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Žemaitukų veislės ir 
jos pavadinimo kilmės hipotezė

kada ir kokius laukinius arklius lietuvių protėviai prisijaukino – vieti-
nius ar iš toliau atklydusius, mokslininkų nuomonės nesutampa. Dauguma 
tyrinėtojų pažymi, kad žemaitukų kilmė siekia dar priešistorinius laikus. Vie-
ni 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 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 ap-
tikta Volgos vidurupio regione. apie tai kalba petroglifai – piešiniai, iškalti 
ant uolų. juose vaizduojami ne tik traukiantys žagrę, bet ir poromis įkinkyti 
į vežimą, vežantys saulę dangaus skliautu arkliai. Šį įvaizdį galima rasti dar 
ir viduramžių europos mene. Beje, lygiai taip aiškinami ir lietuviškų namų 
kraigo puošmenys – žirgeliai.

susiliejus senosios europos ir kurganų kultūroms, indoeuropiečių atsives-
ti arkliai 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 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 kaimy-
ninių tautų (lenkų, rusų) kalbose žodžiai zmudzki kon, žmudka suprantami 
kaip žemaičių arklys, o zmudzin, žmudin – kaip žmogus žemaitis.

lyginant žemaitukus su kitomis senomis arklių veislėmis (gotlando, es-
tijos, lenkijos, islandijos, mongolijos, huculais ir kt.), matyti, kad žemaitukus 
jau žiloje senovėje veikė kryptinga, kūrybinga žmogaus įtaka.
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lietuvių kalbos ir literatūros institutas 1985 m. veislės pavadinimą 
apibūdino taip: „... arklių veislė lietuviškai nuo seno yra vadinama žemaitukais. 
Šis veislės pavadinimas yra norminis, teikiamas „Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyno“, kur aiškinamas 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.“

iki šių dienų tyrinėtojai negali pateikti vienareikšmio ir aiškaus atsakymo 
į klausimą – kada, kur ir kokiomis aplinkybėmis užgimė lietuvių tauta. todėl 
ir žemaitukų pradžių pradžios klausimas lieka atviras ateinančių kartų įvairių 
sričių mokslininkams.

hypothesis of the origins of the
Žemaitukai breed and its name

scientists’ opinions are divided on when and what kind of wild horses were 
once domesticated by the early lithuanians in the past. Were they of local ori-
gin, or did they come from far away? most researchers note that the origin of 
the Žemaitukas breed dates back to prehistoric times. some believe that our 
compatriots domesticated horses in asia and then brought them here, to the 
territory where we live now. others disagree, and maintain that when attacks 
on lithuania started from all sides by their war-minded neighbours, lithu-
anians took note of the beneficial qualities of horses, and domesticated them.

according to m. gimbutienė, horses were domesticated somewhere be-
tween eastern ukraine and northern kazakhstan about 5000 years Bc or 
maybe earlier, near forests and forest-sheltered rivers. it is noted that evidence 
of an early horse cult and its sacrificial artefacts was found in the middle Volga 
region that can be seen in petroglyphs – drawings carved on rock. They not 
only depict horse-drawn wooden plows, but also pairs of horses with a cha-
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riot, riding the sun along the sky. This image can also be found in medieval 
european art. By the way, the traditional horse decorations found on lithu-
anian house ridges have the same explanation.

after the fusion of the ancient european and the kurgan cultures, hor-
ses brought by the indo-europeans were bred in the lithuanian territory for 
thousands of years. The future breed developed together with the lithuanian 
nation, and was famous in medieval times for being one of the best war horses 
in the world – the Žemaitukai. For a long time, lithuanians only had this one 
horse breed, and we believe that this was the reason why the name originated 
later than the breed itself, and comes from the name of samogitia, or Žemaitija 
in lithuanian (root žemait; and its derivatives, žemas, žemutis žemukas, which 
in lithuanian means low).

When comparing the Žemaitukai with other ancient horse breeds (got-
land, estonian, Polish, icelandic, mongolian, Hutsuls and others), it is clear 
that in ancient times, the Žemaitukai were already affected by the purposeful 
creative influence of people.

in 1985, the lithuanian language and literature institute defined the 
breed name as follows: “... since long ago, in lithuania, the horse breed was 
named the Žemaitukai. This name of the breed is a norm and is recommend-
ed by the Modern Lithuanian Dictionary, where it is described as follows: a 
Žemaitukas is a small hardy horse of a certain breed (originating in samogi-
tia). The term žemaitukai is widely used in lithuanian dialects and writings. 
it should not be replaced by the descriptive phrase žemaičių veislės arkliai 
(lith.‘horses of the Žemaitukai breed’), because this phrase is considered to 
be an explanation of the žemaitukas term.”

up until now, researchers have not had an unambiguous and clear-cut 
answer to the question – when, where and under what circumstances was the 
lithuanian nation born? Therefore, the issue of the Žemaitukai origin also 
remains open for future generations of scientists of various fields.
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ką lietuvai ir pasauliui reiškia Žemaitukai?

laisvei, tiek išorinei, tiek vidinei, pasiekti visuomet lietuvoje buvo, yra ir 
bus reikalingi žirgai – mūsų žemaitukai, protėvių mums dovanota energija ir 
galia. kol šie žirgai gyvi, gyva ir viltis, kad tauta suras kelius į tiesą apie save. 
tik ši tiesa gali mus išlaisvinti.

Žemaitukai – tai mūsų tautinio tapatumo gyva apraiška. juose kiekviena 
lietuvių karta kaupė savo meilės ir polėkio galią. nenutrūkstama gija jie nu-
veda mus iki giliausių savasties klodų. rūpestis žemaitukais – tai pirmiausia 
pagarba sau, savo senoliams, protėviams, savo šaknims, tėvynei. tai savosios 
valstybės stiprinimas, rūpestis dėl jos ateities ir klestėjimo.

Žemaitukai, būdami mūsų tautos istorijos ir kultūros reliktas, 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 žemaituko tipui. europos šalių 
Fao organizacijos konferencijoje žemaitukų veislė pripažinta saugotina tarp-
tautiniu mastu ir įtraukta į Pasaulio žemės ūkio gyvūnų katalogą. kaip unika-
lus istorinis, etnokultūrinis paveldas žemaitukai turėtų būti įtraukti į unes-
co Pasaulio paveldo sąrašą. Žemaitukai galėtų išryškinti ir kitus mūsų tautos 
nematerialaus paveldo aspektus – papročius, tradicijas, ritualus, senuosius 
amatus ir kt. Šiuos žirgus turėtumėme matyti tautinių renginių, švenčių metu.

lietuviai žemaitukams, o europa lietuvai turi būti dėkingi už tai, kad šių 
žirgų pagalba atrėmė didžiules mongolų-totorių ordas ir netapo azijos tautų 
dalimi.

Žemaitukai – viena seniausių pasaulio arklių veislių, turinti unikalią 
genetinę struktūrą ir įspūdingą istoriją. sunku būtų rasti kitą arklių veislę, kuri 
būtų ištvėrusi tiek išbandymų, karo žygių, sukrėtimų ir būtų taip glaudžiai 
suaugusi su savo tauta, kaip žemaitukai. Viduramžiais lietuva buvo galingiau-
sia europos valstybė, o žemaitukai – geriausi kovos žirgai. garsas apie nepa-
prastas lietuvių žirgų savybes buvo nuėjęs toli už lietuvos ribų. Visais amžiais 
žemaitukai žavėjo savo ištverme, nereiklumu, atsparumu, tvirta konstitucija, 
dailiu eksterjeru, universaliu darbingumu, ypatingu charakteriu. nėra jau-
tresnio ir mus geriau pažįstančio žirgo už žemaituką. Žemaitukai geriausia 
mus pažįsta, nes mes su jais per kartų kartas bičiulystėje nugyvenome ne 
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vieną tūkstantį metų. juose yra ta gelmė, kuri veda prie mūsų tautos ištakų, 
iki tos nepaaiškinamai gilios lietuvio meilės žirgui. ir svarbiausia tai, turbūt, 
kad ši 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.

What does the Žemaitukas mean 
for lithuania and for the World?

to achieve freedom, external and internal, lithuania has always had and 
will have horses – our Žemaitukas, their energy and power gifted to us by our 
ancestors. as long as these horses live, there is a hope that the nation will find 
ways to know the truth about itself. only this truth can set us free.

The Žemaitukas is a phenomenon of our national identity. in them, each 
generation of lithuanians has accumulated the power of their love and aspira-
tions. With their constant strength, they take us to the deepest layers of the 
self. care about the Žemaitukas primarily means self-respect, respect for our 
ancestors, elders, for our roots and our homeland. it means the strengthening 
of our own country, and care about its future and prosperity.

The Žemaitukas, being a relic of our nation’s history and culture, is still 
an invaluable asset of lithuania in spiritual and material terms, and a unique 
part of the biodiversity of the world. The Žemaitukas breed led to the be-
ginnings to the trakehner breed, the heavy lithuanian horse breed and the 
large Žemaitukas type. The conference of the Fao organisation of the eu-
ropean countries has recognised the Žemaitukas breed as an internationally 
protected breed, and included it in the World directory of farm animals. as 
a unique historical, ethno-cultural heritage, the Žemaitukas should be in-
cluded in the unesco World Heritage list. The Žemaitukas may highlight 
other intangible aspects of our nation’s heritage – traditions, rituals, ancient 
crafts and so on. These horses should be present for all to see in national 
events and festivities.
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lithuanians should be grateful to the Žemaitukas, and europe should be 
grateful to lithuanians because they repelled massive surges of mongol-tatar 
hordes with the assistance of this horse, and prevented them from becoming 
part of the asian nations.

The Žemaitukas is one of the world’s oldest horse breeds, with a unique 
genetic structure and an impressive history. it is hard to find another horse 
breed which has withstood so many trials, wars, upheavals and can be so close 
to its people, as the Žemaitukas. in the middle ages, lithuania was the most 
powerful country in europe, and the Žemaitukas was the best war horse. ru-
mours of the extraordinary properties of lithuanian horses went far beyond 
the borders of lithuania. Throughout the ages, the Žemaitukas has been cap-
tivating with his endurance, hardiness, resilience, strong constitution, hand-
some exterior, universal working ability and unique character. There is no oth-
er sensitive horse that knows us better than the Žemaitukas. The Žemaitukas 
knows us best, because we have been friends with them for over generations 
and lived together for many thousands of years. They have a depth which leads 
to our nation’s origins, and to the inexplicably deep love of the lithuanians for 
this horse. and most importantly, this love persists from generation to gen-
eration. This means that this horse, flaunted in the national symbolism, can 
inspire, unite and raise the nation for the march of freedom every day, step by 
step, and sometimes with spectacular leaps into elaborate creativity.
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Žemaitukų veislės formavimosi,
nykimo ir atkūrimo etapai

i etapas. vi–Xviii a. – veislės klestėjimas 

Žemaitukų veislė žinoma jau nuo Vi–Vii a. kaip puikūs kovos žirgai 
žemaitukai ypač išgarsėjo Xiii–XiV a. lietuvos karuose su kryžiuočiais. 
spėjama, kad žemaitukai yra kilę iš rytų stepinių tarpanų, į lietuvos teritoriją 
patekusių kartu su indoeuropiečiais maždaug prieš 5 tūkstančius metų, ir for-
mavosi kartu su lietuvių tauta. iki XiX a. žemaitukai buvo vienintelė lietuvos 
arklių veislė, garsi visame pasaulyje.

ii etapas. XiX a. pradžia–XiX a. antroji pusė – veislės nykimas

nuo XiX a. pradžios žemaitukai pradėti naudoti darbui žemės ūkyje, 
transportui, eksportui. XiX a. pabaigoje prasidėjo žemaitukų kryžminimas su 
sunkiųjų, ristūnų, trakėnų bei arabų veislių arkliais. Veislei grėsė išnykimas.

iii etapas. kunigaikščių oginskių pastangos išsaugoti žemaitukų 
veislę nuo išnykimo (1860–1909)

1860 m. irenijus oginskis aprašo žemaitukų būklę to meto periodikoje. 
1881 m. įkuriama raseinių žemaitukų veisimo draugija, 1883 m. – draugi-
jos žemaitukų žirgynas Plungėje. 1890 m. Bogdanas oginskis įkuria rieta-
vo žemaitukų veisimo draugiją. organizuojamos arklių  parodos lietuvoje, 
žemaitukai vežami į tarptautines parodas. 1900 m. Paryžiuje, pasaulinėje 
paro doje, du žemaitukai apdovanojami aukso medaliais, o vienas – didžiuoju 
sidabro medaliu. oginskių dėka žemaitukai buvo išsaugoti ir išpopuliarinti.

iv etapas. pirmojo pasaulinio karo metai – antrasis išnykimo pavojus

1918–1919 m. lietuva neteko 60–70 % savo arklių. Žemaitukai buvo 
išblaškyti, išgrobti, nemaža jų dalis išvaryta į Vokietiją. Veislės egzistavimui 
iškilo rimta grėsmė.
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v etapas. antrasis mėginimas išgelbėti žemaitukų veislę (1922–1944)

1922 m. žemaitukų brangintojų iniciatyva lietuvos žemės ūkio ministeri-
ja buvusiose mykolo oginskio arklidėse Plungėje įkūrė Valstybinį žemaitukų 
arklių žirgyną. 1934 m. žirgynas buvo perkeltas į gruzdžius.

vi etapas. antrasis pasaulinis karas – veislė ties visiško išnykimo riba

antrojo pasaulinio karo pabaigoje, 1944 m., vokiečiai atsitraukdami 
išsivarė visus gruzdžių žirgyno arklius. Veislė priartėjo prie visiško išnykimo 
ribos.

vii etapas. veislės atkūrimas (1948–1990 m.)

Šiuo kritišku momentu žemaitukų išsaugojimu pradėjo rūpintis nauja 
žirgininkų karta. j. Petraičio iniciatyva iš lietuvoje likusių veislinių kumelių 
ir vieno išlikusio eržilo 1948 m. Biržuvėnų tarybiniame ūkyje įkuriama 
žemaitukų veislinė arklių banda. Ši banda 1959 m. perkeliama į Vilniaus 
valstybinį žirgyną. Čia žemaitukų banda didėjo, tačiau iškilo inbrydingo 
grėsmė. siekiant išvengti kraujomaišos, buvo įvežti trys eržilai: vienas iš esti-
jos ir du iš lenkijos. tačiau konik Polsky veislės panaudojimas gerų rezultatų 
nedavė. Prasidėjo veislės atkūrimo etapas, panaudojant turimą medžiagą ir 
estijos vietinės veislės eržilo palikuonis. už žemaitukų veislės išsaugojimą ir 
tobulinimą Vilniaus valstybinio žirgyno ir lietuvos žemės ūkio ministerijos 
arklininkystės specialistams buvo paskirta  1-oji r. Žebenkos premija. atku-
riant veislę ypač daug pasidarbavo buvęs Vilniaus žirgyno vyriausiasis zoo-
technikas Valentinas orentas.

lietuvos gyvulininkystės instituto profesoriui j. s. Šveisčiui pasiūlius ir 
Žemės ūkio ministerijai pritarus, XX a. 9-ajame dešimtmetyje buvo įkurtos 
dukterinės veislinės bandos alantos technikume (molėtų r.), Žemdirbystės 
instituto terespolio skyriuje (kėdainių r.), elmininkų bandymų stotyje 
(anykščių r.) ir Vėriškių eksperimentiniame ūkyje (radviliškio r.).
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viii etapas. ketvirtoji veislės išnykimo grėsmė

1990 m. pertvarkų metu dukterinės bandos sunyko. Žemaitukai, kaip 
pajinis turtas, buvo išdalinti privatiems asmenims. Dauguma jų kumelaites 
eksportavo, o eržiliukus kastravo ir naudojo darbui. Veislei vėl iškilo grėsmė. 
1994 m. lietuvoje buvo likę tik 30 suaugusių ir 12 jaunų žemaitukų (dauguma 
iš jų – Vilniaus žirgyne, kurio direktorius stasys svetlauskas).

iX etapas. ketvirtasis veislės išsaugojimas

1993 m. profesoriaus j. s. Šveisčio iniciatyva lietuvos gyvulininkystės in-
stitutas susirūpino žemaitukų išsaugojimu. iš Žemės ūkio ministerijos buvo 
gauta lėšų išlikusių žemaitukų paieškai ir pirkimui. 1994–1995 m. prie institu-
to buvo suformuota veislinė žemaitukų banda. Žemaitukų veisimui koordin-
uoti 1997 m. prie instituto įkuriama Žemaitukų arklių augintojų asociacija. 
Prasidėjo veislės saugojimo ir populiarinimo etapas, kuriame aktyviai daly-
vauja žemaitukų augintojai, specialistai, mokslininkai. Dėl bendrų pastangų 
žemaitukų skaičius didėja, juos jau galima išvysti 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.

Žemaitukai, kaip viena vertingiausių mažųjų arklių veislių, visuomet 
turėjo didelę paklausą eksportui. Bet svarbiausia turbūt tai, kad žemaitukai su 
nauja jėga grįžta į lietuvių kasdienybę ir šventes, atsinešdami ir perteikdami 
laiko patvirtintas vertybes nuolat besikeičiančio pasaulio šviesoje.



12

stages of the Žemaitukai breed formation,
near-eXtinction and restoration

stage 1. 6th–18th c. – breed flourishing
The Žemaitukai breed is has been known of since the 6–7th centuries. The 

Žemaitukai won their fame as splendid war horses in the lithuanian-crusader 
battles in the 13–14th centuries. it is presumed that the Žemaitukai originated 
from the early east steppe tarpans that reached the territory of lithuania 
together with the indo-europeans approximately five thousand years ago, and 
developed alongside with the lithuanian nation. until the 19th century, the 
Žemaitukai was the only world famous horse breed in lithuania.

stage 2. beginning of the 19th c. – the second half of the 19th c. – breed 
disappearing

since the beginning of the 19th c., Žemaitukai horses were used as a labour 
source in agriculture, as a means of transport, and objects for export. The end 
of the 19th c. witnessed the onset of the crossbreeding of Žemaitukai horses 
with heavy-draught, saddled trakehner and arab horses. The breed was at 
high risk of extinction.

stage 3. efforts of the oginsky dukes to save the zemaitukai breed 
from extinction (1860–1909)

in 1860, the status of the Žemaitukai breed was described by irenij oginsky 
in the periodicals of that time. in 1991, the Žemaitukai Breeding society was 
founded in raseiniai. in 1883, the society established the Žemaitukai stud in 
Plunge. in 1890, Bogdan oginsky founded the Žemaitukai Breeding society 
in rietavas. Horse-shows were organized and Žemaitukai horses participated 
in international shows, too. in 1900, two Žemaitukai horses were awarded 
gold medals and one – the grand silver medal at the World exhibition in Paris. 
Thanks to the noble family of oginsky Dukes, the Žemaitukai were saved and 
made popular.

stage 4. World War i – in second danger of extinction
in 1918–1919, lithuania lost about 60 to 70 % of its horses. The Žemaitukai 

were scattered, plundered, and a great number of them were driven into 
germany. The existence of the breed was highly threatened.
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stage 5. The second attempt to save the Žemaitukai breed (1922–1944)
in 1922, on the initiative of Žemaitukai admirers, the ministry of 

agriculture of lithuania founded a state-owned Žemaitukai stud in Plunge, 
in the former stables owned by m. oginsky. in 1934, the stud was transferred 
to gruzdžiai.

stage 6. World War ii – the breed on the verge of total extinction
in 1944, at the end of World War ii, the retreating german army drove 

away all the horses kept in the gruzdziai stud. The breed approached the verge 
of its total extinction.

stage 7. breed restoration (1948–1990)
at this critical moment, a new generation of horse breeders decided to 

take care of Žemaitukai preservation. in 1948, on the initiative of j. Petraitis, a 
breeding herd of the remaining Žemaitukai mares and a stallion was established 
at a state-owned farm in Biržuvenai. in 1959, this herd was transferred to the 
state stud in Vilnius.

There, the number of horses was increased, but the threat of inbreeding 
increased as well. in order to avoid incest, one stallion from estonia and 
another from Poland were imported. However, the use of the konik Polsky 
breed did not produce any favourable results. The breed restoration was based 
on the remaining breeding material and the use of the offspring of the estonian 
native stallion. The horse breeding specialists from the Vilnius state stud and 
lithuanian ministry of agriculture were awarded the First Prize of r. Žebenka 
for the preservation and improvement of the Žemaitukai breed. special merits 
in breed restoration should be attributed to Valentinas ojreiitas, the former 
head zootechnician of the Vilnius state stud.

in the ninth decade of the 20th c., on the initiative of Prof. j.s. Šveistys 
from the lithuanian institute of animal science and under the approval 
of the ministry of agriculture, filial breeding herds were established at the 
agricultural technical school in alanta, district of moletai, terespolis branch 
of the institute of agriculture, district of kėdainiai, experimental farm in 
elmininkai, district of anykščiai and the experimental farm in Veriškes, 
district of radviliškis.
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stage 8. fourth risk of the breed’s extinction
During the reforms of 1990, the filial herds were dramatically in decline. 

Žemaitukai horses, as shares of property, were given out to private persons, 
who for the most part, sold the mares to foreign countries and castrated the 
stallions to use as a labour force. The breed’s existence became threatened 
again. in 1994, the number of Žemaitukai horses was reduced to only 30 adult 
and 12 young Žemaitukai that were mostly kept at the Vilnius stud (head – 
stasys svetlauskas).

stage 9. fourth preservation effort for the breed
in 1993, and already at the initiative of Professor j. s. Šveistys, the institute 

of animal science expressed concern regarding the preservation of the 
Žemaitukai. Funds were obtained from the ministry of agriculture for the 
search and purchase of the remaining Žemaitukai horses.

Thus, in 1994–1995, a herd of Žemaitukai horses was founded at the 
institute of animal science. For the co-ordination of the Žemaitukai breeding 
work, the Žemaitukai Horse Breeders’ association was also founded at the 
institute. all that opened the way for breed conservation and popularization 
involving Žemaitukai breeders, specialists and scientists. Their common 
efforts led to the increased number of the Žemaitukai horses that can already 
be observed in many spheres of contemporary life: children and teenagers’ 
pastimes, sport clubs, tourism, entertainment businesses, ecological and 
family farms, hippotherapy, and many areas of equestrian sports — jumping 
shows, races, marathons, etc. The Žemaitukai, as one of the most valuable 
breeds among the pony class breeds, has always been in high demand in other 
countries. However, the most important fact is that the Žemaitukai horses 
have returned with new force to the everyday life and festivals of lithuanians, 
bringing back a traditional heritage of values in the light of a constantly 
changing world.
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eržilas Aitvaras, ūgis 139 cm, (gim. 1922 m.)
stallion Aitvaras, height 139 cm, (born in 1922)

eržilas Patrimpas, ūgis 138 cm (gim. 1917 m.)
stallion Patrimpas, height 138 cm (born in 1917)
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gruzdžių žemaitukas (1936 m.)
gruzdžiai Žemaitukas (1936) 

1,5 metų amžiaus kumelaitė (ūgis 132 cm) 
Filly, 1.5 years old (height 132 cm) 
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erelio linijos Žemaitukų apibūdinimas

erelio linijos arkliai sudaro beveik 3/4 visos populiacijos. Pavykus išplėsti 
šios linijos genealoginę struktūrą, padidėjo kintamumas linijos viduje, susi-
formavo ryškios genealoginės linijos. tipingiausi erelio zootechninės linijos 
bruožai, išlikę visose genealoginėse atšakose, yra: kūnui proporcinga tiesaus 
profilio galva, išraiškingos akys, gili ir plati krūtinė, gražiai apvalios strėnos, 
universalus darbingumas, geras charakteris. Šios linijos arkliai turi gerus jude-
sius bei šuolio techniką, didelę traukiamąją jėgą, ištvermę bei manevringumą, 
tad yra universalūs ir tinkami įvairioms panaudojimo sritims. Vidutinis 
veislinių eržilų ūgis gogo srityje yra 135,5 cm, krūtinės apimtis – 170 cm, 
plaštakos apimtis – 17,8 cm, t. y. optimalūs žemaitukų veislės kūno matai. 
Bendras erelio linijos eržilų įvertinimas yra 82,67 balo, o kumelių – 83,76 iš 
100.

description of the Žemaitukas 
of erelis lineage 

Horses of the erelis lineage account for nearly 3/4 of the entire Žemaitukas 
population. after the expansion of the genealogical structure of this lineage, 
mutability inside the lineage increased and distinctive genealogical lineages 
formed. The most typical characteristics of the erelis zootechnical lineage that 
are preserved in all genealogical branches are: straight profile head propor-
tionate to the body, expressive eyes, deep and wide chest, nice round loins, 
versatile performance, and good character. Horses of this lineage have good 
motion and jump technique, high holding strength, endurance and agility, 
and are therefore versatile and suitable for various types of use. The average 
wither height of breeding stallions is 135.5 cm, chest size 170 cm, handbreadth 
17.8 cm, i.e. optimal body measurements for the Žemaitukas breed. The over-
all assessment of the erelis lineage of stallions is 82.67 points and for mares – 
83.76 out of 100.
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Erelis3, linijos pradininkas (gim. 1942 m. gruzdžių žirgyne, bėras)
Erelis3, lineage originator (born in 1942 in the gruzdžiai stud farm, 
sorrel)

Aruodas 633, erelio3 linijos tęsėjas (gim. 1975 m. Vilniaus žirgyne, 
juodas) 
Aruodas 633, erelis3 lineage successor (born in 1975 in the Vilnius stud
farm, black) 
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Kaukas 902, aruodo 933 sūnus (gim. 1992 m. Vilniaus žirgyne, bėras) 
Kaukas 902, son of aruodas 933 (born in 1992 in the Vilnius stud farm, 
sorrel)

Klevas 907, aruodo 633 sūnus (gim. 1991 m. Šiaulių gamtininkų stotyje, 
tamsiai sartas) 
Klevas 907, son of aruodas 633 (born in 1991 in the Šiauliai naturalist 
station, dark bay)
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Kokosas ŽRG 262, kauko 902 sūnus, šuolio į aukštį rekordininkas (155 cm) 
(gim. 2000 m. Vilniaus žirgyne, bėras)
Kokosas ŽRG 262, son of kaukas 902, high jump record holder (155 cm) 
(born in 2000 in the Vilnius stud farm, sorrel)

Žalvaris ŽRG 405, tarzano Žrg 56 sūnus, aruodo 633 anūkas
(gim. 2003 m. Vilniaus žirgyne, šviesiai bulanas) 
Žalvaris ŽRG 405, son of tarzanas Žrg 56, grandson of aruodas 633 
(born in 2003 in the Vilnius stud farm, light cream-coloured) 
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Čempionas 906, aruodo 633 anūkas (gim. 1990 m. Šiaulių gamtininkų 
stotyje, juodas) 
Čempionas 906, son of aruodas 633 (born in 1990 in the Šiauliai 
naturalist station, black) 

Patrimpas ŽRG 65, Čempiono 906 sūnus (gim. 1997 m. lietuvos 
gyvulininkystės instituto bandoje, bėras)
Patrimpas ŽRG 65, son of Čempionas 906 (born in 1997 in the herd of the
lithuanian Husbandry institute, sorrel)
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Pūksis ŽRG 323, Patrimpo sūnus (gim. 2002 m. lietuvos gyvulininkystės instituto bandoje, 
bėras) 
Pūksis ŽRG 323, son of Patrimpas (born in 2002 in the herd of the lithuanian Husbandry 
institute, sorrel) 
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astūro linijos Žemaitukų apibūdinimas

astūro zootechninė linija pradėta kurti praeito šimtmečio 8-ajame 
dešimtmetyje, įliejus estijos vietinės veislės kraujo. tačiau dabar dėl siauros 
genealoginės struktūros astūro linijoje kintamumas sumažėjęs. Dėl linijoje 
pasitaikančių trūkumų – arklių galvos grubumo, kumpumo, prasto kojų 
pastatymo, nugaros silpnumo ir kt., šios linijos eržilų mažiau pristatoma 
vertinimams, mažiau atrenkama veisimui.

astūro linijos veisliniams arkliams būdingi šie bruožai: didelė energija, 
judrumas, temperamentas, azartiškumas, techniškas šuolis. Šios linijos arkliai 
tinkami konkūrams, aktyviam sportui, lauko jojimui, ištvermės varžyboms, 
maratonams. Dėl charakterio ypatybių labiau tinkami jojimui nei žemės 
arimui. jie tinka ir ilgam važiavimui, pavyzdžiui, kaimo tu rizmo sodybose, 
pramogų versle, miškų ūkyje ir pan.
Vidutinis veislinių eržilų ūgis gogo srityje yra 134 cm, krūtinės apim-
tis – 162,5 cm, plaštakos apimtis – 17,2 cm. Bendras astūro linijos eržilų 
įvertinimas yra 82,45 balo, o kumelių – 83,19 balo iš 100 galimų.

description of the Žemaitukas 
of astūras lineage 

Development of the astūras zootechnical lineage began in the eighth dec-
ade of the last century, with some addition of local estonian breed blood. 
However, the mutability in the astūras lineage has currently been reduced due 
to a narrowing of its genealogical structure. Due to shortcomings appearing 
in this line – head roughness, curvature, poor feet placement, back weakness, 
and others, a decreasing number of stallions of this lineage are being presen-
ted to evaluations or left for breeding. astūras lineage breeding horses have 
the following features: high power, agility, temperament, venture, and tech-
nical leap. Horses of this lineage are suitable for riding competitions, active 
sports, outdoor riding, endurance races, and marathons. Due to their charac-
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ter properties, they are more suitable for land ploughing rather than riding. 
They are suitable for long rides, for example, in rural homesteads, entertain-
ment businesses, forestry and other areas.

The average wither height of breeding stallions is 134 cm, chest girth 
162.5 cm, and handbreadth 17.2 cm. The general astūras lineage stallion rat-
ing is 82.45 points and for mares – 83.19 points out of 100.

Astūras 634, linijos pradininkas (gim. 1969 m. estijoje, gelsvas) 
Astūras 634, lineage originator (born in 1969 in estonia, yellowish) 
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Kosmosas ŽRG 203, agento 795 sūnus (gim. 1998 m. Vilniaus žirgyne, tamsiai 
bėras) 
Kosmosas ŽRG 203, son of agentas 795 (born in 1998 in the Vilnius stud farm, 
Doc sorrel) 

Agentas 795, linijos tęsėjas (gim. 1977 m. Vilniaus žirgyne, juodbėras) 
Agentas 795, lineage successor (born in 1977 in the Vilnius stud farm, 
black-sorrel) 
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Aidas 905, agento sūnus, astūro linijos tęsėjas (gim. 1995 m. 
a. jurgaičio ūkyje, juodas) 
Aidas 905, son of agentas, astūras lineage successor (born in 1995) 
in the a. jurgaitis farm, black) 

Altas ŽRG 447, aido 905 sūnus (gim. 2004 m. lietuvos gyvulininkystės 
instituto bandoje, bėras)
Altas ŽRG 447, son of aidas 905 (born in 2004 in the herd of the 
lithuanian Husbandry institute, sorrel)
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Korys 904, agento sūnus (gim. 1992 m. Vilniaus žirgyne, juodbėras) 
Korys 904, son of agentas (born in 1992 in the Vilnius stud farm, sorrel) 

Žaibas ŽRG 240, korio 904 sūnus (gim. 2000 m. Šeduvos verslo ir 
technologijų mokyklos bandoje, juodas) 
Žaibas ŽRG 240, son of korys 904 (born in 2000 in the herd of the Šeduva 
business and technology school, black) 
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saturno linijos Žemaitukų apibūdinimas

siekiant atitolinti žemaitukų veislės arklių giminingumą, 1995 m. buvo 
pradėtas saturno linijos kūrimas, linijos pradžiai panaudojant stambųjį 
žemaituką. linijos suformavimą liudija faktas, kad veislei atrinkti ir prie 
grynaveislių žemaitukų priskiriami du 1/8 stambiųjų žemaitukų kraujo dalį 
turintys eržilai – linijos tęsėjai, kuriems būdingi tiek tipinių žemaitukų bruožai 
ir savybės, tiek šioje linijoje gerai perduodamos ypatybės, tokios kaip: tvirtos 
kojos, gera plaštaka, plastiški judesiai, techniškas šuolis, galinga krūtinės ląsta, 
dailus eksterjeras, draugiškas charakteris.

Parinkus šios linijos eržilams ramesnio būdo kumeles, būtų galima turėti 
vaikų užimtumui, sportui, hipoterapijai, jojimo terapijai geriausiai tinkančią 
žemaitukų liniją.

Vidutinis šios linijos eržilų ūgis gogo srityje yra 137,3 cm, krūtinės apim-
tis – 175 cm, plaštakos apimtis – 18 cm. 

description of the Žemaitukas 
of saturnas lineage 

Development of the saturnas lineage began in 1995 and was completed in 
2010. The completion of this lineage is witnessed by the fact that two stallions 
with 1/8 share of large Žemaitukas blood were selected for breeding and attrib-
uted to purebred Žemaitukas, with both features and characteristics typical to 
the Žemaitukas, and the distinctive features of the horses for this lineage are: 
strong legs, good movement, technical leap, powerful chest, handsome exte-
rior, flexibility, agility, and friendly character. upon selecting calmer mares for 
stallions of this lineage, one might breed a Žemaitukas lineage most suited for 
children activities, sports, hypotherapy, and equestrian therapy.

The average height of stallions of this lineage in the wither area is 137.3 cm, 
chest girth 175 cm, and handbreadth 18 cm.
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Saturnas ŽRG 64, linijos tęsėjas (gim. 1996 m. lietuvos gyvulininkystės
 instituto bandoje, bėras) 
Saturnas ŽRG 64, lineage successor (born in 1996 in the herd of the 
lithuanian Husbandry institute, sorrel) 

Saturnas IC 10476, linijos pradininkas (stambusis žemaitukas gim. 
1987 m. utenos rajone, bėras) 
Saturnas IC 10476, lineage originator (large Žemaitukas born 
in 1987 in the utena district, sorrel) 



31

Uosis ŽRG 199, saturno Žrg 64 sūnus (gim. 1999 m. lietuvos 
gyvulininkystės instituto bandoje, bėras) 
Uosis ŽRG 199, son of saturnas Žrg 64  (born in 1999 in the herd 
of the lithuanian Husbandry institute, sorrel)

Uranas ŽRG 596, uosio Žrg 199 sūnus (gim. 2007 m.  m. sekmoko veislinėje 
bandoje, tamsiai bėras) 
Uranas ŽRG 596, son of uosis Žrg 199 (born in 2007 in the 
m. sekmokas breeding herd, dark sorrel)
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apie Žemaitukų arklių augintojų asociaciją

1997 metais buvo įkurta Žemaitukų arklių augintojų asociacija (Žaaa), 
kuri yra savanoriška, savarankiška, ne pelno siekianti organizacija, jungianti 
fizinius ir juridinius asmenis, auginančius žemaitukų veislės arklius bei šios 
srities specialistus. 2001 metų balandžio 5 dieną Žemės ūkio ministro įsakymu 
nr. 100 Žemaitukų arklių augintojų asociacija tapo pripažinta veislininkystės 
institucija, kuriai suteikta teisė vesti žemaitukų registrą ir kilmės knygą, 
tvarkyti veislinių žemaitukų apskaitą, išduoti kilmės sertifikatus, pasus, reko-
mendacijas, rengti išsaugojimo, selekcines programas, vykdyti arklių vertini-
mus, darbinių savybių išbandymus ir varžybas, koordinuoti augintojų darbą, 
populiarinti veislę, informuoti valstybines institucijas ir visuomenę. asociacija 
2006 metais išleido pirmąjį Žemaitukų veislės arklių kilmės knygos tomą, vyk-
do kitas prisiimtas veislininkystės funkcijas. savo veiksmus asociacija derina 
su Valstybine gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie ŽŪm. sutelkus 
bendras pastangas žemaitukų skaičius padidėjo, tačiau veislei tebegresia pa-
vojus išnykti.

kad žemaitukai būtų išsaugoti, taikoma speciali selekcinė programa, 
kuri numato veisimo kryptį – išsaugoti universalų ponių klasės žirgo tipą, 
laikantis palaikomosios selekcijos principų. Ši kryptis pasirinkta, remian-
tis žemaitukų populiacijos genetinių, biologinių, ūkinių savybių tyrimais ir 
ankstesnės medžiagos apie veislę analize. Be to, atkreiptas dėmesys į ateities 
perspektyvas. XXi a. vis labiau populiarėjo turizmo, pramogų žirgais vers-
las, gydomasis jojimas, vaikų žirgų sportas. Žemaitukai gali būti ir jau nau-
dojami daugelyje perspektyvių šiuolaikinio gyvenimo sričių bei įvairių žirgų 
sporto rungčių varžybose. eržilas kokosas iš Vilniaus žirgyno, kurio ūgis 
ties gogu yra 138 centimetrai, 2006-aisiais pasiekė žemaitukų šuolio į aukštį 
rekordą – peršoko 155 centimetrų aukščio kliūtį. kadangi žemaitukai yra ne 
darbinių ar sportinių žirgų veislė, o universali, todėl ir jų panaudojimas gali 
būti įvairus. arklių darbingumą lemia konkrečios anatominės, eksterjerinės 
ir konstitucinės, fiziologinės savybės, todėl svarbu, kad atliekant žemaitukų 
atranką nebūtų pra rastos ypatybės, darančios įtaką jų įgimtam universalu-
mui. Žirgininkystės praktika rodo, kad sudėtingiausia veisti būtent universa-
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lius arklius. tokiam darbui reikia ne tik augintojų, mokslininkų, specialistų 
pastangų, bet ir valstybės paramos.

Žemaitukų auginimas veislynuose, veislinėse bandose nėra ūkininkavimas. 
tai nacionalinio paveldo, genofondo saugojimas. Šie žmonės dirba tam, kad 
žemaitukai vėl taptų lietuvių draugais ir tautos pasididžiavimu.

about the association of Žemaitukas 
horse breeders

The association of Žemaitukas Horse Breeders is a voluntary, independent, 
non-profit organization that brings together natural persons and legal entities 
breeding Žemaitukas horses, as well as experts in this field.

The association of Žemaitukas Horse Breeders (Žaaa) was founded in 
1997, beginning the fourth stage of the breed’s protection and promotion, 
which has actively involved breeders, experts, and scientists of the Žemaitukas. 
on 5 april 2001, following order no.100 of the minister of agriculture, the as-
sociation of Žemaitukas Horse Breeders became a recognized breeding author-
ity, holding the register and books of origin of the Žemaitukas horses, manag-
ing the accounting of the horses bred, issuance of their certificates of origin, 
recommendations, preparation of selection programs, programs for breed 
preservation, organisation of horse evaluations, performance tests/matches, 
coordination of the work of Žemaitukas breeders and promotion of the breed, 
and notification of state authorities and the public. in 2006, the association 
issued the first volume of a book on the origins of horses of the Žemaitukas 
breed, and it has been carrying out other assumed functions of breeding. The 
association coordinates its actions with the state animal Breeding supervi-
sion service under the ministry of agriculture. The number of Žemaitukas has 
increased with these joint efforts, however, the breed still faces the danger of 
extinction.

in order for the Žemaitukas to be preserved, a special selection program is 
applied, setting out the trend of the breeding – to preserve the universal type of 
pony class horse according to the principles of the supporting selection. This 
trend was chosen based on research into the genetic, biological, and farming 
features of the Žemaitukas population, and an analysis of the previous material 
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available on the breed. moreover, attention was paid to its future perspective. 
During the 21st century, tourism, the horse entertainment business, therapeu-
tic horseback riding, and children’s horse sports have become more and more 
popular. The Žemaitukas can and have already been used in many prospective 
areas of modern life, including competitions in various horse sports contests. 
The stallion kokosas from the Vilnius stud farm, whose height in the withers 
area is 138 centimetres, reached the high jump record of the Žemaitukas in 
2006 – he jumped over an obstacle 155 centimetres high. since the Žemaitukas 
is a universal breed, and not a workhorse or sports horse, its use may be vari-
ous and sundry. The efficiency of these horses is determined by their specific 
anatomy, appearance, and constitutional and physiological features, so it is im-
portant that during the selection of the Žemaitukas, the characteristics affect-
ing their innate versatility not be lost. The practice of horse breeding shows 
that versatile horses are the most complex to breed.

You will scarcely find another breed that has been successfully saved from 
the grip of death for its fourth time. such work not only needs the efforts of 
breeders, scientists and experts, but also the support of the state.

The breeding of the Žemaitukas in breeding-grounds and brood herds is 
not farming. it is the protection of a national heritage and gene pool. These 
people do this work so that the Žemaitukas can once more become the friends 
of lithuanians and the pride of the nation.
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apibendrintas Žemaitukų arklių veislės 
ir Žaaa veiklos 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.

Žemaitukai yra gana masyvaus kūno, tačiau plonomis, tvirtomis kojomis. 
energingas temperamentas suteikia šiam žirgui manevringumo, judrumo.

Žemaitukams būdingi eksterjero požymiai: galva maža, sausa, žemyn 
smailėjanti, su plačia kakta. tiesaus profilio, akys išraiškingos, guvios; au-
sys mažos, stačios, judrios. Visi ankstesni žemaitukų tyrinėtojai pažymi, kad 
žemaitukų arklių kaklas trumpas, tačiau daugumos dabartinių žemaitukų 
jis yra vidutinio ilgio, platus, raumeningas, eržilų – su riebaline ketera. go-
gas neaukštas, bet žymus, neilgas. krūtinė plati ir gili. nugara tiesi ir pla-
ti, 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 gali-
ma dirbti, važiuoti, jodinėti.

Dažniausiai žemaitukai būna bėri be jokių baltų žymių arba su žilute – 
nedidele žvaigždute kaktoje. labai mėgstami juodi žemaitukai. jų veislėje yra 
mažiau nei 20 %. tarp žemaitukų yra nemažai 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, 
harmoningo kūno sudėjimo, ilgaamžiai, gerai pasisavina pašarus, yra ener-
gingi, tačiau nesunkiai valdomi, patiklaus ir linksmo charakterio. Visas šias 
per šimtmečius genuose įsitvirtinusias savybes jie gerai perduoda savo pali-
kuoniams. Žemaitukų veislės kumelės lengvai kumeliuojasi, yra pieningos, 
rūpestingos motinos. Žemaitukų embrioninis laikotarpis trunka vidutiniškai 
332–334 dienas. kumeliukai, augdami normaliomis sąlygomis, pasižymi gera 
augimo sparta. 3–3,5 metų amžiaus arkliai pasiekia suaugusių arklių kūno 
matmenis, tačiau žemaitukų ištvermė ir darbinės savybės visiškai atsiskleidžia 
tik 5–6 augimo metais.
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2001 m. gegužės 31 d. rumšiškėse, lietuvos liaudies buities muziejaus 
aikštėje Žemaitukų arklių augintojų asociacija, padedant lr Žemės ūkio 
rūmams ir muziejui, surengė pirmąsias žemaitukų varžybas-išbandymus 
konkūrų, lygiųjų lenktynių ir šuolio galingumo rungtyse. emocijos ir vaizdas 
buvo nepakartojami, nors nepatyrę raiteliai ir žirgai žengė dar tik pirmuo-
sius sportinės karjeros žingsnius. Po metų varžybos 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 kas-
met išbandomi 7–8 varžybose. jau tradiciniais žemaitukams tapo renginiai: 
„nepriklausomybės taurė“ Vasario 16-ąją riešėje, nacionalinė žemaitukų 
taurė rumšiškėse, „Bėk bėk, žirgeli“ anykščiuose, „eksperto taurė“ uaB „Vil-
niaus žirgyne“ riešėje, oginskių taurė rietave. nuo 2005 metų Žemaitijoje 
pradėtos rengti žemaitukų ištvermės ilgų distancijų varžybos (25–60 km). 

nuo 2010 metų varžybos pradėtos rengti ir kernavėje gyvosios archeo-
logijos dienomis bei naisiuose (Šiaulių r.) naisių vasaros festivalio metu. 
Žemaitukų augintojai aktyviai dalyvauja ir kitų institucijų rengiamose 
varžybose, renginiuose, kur tik yra sąlygos žemaitukams parodyti savo gali-
mybes, ištvermę, šoklumą.

tačiau didžiausio atgarsio ne tik lietuvoje, bet ir pasaulyje sulaukė 2010 m. 
žygis žemaitukais Vytauto Didžiojo keliais iki juodosios jūros. Per 38 dienas 9 
raiteliai ir žirgai įveikė 2 000 km atstumą įvairaus grunto ir reljefo maršrutu. 
2010 m. rugsėjo 8 d. išlydėti nuo trakų, spalio 16 d. pasiekė očakivo miestelį 
ir juodąją jūrą. 

Žygio dalyviai aplankė svarbiausius lDk objektus – alšėnus, krėvą, 
naugarduką, slaniną, lucką, Podolską-kamenecą ir kt. juos lydėjo filmavimo 
komanda, kuri fiksavo visas kelionės akimirkas ir kūrė dokumentinį filmą. 
Žygio dalyviai patvirtino legendą apie Vytauto Didžiojo juodojoje jūroje 
girdytus žirgus – iš tiesų žemaitukai godžiai gėrė šios jūros vandenį, o raite-
liai dėkojo jiems ir vieni kitiems, kad atlaikė išsikeltą iššūkį. Šiame žygyje 
žemaitukai ne tik įrodė pasauliui savo išskirtinį ištvermingumą (dideliu 
tempu, sudėtingu reljefu, tik keletą mėnesių specialiai treniruoti jie kasdien 
įveikdavo 50–60 km, ir taip 38 dienas!), bet ir begalinį atsidavimą žmogui. 

autorė doc. dr. Valė Macijauskienė
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general description of Žemaitukas horses 

The Žemaitukas is a universal pony breed (small horse). Their wither 
height ranges from 128 to 142 cm, weight 360–420 kg, breast size from 154 
to 187 cm, diagonal torso length – 136–148 cm, handbreadth  17–19 cm [21; 
P.   21].

The Žemaitukas has a relatively massive body, but thin, strong legs. its ac-
tive temperament gives the horse its agility and movement.

Žemaitukas exterior features are: a small dry tapering head, wide fore-
head, straight profile, vivid expressive eyes, and small agile erect ears. all pre-
vious researchers of the Žemaitukas note that the neck of the Žemaitukas is 
short, but in the majority of current Žemaitukas it is of medium length, broad, 
muscular, and with a fatty ridge for stallions. The wither is low, but significant, 
and short. The chest is broad and deep. The back is straight and broad, the ribs 
are well curved and long, the waist is sturdy and broad, and its croup is nicely 
rounded and normally lowered. The Žemaitukas legs are thin, but strong and 
dry, and its brushes are small, if any. The hoof is small, nearly round, and deep. 
its gait is easy, flowing, with elegant movements, graceful, and it exhibits a 
good trot and jump. The Žemaitukas can be used for working or riding.

The most common Žemaitukas are sorrel with no white marks or those 
that have a little star on their forehead. Black Žemaitukas are very popular, 
although their percentage within the breed is less than 20 %. There are some 
dark bay, black-sorrel horses among the Žemaitukas and only a few are grey 
and cream-coloured. The Žemaitukas are not usually piebald and have no 
large white spots.

The Žemaitukas is disease-resistant and has a robust constitution. it has 
particularly strong legs, a balanced physique, is durable, enjoys good digestion 
of feed, and is powerful but easily managed. it also has a trusting and cheerful 
character. over the centuries, they have passed all of these well-established 
genes to their offspring. Žemaitukas mares exhibit easy foaling and are caring 
mothers. The average Žemaitukas gestation period lasts 332–334 days. Foals 
growing under normal conditions have a good growth rate. at the age of 3 to 
3.5 years, horses reach their adult body size, but the Žemaitukas endurance 
and working characteristics are only fully revealed after about 5–6 years of 
growth.

on 31 may 2001 in rumšiškės, in the lithuanian Folk museum square, 
the Žemaitukas Horse Breeders’ association, assisted by the chamber of ag-
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riculture of the republic of lithuania and the museum organised the first 
Žemaitukas tests in jumping, racing and jump power. The display there and 
the emotions present were amazing, although for inexperienced riders and 
horses, these were only the first steps in their sporting career. after a year, a 
race was held at the racetrack of the Šeduva Business and technology school. 
Here, in addition to the recognized competitions, the Žemaitukas were har-
nessed for racing carriages. every year, the number of competitions has been 
increasing and the professionalism of the horse riders and horses has been 
growing. currently, the Žemaitukas of the year is tested in 7–8 competitions, 
which are traditional events for Žemaitukas: Nepriklausomybės Taurė on the 
16th of February in riešė, the national Žemaitukas cup in rumšiškės, Bėk 
Bėk, Žirgeli in anykščiai, the expert cup of uaB Vilniaus Žirgynas in riešė, 
and the oginskiai cup in rietavas. since 2005, long distance races have been 
organised in samogitia for the Žemaitukas (25–60 km). 

since 2010, competition has been organized in kernavė during the Days 
of live archaeology and in naisiai (Šiauliai district) during the naisiai sum-
mer festival. The Žemaitukas breeders actively participate in the competitions 
and events organised by other institutions, and wherever the Žemaitukas can 
demonstrate their capabilities, endurance, and jumps.

However, the greatest coverage not only in lithuania, but in the entire 
world was shown by a journey of the Žemaitukas in 2010 along the roads 
of Vytautas magnus to the Black sea. over 38 days, 9 riders and horses tra-
versed a distance of 2,000 km along a route of various terrain and soil.  They 
left trakai on 8 september 2010, and on october 16 they reached the town of 
ochakivo and the Black sea. 

The tour participants visited the most important sites of the grand Duchy 
of lithuania: alšėnai, krėva, naugardukas, slanin, luck, Podolsk-kamenets 
and others. They were accompanied by a video crew that recorded every mo-
ment of the journey and created a documentary. The trip participants con-
firmed the legend of the horses that Vytautas the great brought to the Black 
sea to drink: indeed, the Žemaitukas thirstily drank the sea water, and the rid-
ers thanked the horses and each other for enduring the challenge. During this 
tour, the Žemaitukas not only proved to the world its exceptional endurance 
(high speed, difficult terrain, short time, specially trained, covering 50–60 km 
every day for the full 38 days!), but also its endless devotion to man.
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Žemaitukų arklių augintojų asociacijos 10-metis





Nusidavimai žemaitiško 
arklio (ašvieNio)

1905 m.

s. Baltramaitis



Už tai, kad ši knygelė pasiekė skaitytoją,
Žemaitukų arklių augintojų asociacija dėkoja:

Lietuvos literatūros ir tautosakos institutui,
Prof. dr. hp. Libertui klimkai,

Mindaugui Sekmokui,
Žygimantui Sekmokui
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apie silvestro baltramaičio leidinį
„nusidavimai Žemaitiško arklio (ašvinio)“

(1905 m.)

lietuvių literatūros ir tautosakos instituto archyve saugomas 88 puslapių 
rankraštis „nusidavimai Žemaitiško arklio (ašvinio)“ (in. nr. r-2133), 
pažymėtas 1905 m. data. Šios studijos autorius – įžymus bibliografas, 
lietuviškosios raštijos istorikas ir etnografas silvestras Baltramaitis (1841–
1919), ilgus dešimtmečius darbavęsis sankt Peterburgo viešojoje bibliotekoje. 
tekstas persmelktas nuoširdžiu rūpesčiu savo bundančia tauta, jos ateities 
sėkme, žengiant į XX amžių. Parašytas vaizdingai, kiek beletrizuotai, pareng-
tas ką tik atgautai spaudai lotyniškais rašmenimis. Prosenoviškuoju žodžiu 
„ašvinis“ autorius įvardija darbinį arklį. studijos parašymo paskata, paties au-
toriaus žodžiais, buvusi tokia: „Beveik visas pasaulis žino žemaitiško ašvinio 
gerus privalumus ir dabą (grožį), tiktai patys žemaičiai, gailėk Dieve, beveik 
nepažįsta savo gražaus žirgelio ir nesupranta jo patogumo...“

s. Baltramaičio darbas – pirmasis bandymas apžvelgti arklių žemaitukų 
istoriją, nusakyti šios veislės gerąsias savybes. autoriaus nuomone, tai gyvas 
etninės kultūros paveldas, kuriuo tauta tikrai gali didžiuotis. tai turėjo būti 
šviečiamojo pobūdžio leidinys, kurio tikslas – pamokyti valstiečius kuo ge-
riau pažinti ir daugiau auginti žemaitukus. o kartu ir subtilus būdas priminti 
garbingą savosios tautos ir lietuvos valstybės istoriją... 

išsamios žinios apie veislę surinktos iš to meto literatūros, taip pat prided-
ant ir savuosius pastebėjimus iš jaunystės metų Žemaitijoje. rankraščio sky-
riai tokie: „ašvinio (arklio) prigimimas“, „Paleontologiškas ašvinis“, „kiltis 
žemaitiško ašvinio“, „Žemaitiškos veislės ašvinis“ (lyginama su kitų veislių 
arkliais, pabrėžiant žemaitukų privalumus), „kaip galima užlaikyti ir page-
rinti žemaitiško ašvinio veislę“ (apie šėrimą ir veisimo taisykles, kalbama ir 
apie lietuvių paprotinės teisės dalykus, liečiančius arklius), „ašvinių ligos“ 
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(pateikiant ir gydymo patarimus) ir „Žemaitiško lietuviško ašvinio nusida-
vimai“. Pastarasis skyrius bene įdomiausias plačiam skaitytojų ratui, – tai 
trumpa lietuvos istorijos apžvalga, paminint žirgų reikšmę praeities kovose. 
aprašant naujausius laikus, pateikiamos įdomios žinios iš periodinės spau-
dos apie žemaitukų eksportą darbui kasyklose. kiekvieno didesnio skyr-
iaus pradžia „pagardinta“ lietuvių liaudies dainos posmais apie žirgelius. s. 
Baltramaičio studijoje yra paminėta atskirų faktų, nežinomų iš kitų šaltinių; 
tai sudaro mokslinę rankraščio vertę. 

rankraštis buvo atsiųstas į Vilnių, autoriui stengiantis jį publikuoti, gavus 
j. Basanavičiaus ir lietuvių mokslo draugijos pritarimą. tačiau s. Baltamaičio, 
gyvenančio ilgus metus Peterburge, kalba jau buvo gerokai atsilikusi nuo 
sparčiai modernėjančios, literatūrinius kanonus beįgaunančios rašybos. gal 
tai ir buvo pagrindine priežastimi, pasmerkusia rankraštį kalėti ilgus me-
tus archyve. Šiandien šis darbas įdomus būtent kaip savosios epochos do-
kumentas, kultūros paminklas. Paskelbti s. Baltramaičio studiją „nusida-
vimai Žemaitiško arklio (ašvinio)“ paskatino šio leidinio sudarytojų noras 
sureikšminti jos autoriaus atminimą, o kartu dar kartą išreikšti pagarbą savo 
tautos gyvajam etnokultūros paveldui – garsiajai žemaitukų arklių veislei. 

Prof. dr. hp. Libertas klimka
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Man rodosi, kad neatsiras nei 
kai me, nei mieste žmogaus, 

kurs nesuprastų naudingumo arklio 
ašvienio1, to gražaus naminio gyvulio. 
jis labiausiai reikalingas kaime artojams 
prie visokių darbų, taip pat miestiečiams 
visokių padargų, visokių sunkenybių 
ir pačių žmonių vežiojimams. todėl 
aš ir norėčiau, kad šitas mano raštelis 
pirmiausia patektų į rankas tų žmonių, 
kuriems arklys la biausiai reikalingas. 
Ūkininkai yra tų gyvulių augintojai ir 
išnaudotojai, nes nuo seniausių laikų 
arklys jau žinomas kaip naminis ir 
naudingas gyvulys, kuris yra kaip ben-
dras žmogaus visokiuose darbuose. tačiau, 
kiek žinoma iš praktikos, kad šių dienų ūkininkai, mūsų mieli broliai lietu-
viai, ne visai pažįsta žemaitiškos veislės arklį, tą savo vargų ir darbų bendrą 
arba, geriau sakant, ne visuomet brangina to ramaus ir kantraus darbininko 
triūsą, už prastą pašarą visą savo gyvastį atiduodantį. mūsų mažą žemaitišką 
arkliuką kaltina tuo, kad jis mažo ūgio, o kai kada net niekina jį dėl jo nedidu-
mo, tačiau tasai nedidelis petingas žirgelis visus sunkius darbus ūkyje, pilyje ir 
kare atlieka visai vikriai ir stropiai, net lengviau kaip anie didžiuliai anglų arba 
arabų arkliai. todėl ir pasiryžau parašyti šitą knygutę apie žemaitiškos, arba 
lietuviškos, veislės arklį. 

tarp dvarininkų ir ūkininkų yra išsikerojusi nuomonė pagerinti arba 
padidinti žemaitiškos veislės arklio ūgį su užsieninės veislės eržilų pagal-
ba metizacijos, arba mišrinimo būdu. tai suleidimo žemaitiškų ašvienių su 
užsieninių veislių eržilais, kurių prieauglis taptų didesnis ir geresnis. 

Šitas veislės pagerinimo būdas pasirodė ne tik nenaudingas, bet ir 
pragaištingas, nes žemaitiškoji veislė pasirodė visai benykstanti. Buvo netgi 
nuomonė įgyti universalų ašvienį, tai išvesti tokią arklių veislę, kuri tiktų 
visur, visiems savo didumu, gražumu, tvirtumu ir greitumu. Žinoma, tokia 
teorija ne tiktai nereikalinga ir nerimta, bet ir negeistina, todėl naudingos ir 

1 ašvienis = arklys + kumelė, arba ašva = ašvienis

S. Baltramaitis
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gražios žemaitiškos veislės arklio (ašvienio) išsaugojimas yra labai geistinas ir 
galimas tiktai  pagerinus gryną veislę be jokios metizacijos, arba sukeitimų, su 
kitomis veislėmis, o ypač su prastomis ir nykstančiomis. Praėjusiais amžiais, 
iki XiX amžiaus antros pusės, šita veislė  gerai išsilaikė ūkininkystėje be jokių 
ypatingų pastangų. Būtų labai gerai ir geistina, kad ir dabar mūsų ūkininkai 
elgtųsi kaip jų bočiai ir prabočiai, stengdamiesi pažinti lietuvišką žemaitiškos 
veislės ašvienį, jį auginti ir mylėti. senovės lietuviai ne tik augino ir mylėjo 
ašvienį, bet ir minėjo savo žirgelį dainose, kaip antai:

ašvienio kilmė

ašvienis (arklys, kumelė, žirgas) vidutinio ūgio, gražaus sudėjimo, turi 
palyginti stiprias, sausokas kojas, vienintelis pirštas baigiasi gražia kano-
pa, kuri yra kaip ženklas, pagal kurį galima atskirti ašvienį nuo skeltanagio. 
kiekvienoje viršutinėje ir apatinėje žando pusėje dantų sistema šitokia: 

3 priekiniai, 6 ilgi keturkampiai dantys su išlankstytomis raukšlėmis kan-
damosiose pusėse ir 1 mažas, truputį užlenktas, bukas kūginis iltinis (kurio 
nėra). Į akis krinta kaukolės ilgumas, bet tik vieną trečdalį užima smegenys, 
o du trečdalius užima kaulai. nugarkaulį sudaro 16, juosmenį – 8, strėnas – 
5, uodegą – 21 kaulas. iš maistą perdirbančių organų ypač išsiskiria skran-
dis, kuris uždaromas klapanu. Pats pilvas atrodo kaip paprastas, neperdalin-
tas nedidelis ovalus maišas. ašvienio liekanų randame tretiniuose kloduose, 
labiausiai – šiaurinėje pasaulio dalyje. Visi ašvieniai gaivūs, budrūs, judrūs, 
išmintingi gyvuliai, jų judesiai gražūs, vylingi. smagiai bėga risčia, lengvai 

Šėriau žirgelį
Per nedėlę,
Subatoj per dieną
Savo bėrą žirgelį
Parmudraudinau.
Nedėlios rytą
Josiu į kiemą,
aplankysiu mergelę,
anos liūdną širdelę
Pats palinksminsiu.

ei žirge, žirge, žirgeli mano,
ar nubėgsi, žirgeli,
Per pusantros dienelės
Šimtą mylelių?
Ui bėgsiu, bėgsiu,
kiek tik galėsiu.
ar pašersi, berneli,
Savo bėrą žirgelį
Grynoms avižoms?
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šuoliuoja. tarp kitų gyvulių, kurie jam nieko nedaro, jis visuomet ramus, 
bet baikščiai saugosi žmogaus ir didžiųjų kraujasiurbių, bet ištikus pavojui, 
vyriškai ginasi nuo užpuolikų dantimis ir kanopomis. jie dauginasi negausiai.  
ašva, arba kumelė, veda po vieną kumeliuką. 

Paleantologiškasis ašvienis

jei mes norėtume patyrinėti nors vieno ašvienio kilmę, tai būtinai reikėtų 
kreiptis į geologijos ir paleantologijos mokslus, nes tik gamtos ištyrimas 
atskleis mūsų  pirmykščių laikų paslaptis. tiktai medžiagos labai mažai. 
kai tik kyla klausimas, kur pirmiausia pradėjo gyventi žmogus ir visa, kas 
gyva žemėje, tai mes, be abejonės, žvelgiame į aziją. nuo mažens esame 
įpratę aziją laikyti lopšiu visko, kas gyva, atėjusio į europą po ledynmečio. 
ir ašvienis turbūt iš ten atklydęs. Pagal kraniologiją, visi ašvieniai yra trijų 
tipų: plačiakakčiai, mažo ūgio, siaurakakčiai, aukšto ūgio ir vidutinio kaktos 
platumo. kur ir kada visi šitie tipai kilo, dar neištirta, nors pagal kai kuriuos 
duomenis galima spręsti: airių ašvienio veislė priskirtina prie plačiakakčių, 
žemo ūgio. kai kurie atrasti kojų kaulai duoda pagrindo spręsti, kad nemažas 
procentas prieštvaninių ašvienių skirtina prie storakojų veislės ir vidutinio 
ūgio – tai plačiakakčių veislė. Vienas iš seniausių prototipų vadinasi equus 
caballus asiaticus, antros eilės prototipas – vilepero ir žemaitiško ašvienio. Šis 
tipas yra svarbus kaip pavyzdys, kaip praeityje atrodė šios veislės arkliai, todėl 
reikia nurodyti kaip atrodė kaukolė.

equus caballus asiaticus kaukolės kaktos kaulai platūs, antakių ataugos 
ryškios, akiduobės didelės, nosies kaulai tiesūs, sudaro skliautus, iš viršaus 
priplotus, su bukais kampais susijungimo vietose su ašariniais kaulais, kurie 
labai įspausti. Šakos tarp žandikaulių sudaro smailų kampą su laisva dalim 
nosies kaulų, kandamieji lankainiai (kilpos) maži, kaukolės profilis tiesus su 
išsišovusiais antakių lankais. galva iš priekio trikertė, plačiu pagrindu. azijos 
naminis ašvienis, savisono nuomone, atvykęs europon davė veisles, tarp kurių: 
kirgiziška, baškiriška, Dono, estiška, suomiška ir lietuviška. nors profesorius 
neringas paleantologiškuose tyrinėjimuose aiškina apie buvusį prieštvaninį 
laukinį ašvienį visose Baltijos jūros pakrančių šalyse, jį vadino equus caballus 
germanitus, iš kurio galėjo kilti prūsiškoji ašvienio veislė. tačiau kunigaikštis 
urusovas, pritardamas prancūzų mokslininkui sansonui, atranda, kad iš 
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azijietiškos plačiakakčio ašvienio veislės kilo žemaitiškojo ašvienio ir estiško 
klepero veislė. kokiu būdu, kur, kada ir kokiomis sąlygomis turėjo vykti visi 
tie pasikeitimai, dabar negalima pasakyti. tiktai aišku, kad visų minėtų veislių 
prototipas kilo iš Vidurinės azijos, o atvyko europon pirmiausia su airiais, 
o vėliau – tarptautinio judėjimo metu. europoje ji turėjo išsigimti į visokias 
veisles pagal vietos klimato sąlygas ir bendrą žmonių gyvenimą, ir su tuo 
kiekvienas jau įgytas tipas, arba veislė, susigyveno. 

Paleontologiškieji tyrimai prie Dono, uralo pakalnėse ir kitur parodė, kad 
anksčiausiame (seniausiame) žmogaus gyvenime ašvienis eina su žmogumi 
ir bendrai dalinasi su juo persikėlimo gyvenimu. Šitas prijaukintas ašvienis, 
gali būti, atrado europoje giminišką, savą laukinį ašvienį, išėjusį anksčiau 
žmogaus iš vis labiau skurstančios azijos į šiltesnes ir turtingesnes augmenija 
europos šalis. 

Žemaitiško ašvienio kilmė 
 

Dabar pasakysiu keletą žodžių, kokiu būdu equus caballus asiaticus 
galėjo atvykti Baltijos jūros pakrantėn ir tapo šiandienišku mūsų žemaitišku 
ašvieniu. jau buvo sakyta, kad su atkeliaujančiu žmogum atėjo ir ašvienis. 
o kad nurodytume kelią, kuriuo atėjo, reikia pažvelgti į seniausią žmogaus 
praeitį. tibetas ir Himalajai (taip vadina azijos plotą) tikrai turėjo būti pirmo-
ji žmogaus gyvenimo vieta. iš čia žmonės keliavo dviem keliais vakaruosna, į 
šiaurę ir pietus. Pirmutinis turėjo eiti pro uralą, per laponiją iki skandinavi-
jos pusiasalio. Šituo keliu ėjo ir tautos, kurios vėliau vadintos hiperborėjais. 
skandinavų sagos daug pasako apie protėvių atvykimą iš rytų. antruoju ke-
liu keliavo tautos pietiniais kaspijos jūros krantais, apsigyvendamos plotuo-
se tarp Viduržemio ir mėlynųjų jūrų, vis eidamos vakaruosna. Šios tautos 
buvo vadinamos pelazgais, labai plačiai gyvenusios minėtuose pajūriuose iki 
Dnepro. Vėliau iš pelazgų išėjo lydai, mėzai, gėtai, dakai, o toliau – šiaurės 
link išsiskyrė tyragetai, maragetai, galonai ir budinai, iš kurių ir lietuvių tauta 
kilo. (narbut. ii) gelono-budinai gyveno ant kairiojo Dnepro upės kranto iki 
Dono, vis eidami šiaurės link ir atėjo iki Baltijos jūros, atsivesdami su savim 
ir ašvienį, jau seniai prijaukintą. Be ašvienio gyventi ir dangintis per kalnus ir 
balas nebuvo įmanoma. tačiau yra nuomonių, kad pirm gelono-budinų at-
vykimo jau gyventa lietuvių prie Baltijos. jie galėjo turėti jau prijaukintą savo 
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ašvienį, apie kurį sako neringas. ar šiaip ar taip jau tūkstančius metų prieš 
kristaus gimimą gyveno lietuvių tauta prie Baltijos ir žemaitiškai lietuviškas 
ašvienis drauge. 

Žemaitiškos veislės ašvienis

Išeina mūsų brolelis iš stainelės,
Išsiveda žirgelį rankoj:
Žirgužėli, juodbėrėli mano,
ar tu eisi su manim drauge?
aš papratęs su tavim eiti,
aš papratęs keluvį keliauti,
Per upes man tolimi keleliai 
Ir pagris juodieji purveliai.

Žemaitiškoji ašvienio veislė turi airiško smulkiojo šiaurinio ašvienio 
išvaizdą. Vidutinis jų ūgis 1 aršinas2 14 verškų, o kai kada iki 2 aršinų ir 2 
verškų užauga. 
    

Žemaitiškas ašvienis, kaip matome šiame paveikslėlyje, labai taikus, 
drūtas, tvirto sudėjimo. jis labai stiprus, kantrus, gaivingo temperamento, 
arba būdo, patogus ir ramus. kitados jisai buvo plačiai paplitęs Žemaitijos, 
lietuvos krašte ir kaimyniškoje Baltarusijoje, dabar gi galima tos veislės arklių 
rasti tik keliuose kauno gubernijos pavietuose, būtent: kauno, raseinių, 
telšių ir Šiaulių. Yra, rodos, ir kituose pavietuose, net ir kitose lietuvos gu-
bernijose, bet gaunami iš Žemaitijos. tai tas pats krėpis arkliukas, ant kurio 
drąsūs žemaičiai labai gražiai jodinėdavo be kelio landžiodami per miškus ir 
pelkes, labai karžygiškai gindami savo tėvynę nuo mantageidžių smurtautojų, 
livoniškųjų ir prūsiškųjų kryžiuočių, žuvėdų (švedų) ir nuo kitų priešų. 

Paveikslėlyje žirgas labai gražus ir originalus, naujausio laiko pagerin-
tos žemaitiškos veislės, jis geriau sudėtas, labiau išvystytos ir ryškios visos 
kūno dalys, jėga ir ūgis didesni, dėl to tapo naudingas ne tik ūkininkams, 
bet ir miesto gyventojams. nuo kitų šiaurės tipo ašvienių žemaitiškasis ypač 
skiriasi: nedidelė ir stora galva su plačia, visiškai tiesia kakta, o ne kumpa-
nosis. itin arabiško ašvienio žandai stori, akys iškeltos, gražios ir pilnos gai-
vumo, išminties ir energijos, ausys mažos, trumpos, smagiai sklaidomos. tai 

2 rusijos senasis ilgio matavimo vienetas, lietuvoje vartotas 1835–1920 m. aršiną sudaro 16 verškų 
arba 28 coliai (71,12 cm)
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nurodo gaivingą būdą šio ašvienio. trumpas ir storas kaklas gana aukštai 
iškeltas, o ypač eržilų kaklai, arba sprandai, labai nutunka, karčiai ilgi ir 
stangūs, mažumą riesti, kuokštas aukštas, plačiai ir visai gerai išvystytas, 
pėdkauliai sudėti labai pašliauniai, tai nemažai gelbsti žingsnio pailginimui, 
elastiškumui ir šankumui, taip pat pavalkų uždėjimui ir vikrumui laisvai ju-
dant. Plati, panaši į statinę ir gan gili krūtinė talpina sveikus plaučius, gerai 
išvystyti nugara ir šonai daro žemaitiškąjį ašvienį  tinkančiu jodinėjimui, tai 
ypatingas žirgo ženklas. strėngalis netrumpas, platus ir gražiai apvalus su 
gerai pastatyta stambia uodega, kojos neilgos ir netrumpos, nelabai storos, 
bet sausos ir tvirtos. Čiurnos trumpokos ir dailios, kanopos dailios, plačios, 
apvalios, bet tvirtos. kailis arba oda stangi taip pat kaip ir kleperų, gausiai 
apžėlusi tankiais ir ilgais plaukais, o vasarą trumpais ir dailiais. Šių ašvienių 
privalumai nuostabiausi. apskritai jie gero būdo. negalima rasti žemaitiško 
ašvienio kaprizingo, jis labai kantrus. Be didelių pastangų jis paveža sunkų 
krovinį. raseiniuose arklių parodoje žemaitiškas eržilas pavežė 220 pūdų pa-
prastu kaimišku keliu net 321 sieksnį. Dažniausiai  pasitaiko bėras, juodbėris, 
sartas, tamsiai sartas, nors kai kada pasitaiko šviesiai gelsvi, juodi, net širmi, 
balzganos kojos iš vidinės pusės, paskutinės ir pirmutinės, taip pat papilvė, 
kai kada karčiai ir uodega. maža, pakelta per vidurį su maža rievute, iš šonų 
truputį suspausta  su plačiomis, į šonus pasiduodančiomis šnervėmis nosis 
ir truputį atvėpta ne per stora apatinė lūpa – tai gražios žemaitukų veislės 
arklio galvos būdingi bruožai. Yra sakoma, kad rasti ir pažinti grynos veislės 
žemaituką arba estišką kleperą labai sunku. optimistai pasiryžę  kiekvieną 
geresnį mažo ūgio arkliuką pripažinti kaip tikrą žemaitišką ašvienį, pesimistai 
gi –  kiekvieną gerą ašvienį pasirengę pripažinti kaip bet kurios kitos veislės 
atstovą. net ir turintys priešingas nuomones sutaria dėl ašvienio matmenų, 
kaip pagrindo, ir išvaizdos, atitinkančios tą veislę, nes pagal tai galima nus-
tatyti kiekvienos veislės kilmę. kadangi gyvulio matmenys yra labai svarbūs, 
kunigaikštis urusovas išmatavo 119 kleperų, 98 žemaitiškos veislės ašvienius 
ir pateikė šių matmenų lentelę. 

aukštis kuokšte     nuo 131 iki 137 cm
Žemesnės vietos strėnose    nuo 126   iki  133 cm
_____    tarpe .....     nuo 130  iki  136 cm
Vid. strėnų aukštumas     nuo 129  iki 133 cm
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aukštis uodegos pradžioje    nuo 125  iki 131 cm
ilgis nuo peties sąnario iki sėdkaulio   nuo 137  iki 142,5 cm
krūtinės gilumas     nuo 58 iki 63,3 cm
krūtinės platumas iš priešakio   nuo 28,1 iki 36,6 cm
Platumas iš užpakalio už pėdkaulių   nuo 26  iki 36,5 cm
krūtinės ląstos ilgis     nuo 30 iki  34,8 cm
tarpšlaunių platumas     nuo 38  iki  47 cm
Platumas tarp sėdkaulių    nuo 22,6 iki 26,5 cm
strėnų ilgis      nuo 23,5 iki 33,1 cm
kojų aukštis      nuo 71,5 iki 78,6 cm
kelių storumas     nuo 24 iki 27 cm
storumas žemiau kelių    nuo 16 iki 18,1 cm
kaklo ilgis      nuo 64 iki 79,4 cm
ausies ilgis      nuo 14,5 iki 18 cm
ausies storis      nuo 13,5 iki 16 cm
tarpas tarp ausų     nuo 14,5 iki 17 cm
kaukolės matmenys     62–51–23 cm
Žandai       nuo 21,1 iki 23,5 cm
Šoksąnarių storumas     37,2 cm
tarpas tarp akiduobių     14,1 cm
kaktos platumas     21 cm
kaktos siaurumas     13 cm
tarpas tarp šnervių     nuo 12 iki 12,4 cm 
aplink juosmenį     nuo 170 iki 179,5 cm
 

Šie matavimo duomenys, be abejonės, įdomūs, geistina, kad ir toliau būtų 
matuojama. lietuviškas ašvienis Berlyno ūkininkystės institute vertinamas 
kaip ypatinga veislė. 

Pagal tikrus kizevaltero matavimus, pasirodo, kad visi vietinės rusiškos 
veislės arkliai turi trumpas čiurnas. mažesnis ar didesnis čiurnos kaulų (oste 
metacarpi) sutrumpėjimas reiškia, jog tai kleperas ar žemaitukas. Priešingai 
arabų ar anglų veislėms yra veislių, kurių šitas kaulas esti trumpiausias. 
ryškiau šie duomenys atsispindi lentelėje.
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arklių veislė
Didžiausias 
kaukolės ilgis

Proporcingas 
paskutinių 
kojų ilgis

anglų grynakraujis   200   117,7
arabų grynakraujis   214   117
estų kleperas     253,7   116,6
krymo tarpanas   260   115,8
Žemaitukas    268,3   115,2
 

iš kasmečių žinių, duodamų valstybės vyriausiajai arklių veisimo vyresny-
bei apie valstiečių arklių parodas, žinoma, sako P. Zalieskis, kad žemaitiškos 
veislės ašvieniai raseinių parodoje išsiskiria iš kitų vakarinių krašto apygardų 
ašvienių. Šitą išskirtinumą galima priskirti vien tik žemaitiškųjų ašvienių 
veislei, kurių veisimas dabar pereina į valstiečių rankas. Žemaitiškos veislės 
ašvieniai pagal jų gerąsias savybes – kantrumą ir ypatingą taikumą, tinkamumą 
žemės dirbimo darbams, patogiausi ir naudingiausi auginami kaimo ūkiuose, 
tuo labiau dėl savo gražumo jie pageidaujami metturgiuose. Ypač šitie ark-
liai perkami kaimyniškų rytų azijos provincijų gyventojų. Žinoma, kol buvo 
reikalingi didoko ūgio ašvieniai kariuomenei, taip pat žygūnams ar paštui 
vežioti, mažo ūgio žemaitiškos veislės ašvienis neturėjo didesnės vertės ir 
buvo auginamas tik žemdirbystės reikalams. Dabar gi – nutiesus geležinkelius, 
kad ir mažo ūgio reikalingi kariuomenei, o ypač skyrus dėmesį ūkiškam dar-
biniam ašvieniui, žemaitiškai veislei ateina visai kitas laikas.

kaip jau anksčiau sakiau, buvusi mada augalotų arklių. Palyginus su jais 
mažaūgis žemaitiškas ašvienis buvo visiškai paniekintas, daugelyje vietų jis 
visai išnyko ir dabar atsiranda tiktai kauno, raseinių, telšių ir Šiaulių pavie-
tuose. Valstiečių ašvienių parodos raseiniuose  atidarymas 1860 m. birželio 
25 d. pradeda žemaitiško ašvienio epochą, kai viešai ir atvirai tapo pripažintas, 
gavęs valstybės vyriausiosios arklių veisimo vyresnybės pagyrimą.  Valstiečiai 
ir visi šitos veislės mylėtojai atidžiau ėmėsi juos auginti, todėl, sako P. Zalies-
kis, kasmet pasirodo per parodas raseiniuose žemaitiškos veislės ašvieniai vis 
geresni, o darbiniai kitų veislių arkliai pamažu iš parodų nyksta. tai galima 
paaiškinti dar ir tuo, kad pagal savo vertę, kaip darbinis, žemaitiškas ašvienis 
yra malonus joti ir net apdovanotas greitumu, kaip pavyzdį galima paimti 
aną juodbėrį eržilą 1 aršino 14 verškų ūgio, kuris ašvienių parodos atidarymo 



53

lenktynėse raseiniuose 1860 m. pralenkė 14 arklių, tarp kurių buvo ypač geri 
ne žemaitiškos veislės žirgai. Valstybės vyriausioji arklių veisimo vyresnybė, 
norėdama nepavėluoti surengti žirgų lenktynes, nustatė tam tikrą tvarką. 
tačiau ano juodbėrio eržilo savininkas, nežinodamas apie šią nustatytą 
tvarką, atvyko į lenktynes raseiniuose. Įvyko derybos ir juodbėris žirgas vėl 
tapo nugalėtoju. Bet ypač stebina, kad 1864 m. jis bėgo su 2 aršinų 3 verškų 
žandarų kumele, pagarsėjusia savo komandoje greitumu ir  dviejų varstų  dis-
tancijoje pralenkė 2 arklius. Ūkininkas siūlė eržilą vežti sunkumus, bet dėl 
arklio senumo nebuvo leista. Įdomu, kaip jis būtų sunkumus traukęs? gal ne 
vienas iš mano skaitytojų tars, kam čia žemaitiška ašvienio veislė? Bet kokios 
veislės, kad tiktai arklys ir gana. Bet yra pagirti grynakraujai žirgai, kaip an-
tai: arabų, anglų, škotų, rusų ir t. t., už kuriuos brangiai mokama ir  bran-
giai kainuoja jų išlaikymas. tai kodėl gi neturėtų būti išlaikoma gryno kraujo 
žemaitiška ašvienio veislė, juolab kad šita veislė jau tūkstančius metų susigy-
venusi su lietuvių ir žemaičių tauta. Šitas stiprus ašvienis prie darbų nele-
pus. jam įprastas lietuvos klimatas ir to krašto pašaras. Šios veislės ašvieniai 
per amžius su lietuviais dirbdami ir vargą vargdami nusipelno paguodos ir 
priežiūros kaip naudingo gyvulio. 

Bremas, tardamas apie grynos veislės ašvienius, sako: „Paskui gryno kraujo 
veislę seka daug skaitlingesnės, pusėtinai grynos veislės.“ Visuotinė nuomonė 
garsina: be lenktynių nėra gryno kraujo veislių, be gryno kraujo veislės nėra 
pusėtinai grynos veislės, be pusėtinai grynos veislės nėra gerų ašvienių. Šita 
nuomonių eilė nereikalauja paaiškinimų. 

kaip galima išlaikyti ir pagerinti 
žemaitiško ašvienio veislę?

Šerk, tėveli, man žirgelį,
Šerk, senasis, juodbėrėlį.
kai nušersi, pabalnok,
kamanėlėms pažabok.
o kur josi, sūnaitėli,
Šį miglotą vakarėlį?
ar negaila žirgelių
Ir tymelio balnelių?
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anksčiau buvo nurodyti visi šitos veislės ašvienio privalumai: jo tvirtu-
mas, greitumas, gražumas ir t. t. tatai, kad ši ašvienio veislė visai naudinga 
ne tik ūkiškame gyvenime prie kaimiškų darbų, bet ir prie visokio gyveni-
mo visokiems darbams tinka, kur tiktai ašvienis gali būti reikalingas. tai vis 
aiškiai rodo lietuviškos – žemaitiškos veislės ašvienio išlaikymo ir pagerinimo 
reikalingumą. Pagaliau veislė pati už save kalba. kadangi ji per ilgus amžius 
išsilaikė su savo privalumais ir aiškiais savo veislės bruožais be jokios globos 
ir saugojimo. tai ir nurodo šitos veislės stamantrumą ir nuostabumą, o dėl to 
naudinga ir reikalinga ją išlaikyti. 

nepaisant viso to, randame duomenų, kad ši ašvienių veislė nyksta. reikia 
atkreipti dėmesį į tai, kokia nykimo priežastis ir kaip reikėtų apsaugoti šitą gerą 
veislę nuo išnykimo. Dabar žemaitiškoji ašvienio veislė atsiranda tiktai kauno, 
raseinių, telšių ir Šiaulių pavietuose, kituose gi lietuvos pavietuose retai pa-
sitaiko arba visai jau išnyko. kadangi ši veislė atsiranda tiktai žemaitiškuose 
pavietuose, todėl ir vadinasi žemaitiška veislė. tačiau senovės laikais ši veislė 
buvo auginama visoje lietuvoje ir senovės Prūsijoje. Pranešimas apie arklių 
veisimo būklę kauno gubernijoje (Pam. kn. kovensk. gub.  na 1876 g. str. 222) 
pasakyta: žemaitiškos veislės ašvienius augina ir laiko tiktai dvarininkai, pas 
valstiečius gi – ši veislė visai nyksta:

1. Dėl trūkumo kai kuriose vietose pašaro, nesant pievų ir ganyklų, kaip 
Zarasų paviete ir kitur. 
2. Dėl didelio reikalavimo ir išgabenimo užsienin.
3. Visų labiausiai vietinę ašvienių veislę naikina arkliavagystė, išplitusi 
visoje kauno gubernijoje, todėl vietos gyventojai arba visai nelaiko arklių 
bijodami vagysčių, arba stengiasi geriau parduoti užsienio perpirkėjams.
4. ankstyvas kumelaičių suleidimas su eržilais ir bloga jų priežiūra taip 
pat naikiną veislę.

1882 m. sąraše randame, kad kauno gubernijoje yra 330 212 arklių, iš 
kurių 224 509 priklausė ūkininkams ir 9 899 dvarininkams, be to, dar 7 504 
buvo miestų gyventojų nuosavybė. Vidutiniškai 1 kv. varste laikoma 9,2 arklio, 
didžiausias procentas nustatytas raseinių paviete – 10,3, telšių paviete – 10. 
kituose gi pavietuose šitie skaičiai buvo mažesni. Zarasų paviete pvz., 1 kv. 
varste laikoma 7,3 ašvienio. Palyginus su žmonių skaičiumi, kiekvienam 100 
žmonių raseinių paviete teko 30 ašvienių, o telšių – 27. nuo 1875 m. iki 
1882 m. arklių skaičius padidėjo raseinių paviete iki 6,9 proc., telšių paviete – 
iki 3,5 proc. tuo tarpu kai kituose pavietuose sumažėjo. kumelių procentas 
dvarininkų ir ūkininkų ūkiuose pasiliko tas pats. taip telšių paviete iš 100 
arklių iš viso arklių skaičiaus pas dvarininkus buvo 26,1 proc. kumelių, o pas 
ūkininkus – 26,7 proc., raseinių paviete 30,4 proc. pas dvarininkus, 32,0 proc. 
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pas ūkininkus. kumeliukų šituose abiejuose pavietuose buvo 36,4 proc., 32,2 
proc. pas dvarininkus ir 41,5 proc. ir 35,2 proc. pas ūkininkus. Šita apskaita 
buvo didžiausia visoje gubernijoje.

Pagal apskaitą, nuo 1875 m. kumeliukų ypač ūkininkų ūkiuose padaugėjo 
19,2 proc. telšių ir raseinių pavietuose ypač padaugėjo ašvienių. 

itin įdomus arklių ūgio sąrašas. Pateikta lentelė aiškiai rodo, kaip ėjo 
pirmyn metizacija. Žemaitiško ašvienio ūgis padidėjo, bet vis labiau nyko jo 
ypatingi privalumai.

100 darbinių ašvienių ūgis buvo

Pavie-
tai

nuo 1 aršino 
14 verškų

nuo 2 aršinų
ir aukštesni

Pas ūkininkus 
nuo 1 iki 14 

verškų

Pas dva-
rininkus 
nuo 1 iki

14 ver. 
ir aukštesni

miestuose 
1 aršino 

14 
verškų ir 
aukštesni

1875 
m.

1882 
m.

1875 
m.

1882
 m.

1875 
m.

1882 
m.

1875 
m.

1882 
m.

1875 
m.

1882 
m.

rasei-
nių

telšių

17
20

20,5
24,7

3
1,9

3,4
3,6

16,9
19,6

20,2
24,2

33,2
31,6

31,3
41,5

33,3
41,5

34,7
49,2

apskritai, pagal 1882 metų sąrašo duomenis, lietuviškas kraštas la-
bai panašus į Baltijos jūros pakrančių šalių, nors arklių veisimas jose geriau 
išvystytas.

1894 m. pasirodė naujas sąrašas, pagal kurį ašvienių skaičius siekė 44 624 
pas ūkininkus ir 18 963 pas dvarininkus. iš viso buvo surašyta 63 587 arkliai.

Ūkiškų kiemų buvo 19 810, be ašvienių – 1 891. Darbingo ūgio ašvienių 
suskaityta: 132 eržilai, 7 990 arklių ir 16 256 kumelės.

kumeliukų buvo daug – 20 241, t. y. apie 45 proc. visų ūkiškųjų ašvienių 
skaičiaus.

Pas dvarininkus buvo 18 963 ašvieniai, tai beveik trečdalis palyginus su 
ūkininkų ašvieniais. Dvarininkai turėjo 3 197, tai kiekvienam teko daugiau 
kaip po 5. tuo tarpu vienam ūkiui teko 2,5 ašvienio. tokį procentą reikia 
pripažinti dideliu.

telšių paviete buvo 44 826 ašvieniai, ūkiškųjų 32 390 ir dvarininkų 12 
436. Ūkiškųjų kiemų skaičius siekė 14 774, be arklių – 12,3 proc. Darbingo 
ūgio ašvienių pas ūkininkus buvo: eržilų – 157, arklių – 10 458, kumelių – 10 
378, kumeliukų – 11 377, tai vienu trečdaliu mažiau viso ašvienių kiekio pas 
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ūkininkus. Pas 2 894 dvarininkus buvo užrašyta 12 436 ašvieniai, tai daugiau 
kaip 4 ašvieniai kiekvienam. tuo tarpu, kai kiekvienam ūkininkui tenka po 2 
ašvienius. Pas dvarininkus yra 207 eržilai, 4 341 arklys, 3 707 kumelės ir 4 187 
kumeliukai. 

Kas lėmė ašvienio ūgį, parodyta šioje lentelėje procentais

Pavietai arklių 
savininkai

nuo 1 aršino 15 verškų 
iki 2 aršinų nuo 2 aršinų ir aukštesni

1882 m. 1894 m. 1882 m. 1894 m.

raseinių
telšių

dvarininkų
ūkininkų

dvarininkų
ūkininkų

2,732
4,776
2,349
4,941

2,774
4,549
1,813
3,478

721
325
699
276

1 064
892
907
616

Žinios apie ašvienių daugumą palyginus su atstumu tarp vietų ir gyvento-
jais, taip pat ir kiemų skaičių be arklių, pagal paskutinius du sąrašus, pateikta 
lentelėje.

Pavietai 1 varstui 100 
gyventojų

kiemų be
ašvienių proc.

1882 m. 1894 m. 1882 m. 1894 m. 1882 m. 1894 m.

raseinių
telšių

10,3
10

10
9,5

30
27

20
18,1

12
12,3

18,8
18,9

Peržiūrėję šiuos duomenis turime sulaikyti žemaitukų išnykimą. ašvienių 
skaičius sumažėjo, o be ašvienių kiemų skaičius padidėjo. jeigu prie 1894 m. 
ašvienių sąrašo skaičių pridėsime naujus duomenis, tai pamatysime, kad 
raseinių paviete per šitą trumpą laiką ašvienių dar sumažėjo 592. Per pasta-
ruosius 15 metų minėtame paviete sumažėjo 683, o telšių paviete 1 410.

jei šitokie skaičiai liūdnai atrodo, ypač Žemaitijos krašte, kur yra daug 
ko, kad žydėtų ašvieninkystė – puikios sąlygos ir domėjimasis ašvieninkyste, 
tai neatidėtinai reikia apsidairyti, ar paminėtos priežastys taip pavojingos, ar 
galima rasti kelią kaip pagerinti padėtį.

i. trūkstant pašaro ir ganyklų, sunku išlaikyti gyvulį. tačiau dvarininkai, 
turėdami daugiau žemės ir ganyklų, gali daugiau paruošti pašaro. geriau 
pašarą pagamina ir išlaiko jį, todėl ir matome, kaip jau sakyta, pas dvarininkus 
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žemaitiškos veislės ašvienius. jie gali pagerinti šitą veislę ir išauginti gryno 
kraujo veislę, jei tiktai pamiltų šitą veislę ir norėtų suprasti jos naudingumą. 
Ūkininkai, mažai turėdami žemės ir būdami tamsūs, menkai ką gali nuveikti 
šioje srityje, bet vikresnieji ir šviesesnieji ūkininkai sumano išlaikyti ne tiktai 
tiek, kiek jiems reikia, bet ir jaunų priaugina. ir taip, jei ūkininkas turi tiek 
žemės, kuriai apdirbti reikia dviejų ar trijų arklių, tai tokiame ūkyje visuomet 
galima išmaitinti trejetą ašvienių ir jei ne kasmet, tai pamečiui gali užauginti 
kumelį pardavimui. o šimtas ūkininkų užaugina šimtą kumeliukų. tai jau 
produktas, tik, žinoma, esant išmintingai užaugintai žemaitiškos veislės ašvai 
(kumelei) ir gerai užaugintam kumeliui.

kiek žinoma, lietuvos ūkininkai ne visai gerai moka pagaminti pašarą 
ašvieniams, kaip ir kitiems gyvuliams. nesakant, kad nemoka pagerinti pievų, 
kad daugiau šieno turėtų, bet ir tą patį surinktą prastose pievose dažnai suga-
dina. rodos, šienas kraunamas daržinėse po stogu, bet daržinėje ant žemės 
pakloję kiek šatrų, virbų ar šiaudų, deda ant jų šieną. rudenį nuo dažno 
lietaus žemė labai sudrėksta, ir po šieno. nuo žemės sudrėksta ir šienas, visas 
apatinis šienas suplėksta, tokiu būdu tampa blogu pašaru gyvuliams. taip lai-
komi yra šiaudai, virkščios ir pelai. nuo suplėkusio pašaro – šieno ir šiaudų 
ir t. t. ašvieniai suserga visokiomis ligomis. Ypač suserga pažandėmis, noslige, 
pradeda sopėti akis ir kitomis ligomis.

Pašarui laikyti reikėtų įrengti daržines ar pašiūres su grindimis taip, kad 
pašaras būtų kraunamas ne ant žemės, bet ant grindų, pakeltų nuo žemės bent 
per dvi tris pėdas, ir kad po grindiniu vėjas visuomet pravėdintų žemę ir grin-
dis, ant kurių guli pašaras. nuo sveiko pašaro bus sveiki gyvuliai ir duos sveiką 
ir gerą veislę. todėl būtinai reikia pasirūpinti pagaminti sveiko ir gero pašaro 
naminiams gyvuliams, taip pat ir šėrimo tvarka arklių ir kitų gyvulių rūpintis 
yra labai svarbus dalykas.

P. giedrius savo knygutėje „apie arklius“ duodamas šitokias taisykles, 
kaip laikyti suaugusius ašvienius darbui, sako: „jauną arklį iš lengvo prie darbo 
reikia pratinti. Penkergis arklys jau visiškai esti suaugęs ir turi darbą išturėti. 
Prie paprastų naminių darbų arkliui užteks abrako, sudėto iš dviejų gorčių 
avižų arba pusantro gorčiaus rugių su pamaišymu dešimties svarų kaponės 
(šječitos) ir pridėjimu dešimties svarų šieno. Darbe nebūdami arkliai gali apsi-
eiti dar su mažiau abrako. sunkiai gi dirbant reikia dauginti abrako. Paprastai 
arkliams šieno užmeta ir kaponės arba pelų užpila be jokio saiko ir tvarkos. 
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tokioje netvarkoje daug pašaro perniek nueina, ir arklys mažai naudos te-
turi. Paprastai berniukai su abraku daug pelų primaišo ir lovį priverčia. arklys 
pradeda skirstyti, dalį išverčia, dalį palieka neėdęs. tai geriau yra abrako ne 
po daug iš karto duoti, bet dažnai. Šieną gi svarais išsvarsčius užteks daug 
ilgiau be jokios iškados arkliui, nes tada arkliai viską suėda ir šieno nemina 
po kojų. Vasarą arkliai turi būti šeriami dobilų arba vikių šėku, kurį kasdien 
reikia pjauti ir paunksnėje (pasienyje) laikyti. Dobilų ir vikių šėkas, didelėmis 
kūgėmis ant saulės stovėdamas, labai greitai užkaista ir jau esti arkliams nes-
veikas. Pereinant nuo seno pašaro prie žaliojo, reikia pirmomis dienomis prie 
šėko sauso šieno pridėti, kol arkliai pripras. kitoniškai pasielgiant, ašvieniams 
viduriai gali išpūsti. tačiau ašvieniams sunkiai dirbant neužtenka vieno šėko, 
dar jiems reikia truputį abrako pridėti. Bulvės seniems ašvieniams geriau tin-
ka negu jauniems, nes jauniems pilvą pasilpnina. Dvylika svarų bulvių atstos 
du gorčius avižų ir prie to čia reikia daugiau duoti šieno negu prie abrako. 
Bulves reikia numazgoti, sukapoti ir su pelais sumaišyti. ašvieniui per daug 
bulvių duodant, galima jį užmušti, nes nuo jų pilvas išpus ir nudvės.

tvarka ašvienių šėrime yra didei svarbus dalykas. lovis visuomet turi būti 
iškuoptas. Vandens ašvienis turi gauti lig soties. arkliai turi būti šukuojami, 
nes tai labai jiems yra sveika ir nuo to jie tunka. tvartas turi būti aukštas, 
šviesus ir sausais šiaudais pakratytas, kad arkliams minkščiau būtų stovėti ir 
gulėti. Pagaliau geriau sausą dobilų ir vikių šieną karvėms ir avims sušerti, nes 
ašvieniams sveikesnis yra pievų šienas.“

Pašaras ašvieniams, pagal šias taisykles, geras, bet brangus ūkininkų 
gyvenime. Paprastai šeriant duoda pelų arba kaponės su avižomis ar su miltais 
ir pakarčiui šieno, kratinio su šiaudais ir kada nekada virkščių.

ar šiaip ar taip, vis tiek pagerinti pašarą ašvieniams ir kitiems gyvuliams 
reikia, o kad turėtum geresnio ir daugiau pašaro, reikia pagerinti dirvas ir 
pievas. tai negali pavykti be priežiūros ir laikymo daugiau ašvienių ir kitų 
gyvulių.

ii. reikalavimas lietuviškų ašvienių užsienin rodo žemaitiškos veislės 
išlaikymo naudingumą ir reikalingumą. jei užsieniečiai atvažiuoja pirkti 
lietuviškų, žemaitiškų ašvienių, tai jie lietuviams ir žemaičiams atveža pinigų. 
tiktai auginkit žemaitiškos veislės arklius ir duokit, nenaikinkite jos. 

jei vokiečiai, danai, prancūzai ir anglai mato iš taip toli šios veislės 
naudingumą ir gerumą, tai būtų didelis lietuvių ir žemaičių atkaklumas nema-
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tyti pas save gero daikto, o ir gėda būtų nesuprasti to ir nepasinaudoti. todėl 
tai turėtų būti paraginimas auginti ir išlaikyti šitos veislės ašvienius. kai kur 
esti taip, kad yra prekė, bet nėra kam ir kur parodyti. o kad atvažiuoja ieškoti 
ir pirkti, tai, broliai, tik auginkite žemaitiškus žirgelius (ašvienius) ir turėkit 
jų – visuomet galėsite parduoti. 

kunigas gagarinas, rašydamas apie ašvienių parodas, sako: „ašvienių 
parodose Vilniuje ir kitur visuomet mažai vietinių darbinių arklių, o ypač 
kumelių, dėl sienos artumo, kadangi geresni darbiniai vietiniai arkliai, o ypač 
kumelės parduodamos gana brangiai į užsienį. Šitoks geresnių ašvų į užsienį 
išgabenimas labai pragaištingas vietinei arklininkystei, tai aiškiai matyti paro-
dose. nesudėtingas reikalas išlaikyti savo šalyje geras kumeles, arba ašvas, o 
išlaikyti galima tiktai su premijų pagalba už geresnes kumeles, panaikinus 
premijas, duodamas už eržilus per parodas.“

Žemaitiškieji ašvieniai perkami ir parduodami per metturgius, kurių 
raseinių paviete 44, telšių paviete 29 per visus metus, vyksta kiekvieną 
mėnesį ir kiekvienam iš gyventojų to krašto žinomi. Per visus metturgius 
daugiausia atveda žemaitiškos veislės ašvienių, kai kada iki 500 galvų, ypač 
Židikų, skuodo, Pikelių, Šilelių apygardose. Dauguma pirkėjų – aplinkiniai 
gyventojai ir perpirkėjai žydai, siunčiantys savo prekes užsienin. Pastaruoju 
laiku pradėjo atsirasti pirkėjai žydai iš užsienio, būtent iš austrijos. Prekyba 
arkliais ganėtinai gyva dėl sienos ir Baltijos uostų artumo. iš viso parduodama 
užsienio pirkliams ašvienių už 378 557 rub. ir, žinoma, išvežami. Žemaitiškos 
veislės ašvieniai labai branginami belgų anglies kasyklose. kadangi darbams 
šachtose po žeme būtinai reikalingi nedideli arkliai. Dėl to jau seniai išgabenami 
užsienin lietuviškos – žemaitiškos veislės žirgai, tačiau toks eksportas nenaud-
ingas ir toks jų išvežimas turi būti uždraustas, kad tokiu būdu visa žemaitiška 
veislė neišnyktų. 

mažas arklys vadinamas „russian pony“, be mažo ūgio ir pigumo, kitokių 
privalumų neturi, bet sunkiems darbams šachtose po žeme reikalingas tvirtu-
mas, kantrumas ir ištvermė, tai dėl to užsieniečiai pamilo žemaitiško ašvienio 
veislę, už kurią brangiau ir moka.

iii. arkliavagystės išplitimas, tiesą sakant, yra šio krašto bjauri liga. Bet 
ir arkliavagiai juk nevagia vilkų miškuose, bet naudingus naminius gyvulius, 
žemaitiškos veislės ašvienius. kunigas urusovas sako, jog labai didelis nykimas 
veislės nuo arkliavagystės, kuri laikosi arčiau sienos, Baltijos uostų, nes tai ydai 
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klestėti yra palankios sąlygos. Daugybė arkliavagių, jų palaikytojų ir slėpėjų 
kaip tinklu apsupo abu pavietus – raseinių ir telšių. Čia darbuojasi gerai orga-
nizuotos vagių gaujos, pasižyminčios neišpasakytu smurtu. užtat ir gyventojai 
nesigaili sugauto arkliavagio, savo teismu nubaudžia. Pavogtas ašvienis tuoj 
parduodamas Prūsijon arba kuršan, o arkliavagiai iš ten parduo da sėbrams 
vogtus ašvienius. tokiu būdu smaugia ir naikina šitą gerą veislę ašvienio.

senovės laikais, pagal germanų teisę, sugautą arkliavagį bausdavo mir-
timi užmušdami akmenimis, pagal lenkų karaliaus kazimiero 1468 m. statutą, 
taip pat ir senovės lietuvoje, arkliavagius bausdavo pakorimu. Pagal rusiškus 
įstatymus, rašė „russkaja pravda“ ir „rakovskaja sudnaja gramota“, arkliava-
gius bausdavo užmušdami basliais. Pagal mūsų laikų įstatymus arkliavagius 
bausdavo ištrėmimu į areštantų vietas 2 metams. Vėliau šita bausmė tapo 
pakeista nuo 1 iki 2,5 metų kalėjimo, bet vėliau tą bausmę arkliavagiams pa-
didino atimant visas teises ir ištremiant į sibirą. tokiomis bausmėmis buvo 
baudžiami ir asmenys, kurie vertėsi vogtų arklių supirkimu ir perpardavimu.

nors nuo seniausių laikų arkliavagiai žiauriai baudžiami, bet ir mūsų 
laikais tų bjaurybių neglosto įstatymai, o ir tarp žmonių kaip pikta žolė 
neapkenčiami. ir vis tiek arkliavagystė labai išplitusi. reikia pasakyti, kad 
mūsų, lietuvių, tamsumas labai prisideda prie arkliavagystės platinimo lietu-
voje. Dėl šio tamsumo tampa žema gyventojų dorovė ir, rodosi, kad katalikai 
mokosi dešimtį Dievo įsakymų arba paliepimų tiktai dėl to, kad mokėtų at-
sakyti kunigui kalėdojant. o žydai mokosi tiktai dėl pasigyrimo, kad girdėkit, 
Dievas davė dešimt paliepimų per maižiešių, iš kurių septintasis paliepimas 
liepia nevogti, bet žydeliui žirgelis, kad ir vogtas nė kiek ne „tref “. jei nevagia, 
slepia vogtus, perka ir parduoda.

ar šiaip ar taip, nepadoru būtų visiems nusiminti ir nuleidus rankas pa-
siduoti vagims, kuriuos valstybės įstatymai baudžia kalėjimu ir ištrėmimu. 
negali nebūti visame krašte išmintingų ir dorų žmonių su teisingais princi-
pais, kurie negeistų arkliavagystės išnaikinimo. jei arkliavagiai organizavo 
slaptas gaujas, tai išmintingi ir dori to krašto gyventojai galėtų organizuoti 
atviras draugijas su valdžios leidimu arkliavagiams ieškoti ir gaudyti, kad sug-
autus atiduotų į teismo rankas. todėl globa arkliavagiams ir jų gaujoms neturi 
būti teikiama. Dangaus šviesos!

iV. kaip jau anksčiau sakyta, kad ankstyvas kumelaičių su eržilais suleidi-
mas taip pat naikina žemaitiškų ašvienių veislę. Yra žinoma, kad silpnos ašvos, 



61

arba kumelės, gimdo išgamas arba niekam tikusius kumeliukus. kas dar 
blogesnio, tai išsikerojusi klaidinga ir paika nuomonė tarp ūkininkų. jei ašva 
veda arkliuką, tai gerai, bet jei kumelaitę, tai ūkininkas laiko kaip nepasisekimą 
arba nelaimę gyvenime, kadangi arkliuką greičiau parduoda ir didesnę naudą 
gauna. todėl kumelaitės beveik visai paniekintos, jos paskirtos sunkiausiems 
darbams, be to, dar ir blogai prižiūrimos ir be doro pašaro. jos pirmą žiemą 
pradeda džiūti nuo blogos priežiūros ir pašaro, o antrą žiemą – tai 20 mėnesių 
po gimimo jau esti kinkoma vežiman poroje ir po vieną. suprantama, kad 
labai sunku kumelaitei gerai išsivystyti arba gerai suaugti, kaip reikia būti svei-
kai ir tvirtai ašvai. Žinoma, kad ašva nuskurdusi, džiūstanti negali gimdyti 
gerą ir derlingą kumelį. o tai, kad beveik visame krašte tokios nuomonės ir 
taip elgiamasi su kumelaitėmis ir ašvomis, tai tokiu būdu ir visa veislė puola. 
Didžiausia veislės nykimo priežastis – tai nedoras ūkininkų su ašvomis pasiel-
gimas. Ūkininkai niekuomet nesirūpina naminiais gyvuliais, kaip ir ašvomis, 
kai jos sunkios būklės, neužtektinai pašeria ir ne laiku pagirdo, greitas vaiky-
mas važinėjant ar jojant, mušimas per galvą, pilvą, smarkus baudimas atsiliepia 
ašvos vaisiui, todėl kumeliukas dar negimęs užskursta ir nukenčia veislė. Blo-
gas elgesys su gyvuliais atsiliepia jų sveikatai ir veislingumui. mūsų žmonės 
labai prastai supranta gyvulio esybę, būtent ašvienis turi neišpasakytų jėgų, o 
jausmų jokių, ypač doroviškų. Dažnai dėl mažiausio gyvulio nepaklusnumo 
arba negalėjimo pavežti blogu keliu didelį sunkumą žmogus užpuola mušti 
ašvienį kuo pagavęs: botagu, karbočiu, pagaliu, nepaisydamas kur pakliūva – 
per galvą, šonus, pilvą ir t. t. Per daug jauno ašvienio spaudimas prie sunkių 
darbų, ilgą laiką pakinktuose be poilsio, be pašaro ir pagirdymo laiku, 
neprižiūrėjimas ir neapvalymas ganyklose ir tvartuose. Šitokie nežmoniški 
pasielgimai labai vergišku būdu kenkia ašvienio išsivystymui ir būdui. tokie 
ašvieniai, būdami tokioje vergovėje ir nuolat baudžiami, kumelė ar eržilas, ne-
gali duoti stipraus veislinio prieauglio, o duoda silpną ir nykstantį.

išmintingas ir doras pasielgimas su gyvuliais gerai atsiliepia gyvulių svei-
katai, ūgiui ir būdui. gerose sąlygose namie užaugintas ir mylimas ašvienis 
tampa tikru ūkininko draugu ir darbininku. todėl naudoti darbui jauną 
ašvienį galima tiktai trieigį, kai jau gerokai suaugo, o jaunas kumeles suleisti 
su eržilais tiktai ketvirtais metais, dvieiges kumelaites laikyti skyrium nuo 
eržilų, kad per anksti neapsikumeliuotų. 

taigi žemaitiškai lietuviškos veislės pagerinimui neatidėtinai reiktų, pagal 
išsakytą nuomonę, naudotis tokiomis taisyklėmis visur ir visada:
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1. kad smarkus ir nežmoniškas pasielgimas su gyvuliais labai bjaurus ir 
peiktinas.

2. Paskirti baudą už apsunkinimą ašvienių per sunkiais vežimais nei 
leidžia jėgos, už nereikalingą žudymą, už gyvulio mušimą vėzdu ar kuo kitu, 
už kinkymą ašvienio į sunkius vežimus, ilgą vaikymą ir t. t. 

Šitokie nurodymai galėtų padėti pagerinti ašvienio žemaitišką veislę, kuri 
ne tik vietiniams ūkininkams labai reikalinga ir naudinga. kartais skaudu ma-
tyti, kai žmogus pririša vargingą ašvienį drangoje atvirame ore arba žiemą pal-
ieka gatvėje speige be užuovėjos, priedangos, žinoma, nušalęs gyvulys speige 
vėjų gairinamas dreba ir raitosi pakinkte, o žmogus žiūri į gyvulį ir nemato, ir 
nenumano, kad gyvulys labai kenčia. Dažnai įgėręs nenori ir matyti gyvulio 
kančios, pradeda čaižyti botagu be reikalo ir vyti jį.

jei kas turi gyvulį, galėtų turėti ir apdangalą arba gūnią ašvieniui pridengti 
drangoje ir speige, o apsistodamas, palikti užuovėjoje.

jei kas myli ašvienį, ypač jaunus kumelius, nemuša pašerdamas, nebaudžia, 
o paglosto, tai gyvuliai prijunksta prie žmogaus ir iš tolo pažįsta savo mylėtoją, 
o savo džiaugsmą išreiškia ramiu žvengimu.

kaip P. Zalieskis teigė, kad pagerinimas žemaitiškos veislės ašvienio gali 
pavykti tiktai suleidus šitokios veislės kumeles su arabų veislės eržilais, jei 
tiktai jie gryno arabiškos veislės kraujo, bet tai labai brangiai kainuotų, todėl 
negalima. tačiau dabar padėtis arklininkystėje tokia, kad metizacijos arba 
kryžminimo keliu pagerinti veislės negalima, nes tai veda prie veislės naiki-
nimo, kadangi užtenka vieno lašo netinkamos veislės kraujo, kad išnaikintų 
per amžius išsigryninusią veislę. geriausia būtų pažinti ir laikyti tikro kraujo 
žemaitiškos veislės kumeles ir eržilus, kad jų prieauglis galėtų būti grynos 
veislės, kaip daroma suomijoj ir kitur. suomijoj yra draugija „Hippos“, kuri 
rūpinasi arklių auginimo priežiūra pas ūkininkus ir draudžia metizaciją, 
tokiu būdu išsaugodama gerą suomišką ašvienio veislę, kuri yra giminaitė 
žemaitiškos veislės plačiakakčiui. Šitoks būdas, be abejonės, labai padėtų 
žemaitiško ašvienio veislės gerinimui. 

Visame lietuviškame krašte ūkininkų ašvieniai ištisus metus dirba 
kaimiškus darbus, o tiktai šaltuoju metų laiku ašvieniais vežami ūkio produk-
tai į turgavietes. rodos, kai kuriose vietose ūkininkai kitados parsisam-
dydavo vežti prekes mintaujon, rygon, Vilniun, klaipėdon ir t. t., bet, at-
siradus geležinkeliams, dabar tą darbą atlieka traukiniai. Šečiaus ūkininkai, 
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gyvendami kaimynystėje su geležinkeliais, laisvu laiku samdosi geležinkeliui 
atvežti malkų, akmenų ir t. t.

Vidutinis žemaitiškasis ašvienis įstengia iki 30 varstų vienas pakinkytas 
patraukti nuo 25 iki 35 pūdų.

geresnės būklės ašvieniai esti vasarą ir rudenį, o blogesnės – žiemą ir 
pavasarį, kada dauguma ūkininkų pritrūksta pašaro.

ašvienių ligos

lietuvoje, kaip ir visur, kai kada kyla užkrečiamos ašvienių ligos, kaip an-
tai: sibiro votis, karbunkulas, nosligė, arba snarglys (plautis). Čia yra vietinės 
ašvienių ligos, kaip antai: telšių paviete ašvienių žlibumas, būtent nuo pelkių 
garų, Šiaulių paviete, kaip ir visame krašte, dažnai pastebimas kaltūnas, pelės, 
plaučių uždegimas ir dusulys dėl blogos ašvienio priežiūros. Ūkininkų ašvieniai 
neretai suserga niežais arba suskiu dėl blogo pašaro ir nevalyvų ašvienio lai-
kymo sąlygų, jei jie stovi šlapiame tvarte be pakrato, niekada nešukuojami.

P. giedrius savo knygelėje „apie arklius“ nurodo gan ilgą, atsitinkančių 
ašvieniui ligų sąrašą, jų atpažinimą ir gydymą. mes, nebūdami gyvulių gy-
dytojai, negalime pasakyti, ar P. giedriaus patarimai geri, ar blogi, todėl nek-
artojame jų čia, tačiau lai kiekvienas, turintis sergantį gyvulį, kreipiasi į tikrą 
gyvulių gydytoją arba naudojasi P. giedriaus knygute.
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Žemaitiško – lietuviško ašvienio nusidavimai

aš turėjau brolužėlį,
Mažą, nedidelį,
Nes jis mažas, nedidelis
Didis puikorėlis.
Jis turėjo bėrą žirgą
Pas tėvą augintą,
Vienu plienu padkavotą,
Sidabru žebutą.
kad jis jojo per laukelį,
Laukelis mirgėjo,
kur užmynė akmenėlį,
Ugnužė žėrėjo.   
                            (nesselman 64)

Ši daina aiškiai pasako, kad žirgai lietuvoje ir Žemaitijoje jau gilioj senovėj 
buvo namie auginami, mylimi ir puošiami, ypač jaunuomenės. iš dainos ma-
tome, kad jaunimas mėgo žirgais puikuotis ir girtis. Daug yra dainų, kuriose 
apdainuojamas žirgas, žirgelis, kuriuo didžiuojamasi, juo jojama pas mergelę, 
karan ir t. t., tai bernelio paroda.

seniausios žinios apie lietuvą ir Žemaitiją yra neaiškios, o ypač apie atski-
ras lietuviškas tautas ir žemes, kad beveik negalima išgvildenti.

kiek žinoma iš senovės laikų, kad lietuviai, jotvingiai, arba jadzygai, ta-
cito laikais buvo žinomi kaip geriausi jojikai arba kaip raiti kareiviai ir šauliai 
iš kilpinio, tai aiškiai rodo, kad lietuvių viengenčiai jotvingiai, kaip geri joji-
kai, turėjo būti geri ašvienių augintojai. jie gyveno balotose vietose, pagiriais 
vadinamose, ten be arklių išbristi balas ūke nebuvo galima kaip ir lietuvoje.

seniausių laikų šaltiniuose randame liudijimų, kad senovės lietuviai ark-
lius laikė ypatingoje pagarboje, kadangi jie buvo naudingi ne tik žemdirbystėje 
ir karo reikalams, bet ir ašvos buvo naudingos dėl pieno ūkyje. todėl ašvienis 
buvo laikomas kaip palaimintas ir dievams meilus gyvulys. Yra žinoma, kad 
senovės lietuviai kumelių, arba ašvų, pieną valgydavo kaip ir karvių pieną. 

nuo laikų, kai tiktai žinios apie lietuviškas tautas praneša apie jas kaip 
apie ūkininkus, besidarbuojančius žemdirbystėje ir beauginančius nami nius 
gyvulius, o tarp jų ir arklius, kurie gelbsti žmogui darbuose ir karuose su 
užpuolikais.
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Visas Baltijos pajūrio kraštas nuo Vyslos iki nemuno nuo iV a. iki Xi a. 
atrodė kaip savitarpio vaidų tarp vietos giminių imtynėse už gyvastį ir ge-
resnes vietas arena. lietuvių krivis krivaitis turėjo daug panašumo su Pontifex 
maximus. Ąžuolų giraitėse vyko politinis gyvenimas ir kūrėsi nauja tvarka, 
persunkta senovės padavimais, prisirišimu prie senovės pelazgų dievų. 

Dešimtame amžiuje čia prasideda aukso amžius, suklesti materialinės ir 
dvasinės vertybės lietuvos krašte. savitarpio karai nuslopsta, jūrų plėšikai vi-
kingai nurimsta, ir karingi žuvėdai pradeda pirkti lietuvos ūkio produktus.

užsimezgė prekyba, kuri daug gero atnešė valstybės plėtrai ir stiprėjimui. 
gyventojų padaugėjo, ir šalis žengė švietimo ir civilizacijos keliu. Ėmė keis-
tis valstybės valdymas. lietuvą žmonės valdė pasaulietiškai, žyniškai, tai 
buvo tikrai teokratinis valdymas. krikščioniškoje europoje lietuva viena liko 
stabmeldiška, tiktai prekyba palaikė ryšį su ja. Šitokia padėtis negalėjo neat-
kreipti dėmesio, tad lietuvon buvo siunčiami misionieriai, o paskui Žemaitija 
tampa karo veiksmų teatru tarp teutoniškųjų kryžiuočių ir lietuvių. 

moravijos kunigaikštis konradas, norėdamas lietuvius nubausti, pasikvietė 
teutonų ordiną. teutonai, kaip žinoma, turėjo karinę jojikų aprangą, o pagal 
aprašymus, jų žirgai buvę geriausi. kryžiuočiai atsivedė gausius būrius iš rytų 
šalies gryno kraujo arabiškų arklių. jei mes atkreipsime dėmesį į tą laikiną 
rytų šalyse ašvieninkystės žydėjimą, tai beveik būsime tikri, kad vokiečių ka-
reiviai buvo iš sirijos ir Palestinos su gryno kraujo arabiškais žirgais, kokių 
vėliau, regis, buvo dauguma. Čia reikia nurodyti, kad kareiviškai tarnystei 
imdavo tiktai eržilus, nes kumelės nebuvo parduodamos, o gražūs eržilai jų 
tėvynėje Xii a. nebuvo kastruojami.

kai kur teutonams pasisekė nukariauti lietuvių tautos ir prūsų žemes, tada 
atėjo eilė Žemaitijai.

mindaugas, norėdamas apsaugoti ramų viešpatavimą suvienytoje lietu-
voje ir apsidrausti nuo stiprių kaimynų, galicijos kunigaikščio, kardininkų ir 
teutonų, veidmainingai priėmė krikščionybę 1251 m. ir pasiskubino susiderėti 
su kryžiuočiais, kuriems ir užleido didoką Žemaitijos dalį – dabartinius 
raseinių ir telšių pavietus. Šitą susitarimą patvirtino popiežius inocentas iV 
1253 m. rugpjūčio 21 d. atsiųsdamas mindaugui karališką vainiką ir titulą. 
teutonai karštai ėmėsi skleisti savo kultūrą ir beveik 200 metų viešpatavo 
šitame krašte. jiems buvo labai reikalingi kariški žirgai, todėl kareiviai turėjo 
atkreipti dėmesį į vietinę ašvieninkystę, ir atradę Žemaitijoje gražią arklių 
veislę, pagarsėjusią karuose, kryžiuočiai ėmėsi gerinti ją. tuo laiku buvo 
dažnai suleidžiamos žemaitiškos ašvos su patogiu arabų eržilu. nepasisekė 
jiems atnaujinti vietoje arabišką veislę ir po ilgos prieauglių eilės turėjo pereiti 
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nuo sukeitimo, arba sukryžminimo, žemaitiškos veislės su arabiška prie pa-
prasto vietinių suleidimo, kaip vėliau darydavo ir dabar daro veislių išvedėjai. 

Pertvarkydami užkariautąjį kraštą jie veikė ugnimi ir kardu ten, kur reikėjo 
platinti tikėjimą. Žemaičiai greit suprato gerąsias arabiškų žirgų ypatybes, bet 
nematė tų ypatybių tikėjime, todėl pakliūdavo į žvėrišką ir smarkų teismą. sav-
itarpio grumtynės tęsėsi beveik 200 metų ir liovėsi 1410 m. po pergalės ties 
Žalgiriu. Per ilgą laiką Žemaitija daug iškentėjo nuo nuolatinių teutonų kariškių 
pasivaikščiojimų, rengiamų visokių aukštų svečių garbei. Žemaičiai nelaukė 
vokiečių užtarimo ir visuomet išreikšdavo priešiškumą. tuo pasinaudojo Vytau-
tas, paskelbdamas karą savo „draugams“ kryžeiviams, bet greit su jais suderėjo 
ir 1409 m. buvo nusiųsti Žemaitijon lietuviški, lenkiški ir vokiški pulkai.

ir tiktai 1411 metais, po karo ties Žalgiriu (griunvaldu), Žemaitija galėjo 
nusikratyti vokiečių valdymą, vėl tapo laisva ir padalinta į 12 valsčių, arba 
pavietų, kuriuos prižiūrėjo tėvūnai (senoliai). 

iš šitos trumpos istorinės apžvalgos matyti, kaip ilgai viešpatavo teutonai 
šiandieninių raseinių ir telšių pavietų ribose, ir kaip nuolat būdavo mūšiai 
per visą tą laiką. nieko gero neliko šitame krašte be ašvienio, taip įsigalėjusio, 
kad lig šiol jis yra tik šitame krašte. tokiu būdu išsigrynino žemaitiškojo 
ašvienio veislė, kuri jau seniai buvo ne tik Žemaitijoje, bet ir visoje lietuvoje. 
kad įsitvirtintų geri gryno kraujo privalumai, užtenka 4–8 kartų, tai, žinoma, 
priklauso nuo individo stiprumo, su kuriuo suleidžiama.

eržilų kryžiuočiai turėjo tikrai ne mažiau nei buvo vietinių kumelių, ku-
rios buvo gryniausio kraujo. suleidimas buvo atliekamas supratingai, kadan-
gi jiems reikėjo atnaujinti kavaleriją. 1413 m. jogaila ir Vytautas nukeliavo 
Žemaitijon, išnaikino šventoves, iškirto šventas giraites, užgesino šventą ugnį 
ir pakrikštijo žemaičius. kitais metais mirė paskutinis krivis krivaitis – vyriau-
sias žynys gintautas. Pradėta steigti krikščioniškas šventyklas. tuo laiku tapo 
nurodyti likusių pas teutonus žemaitiškų ašvienių nuostabūs privalumai.

teutonai žemaičių kraštą valdė apie 200 metų ir išvyko iš jos ant 
žemaitiškų žirgų raiti. nuo 1423 m. iki 1616 m. tai teutonų kareiviai, tai li-
vonijos vokiečiai stengėsi įlįsti Žemaitijon, kuriai beveik po to Žygimantas i 
davė ypatingas teises, ir lietuviškąjį statutą, kiek žinoma, pasisekė įvesti tiktai 
po 40 metų, susivienijus lietuvai su lenkija.

XVii amžiuje Žemaitija vėl tapo naujų mūšių arena. atsibastė žuvėdai 
(švedai) ir to amžiaus pabaigoje, ir beveik visą kitą amžių buvo sunkiai 
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kankinama: badai, maras, gyvulių kritimai ir kitos nelaimės buvo beveik nuo-
latiniai reiškiniai. tuo metu žemaičių būdas sutvirtėjo ir užsigrūdino.

1795 m. Žemaitija buvo prijungta prie rusijos ir prie Vilniaus guberni-
jos. mažumą atsikvėpė lengviau, sako, kunigaikštis urusovas, kadangi ir čia 
neapsiėjo be karo. 1812 m. raseinių pavietas buvo centru karo veiksmų tarp 
dalių atsitraukusios napoleono ir Vilginšteino bei Dibičo kariuomenės.

iš tos trumpos minėtų vietų istorijos matyti, kaip kilo ir išsivystė 
žemaitiškoji ašvienio veislė, kokią vertę ji turėjo karo reikaluose ir kokiu būdu 
žemaitis įprato branginti ir lepinti savo mylimą draugą su juo besidalindamas 
per daug amžių visomis gyvenimo sunkenybėmis.

atsidūręs ant neries ir nemuno krantų lietuvos atgimimo apyaušriu 
lietuviškos veislės ašvienis turėjo mažumą pasikeisti prisitaikydamas prie 
naujų reikalavimų ir sąlygų. Paskui buvo sukryžmintas su grynakrauju arabų 
veislės arkliu. neveltui senovės lietuvos simbolyje – herbe – žirgas ir žmogus. 
tai žmogus ant žirgo su kardu rankoje. tai aiškiai reiškia, kad tarp lietuvių 
nuo seniausių laikų žirgas buvo gerbiamas ir namie auginamas tautos pagal-
bai. jo likimas buvo toks pat kaip estiško klepero.

Šitos dvi veislės kilusios iš vieno prototipo equus caballus asiaticus, kilu-
sio iš airių plačiakakčio. tačiau žemaitiškoji veislė patyrė taikesnę metizaciją 
nei kleperas, kadangi Žemaitijoj ganėtinai buvo kryžiuočių eržilų.

kai kurie hipologai teigia, kad žemaitiškoji veislė kilusi iš totorių arklių, 
kuriuos gediminas parsivedęs lietuvon nukariavus totorių ordą, bet toks 
teiginys turi menką pagrindą ir gali būti paneigtas daugeliu įrodymų.

„aš nežinau, kaip gali mane įtikinti šitie ponai“, – sako kunigaikštis 
urusovas, – bet aš jokiu būdu negaliu pritarti jų hipotezei. Pirma, gediminas 
negalėjo parsivesti tiek daug eržilų, kiek būtų reikėję, kad padarytų įtaką. an-
tra, nesukultūrintas totoriškas arklys negalėjo būti stiprus perduoti savo pri-
valumus prieaugliui. trečia, kaip matome iš tautiškų dainų (kariška senovės 
lietuvių daina), kad senovės lietuva dar prieš gediminą turėjo gražią arklių 
veislę. ketvirta, kaip jau anksčiau sakyta, yra duomenų, kad pirmoje XV 
amžiaus pusėje jogaila ir Vytautas rado Žemaitijoj gražius arklius, likusius po 
teutonų, tai rodo arabiškų eržilų įtaką vietinei veislei. tuo tarpu niekas nenu-
rodo totoriškų arklių įtakos ir galiausiai, jei totorių arklys ir buvo dalininku 
gerinant žemaitišką veislę, tai sukeitimas su arabiška, tobulesnio kraujo, turėjo 
didesnės įtakos. Dar turiu pridėti, kad vietos gyventojai, taip labai branginan-
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tys savo ašvienį, niekuomet nebūtų suleidę savo kumelių su negražiais sunk-
iagalviais arkliais nekenčiamųjų totorių. totorių arkliai pripratę prie pašėlusio 
klajoklinio gyvenimo ir neprisitaikę prie miškingos šalies sąlygų. tokiomis 
sąlygomis totorių arklys turėjo pats išsigimti būdamas nesukultūrintas, o apie 
jo pagerinimą negali būti ir kalbos.“

kad gediminas parsivedė arklius, tai neabejotina, bet arklius atvesdavo 
visuomet nugalėtojo būrin, aišku, kad šito vieno įrodymo dar negana, kad 
patikėtum, jog totorių arklys padarė įtakos vietiniams, o kiekviena kita veislė 
nepatyrė pakitimų. 

galiausiai, kodėl gi nemanyti, kad gediminas neatėmė geresnių arabiškų 
arklių (tikriau sakant persiškų), kurių ganėtinai turėjo totoriai belaisviai. Vie-
noje senovės kariškoje dainoje sakoma, kad anie arkliai buvę „pilkos spalvos, 
o šitas plaukas visai svetimas svetimos mongolų arklių veislės.“

tikriausiai, kad totorių arkliai nugalėtojų buvo naudojami darbui, kadan-
gi iš kronikų galima sužinoti, kad gediminas, kęstutis, algirdas ir jo sūnūs 
pasižymėjo ypatinga meile arkliams. iš to galime spręsti, kad jiems buvo 
žinoma įtaka, kuri pasireiškė airių – suomių veislėje po sukeitimo su totorių 
arkliais.

iš to paties metraščio žinoma, kad lietuviškas žirgas lengvosios kavalerijos 
eilėse dalyvavo nesuskaitomuose karo žygiuose, pabuvojo kai kuriose riuriko 
giminės apygardose, dalyvavo garsiomis pergalėmis pasibaigusiuose kulikovo 
(1380 m.) ir Žalgirio (griunvaldo 1410 m.) mūšiuose.

tuo laiku lietuviško ašvienio vaidmuo pradėjo keistis ir pamažu iš kariško 
žirgo tapo artoju. jo garbė pradėjo gesti, jį mažiau pradėjo branginti, ypač nuo 
to laiko, kai lietuva susivienijo su lenkija, kai prie atviros lietuvos sienos 
pradėjo stovėti lenkų kavalerija. tuo metu lenkų kavalerija naudojosi didelio 
ūgio užsienietiškais arkliais, o mažo ūgio žemaitiškasis ašvienis pradėjo trauk-
tis šiaurėn ir tokiu būdu išliko tiktai minėtuose pavietuose. tuo laiku viešpatavo 
mada – kas iš užsienio, tas gražus ir geras, kiekvieną lietuvišką daiktą laikydavo 
blogu ir pagonišku. tokia buvo tų laikų lenkiška politika – sulenkinti lietuvių 
tautą. todėl ir lietuviškas – žemaitiškas žirgelis tapo nupeiktas ir paniekintas. 
jis išliko tik kaimiškame ūkyje kaip tikras ir atsidavęs artojo draugas. jis traukė 
arklą iki 1860 metų, tai iki vietos arklių parodos raseiniuose. rodos, tąsyk 
parodė save žemaitiškasis žirgelis, kad jis dar gyvas su visomis savo galiomis 
ir savybėmis, bet jau benykstąs labai jau susiaurintose Žemaitijos ribose. Prie 
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lietuviško ašvienio išnykimo prisidėjo ir lietuviškų gubernijų artumas, nes dėl 
nuolat įliejamo svetimo kraujo išnyko žymiai anksčiau. Prekybos keliai vedė 
iš vienos pusės per lydą ir rovną Volynėn, o iš kitos – per smorgonę, minską, 
Borisovą į oršą ir smolenską. Šitais keliais eidavo visi ašvienių būriai, kuriais 
prekyba vyko tuo laiku beveik išimtinai žydų rankose.

tokiu būdu be jokio tikslo prasidėjo sukeitimas be jokios sistemos. 
Žemaitiškas ašvienis užsiliko tolimame šiaurės vakariniame lietuvos krašte, 
kuriame dabar vis labiau platinasi svetimas (prastų svetimų arklių) kraujas. 
kas darėsi seniau be iš anksto apgalvoto plano, praėjusio amžiaus pradžioje 
tapo sistema. nuo to laiko žemaitukas ėmė nykti ir šitame mažame savo gy-
vavimo sklypelyje.

Pirmiausia kunigaikštis irenėjus oginskis pastebėjo pragaištingumą šitų 
margiausių sukeitimų. jis su didele meile pasiėmė šį sunkų darbą – išlaikyti 
senovišką gryną veislę. kunigaikštis dalino kaimuosna ūkininkams gry-
nos žemaitiškos veislės eržilus pasinaudoti veltui. Ypač rūpinosi racionalios 
priežiūros parinkimu. Drauge su kitais šalies dvarininkais jis rengė savo rieta-
vo dvare kasmetes parodas ir pasiekė pastebimų rezultatų. renginys vadinosi 
„rietavo arklys“, kurio garbė pasklido visame krašte nuo nemuno iki Balti-
jos jūros. Bet vieno žmogaus iniciatyvos neužtenka, čia reikalinga ir valdžios 
pagalba, o jos ir nebuvo.

1881 m. įsteigta raseinių draugija paraginimui auginti žemaitiškos veislės 
arklius. Pirmininku buvo išrinktas Bogdanas oginskis. Draugija rengė paro-
das ir suleidimo vietas. taip veikdami išsilaikė 9 metus. Po to ji savo veiklą 
išplėtė pagirdama ašvienio auginimą kinkymui ir darbui, pakeitė pavadinimą 
ir karštai ėmėsi metizacijos. Prisiaugino eržilų suleidimui ir tokiu keliu ketino 
pagerinti arklius. kai kalba eina apie metizaciją, kyla klausimas, kaip page-
rinti, kokią veislę pasirinkti? Vieni gyrė oldenburgo arklius, kiti belgiškuosius 
sunkumų vežėjus, treti ristūnus, bėgūnus ir t. t. kiekviena veislė turi savo 
privalumų. kunigaikščiai Bogdanas ir irenėjus oginskiai drauge su kitais kai-
mynais dvarininkais įkūrė rietave naują draugiją, tokią pat kaip raseiniuose, 
tik vadinosi rietavo draugija. 

rietavo apygarda yra kaip vietinės veislės išvedimo kultūros gruntas. 
Čia kiekvienas ūkininkas išauklėtas senovės padavimais. Bet ir ši draugija 
negalės atnešti naudos be tikros pašalpos. reikia, kad pati valdžia pripažintų 
reikalingumą išlaikyti gryną žemaitišką veislę, parodytų pavyzdį. Vyriausioji 



70

valstybės arklių veisimo valdyba išduoda pinigus ir medalius rietavo paro-
dai, juos duoda tik žemaitiškos veislės arkliams. kėdainiuose pirmininkauja 
Vilniaus žirgyno valdytojas ir pakraipa čia jau kitokia. Pirmininkas sako, jog 
nesą jokios žemaitiškos veislės ir nereikia pagyrimo ir t. t. Be sistemos ir laiku 
sudaryto plano šis darbas trukdosi, ir jei nebus apsaugota, tai, be abejonės, 
visai išnyks žemaitukas kaip išnyko daug kitų veislių.

rusų valdžia atkreipė dėmesį į šią veislę ir nuo 1860 metų kasmetėmis 
parodomis ir premijomis stengiasi pakelti šios veislės arklių auginimą ir 
pagerinimą.

1866 m. per arklių parodą raseiniuose buvo išdalintos septynios premijos 
nuo 40 iki 100 rublių. 

Pirmą premiją gavo valstiečio Barausko iš ariogalos 4 metų tamsiai sartas 
2 aršinų 3 verškų didumo eržilas.

antrą premiją gavo jono Petkevičiaus iš girkalnio valsčiaus 6 metų bėrai 
sartas 2 aršinų 2 verškų didumo žemaitiškos veislės eržilas.

trečią premiją gavo girkalnio parapijos valstiečio Dapkaus 4 metų 1 
aršino 14 verškų žemaičių veislės kaštanas eržilas.

ketvirtą premiją gavo valstiečio gribo iš girdiškės valsčiaus 4 metų bėras 
2 aršinų 1 verško žemaičių veislės eržilas.

Penktą premiją gavo valstiečio markeliūno 5 metų 2 aršinų didumo juo-
dai kaštaninis eržilas.

Šeštą premiją gavo valstiečio Povilaičio 4 metų sartas 2 aršinų didumo 
eržilas.

septintą premiją gavo valstiečio robiko 5 metų šėmas 2 aršinų 1 verško 
eržilas.

Dvylika gavo garbės raštus, 5 gavo sidabrinius ir trys alavo medalius.
sunkumų vežimo bandymai davė tokius rezultatus: 1) valstiečio Šyldos 

5 metų margas 1 aršino 14 verškų eržilas vežė 220 pūdų 321 sieksnį paprastu 
keliu; 2) valstiečio anreikaus 5 metų bėra 2 aršinų ir pusės verško didumo 
kumelė vežė 185 pūdus 275 sieksnius paprastu keliu; 3) valstiečio gribo 7 
metų 2 aršinų 1 verško bėras eržilas vežė 180 pūdų 262 sieksnius paprastu 
keliu; 4) valstiečio Bartoševičiaus 6 metų 2 aršinų 1 verško kumelė vežė 177 
pūdus 255 sieksnius.

telšių paviete 1899 m. buvo 4 žirgynai su 32 ašvomis: pas p. sakelį olkenų 
dvare, p. Parčevskį jakubavo dvare, pas grafą tiškevičių kretingos dvare ir pas 
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kunigaikštį Bogdaną oginskį rietave, pas p. eišerį gaurų dvare, p. lančevskį 
Blinstrubiškių dvare, pas p. gluševskį Žalvuose, pas p. liaugminą jucaičiuose, 
pas p. syco Budreikuose ir pas p. Zalieskį Pašakarnės dvare. tai grynakraujų 
žemaitiškos veislės arklių augyklos. Be šitų, yra ir kitos arklių augyklos: 
meištovičiaus Zarasų paviete, montvilos ukmergės paviete, Pliaterio Belmon-
to dvare, Zubovo Dubikynės dvare, pas tolstojų Paežeriuose, pas tiškevičių 
lentvaryje.

Vokietijoje ašvienio auginimu ir pagerinimu pradėjo rūpintis XViii 
amžiaus pradžioj. Prūsų karalius Frydrichas Vilhelmas i, norėdamas turėti 
gerų arklių savo reikalams, iškilmėms ir kariuomenei, 1732 m. Prūsų lietu-
voje, trakėnuose, įkūrė ašvienių augyklą. Paliepė išmintingai auginti ir pa-
gerinti seną prūsišką ašvienių veislę, kuri iki to laiko tiktai kaimo gyvenime 
buvo naudojama. rodos, Prūsų lietuvoje (mažoji lietuva, red. past.) ta arklių 
veislė ir dabar dar yra. trakėnų augykloje auginamos ir laikomos kumelės, 
arba ašvos, lietuviškos arba senos prūsiškos veislės, o kryžminamos su arabų 
ir anglų veislių eržilais. iš jų prieauglio per ilgą laiką išaugino veislę, vadinamą 
trakėnų, visai gerą visokiomis sąlygomis ir augalotą, kuri dabar vadinasi 
vokiška ašvienių veislė. Ponas saukė, rašydamas apie lietuvišką ašvienį, pris-
tato jį kaip valyvą ir visai tinkantį gyvulį ūkyje ir kare ir sako: „Žinau arklį lėtą, 
stiprų, kuris, pakinkytas vežiman, dažnai be poilsio 10 ar 13 mylių per vieną 
dieną laisvai nuveža pirmyn ir atgal.“ (Vaterland. archiv 1837 XVii P. 361)

raštuose randame tokius pasakymus „lietuvis su brizgilu rankose gimęs“. 
tasai pasakymas reiškė, kad lietuviai myli ašvienį ir nuo kūdikystės mėgsta 
ir moka joti. kitoje vietoje sakoma, kad „lietuviai yra gimę raiteliais, arba 
jojikais, kuriems arkliai iš senovės brangūs buvo“. arklių vagystės būdavo 
baudžiamos, kaip šiandien plėšimai. senais laikais už arkliavagystę buvo 
gėdingiausia bausmė – pakorimas. tulas senovės raštininkas pasakojo, kad 
dar 1571 m. tilžėje vienas arkliavagis buvo pakartas, apie tai miesto archyve 
yra protokolas.

„urbonas Vitrikaitis iš margaičių samaičiuose 1571 metų rugpjūčio 1 
dieną geruoju prisipažino, kad jis iš stanislovo Vitrikaičio iš katyčių, savo 
brolio sūnaus, pavogęs vieną arklį ir vieną jautį. Piktadarys vėliau, rugpjūčio 
4 dieną, geruoju teisme pakartojo ką sakęs, prisipažino nusikaltęs. Dėl to 
buvo nuteistas mirties bausme – tą pačią dieną pakartas.“ (vid. liet. ceitunga 
1897 n33)
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Vienas lietuviškas laiškas pasakoja atsitikimą apie lietuvišką žirgą: „tai 
buvo 1870 m., kai mūsų tilžės dragūnai prieš prancūzus traukė. anksti rytą 
visus sukvietė angelo pagarbinimui, o paskui į traukinį suvarė. taip jie gie-
dodami, vienas kitą padrąsindami į kovą, į mirtį važiavo. Vienam žirgui ar 
negerai pasidarė, ar traukinys per lėtai važiavo, nes susipurtęs striktelėjo – ir 
per laukus. tai greitumas! Bet lietuvis dar ir už savo arklį greitesnis. gaila, kad 
jo vardo nepaminėjo. iš važiuojančio traukinio paskui arklį iššoko. Bet jiems 
abiem tai nieko nepakenkė, be jokios žalos iššoko. Vyras pasigavo savo žirgelį 
ir ant jo užsėdo. su savo žirgeliu pasiskubino ir Vieluvoj prie geležinkelio jau 
atvažiuojančio traukinio belaukiąs.“ (vid. tilž. kelw. 1899 n97 „liet arklis 
grait. už trukį“)

lietuviški arkliai poezijoje pagiriami, taip pat ir lenktynėse jojančiųjų. 
o tie prakilnieji ir labai ištvermingi ne tik dvaruose auginti, bet ir ūkininkų 
tvartuose. kaip geri arklių augintojai yra minimi: janzas Plausvarėj, kapšas 
Budviečiuose, Veisas Pasvalkiškiuose, kibaris kalvaičiuose, smalakis akstein-
uose, Šapolas jonaičiuose, kapikas meškuose, maks ederkemiuose, Burutis 
Šilininkuose, raes Šarose reimers mocviečiuose, kapeleris alekskiemuose. 
„tarp tų 1 473 kareiviškų arklių, kurie lenktynėse dalyvaudavo, 1 026 yra 
auginti rytprūsiuose.“ (vid. „tilžės kel.“ 1894 m. n90)

Dar reikia pridurti keletą žodžių iš lietuviškų laikraščių apie žemaitiškus 
arklius. taip rašo „tilžės keleivis“ (1888 n 26. P. 228).

„Beveik kas dieną eina didelės gaujos žemaičių arklių per tilžę į 
geležinkelio stotį. Šitie arkliukai yra gerai nušerti, labai gražūs gyvuliai. juos 
veža į anglijos kasyklas ir niekada dienos šviesos jau nebematys.“

tas pats laiškas 1891 n68 P. 283 rašo: „ištisas bandas Žemaitijos arklių 
varo per mūsų miestą. tie visi gyvuliai gabenami į silezijos anglies kasyklas.“ 
1892 n17 sako: „lietuviški arkliai gabenami į Belgiją ir londoną.“

Dar kitokį pranešimą atrandame „lietuwisz ceitung 1899 n37, kur sako: 
„Pagyrimai lietuviškiems arkliams pasiekė net japoniją. japonijos vyriausybė 
atsiuntė aukštą valdininką, kad apžiūrėtų arklius, auginamus lietuvoje. japonų 
valdininkas F. sako aplankė gudvalius, trakėnus ir isrutę.“

Beveik visas pasaulis žino lietuviško ašvienio privalumus ir tiktai patys 
žemaičiai, gailėk Dieve, beveik nepažįsta savo gražaus žirgelio, nesupranta jo 
naudingumo. o jau laikas būtų pažinti ir branginti ir nuo arkliavagių apsiginti.
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Pabaiga

Vietinių veislių išnykimo atvejai neabejotini, ir dėl veislės išlaikymo ne-
reikia jokių nurodymų. turintys savyje jėgos vežimui, vikrumo, dorumo, 
kantrumo ir netikėto savarankiškumo, tinkamomis sąlygomis auginami ir tin-
kamai šeriami yra geriausi tipai darbinių ašvienių veislės, dažnai išauginami 
balotose, blogose ganyklose, neišlepinti priežiūra.

kokie gali būti reikalavimai šiam gyvuliui? tai žemaitiškoji ir kleperų 
veislės, tinkančios viskuo ir dar turinčios privalumų, tai pastovumas, kuris 
naudingas veislės išlaikymui ir privalumų perdavimui palikuoniams.

Paskutinė aplinkybė turi ypatingai didelę vertę, kadangi sukryžminimas 
su Vakarų europos sukultūrintomis veislėmis, nepritaikytomis prie mūsų 
ūkio sąlygų, reikalautų daugybės pinigų ir laiko išmintingai ašvieninkystei, 
kad galėtum pagerinti veislę per daugelį kartų, kitaip – viena klaida, ir viskas.

Vietinių veislių gyvenimo vietos, apie kurias mes kalbame, pagal 
ašvieninkystės klestėjimą taptų veislinių ašvienių augykla visam kraštui, o 
ypač dėl tų vietų, kuriose dėl kokių nors priežasčių negalima jų išauginti.

Žinoma, kleperas ir žemaitukas nėra equus caballus tobulybė, gali turėti 
kai kurių trūkumų, bet jie yra per amžius susiformavę organizmai (gyvybės), 
stiprūs nuostabūs ir visiškai prisitaikę prie vietos gyvenimo sąlygų.

Vietinei ašvieninkystei yra užduotis išvengti trūkumų imantis racionalaus 
parinkimo ir išsaugojimo, bet jokiu būdu nepabranginant prekės. nereikia 
pamiršti, kad pastovumas yra pagrindas, kuriuo remiantis reikia pagerinti 
veislę nepažeidžiant gyvulių priežiūros normų. labai reikia žemaitišką veislę ir 
kleperą sukultūrinti, jiems teks rimtas vaidmuo gerinant ūkinę ašvieninkystę 
daugelyje rusijos vietų. Šis darbas visai įmanomas, kadangi minėtuose pavie-
tuose ir ezelio saloje yra visa, kas reikalinga ašvieninkystei. Yra vilties, kad 
tai pasiseks, nes gyventojai myli ašvienį, rūpinasi jų auginimo reikalais, turi 
ganėtinai gero pašaro, be to, puiki šio gyvulio praeitis.

reikia dar pasakyti, jog įvertinus žemaituko ir klepero ypatybes, paste-
bima, kad galima išvystyti greitą jų augimą, žinoma, gerai šeriant, bet šiaip 
pasiekti, kad gyvuliai būtų didelio ūgio, negalima, o dar esant sausam klimatui.

Visų pirma reikia pripažinti, kad žemaičių ir estų vietinis ašvienis yra 
geriausias ir suteikti jiems galimybę pašalinti kai kuriuos ašvienio trūkumus. 
tai visai įmanoma tinkamai parenkant ir prižiūrint. suomiai, būdami 
palyginti blogesnėse sąlygose, nepaisydami menko ganyklų pašaro ir klimato 
atšiaurumo, sumanė pastaruoju metu pasiekti didelių rezultatų.
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anksčiau buvo sakyta apie estų, žemaitukų ir suomių ašvienių kilmės 
vienodumą, nors vykstant tautų kraustymuisi, kad ir turint vienodą ašvienių 
veislę, ji nėjo vienodu vystymosi keliu, nors ir turėjo vienodą visuotinę pradžią. 
turėdamos plačiakakčių žemgulių ašvienių veislę, visos tautos vėliau apsigy-
veno Baltijos jūros pakrantėse, ir esant beveik vienodoms klimato sąlygoms, 
ši veislė mums nežinomu organišku evoliucijos keliu įgijo tris tipus su kai ku-
riais skirtumais, kurie, kaip rodo praktika, išsilygino.

Pasirodymas parodose privertė ūkininką rūpestingiau šerti kumeliu-
kus, atidžiau pažvelgti į kai kurias ašvienio ypatybes ir tai yra vertingas pa-
simokymas. Šios parodos turi būti rengiamos parankiai, o ekspertų komisi-
jos nariams reikia gerai susipažinti su visomis veislės ypatybėmis. Valstiečių 
ašvieniai, kuriems reikia duoti įvertinimus, privalo turėti visas veislės žymes, 
individualūs privalumai gali būti priimtini kaip naudingi tik ponams priklau-
santiems gyvuliams. taip pat būtų labai geistina įkurti ypatingas premijas už 
auginimą grynakraujų vietinių veislių per keletą kartų, o premijuotus užrašyti 
ypatingoje knygoje „stut – buch“.

kad ir pas mus pasiektume tokių rezultatų kaip suomijoj, be abejonės, 
per parodas reikia supažindinti augintojus su auginimo ypatumais, sulai-
kyti metizaciją, paaiškinti ūkininkams, kad nereikia suleisti ašvų su bet ko-
kios veislės eržilais. Dvarininkai, rūpindamiesi pirmiausia savo materialin-
iais reikalais, visuomet daro tai, kas jiems tuo laiku naudingiausia. jie augina 
pardavimui nesirūpindami vietinės veislės išlaikymu, gali naudotis įvairiomis 
europietiškomis veislėmis. Bet ūkininkas, būdamas visai kitose sąlygose, pri-
verstas pagerinti veislę savo gyvulių savo jėgomis. jam reikia turėti ne tiktai 
galingą darbinį, bet ir pastovų arklį. todėl ūkininkams, užsiimantiems arklių 
veisimu, reikalingi tik vietinės veislės eržilai – tai žemaitukai, prie kurių gali-
ma priskirti ir suomių veislės finaitį.

tiktai reikėtų įsteigti augyklą ne tik veislės išlaikymui, bet ir tobulinimui 
racionaliai prižiūrint ar atrenkant. norint gauti didesnio ūgio prieauglį, gali-
ma naudotis suomiškais eržilais, bet tik su garantija, kad tai grynakraujai.

suomiškos veislės su žemaitiška ar estiška susivienijimo procese dalyvauja 
du gyvuliai, vienodai praėję išsivystymo stadijas. gyvenimo sąlygų skirting-
umas buvo priežastimi to, kad veislė įgijo kai kurias nežymias paviršutines 
ypatybes. suleisdami tokius du giminiškus tipus, iš kurių vienas turi tai, ko 
nėra kitame, mes jokiu būdu nekenkiame pastovioms jų ypatybėms. jei prie 
žemgulės kumelės iš ezelio salos arba žemaitiškos prileisime joms giminišką 
suomišką eržilą, tai galime tikėtis, kad palikuonis turės didesnį ūgį ir nepra-
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ras savo pastoviųjų savybių. Visa, kas vyksta ne augykloje ar pas ūkininkus 
žemdirbius ir suleidimo vietose, visuotinės priežiūros turi imtis arklių vei-
simo draugijos nariai. esant tokiai tvarkai, besidarbuojantys arklininkystėje 
gyventojai greitai supras neracionalumą ir neišmintingumą pirmalaikės eksp-
loatacijos, arba išnaudojimo ašvienio.

austrijoj labai patinka žemaitiškos veislės ašvienis. Profesorius zootech-
nikas adamec iš krokuvos tuo pačiu laiku, sako kunigaikštis urusovas, su 
manim rinko medžiagą kauno gubernijoj, pasinaudodamas savo buvusių 
mokinių pagalba. nežinia dėl ko taip rūpestingai slėpė nuo manęs surinktas 
žinias apie arklių matmenis ir visai nepalankiai elgėsi su mano darbais. matyt, 
labiau rūpinosi išlaikymu nykstančios veislės ne jos gimimo vietoje, buvusioje 
Žemaičių kunigaikštystėje, bet pasienio lenkų kaimuose, austrijos, Vengrijos 
provincijose. Bet šį atsitikimą priverčia mane, sako kunigaikštis urusovas, nu-
rodyti kaip išskirtinį, kadangi dauguma krašto dvarininkų atsiliepė palaiky-
dami vietinės veislės išlaikymo idėją. kaip man yra žinoma, padavė prašymą 
žemdirbystės ministerijon ir vyriausion valdybon dėl arklininkystės draugijų 
steigimo kauno ir Panevėžio pavietuose pagal suomių „Hippos“ pavyzdį.

reikia priminti, kad austrijos ašvieninkų sanbeiriba, užtariama 
žemdirbystės ministerijos, nutarė galicijoj pradėti žemaitiškos veislės tobu-
linimo ir šio tipo kaip gero, ūkiško ašvienio platinimo darbus. Po šios sutarties 
leista patikėtiniui važinėti lietuvoj po pavietus ir pirkti visus labiausiai tipiškus 
ašvienius. Parodoje Varniuose nupirkti ir išgabenti austrijon visi arkliai, ku-
riems buvo paskirta premija, jei tik sutiko juos parduoti.

tokiu būdu siekiant išsaugoti nykstančias žemaitišką ir klepero veisles, 
reikia atkreipti dėmesį į du faktorius: išlaikius visas jų esančias ypatybes, pa-
didinti ūgį (mažas ūgis jo didokas trūkumas), sulaikyti metizaciją, kaip veislės 
suvienodinimo ir pakitimo pavojų.

Begaliniai karai amžiais drasko lietuvą ir livoniją, baisūs, naikinantys ka-
rai, apie jų pasekmes mes dar negalime paaiškinti, kiek iš tikro vietinė veislė 
nukentėjo ar patobulėjo. o tiktai reikėjo pasirodyti keliems „apšviestiems“ 
veikėjams, pagerinimo garbintojams, ir grynakraujė veislė ėmė nykti. ko 
negalėjo išnaikinti ugnimi ir kardu, mūsų novatoriai tai padarė prisiklausę 
legendų apie universalųjį ašvienį. Faktas įdomus ir labai svarbus.

Bet Vakaruose greit suprato, kad kiekvienas tipas yra geras naudoti skir-
tam tikslui ir metė apskritai sukeitimą. Pas mus gi – nusitvėrė tą jau atmestą 
sistemą ir užsimetė ant savo pečių tarsi ištrintą, suglamžytą ir išmestą kostiumą.
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