-
gumo 

Krūti-
nės 

Ilgakojiš-
kumo 

Didžia-
galviš-
kumo 

Galvos Greičio 

Žemaitukai (n=29) 

M 106,3 128,9 121,2 46,7 13,2 71,4 60,6 41,2 42,4 57,0 

±m 0,41 1,32 1,12 0,45 0,10 1,22 0,23 0,17 0,29 0,35 

Stambieji žemaitukai (n=47) 

M 104,7 124,9 119,5 46,9 13,7 66,6 60,6 39,2 39,5 57,9 

±m 0,68 0,78 0,86 0,28 0,120 0,89 0,282 0,31 0,420 0,39 

 
Žemaitukų ir stambiųjų žemaitukų augimo sparta embrioniniu ir poemb-

rioniniu laikotarpiu. Siekdami palyginti žemaitukų ir stambiųjų žemaitukų augimo 

spartą poembrioniniu laikotarpiu, tirti ir embrioninio jų vystymosi skirtumai. Vidutinė 

vaisiaus vystymosi trukmė pateikta 29 lentelėje. Kaip matyti iš 29 lentelės duomenų, 

žemaitukų veislės eržiliukai buvo nešiojami vidutiniškai 332,4 dienas, stambiųjų že-

maitukai eržiliukai – 336,9 dienas, t.y. 4,5 dienos ilgiau. Kumelaitės tiek vienos, tiek 

kitos veislės vystėsi vienodai – beveik 335 dienas. Bendra žemaitukų kumeliukų emb-

rioninio vystymosi trukmė yra 334 dienos, stambiųjų žemaitukų – 335,8 dienos. Tai 

yra, stambieji žemaitukai buvo nešiojami beveik 2 dienomis ilgiau. Stambieji žemai-

tukai atsivedami stambesni už žemaitukus – tik ką atvesti jie svėrė 46 kg, o aukštis 

ties gogu buvo 98 cm, tuo tarpu tik ką atvesti žemaitukai svėrė vidutiniškai 39,8 kg, o 



117 
 

jų ūgis buvo 91 cm. 

29 lentelė. Žemaitukų ir stambiųjų žemaitukų kumelių nėštumo periodo ilgumas 
 

Veislė  
Vidutinė vaisiaus vystymosi trukmė dienomis 

bendra kumelaičių eržiliukų 

Žemaitukų  
(n=98, ♂ = 42, ♀ = 56) 

M 334 334,7 332,4 

±m 1,368 1,409 1,612 

Stambiųjų žemaitukų  
(n=97, ♂ = 43, ♀ = 54) 

M 335,8 334,9 336,9 

±m 1,067 1,393 1,656 

 
Taip pat tirta, kaip poembrioniniu laikotarpiu, palyginti su suaugusiųjų arklių 

kūno matais, procentiškai kito abiejų veislių kumeliukų pagrindiniai kūno matai (30 

lentelė). Iš 30 lentelės duomenų matyti, kad sparčiausiai aukštis ties gogu didėjo 

stambiųjų žemaitukų eržiliukų ir žemaitukų veislės kumelaičių. Tik ką atvesto stam-

biųjų žemaitukų veislės eržiliuko aukštis ties gogu sudarė 65,1% suaugusio eržilo ati-

tinkamo aukščio (kumelaičių – 63,7%), o žemaitukų veislės kumelaitės – 64% suau-

gusios kumelės atitinkamo aukščio (eržiliukų – 63%). 3 metų stambiojo žemaituko 

eržilo aukštis ties gogu siekė 99,1% suaugusio eržilo atitinkamo aukščio, o tokio pat 

amžiau žemaitukas eržilo – 98,3%. Iki 3 metų pagal aukštį ties gogu greičiau vystėsi 

žemaitukų veislės kumelaitės: 3 metų jų aukštis ties gogu siekė 98,4% suaugusios 

kumelės atitinkamo aukščio, o stambiųjų žemaitukų kumelaitės – 97,4%. 

Pagal krūtinės apimtį viso poembrioninio augimo laikotarpiu geriau vystėsi 

žemaitukų veislės kumeliukai. Tik ką atvestų žemaitukų eržiliukų krūtinės apimtis 

sudarė 46,4% suaugusio eržilo, o kumelaičių – 47,2% suaugusios kumelės krūtinės 

apimties. Tuo tarpu stambiųjų žemaitukų kumeliukų šis procentas buvo mažesnis: er-

žiliukų – 46,0%, kumelaičių – 44,8%. Greičiausiai krūtinės apimtis didėjo žemaitukų 

veislės kumelaičių: 3 metų jų krūtinės apimtis sudarė 98,3% suaugusios šios veislės 

kumelės krūtinės apimties. 

Lyginant plaštakos apimties augimą, matyti, kad suaugusio arklio matus grei-

čiau pasiekė Stambieji žemaitukai: 3 metų eržiliukų plaštakos apimtis sudarė 99% su-

augusio eržilo plaštakos apimties (kumelaitės – 98%). Ne ką labiau atsiliko ir žemai-

tukų eržiliukai (98,4%). Lėčiau pagal šį matą vystėsi žemaitukų kumelaitės (93,7%). 

Kumeliukų augimo spartos analizė rodo, kad pagal gogo aukštį ir plaštakos ap-

imtį sparčiau vystėsi stambieji žemaitukai, o pagal krūtinės apimtį – žemaitukai. 

Stambiųjų žemaitukų krūtinės apimtis lėčiau formuotis galėjo dėl nepakankamo šios 
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veislės prieauglio šėrimo. 

30 lentelė. Žemaitukų ir stambiųjų žemaitukų kūno matų kitimas įvairiais amžiaus laiko-
tarpiais (% nuo suaugusių arklių kūno matų) 

 

Amžius 

Aukščio ties gogu Krūtinės apimties Plaštakos apimties 

žemaitukų  

(♂=10, 
♀=12) 

stambiųjų 
žemaitukų  

(♂=3, ♀=9) 

žemaitukų  

(♂=10, 
♀=12) 

stambiųjų 
žemaitukų  

(♂=3, ♀=9) 

žemaitukų  

(♂=10, 
♀=12) 

stambiųjų 
žemaitukų  

(♂=3, ♀=9) 

Eržiliukai 

1 dienos 63,0 65,1 46,4 46,0 60,0 58,0 

1 metų 90,9 90,8 85,4 82,1 88,4 87,1 

2 metų 95,3 95,8 94,4 92,0 95,3 94,2 

3 metų 98,3 99,1 97,3 95,0 98,4 99,0 

4 metų 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kumelaitės 

1 dienos 64,0 63,7 47,2 44,8 58,9 60,3 

1 metų 91,4 90,0 84,9 80,6 86,8 87,1 

2 metų 96,4 94,3 95,7 90,5 92,0 93,5 

3 metų 98,4 97,4 98,3 93,0 93,7 98,0 

4 metų 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Apibendrinus gautus duomenis, nustatyta, kad stambiųjų žemaitukų aukštis 

ties gogu didesnis už žemaitukų vidutiniškai 17,7 cm, liemens ilgis – 16,2 cm, krūti-

nės apimtis – 16 cm, plaštakos apimtis – 3 cm. Nustatyti ir kūno matų skirtumai.. 

Iš kumeliukų augimo spartos analizės matyti, kad žemaitukai atvedami viduti-

niškai 6,2 kg lengvesni, 7 cm žemesni ir 2 dienomis anksčiau už stambiuosius žemai-

tukus. Iš gautų augimo spartos duomenų matyti, kad abiejų veislių arkliai palyginti 

ilgai bręsta, bet 3 metų labiau prie suaugusio arklio kūno matų priartėja stambieji že-

maitukai. 

Atlikus žemaitukų ir stambiųjų žemaitukų arklių eksterjero bei augimo spartos 

analizę, nustatyta, kad žemaitukai savo ūgiu ir tipu atitinka poni tipo arklių reikalavi-

mus (Gle  J.E.F.K., 1989). Tačiau plati krūtinė, dideli formato, masyvumo indeksai 

rodo, kad jie gali išvystyti ir didelę traukiamąją jėgą. Plonos, tvirtos kojos, nedidelis 

kaulingumo indeksas, siauros strėnos, plati risčia ir šuolis, didelės energijos tempera-

mentas ir manevringumas rodo, kad žemaitukai labai tinkami arkliai jojimui šuoliais 

bei važiavimui greita risčia. Todėl žemaitukus reikėtų vertinti ir naudoti kaip univer-

salius poni tipo arklius, išlaikiusius impulsyvų kovos žirgo charakterį. 

Stambiųjų žemaitukų kūno matai, indeksai ir savybės rodo, kad jie yra važiuo-

jamojo tipo arkliai (Свечин, 1984), galintys išvystyti didelę traukiamąją jėgą žingsniu 
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ir risčia. Stambiųjų žemaitukų temperamentas yra gerokai ramesnis negu žemaitukų, 

jie kaulingesnių kojų ir mažiau manevringi. Stambieji žemaitukai turėtų būti vertina-

mi kaip važiuojamieji arkliai ir naudojami darbui su svoriu bei važiavimui risčia. 

Išvada. Žemaitukai ir stambieji žemaitukai skiriasi kūno matais, indeksais, 

augimo sparta, temperamentu ir turėtų būti vertinami bei naudojami kaip dviejų skir-

tingų lietuviškų veislių arkliai.  
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12. ŽEMAITUKŲ IŠSAUGOJIMO STRATEGIJA 
(sukurta 2008 metais) 

 
Gyvi žemaitukai – gyva Lietuva! 

Tieskime kelius vaiko ir žirgo bičiulystei 
 

Misija. Plėsti visuomenės supažindinimą su žemaitukais, svarbiu lietuvių isto-

rijos, kultūros gyvuoju paveldu, išryškinant nematerialaus paveldo aspektus – papro-

čius, tradicijas, tautosaką, ritualus, amatus bei integruoti juos į šiuolaikišką lietuvišką 

kaimą: genofondo saugojimą, ekologinius ūkius, vaikų ugdymo–užimtumo, hipotera-

pijos, tautinio paveldo centrus. 

Strategijos tikslai 

 

Pagrindinis tikslas – saugoti, dauginti, propaguoti unikalų gyvąjį mūsų tautos 

paveldą – žemaitukus, integruoti juos į šiuolaikinio kaimo plėtrą, panaudoti tautinių 

vertybių reprezentacijai, jaunimo ugdymui. 

Kiti tikslai: 

1) išsaugoti žemaitukų veislynus, rūpintis veislės genealoginės struktūros ir 

arklių kokybės gerinimu; 

2) plėtoti informacijos sklaidą, panaudoti žemaitukus tautinių vertybių, pavel-

do ir valstybės reprezentacijai; 

3) sukurti žemaitukų veislės arklių praktinio panaudojimo tinką. 

Vertybės, kurių pagrindu kuriama ši strategija: 

1) lietuvių tautos istorinės atminties gaivinimas, dvasinės kultūros išsaugoji-

mas ir puoselėjimas; 

2) pusiausvyra tarp dvasios ir materijos, seno ir naujo; 

3) žmogaus ir gamtos ryšio atkūrimas; 

4) istorinio, kultūrinio, etnografinio, genetinio paveldo išsaugojimas; 

5) biologinės įvairovės išsaugojimas; 

6) tautinės savimonės, pilietiškumo ugdymas; 

7) sveikos gyvensenos ir darnaus vystymosi propagavimas; 

8) Lietuvos valstybingumo ideologija. 

I. Veislininkystės uždaviniai: 

1) užtikrinti žemaitukų veislynų rėmimą ir koordinuoti tikslinį lėšų panaudo-

jimą; 

2) užtikrinti ŽAAA veislininkystės funkcijų finansavimą ir nuoseklaus koky-
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biško selekcinio darbo palaikymą; 

3) užtikrinti geriausių eržilų spermos banko kaupimą bei ilgalaikį saugojimą. 

Veislininkystės veiklos 

1. Iš valstybės biudžeto veislininkystės programos skirti finansavimą "A" ka-

tegorijos veislynams 100%, "B" kategorijos veislynams 80% ir "C" kategorijos žemai-

tukų veislynams 60% išlaidų. 

2. Iš ES "Retų veislių programos" išsiderėti ne mažesnes kaip 400 eurų kasme-

tines išmokas už kiekvieną veislinį žemaituką. 

3. Stiprinti ŽAAA veiklą ir gerinti atliekamų funkcijų kokybę, skiriant lėšas 

kilmės knygos ir registro vedimui, arklių vertinimams–licencijavimams, darbinių sa-

vybių bandymams–varžyboms, organizacinėms priemonėms (augintojų švietimui, pa-

rodų, konkursų organizavimui, leidiniams ir kt.). 

4. Finansuoti geriausių žemaitukų eržilų spermos banko kaupimą ir ilgalaikį 

saugojimą. 

I. Veislininkystės dalies rezultatai 

1. Išsaugoti pagrindiniai žemaitukų veislynai ir užtikrintas jų darbo tęstinumas. 

2. Sudarytos sąlygos veislynų plėtrai. jų konkurencijai ir veislininkystės darbo 

kokybei. 

3. Sudarytos sąlygos žemaitukų arklių auginimui, apskaitai, treniravimui, at-

rankai, reprodukcijai, gerovės ir veterinarinės priežiūros užtikrinimui, panaudojimui ir 

populiarinimui. 

4. Sudarytos sąlygos nuosekliam kokybiškam selekciniam darbui vystyti ir 

darniai kolektyvinei ŽAA asociacijos narių veiklai palaikyti. 

5. Sukauptas ir saugomas geriausių žemaitukų eržilų spermos bankas. 

II. Informacijos sklaida 

Uždaviniai: 

1. Inicijuoti ir plėtoti jaunųjų žemaitukų mylėtojų judėjimą, pradedant nuo 

darželio, mokyklinio amžiaus. 

2. Ugdyti visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę, panaudojant žemaitukus 

tūkstantmečio ir kituose kultūriniuose projektuose. 

3. Vykdyti reklaminę kampaniją apie tautinį paveldą, žemaitukų nuopelnus 

Lietuvos valstybingumui, jų panaudojimą. 

4. Parengti ir supažindinti visuomenę su naujomis neformalaus ugdymo, lavi-
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nimo, sveikatinimo programomis. panaudojant žemaitukų veislės arklius hipoterapi-

jos, jojimo terapijos, vaikų užimtumo tikslams, jaunimo nusikalstamumo, narkomani-

jos prevencijai ir kt. 

5. Panaudoti žemaitukus tautinio paveldo produktų reprezentacijai šalies ir 

tarptautinėse parodose, tautinių švenčių metu. 

6. Bendradarbiauti su FAO ir UNESCO organizacijomis, išplečiant informaci-

jos sklaidą tarptautiniu lygiu. 

Informacinės sklaidos veiklos 

l. Organizuoti renginius–konkursus vaikams ir jaunimui: 

1.1. piešinių, rašinių, dainų, foto darbų, plakatų konkursus; 

1.2. vasaros stovyklas su naktigone, varžybomis; 

1.3. ekologinius tautinius žygius su žemaitukais piliakalnių (istorinėse) vieto-

vėse. 

1.4. žemaitukų dienos mokyklose; 

1.5. projektai vaikų globos namams; 

1.6. gyvūnų globos dienų su tautinėmis tradicijomis organizavimas; 

1.7. leidiniai vaikams ir jaunimui; 

1.8. filmo apie žemaitukus pristatymas mokyklose, vaikams skirtose laidose 

TV; 

1.9. renginių su žemaitukų varžybomis ir pramogomis organizavimas. 

2. Informacijos sklaida visuomenei: 

2.1. mokslo populiarinimo straipsniai, informacinio pobūdžio leidiniai (lanks-

tinukai, skrajutės, plakatai, brošiūros); 

2.2. knygos, foto katalogai; 

2.3. interneto svetainė; 

2.4. radijo ir televizijos laidos, interviu; 

2.5. masiniai renginiai: varžybos, parodos; 

2.6. teatralizuotos kovos prie piliakalnių, tautinėse šventėse, prie Seimo, Pre-

zidentūros; 

2.7. dalyvauti su žemaitukais Kernavės tarptautiniame gyvosios archeologijos 

festivalyje; 

2.8. mokslo tiriamųjų darbų plėtra ir pristatymas konferencijose, seminaruose, 

viešųjų paskaitų metu; 

2.9. žemaitukų panaudojimo populiarinimas tautinio, ekologinio, etnokultūri-
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nio, istorinio pobūdžio aktyvaus laisvalaikio renginių metu; 

2.10. tautinių verslų, produktų reprezentacija etnoplenerų, etnoverslų mugių, 

tarptautinių parodų metu; 

2.11. žemaitukų įtraukimas į aktyvią informacinę sklaidą FAO ir UNESCO 

organizacijose. 

III. Žemaitukų veislės arklių praktinio panaudojimo tinklo sukūrimo už-

daviniai: 

1. nuo mažens ugdyti sveikas, aktyvias, kūrybingas, savarankiškas asmenybes; 

2. sukurti sąlygas vaikų ir jaunimo augimui dvasiniu, fiziniu ir kultūriniu as-

pektu; 

3. sukurti ir įgyvendinti neformalias ugdymo, lavinimo. sveikatinimo (hipote-

rapija, jojimo terapija) programas, skirtas darniam asmenybės vystymuisi, vaikų gero-

vei; 

4. gerinti ekonominę, emigracinę, socialinę situaciją kaime. formuojant tauti-

nių, alternatyvių verslų ir paslaugų tinklą. 

Praktinio panaudojimo tinklo veiklos 

1. Panaudoti žemaitukus vaikų ugdymui–užimtumui, jaunimo nusikalstamumo 

bei narkomanijos prevencijai, kuriant vaikų ugdymo–užimtumo, sveikatingumo cen-

trus su sportine, etnokultūrine pakraipa. 

2. Panaudoti žemaitukus ekologiniame judėjime, ūkiuose ir sveikos gyvense-

nos propagavime. 

3. Panaudoti žemaitukus vaikų ir suaugusių gydymui bei reabilitacijai, kuriant 

jojimo terapijos, hipoterapijos centrus bei kompleksinius sveikatingumo centrus prie 

sanatorijų. pensionatų, vaikų namų. 

4. Panaudoti žemaitukus turizmo rinkoje, plėsti žirgų panaudojimo paslaugas, 

siejant jas su etnokultūros tradicijų puoselėjimu. 

Informacijos sklaidos ir praktinio panaudojimo veiklų rezultatai 

1. Žemaitukų, kaip gyvojo ir unikalaus lietuvių tautinio paveldo, išsaugojimas 

ir pagausinimas. 

2. Žirgų genetinės bioįvairovės išsaugojimas. 

3. Istorinių, ekologinių, sveikos gyvensenos, darnaus vystymosi žinių perda-

vimas, individualių gebėjimų ir įgūdžių formavimas. 

4. Tautinių vertybių, etnokultūros, pilietiškumo sampratos formavimas, tradi-
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cijų puoselėjimas. 

5. UNESCO paveldo sąrašo papildymas. 

6. Pažangių terapinių veiklų (hipoterapijos ir pan.) pritaikymas Lietuvoje. 

7. Naujų neformalaus ugdymo, lavinimo, prevencinių programų sukūrimas ir 

praktinis taikymas Lietuvos vaikų ir jaunimo ugdymui. 

8. Išplėtotas aktyvaus turiningo laisvalaikio praleidimo paslaugų bei formų 

tinklas. 

9. Tautinių, alternatyvių verslų populiarinimas ir plėtojimas. 

10. Sumažėjusi emigracija, darbo vietų atsiradimas, šiuolaikinio kaimo įvaiz-

džio formavimas. 

11. Socialinių problemų mažėjimas, kaimo bendruomenių aktyvinimas, bendro 

psichologinio klimato pagerėjimas, užimtumo formų panaudojimas. 

12. Patirties iš partnerinių institucijų kaupimas ir abipusės patirties sklaida, 

bendrų veiklų plėtra, bendradarbiavimas. tautiškumo ir etnokultūros sklaida respubli-

kiniu ir tarptautiniu lygiu. 

Strategijos autoriai: 

Arūnas Svitojus, Lena Skriptienė. Valė Macijauskienė, Daiva Šeškauskaitė, 

Zina Gineitienė, Ina Skurdenienė, Asta Klimienė, Viktorija Šapurova. 

Strategija svarstyta ir jai pritarta ŽAAA suvažiavime (2009 m. vasario mėn. 

27 d.). 
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12. ŽEMAITUKŲ SELEKCIJA – TRUMPAI IR VAIZDŽIAI 
 

VEISLĖS IŠSAUGOJIMAS

Eksterjerinių,
biologinių-ūkinių 

savybių 
tyrimai

Selekcijos
kriterijų 

ir vertinimo 
principų 

sukūrimas ir 
vykdymas

Genealoginės
struktūros

suformavimas

Genetinė
analizė ir
kontrolė

Apskaita ir
dokumentacija

Auginimo ir
treniravimo

sąlygų
sudarymas

Kergimo punktai. 
Eržilų spermos 

bankai

Veislės 
panaudojimas

Veislės 
propagavimas ir

rėmimas

Darbinių
savybių

išbandymas

 
 

 
 

Žemaitukų banda Baisogaloje  
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Eržilas Patrimpas, ūgis 138 cm (gim. 1917 m.) 
 
 
 

 
Eržilas Aitvaras, ūgis 139 cm (gim. 1922 m.) 
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1,5 metų amžiaus kumelaitė (ūgis 132 cm)  
 
 
 

 
 

Gruzdžių žemaitukas (1936 m.)  



128 
 

ERELIO LINIJOS ŽEMAITUKŲ APIBŪDINIMAS 
 

Erelio linijos arkliai sudaro beveik 3/4 visos populiacijos. Pavykus išplėsti šios 

linijos genealoginę struktūrą, padidėjo kintamumas linijos viduje, susiformavo ryškios 

genealoginės linijos. Tipingiausi Erelio zootechninės linijos bruožai, išlikę visose ge-

nealoginėse atšakose, yra: proporcinga kūnui, tiesaus profilio galva, išraiškingos akys, 

gili ir plati krūtinė, gražiai apvalios strėnos, universalus darbingumas, geras charakte-

ris. Šios linijos arkliai turi gerus judesius bei šuolio techniką, didelę traukiamąją jėgą, 

ištvermę bei manevringumą, tad yra tinkami įvairioms aukščiau išvardintoms panau-

dojimo sritims. Vidutinis veislinių eržilų ūgis gogo srityje yra 135,5 cm, krūtinės ap-

imtis – 170 cm, plaštakos apimtis – 17,8 cm, t.y. optimalūs kūno matai žemaitukų 

veislei. Bendras Erelio linijos eržilų įvertinimas yra 82,67 balo iš 100 galimų, o kume-

lių – 83,76. 

31 lentelė. Erelio linijos eržilų ir kumelių charakterizavimas 
 

Eržilų 
skaičius 

Kilmė Tipingumas 
Kūno 
matai 

Eksterjeras Charakteris Judesiai 
Bendras 

įvertinimas 

Eržilai 

UAB "Vilniaus žirgynas" 

19 8,95±0,05 15,95±0,48 8,79±0,29 25,26±0,54 9,37±0,27 14,71±0,39 83,03±1,04 

Kitų augintojų 

22 8,77±0,07 15,45±0,40 8,32±0,24 25,32±0,43 9,5±0,16 15,27±0,37 82,63±1,02 

Bendras 

41 8,85±0,06 15,68±0,38 8,54±0,21 25,29±0,35 9,44±0,14 15,01±0,29 82,81±0,84 

Kumelės 

UAB "Vilniaus žirgynas" 

13 9,00±0,00 16,23±0,44 8,46±0,29 25,46±0,44 8,54±0,37 14,38±0,45 82,07±1,26 

Kitų augintojų 

25 8,84±0,07 16,44±0,40 8,48±0,24 25,48±0,43 9,32±0,16 15,64±0,38 84,20±1,02 

Gyvulininkystės instituto 

10 9,00±0,00 16,90±0,67 8,30±0,30 27,05±0,41 9,10±0,28 14,50±0,52 84,85±1,00 

Bendras 

48 8,92±0,04 16,48±0,27 8,44±0,16 25,80±0,28 9,06±0,14 15,06±0,26 83,76±0,67 
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Erelis3, linijos pradininkas 
(gim. 1942 m. Gruzdžių žirgyne, bėras) 

 
 
 

 
 

Aruodas 633, Erelio3 linijos tęsėjas 
(gim. 1975 m. Vilniaus žirgyne, juodas)  
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Klevas 907, Aruodo 633 sūnus 
(gim. 1991 m. Šiaulių gamtininkų stotyje, tamsiai sartas)  

 

 
 

Kaukas 902, Aruodo 933 sūnus 
(gim. 1992 m., Vilniaus žirgyne, bėras)  



131 
 

 
 

Kokosas ŽRG 262, Kauko 902 sūnus, šuolio į aukštį rekordininkas 
(gim. 2000 m. Vilniaus žirgyne, bėras) 

 

 
 

Žalvaris ŽRG 405, Tarzano ŽRG 56 sūnus, Aruodo 633 anūkas 
(gim. 2003 m. Vilniaus žirgyne, šv. bulanas)  
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Čempionas 906, Aruodo 633 anūkas 
(gim. 1990 m. Šiaulių gamtininkų stotyje, juodas)  

 

 
 

Patrimpas ŽRg 65, Čempiono 906 sūnus 
(gim. 1997 m. Lietuvos gyvulininkystės instituto bandoje, bėras) 
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Pūksis ŽRG 323, Patrimpo sūnus 
(gim. 2002 m. Lietuvos gyvulininkystės instituto bandoje, bėras)  

 

 
 

Persikas ŽRG 642, Patrimpo sūnus 
(gim. 2008 m. R. Karbauskio ūkyje, bėras)  
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ASTŪRO LINIJOS ŽEMAITUKŲ APIBŪDINIMAS 
 

Astūro zootechninė linija pradėta kurti praeito šimtmečio 8–ajame dešimtme-

tyje, įliejus Estijos vietinės veislės kraujo. Tačiau dabar Astūro linijoje sumažėjęs kin-

tamumas dėl siauros genezaloginės struktūros. Į vertinimus pristatoma mažiau šios 

linijos eržilų ir jų paliekama mažiau veisimui dėl dažniausiai pasitaikančių šioje linijoje 

trūkumų – galvos grubumo, kumpumo, prasto kojų pastatymo, nugaros silpnumo ir 

kt.. Astūro linijos veisliniams arkliams būdingi šie geri bruožai: didelė energija, jud-

rumas, temperamentas, azartiškumas, techniškas šuolis. Šios linijos arkliai tinkami 

konkūrams, aktyviam sportui, lauko jojimui, ištvermės varžyboms, maratonams. Dėl 

charakterio ypatybių labiau tinkami jojimui nei, pvz. žemės arimui. Jie tinka ir ilgam 

važiavimui, pvz. kaimo turizmo sodybose, pramogų versle, miškų ūkyje ir pan. 

Vidutinis veislinių eržilų ūgis gogo srityje yra 134 cm, krūtinės apimtis – 162,5 

cm, plaštakos apimtis – 17,2 cm. Bendras Astūro linijos eržilų įvertinimas yra 82,45 

balo iš 100 galimų, o kumelių – 83,19. 

32 lentelė. Astūro linijos eržilų ir kumelių charakterizavimas 
 

Eržilų 
skaičius 

Kilmė 
Tipingu-

mas 
Kūno ma-

tai 
Eksterjeras 

Charakte-
ris 

Judesiai 
Bendras 

įvertinimas 

Eržilai 

UAB "Vilniaus žirgynas" 

7 8,86±0,14 16,86±0,46 8,00±0,49 27,00±0,73 9,57±0,20 14,28±0,56 84,57±0,10 

Kitų augintojų 

12 8,92±0,08 15,58±0,67 8,00±0,37 25,37±0,38 9,08±0,29 14,38±0,61 81,33±1,49 

Bendras 

19 8,89±0,07 16,05±4,32 8,00±0,28 25,97±0,39 9,26±0,20 14,34±0,42 82,51±1,06 

Kumelės 

UAB "Vilniaus žirgynas" 

 

11 8,73±0,14 17,09±0,31 8,54±0,47 24,95±0,61 9,45±0,25 15,00±0,79 83,76±1,19 

Kitų augintojų 

15 8,87±0,09 16,33±0,55 8,60±0,25 25,57±0,73 9,26±0,23 14,13±0,35 82,76±1,23 

Bendras 

26 8,81±0,07 16,65±0,34 8,58±0,24 25,31±0,48 9,34±0,16 14,50±0,38 83,19±0,86 
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Astūras 634 – linijos pradininkas 
(gim. 1969 m. Estijoje, gelsvas)  

 

 
 

Agentas 795 – linijos tęsėjas 
(gim. 1977 m. Vilniaus žirgyne, juodbėras)  
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Kosmosas ŽRG 203, Agento 795 sūnus 
(gim. 1998 m. Vilniaus žirgyne, t. bėras)  

 

 
 

Aidas 905, Agento sūnus, Astūro linijos tęsėjas  
(gim. 1995 m. A. Jurgaičio ūkyje, juodas)  
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Altas ŽRG 447, Aido 905 sūnus 
(gim. 2004 m.Lietuvos gyvulininkystės instituto bandoje, bėras)  

 

 
 

Korys 904, Agento sūnus 
(gim. 1992 m. Vilniaus žirgyne, juodbėras)  
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Žaibas ŽRG 240 – Korio 904 sūnus 
(gim. 2000 m. Šeduvos verslo ir technologijų mokyklos bandoje, juodas)  
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SATURNO LINIJOS ŽEMAITUKŲ APIBŪDINIMAS 
 

Saturno linijos kūrimas pradėtas 1995 metais ir užbaigtas 2010 metais. Kad ši 

linija suformuota, liudija faktas, kad veislei atrinkti ir prie grynaveislių žemaitukų pri-

skiriami du 1/8 kraujo dalį turintys eržilai, turintys tiek tipiniams žemaitukams būdin-

gus bruožus ir savybes, tiek šios linijos arklius išskiriančius bruožus, tai: tvirtos kojos, 

geri judesiai, techniškas šuolis, galinga krūtinė, dailus eksterjeras, universalumas, pa-

slankus, draugiškas charakteris. Parinkus šios linijos eržilams ramesnio būdo kume-

les, būtų galima turėti labiausiai vaikų užimtumui, sportui, hipoterapijai, jojimo tera-

pijai tinkamą žemaitukų liniją. 

Vidutinis šios linijos eržilų ūgis gogo srityje yra 137,3 cm, krūtinės apimtis – 

175 cm, plaštakos apimtkis – 18 cm. 

 
 

 
 

Saturnas IC 10476 – linijos pradininkas  
(st. žemaitukas gim. 1987 m. Utenos rajone, bėras)  
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Saturnas ŽRG 64 – linijos tęsėjas 
(gim. 1996 m. Lietuvos gyvulininkystės instituto bandoje, bėras)  

 

 
 

Uosis ŽRG 199 – Saturno ŽRg 64 sūnus  
(gim. 1999 m. Lietuvos gyvulininkystės instituto bandoje., bėras)  
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Uostas ŽRG 479 – Uosio ŽRg 199 sūnus  
(gim. 2004 m. Lietuvos gyvulininkystės instituto bandoje., bėras)  

 

 
 

Uranas ŽRG 593 – Uosio ŽRg 199 sūnus  
(gim. 2007 m. M. Sekmoko veislinėje bandoje, t. bėras)  
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TORGEL LINIJOS ŽEMAITUKŲ APIBŪDINIMAS 
 

Torgel linija pradėta kurti 1997 m. ir nėra užbaigta. Kuriant šią liniją didžiau-

sias dėmesys buvo kreipiamas į gautas kumelaites ir jų panaudojimą veislės kinta-

mumui padidinti. Šia prasme rezultatai yra neblogi – veislei atrinkta keletas tipingų, 

gerų judesių kumelių. Jeigu ir nepavyktų šios linijos užbaigti ir praplėsti kaip savitos ir 

atskiros linijos, tai būtų paplatinti žemaitukų tarpe kūrimo procese gauti šie naudingi 

linijos požymiai: ūgis ir plaštakos apimtis, geros charakterio savybės, greitis, tinka-

mumas lenktynėms, greitam važiavimui. Šios linijos arklių kraujas bus reikalingas la-

bai smulkaus žingsnio, žemo ūgio, smulkaus sudėjimo žemaitukams patobulinti. 

Vidutiniai Torgel linijos eržilų kūno matai: 139–169,5–18,7. 

33 lentelė. Kuriamų linijų eržilų ir kumelių charakterizavimas 
 

Arklių 
skaičius 

Kilmė Tipingumas 
Kūno 
matai 

Eksterjeras Charakteris Judesiai 
Bendras 

įvertinimas 

Saturno linijos 

6 8,10±0,48 14,00±1,63 8,17±0,54 24,17±0,80 9,67±0,21 14,50±0,85 78,50±2,09 

Torgel linijos 

3 7,33±0,67 16,00±1,00 9,33±0,33 24,17±1,16 8,33±1,20 14,00±1,15 79,17±3,34 

Arabų linijos 

16 7,87±0,30 14,37±0,82 7,50±0,44 25,72±0,55 9,31±0,21 16,06±0,54 80,84±0,92 

Bendras 

25 7,84±0,22 14,48±0,65 7,88±0,33 25,16±0,43 9,28±0,20 15,44±0,44 80,08±0,84 
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Torgel 768E – linijos pradininkas 
(estų v.v., gim. 1995 m. Estijoje, šv. bėras)  

 

 
 

Tigras ŽRG 326 – Torgel 768E sūnus 
(gim. 2002 m. Lietuvos gyvulininkystės instituto bandoje, bėras)  



144 
 

 
 

Taifūnas ŽRG 521 – Tigro ŽRG 326 sūnus 
(gim. 2006 m. Lietuvos gyvulininkystės instituto bandoje, bėras)  
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ARABIŠKŲ LINIJŲ APIBŪDINIMAS 
 

Arabiškų linijų kūrimas, panaudojant du grynaveislius arabų eržilus Bosą ir 

Olimpą, buvo pradėtas 1994 m. UAB "Vilniaus žirgynas". Buvo siekiama gauti aukš-

tesnius, gerų judesių sportinius poni klasės žirgus. Tokie yra arabų ir žemaitukų pir-

mos kartos mišrūnai. Tokio pobūdžio mišrinimas buvo išbandytas dar XIX a. pabaigo-

je. Dar iš tų laikų žinoma, kad arabų kraujas pasireiškia žemaituko išvaizdoje net 6–

oje ir dar tolimesnėse kartose. Mūsų atlikti genetiniai tyrimai šią tendenciją patvirti-

na – arabų veislės įtaka žemaitukams yra stipri ir ilgalaikė. Todėl šiame procese labai 

svarbūs atrankos ir parankos principai bei griežtos veisimo schemos, kurios neleistų 

arabiško kraujo išplatinti per visą populiaciją. Veislinių arabiškų linijų eržilų vidutiniai 

kūno matai: 139–166,8–17,6. Atrinkti veisimui mišrūnai pasižymi aukštesniu už opti-

malų ūgiu, gerais judesiais, gražiu eksterjeru, gerai valdomi. Labiausiai tinkami įvai-

raus pobūdžio jojimui. 

 

 
 

Bosas LASB I 082 – linijos pradininkas 
(arabų v., gim. 1990 m. Vilniaus žirgyne, širmas) 
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Žiburys ŽRG 207 – Boso sūnus, linijos tęsėjas  
(gim. 1998 m. Vilniaus žirgyne, širmas)  

 

 
 

Kvarcas ŽRG 363 – Klevo ŽRg 39 sūnus 
(gim. 2002 m. Vilniaus žirgyne, bėras)  
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