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Dar neseniai kiekviename Lietuvos kampelyje gali-
ma buvo gėrėtis gausiomis žemaitukų ir stambiųjų 

žemaitukų, Lietuvos sunkiųjų arklių veislių bandomis. 
Džiugino Lietuvos šėmieji, baltnugariai, senojo geno-
tipo Lietuvos juodmargiai ir Lietuvos žalieji galvijai. Ne 
taip seniai buvo masiškai auginamos senojo genotipo 
Lietuvos baltosios ir vietinės kiaulės, Lietuvos vietinės 
šiurkščiavilnės ir senojo genotipo Lietuvos juodgalvės 
avys ir vištinės žąsys. Ūkių modernizacija, produkty-
vesnių gyvulių ir paukščių veislių įsigalėjimas ir kitos 
priežastys lėmė, kad pamažu buvo išstumtos tradici-
nės mūsų gyvulių ir paukščių veislės. Dabar žmonės, 
kurie verčiasi gyvulininkyste, renkasi produktyviąsias 
veisles ir jau seniai nebelaiko šiuo metu ant išnykimo 
ribos atsidūrusių veislių, kurias Lietuva, pasirašiusi Rio 
de Žaneiro konvenciją, įsipareigojo saugoti. 

Jau ilgą laiką Lietuvoje senosios nykstančios veis-
lės, siekiant pagerinti jų produktyvumą, kryžminamos 
su produktyviosiomis veislėmis, kas paskatino senųjų 
veislių nykimą. Taip sparčiai ėmėmės produktyvesnių 
veislių, kad nė nepastebėjome, kaip nyksta mūsų tau-
tinis pa veldas. 

Senosios gyvulių ir paukščių veislės yra mūsų nacio
nalinis turtas. Turime jį saugoti. Ministerijos pozicija 
šiuo klausimu – vienareikšmė: šios veislės turi būti iš-
saugotos dėl savo gerų adaptacinių savybių, kadangi 
jos per ilgą evoliucijos procesą yra prisitaikiusios prie 
Lietuvos klimatinių sąlygų ir vietinių pašarų, taip pat 
yra atsparios vietinėms ligoms. Jų genetinis potenci-
alas visada gali būti panaudojamas siekiant sustiprin-
ti įvežtinių gyvulių ir paukščių veislių adaptacines sa
vybes. 

Lietuva, kiek išgali, skiria lėšų senosioms gyvulių ir 
naminių paukščių veislėms išsaugoti. Aišku, nereikia 
tikėtis, kad kiekviename Lietuvos kampelyje, kaip dar 
buvo neseniai, būtų auginami senųjų veislių gyvuliai 
ir naminiai paukščiai. Juos auginti daugeliui ūkininkų 
būtų neracionalu ir neekonomiška dėl mažesnio pas-

Lietuvių tautinis paveldas
Prof. Vigilijus JUKNA
Žemės ūkio ministras

tarųjų veislių gyvulių produktyvumo. Tačiau negalime 
leisti šioms veislėms išnykti, tai – mūsų istorija, mūsų 
tautinis paveldas.  

Džiugu, kad mūsų kaimo žmonės stengiasi išsaugo-
ti senąsias gyvulių ir naminių paukščių veisles. Ir ne tik 
patriotinių jausmų vedini. Tai daryti žmonės yra skati-
nami ir finansiškai. Nykstančių Lietuvos gyvulių veislių 
laikymas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2007–2013 m. programos II krypties „Aplinkos ir kraš-
tovaizdžio gerinimas“ priemonės „Agrarinės aplinko-
saugos išmokos“ agrarinės veiklos programą „Nykstan-
čių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių 
išsaugojimas“. Taikant šią priemonę, pavyko sustabdyti 
ir net per kelerius metus pagausinti kai kurias jau, re-
gis, beveik išnykusias gyvulių ir naminių paukščių veis-
les. Pavyzdžiui, dar šeštajame XX a. dešimtmetyje bū-
tume neįsivaizdavę atokesnių Lietuvos sodybų be viš-
tinių žąsų pulkų. Tačiau atėjo metas, kai nebeliko šios 
veislės paukščių. Vištinių žąsų kiaušinius teko vežtis 
iš... Rusijos. Beje, spėriai nyko ir žemaitukų veislės ark
liai – didžiausias mūsų tautos pasididžiavimas, su ku-
riais Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto pulkai pa-
siekė net Juodąją jūrą. Ištvermingieji žemaitukai – vie-
na seniausių pasaulio arklių veislių, žinoma jau nuo 
 VI–VII amžių. Be abejonės, galime teigti, kad ši arklių 
veislė formavosi kartu su lietuvių tauta. 

Žemės ūkio ministerija daug dėmesio skyrė ir skirs 
senųjų Lietuvos gyvulių ir naminių paukščių veislių iš-
saugojimui. Tik pradėjęs vadovauti ministerijai susiti-
kau su Žemaitukų arklių augintojų asociacijos atsto-
vais, aptarėme problemas, su kuriomis pastaruoju 
metu tenka susidurti šiai organizacijai, puoselėjančiai 
lietuvių tautinį paveldą – žemaitukų veislės arklius. 
Beje, jų augintojai turi gražią idėją – kartu su Lietuvos 
banku  išleisti kolekcinę (proginę) monetą su žemaitu-
ko atvaizdu. 

Tautinio paveldo išsaugojimo problemas aptariame 
ir sprendžiame kartu su kitomis šių gyvulių ir paukščių 
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augintojų organizacijomis, mokslininkais, atskirais en-
tuziastais. Dar 1996 m. Žemės ūkio ministerija patvir-
tino Lietuvos senųjų vietinių žemės ūkio gyvūnų gene-
tinių išteklių išsaugojimo programą ir sudarė Lietuvos 
gyvūnų genetinių išteklių koordinavimo tarybą. Taryba 
sprendžia su genetinių išteklių išsaugojimu ir panaudo-
jimu susijusias problemas, teikia siūlymus dėl geneti-
nių išteklių išsaugojimo, svarsto teisės aktų projektus, 
susijusius su genetinių išteklių saugojimu.

2008 m. buvo parengta nauja genetinių išteklių iš-
saugojimo programa, patvirtintos šios programos įgy-
vendinimo taisyklės. Programos tikslas – kintančios 
aplinkos sąlygomis užtikrinti ūkinių gyvūnų genetinių 
išteklių kaupimą, tyrimą, racionalų ir tausų naudojimą, 
apsaugoti juos nuo nykimo, sudaryti palankias sąlygas 

ūkinių gyvūnų rūšių evoliucijai, užtikrinti populiacijų 
tvarumą. Programai administruoti Lietuvos veterinari-
jos akademijos Gyvulininkystės institute 2008 m. pa-
baigoje buvo įkurtas Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių 
išteklių apsaugos koordinavimo centras. 

Kad nykstančių gyvūnų saugojimo darbas vyk-
tų sklandžiau, buvo įkurta Lietuvos nykstančių ūkinių 
gyvūnų augintojų asociacija, kurios tikslas – suvienyti 
visų suinteresuotų asmenų žinias ir patirtį, siekiant iš-
saugoti ir gerinti Lietuvos nykstančias vietines ūkinių 
gyvūnų veisles ar populiacijas.

Atskirų žmonių pastangos, finansinė parama lėmė, 
kad šiandien mes galime didžiuotis, išsaugoję brangų 
tautinį paveldą – senąsias gyvulių ir naminių paukščių 
veisles.   

Žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna pasveikino žirgų lenktynių 
„Sartai 2013“ dalyvius.  Kaip ir 2012 m., taip ir 2013 m. pirmieji į hipodromo 
trasą savo žirgus išvairavo mūsų legendinių žemaitukų važnyčiotojai.
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Esminiai pakeitimai
Įgyvendinimo taisyklėse pakeistas sankcijų me-

chanizmas, kuriuo numatoma nauja paramos sumaži-
nimo arba neskyrimo tvarka, atsižvelgiant į sumažin-
tą laikomų ūkinių gyvūnų skaičių. Sankcijos bus taiko-
mos atsižvelgiant į tai, ar paramos paraiškoje įsiparei-
gotas ūkinių gyvūnų skaičius sumažinamas iki 3 ūkinių 
gyvūnų, ar daugiau. Kaip teigė Žemės ūkio ministeri-
jos Išteklių ir kokybės politikos departamento Agro-
aplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus 
vyriausioji specialistė Daiva Bagdevičiūtė, vienokia 
sankcija bus taikoma pareiškėjams, paramos paraiš-
koje nurodytą ūkinių gyvūnų skaičių sumažinusiems 
iki 3 ūkinių gyvūnų, kitokia – sumažinusiems daugiau 
kaip 3 ūkinius gyvūnus. Anksčiau, pagal senąsias tai-
sykles, nustatytos sankcijos nebuvo diferencijuoja-
mos atsižvelgiant į tam tikrą sumažintą ūkinių gyvūnų 
skaičių, t. y. buvo nesvarbu, kiek pareiškėjas  laikė ūki-
nių gyvūnų, tačiau jei jų skaičius, pavyzdžiui, buvo su-
mažinamas 50 proc., parama iš viso nebuvo skiriama. 
Dabar, įsigaliojus naujoms taisyklėms, to neatsitiks 
pareiškėjams, kurie sumažins paraiškoje įsipareigo-
tą išlaikyti ūkinių gyvūnų skaičių iki 3, pavyzdžiui, pa-
reiškėjas paramos paraiškoje įsipareigojęs išlaikyti 6 
ūkinius gyvūnus, o sumažinęs iki 3, gaus 50 proc. nu-

Naujos programos 
įgyvendinimo taisyklės

Žemės ūkio ministro 2013 m. sausio  3 d. įsakymu Nr. 3D-2 buvo 
pakeistos 2008 m. balandžio 8 d. priimtos Lietuvos kaimo plėtros  
2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos 
išmokos“ programos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir 
naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklės. Įsakymas 
įsigaliojo 2013 m. balandžio 1 d.

Pasak Žemės ūkio ministerijos Išteklių 
ir kokybės politikos departamento 
Agroaplinkosaugos ir ekologinio 
ūkininkavimo skyriaus vyriausiosios 
specialistės Daivos Bagdevičiūtės, vienokia 
sankcija bus taikoma pareiškėjams, 
įsipareigotą paramos paraiškoje ūkinių 
gyvūnų skaičių sumažinusiems  iki 3 
ūkinių gyvūnų, ir kitokia – sumažinusiems  
daugiau kaip 3 ūkiniais gyvūnais.
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Gyvulius galima veisti tik grynuoju 
veisimu, t. y. veisimui naudoti tik 
tos pačios veislės gyvulius.

statytos paramos sumos. Šiuo atveju parama bus ma-
žinama procentiniu dydžiu, nustatytu atsižvelgiant į 
sumažintą ūkinių gyvūnų skaičių. Tačiau sankcijos bus 
griežtesnės pareiškėjams, kurie sumažins įsipareigo-
tą ūkinių gyvūnų skaičių daugiau kaip 3. Tokiu atveju, 
jeigu nustatytas sumažintų ūkinių gyvūnų procentinis 
dydis bus didesnis nei 20 proc. – parama einamaisiais 
metais nebus skiriama. „Žodžiu, pareiškėjams, para-
mos paraiškoje įsipareigotą ūkinių gyvūnų skaičių su-
mažinusiems  iki 3 ūkinių gyvūnų, sankcijos bus švel-
nesnės. Sugriežtintos sankcijos tiems pareiškėjams, 
kurie paramos paraiškoje įsipareigotą ūkinių gyvūnų 
skaičių sumažins daugiau kaip 3 ūkiniais gyvūnais“, – 
sakė D. Bagdevičiūtė. 

Beje, minėtas įsakymas buvo pakeistas, atsižvel-
giant į Komisijos 2011 m. sausio 27 d. reglamento 
(ES) Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tary-
bos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės proce-
dūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susieji-
mo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su paramos kai-
mo plėtrai priemonėmis, 17 straipsnyje nustatytus iš-
mokų sumažinimo arba neskyrimo mechanizmus, su-
sijusius su gyvulių skaičiumi.  

Programa skatina ūkininkus 
Vietinių gyvulių veislių auginimu ketinantys užsi-

imti gyventojai paraiškas gali teikti pagal Lietuvos kai-
mo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonės 
„Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Nyks-
tančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukš-
čių išsaugojimas“. 

Pagal ją paramą penkerius metus gali gauti tiek fi-
ziniai, tiek juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio 
veikla ir turintys bent vieną nykstantį veislinį gyvulį 
arba dešimt naminių paukščių. Išmokos gyventojams 
mokamos už nykstančias arklių, galvijų, kiaulių, avių ir 
paukščių rūšis. 

Programa siekiama skatinti ūkininkus laikyti ir veisti 
nykstančių vietinių senųjų veislių gyvulius ir naminius 
paukščius. Nors populiarinti šias veisles vien skiriama 
parama yra sudėtinga, tačiau programos priemonių 
pakanka bent jau tam, kad tokios veislės visiškai ne-
išnyktų. 

Gyvulius reikia registruoti
Paramą pagal programą gauti norintys ūkininkai tu-

rėtų laikytis jiems nurodytų įsipareigojimų ir gyvūnų 
gerovės, gyvulių registravimo ir identifikavimo reikala-
vimų. 

Gyvulius veisti galima tik grynuoju veisimu, t. y. vei-
simui naudoti tik tos pačios veislės gyvulius. Gyvulių 
banda gali būti papildyta tik tais gyvuliais, kurie pri-
klauso senųjų veislių gyvulių bandai arba jų priklauso-
mumas bandai patvirtinamas genetiškai. Šį reikalavi-
mą įgyvendinti nėra paprasta. Daugelį ūkininkų atbai-
do tai, kad gyvūnas turi būti ne tik nykstančios veislės, 
bet ir išveistas grynuoju veisimu.

Ūkininkai taip pat turėtų nepamiršti registruoti augi-
namus gyvulius. Galvijai privalo būti registruojami Galvi-
jų veislininkystės informacinės sistemos duomenų bazė-
je, arkliai – Arklių veislininkystės informacinės sistemos 
duomenų bazėje, kiaulės įrašomos į kilmės knygą ir re-
gistruojamos Valstybinės kiaulių veislininkystės stoties 
informacinėje sistemoje. Būna, kad pareiškėjai pamiršta 
registruoti savo gyvulius, tačiau vis tiek prašo paramos. 
Tokiu atveju, parama negali būti teikiama. 
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Senąsias veisles auginantys gyventojai turėtų susi-
pažinti ir su tvarka, kurios reikia laikytis gyvulio netek-
ties atveju. Gyvuliui kritus, per 20 dienų privaloma in-
formuoti Nacionalinę mokėjimų agentūrą prie Žemės 
ūkio ministerijos ir pateikti veterinarijos gydytojo pa-
žymą, kurioje būtų nurodyta gyvulio kritimo priežastis. 
Jeigu jokie dokumentai nepateikiami, paramos gavėjui 
einamaisiais metais mokama 50 proc. apskaičiuotos 
paramos sumos, o likusį įsipareigojimų laikotarpį para-
ma mokama už likusių gyvulių skaičių.

Paramos dydis:
už žemaitukų veislės arklius – 683 Lt (198 EUR) už yy

arklį; 
už stambiųjų žemaitukų veislės arklius – 683 Lt yy

(198 EUR) už arklį; 
už Lietuvos sunkiuosius arklius – 659 Lt (191 EUR) yy

už arklį; 

už Lietuvos šėmuosius galvijus (karves, telyčias, yy

veislinius bulius) – 621 Lt (180 EUR) už galviją;
už Lietuvos baltnugarius galvijus (karves, telyčias, yy

veislinius bulius) – 621 Lt (180 EUR) už galviją;
už senojo genotipo Lietuvos juodmargius ir žaluo-yy

sius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 
621 Lt (180 EUR) už galviją;
už senojo genotipo Lietuvos baltąsias kiaules (par-yy

šavedes, kiaulaites, veislinius kuilius) – 224 Lt 
(65 EUR) už kiaulę;
už Lietuvos vietines kiaules (paršavedes, kiaulaites, yy

veislinius kuilius) – 224 Lt (65 EUR) už kiaulę; 
už Lietuvos šiurkščiavilnes avis (ėriavedes, avytes, yy

veislinius avinus) – 97 Lt (28 EUR) už avį; 
už senojo genotipo Lietuvos juodgalves avis (ėria-yy

vedes, avytes, veislinius avi nus) – 97 Lt (28 EUR) 
už avį;
už vištines žąsis – 10 Lt (3 EUR) už žąsį.yy
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Nykstančių Lietuvos gyvulių veislių laikymas finansuojamas pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos II krypties „Aplinkos ir 
kraštovaizdžio gerinimas“ priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ 
agrarinės veiklos programą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių 
ir naminių paukščių išsaugojimas“.

2008–2012 m. finansinė parama 
nykstančių Lietuvos gyvulių 
veislių augintojams 

Veislė
2008 2009

Pareiškėjai Gyvulių sk. Pareiškėjai Gyvulių sk.

Lietuvos baltnugariai galvijai 43 80 71 178

Lietuvos sunkieji arkliai 17 52 36 130

Lietuvos šėmieji galvijai 35 71 55 146

Lietuvos šiurkščiavilnės avys 1 11 3 74

Lietuvos vietinės kiaulės   2 44

Senojo genotipo Lietuvos baltosios kiaulės 1 13 3 62

Senojo genotipo Lietuvos juodgalvės avys 12 203 21 481

Senojo genotipo Lietuvos juodmargiai galvijai 46 199 67 362

Senojo genotipo Lietuvos žalieji galvijai   1 0

Stambiųjų žemaitukų veislės arkliai 8 13 15 23

Vištinės žąsys     

Žemaitukų veislės arkliai 18 34 25 85

Iš viso 181 676 299 1585

2010 2011 2012

Pareiškėjai Gyvulių sk. Pareiškėjai Gyvulių sk. Pareiškėjai Gyvulių sk.

110 330 139 435 152 560

80 579 111 720 145 836

97 292 130 469 153 630

6 172 6 166 10 192

2 46 3 49 5 55

3 63 3 72 4 75

37 1880 51 2433 68 3036

92 552 114 859 117 1007

1 0 2 10 2 10

22 238 26 426 40 471

  1 100 2 137

42 207 56 259 69 307

492 4359 642 5998 767 7316



7

Veislė
2008 2009

Pareiškėjai Gyvulių sk. Pareiškėjai Gyvulių sk.

Lietuvos baltnugariai galvijai 43 80 71 178

Lietuvos sunkieji arkliai 17 52 36 130

Lietuvos šėmieji galvijai 35 71 55 146

Lietuvos šiurkščiavilnės avys 1 11 3 74

Lietuvos vietinės kiaulės   2 44

Senojo genotipo Lietuvos baltosios kiaulės 1 13 3 62

Senojo genotipo Lietuvos juodgalvės avys 12 203 21 481

Senojo genotipo Lietuvos juodmargiai galvijai 46 199 67 362

Senojo genotipo Lietuvos žalieji galvijai   1 0

Stambiųjų žemaitukų veislės arkliai 8 13 15 23

Vištinės žąsys     

Žemaitukų veislės arkliai 18 34 25 85

Iš viso 181 676 299 1585

2010 2011 2012
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  1 100 2 137

42 207 56 259 69 307

492 4359 642 5998 767 7316

Skirta paramos lėšų:
2009 m. – 351 869,57 Lt;
2010 m. – 1 627 427,38 Lt;
2011 m. – 2 621 248,68 Lt;
2012 m. – 1 928 440,53 Lt;
2013 m. – 1 016 617,71 Lt. 
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Nykstančios Lietuvos  
ūkinių gyvūnų veislės  

1992 m. birželio 11 d. Rio de Žaneire pasirašiusi Jung-
tinių Tautų Biologinės įvairovės konvenciją, kurią 
mūsų Seimas ratifikavo 1995 m. liepos 3 d. nutarimu 
Nr. I-985, Lietuva įsipareigojo saugoti savo genetinius 
išteklius. 1993–1996 m. buvo surengtos išlikusių gy-
vulių paieškos ekspedicijos į nuošalias šalies vietoves. 
Iš gyventojų buvo renkami, superkami vietinių kiaulių 
paršeliai, iš Vilniaus žirgyno ir pavienių asmenų – že-
maitukų veislės arkliai. Lietuvos gyvulininkystės insti-
tute suformuotos vietinių kiaulių, žemaitukų arklių ir 
vietinių šiurkščiavilnių avių, šėmų ir baltnugarių gal-
vijų bandos. Vištinės žąsys tuo metu buvo likusios tik 
užsienio šalių paukščių kolekcijose. Iš jų nupirkus ir 
atvežus šių paukščių kiaušinių, Gyvulininkystės insti-
tute pavyko atkurti vištinių žąsų  pulką.

Jau 1995 m. Vidurio ir Rytų Europos šalių Tarptauti-
nės maisto ir žemės ūkio organizacijos konferencijoje 
senosios veislės: žemaitukų arklių veislė, baltnuga-
riai ir šėmi galvijai, Lietuvos vietinės kiaulės, vietinės 
šiurkščiavilnės avys, vištinės žąsys, pripažintos saugo-
tinomis tarptautiniu mastu ir yra įtrauktos į Pasaulio 
žemės ūkio gyvūnų įvairovės duomenų banką. 

2000 m. į Pasaulio žemės ūkio gyvūnų įvairovės 
 duomenų banką papildomai įtrauktos ir XX a. su-
kurtos veislės: stambieji žemaitukai, Lietuvos sun-
kieji  arkliai, senojo genotipo Lietuvos juodmargiai  
( olandiško tipo) ir žalieji galvijai (daniško genotipo), 
senojo  genotipo Lietuvos baltosios kiaulės, Lietu-
vos   juodgalvės avys.

Nykstančių Lietuvos gyvulių veislių laikymas finan-
suojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 
m. programos II krypties „Aplinkos ir kraštovaizdžio 
gerinimas“ priemonės „Agrarinės aplinkosaugos iš-
mokos“ agrarinės veiklos programą „Nykstančių 
 Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių 
 išsaugojimas“.

Pateikiame išsamesnę informaciją apie kiekvie-
ną nykstančią senąją Lietuvos gyvulių ir naminių 
 paukščių veislę. 

Žemaitukai – neįkainojamas Lietuvos arklininkystės 
genetinis fondas ir mūsų tautos istorijos seniausias gy-
vasis palikimas. Viduramžiais ištikimi lietuvių ir žemai-
čių karių bendražygiai garsėjo kaip geriausia pasaulyje 
kovinių žirgų veislė. 

Jie davė pradžią stambiajam žemaituko tipui, Lietu-
vos sunkiųjų arklių ir trakėnų veislėms. Jungtinių Tautų 
maisto ir žemės ūkio organizacija žemaitukus pripažino 
saugotina veisle ir įtraukė į Pasaulio žemės ūkio gyvū-
nų katalogą.

Žemaitukai yra universalūs ponių (mažųjų arklių) kla-
sės žirgai. Jų ūgis ties gogu – nuo 128 iki 142 cm, svo-
ris – 360–420 kg, krūtinės apimtis – nuo 154 iki 187 cm, 
įstrižas liemens ilgis – 136–148 cm, plaštakos apimtis – 
17–19 cm. Žemaitukai išsiskiria ištverme, atsparumu li-
goms. Jie nereiklūs pašarams, ilgaamžiai. Arkliai gražaus 
ir tvirto sudėjimo, ypač stiprių kojų, energingi, linksmi, 
patiklūs ir nesunkiai valdomi. Šios unikalios genetinės 
struktūros arklių veislės tyrinėtoja dr. V. Macijauskienė 
atkreipė dėmesį į dar vieną ypatybę: „Žemaitukui yra 
būtinas ryšys su žmogumi, gyvybiškai būtina meilė, dė-
mesys, švelnumas.“ Per daugelį amžių susiformavusios 
savybės itin gerai perduodamos palikuonims.

Žemaitukai yra gana masyvaus kūno, tačiau jų kojos 
yra plonos ir tvirtos. Energingas temperamentas sutei-
kia šiems žirgams manevringumo, judrumo. Jiems bū-
dingi eksterjero požymiai: galva maža, sausa, žemyn 
smailėjanti, su plačia kakta, tiesaus profilio, akys išraiš-
kingos, guvios, ausys mažos, stačios, judrios. 

Visi ankstesni šios veislės tyrinėtojai pažymi, kad že-
maitukų kaklas trumpas, tačiau daugumos dabartinių 
arklių jis yra vidutinio ilgio, platus, raumeningas, eržilų – 
su riebaline ketera. Gogas neaukštas, bet žymus, neilgas. 

Žemaitukų 
veislės arkliai
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Šlovę pelnę žemaitukai net keletą kartų buvo atsidūrę ties išnykimo riba.  

Krūtinė plati ir gili. Nugara tiesi ir plati, šonkauliai gerai 
išlenkti ir ilgi, juosmuo tvirtas ir platus; strėnos gražiai 
apvalios, normaliai nuleistos. Žemaitukų kojos plačios, 
sausos, be šepetėlių arba jie nedideli. Kanopa nedidelė, 
beveik apvali, gili. Eisena lengva, plaukianti, judesiai ele-
gantiški, grakštūs, gera risčia ir šuolis. 

Dažniausiai žemaitukai būna bėri be jokių baltų žymių 
arba su žilute, nedidele žvaigždute kaktoje. Labai mėgs-
tami juodi žemaitukai. Jų veislėje būna apie 20 proc. Ne-
mažai tarp žemaitukų yra tamsiai sartų, juodbėrų žirgų 
ir tik keletas – pelėki, bulani. Žemaitukams nebūdingas 
keršumas ir didelės baltos žymės. Šios veislės arkliai ūgiu 
užauga per trejus metus, o visą jėgą įgauna šeštaisiais 
metais. Žemaitukais galima dirbti, važiuoti, jodinėti.

Žemaitukų kilmės klausimas iki šiol mokslininkams 
iki galo lieka neišspręstas. Tačiau akivaizdu, kad šios 
vienos seniausių pasaulyje veislės arkliai buvo neatsie-
jami nuo besiformuojančios lietuvių tautos kasdieny-
bės ir istorinių išbandymų. Tvirtinama, kad žemaitukai 
buvo žinomi jau nuo VI–VII a. Veislės pavadinimas, ma-
tyt, kilęs nuo Žemaitijos vietovardžio. Pirmą kartą ra-
šytiniuose šaltiniuose jie paminėti XVI a. Mokslininkų 
pastebėjimu, šie žirgai Lietuvos kariams padėjo laimėti 
ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai ne vieną strategiškai 
svarbų mūšį. Tačiau šlovę pelnę žemaitukai net keletą 

kartų buvo atsidūrę ties išnykimo riba. XIX a. pradžio-
je Lietuvoje šie arkliai pradėti plačiai naudoti darbui, 
o šimtmečio antroje pusėje juos pradėjo kryžminti su 
kitomis veislėmis. Žemaitukus pavyko išsaugoti kuni-
gaikščių Oginskių iniciatyva. 

1900 m. žemaitukai sulaukė aukšto įvertinimo: pa-
saulinėje parodoje Paryžiuje šios veislės kumelei ir er-
žilui buvo skirti aukso, dar vienam eržilui – didysis si-
dabro medaliai. Globalių istorinių sukrėtimų pažymėto 
XX a. pabaigoje Lietuvoje buvo likę vos kelios dešimtys 
žirgų. Istorinei veislei gelbėti vėl teko sutelkti entuzias-
tingų mokslininkų ir specialistų jėgas. Prof. J. S. Šveis-
čio iniciatyva 1994 m. prie tuometinio Lietuvos gyvuli-
ninkystės instituto pradėta formuoti veislinė žemaitu-
kų banda. 1997 m. įkurta Žemaitukų arklių augintojų 
asociacija, kuri tapo atsakinga už šių arklių veislininkys-
tę, išsaugojimą ir populiarinimą.

2003 m. Lietuvoje buvo 154, 2007 m. – 293, 2013 m. 
– jau 560 žemaitukų, kurių veisliniai branduoliai augina-
mi valstybės valdomame UAB „Lietuvos žirgynas“, Lie-
tuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės 
institute ir privačiuose ūkiuose. Šiais laikais žemaitukai 
dažniausiai naudojami sportui, pramogoms, mokymui. 
Nors arklių skaičius gana sparčiai didėja, tačiau dar daug 
pastangų prireiks šiai unikaliai veislei išsaugoti.  
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XX a. Lietuvoje stambieji žemaitukai buvo labai 
plačiai naudojami ir darbui, ir važiavimui. 

Unikalių savybių stambieji žemaitukai formavosi XIX 
a. pabaigoje, kryžminant senuosiuos žemaitukus su Orlo-
vo ristūnais arba su Šiaurės švedų (gudbrandsdalių tipo) 
eržilais ir šių veislių mišrūnais.  Vėliau, veisiant tarpusa-
vyje, buvo išvestas stambesnis ir daug tvirtesnis Lietu-
vos darbinis ir važiuojamojo tipo arklys. Jungtinių Tautų 
maisto ir žemės ūkio organizacija stambiuosius žemaitu-
kus yra įtraukusi į Pasaulio žemės ūkio gyvūnų katalogą.

Šie arkliai iš legendinių žemaitukų paveldėjo gražų 
kūno sudėjimą, ištvermingumą, ilgaamžiškumą, atspa-
rumą ligoms, nereiklumą pašarams, ramų būdą, darbš-
tumą ir kt. Tačiau stambieji žemaitukai yra mažiau ma-
nevringi, didesni ir sparčiau auga. Dėl Orlovo ir Šiaurės 
švedų ristūnų veislių įtakos stambusis žemaitukas tapo 
panašus į važiuojamąjį arklį: paveldėjo ūgį ir gražią ris-
čią, tapo tvirtesnis, galingesnis. 

Eržilų vidutinis aukštis ties gogu – 152,5 cm, kūno 
ilgis – 159,2 cm, krūtinės apimtis – 187,9 cm, plaštakos 
apimtis – 20,5 cm, svoris – 561 kg. Kumelių vidutinis 
aukštis ties gogu – 148 cm, kūno ilgis – 155 cm, krūti-
nės apimtis – 181 cm, plaštakos apimtis – 19,3 cm, svo-
ris – 509 kg. Stambiojo žemaituko galva turi būti tiesiu 
profiliu, kojos – su nedideliais šepetėliais ar visai be jų. 
Šios veislės arkliams būdinga žilutės, žvaigždutės, ne-
platus brūkšnys ar baltas tarpšnervis, nebūdinga – di-
delis, platus laukas ar balta galva. Dažniausiai pasitai-
kančios kojų žymės yra balta apynamė ar čiurna, nebū-
dinga – baltos kojos. 

Stambiųjų žemaitukų atsiradimą, kaip pastebi šios 
veislės tyrinėtoja mokslininkė Rūta Šveistienė, lėmė 
XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje Lietuvoje intensyvė-
jančio žemės ūkio poreikiai. Tuomet prireikė vidutinio 
ūgio, greitų judesių ir plataus žingsnio arklių. 1891 m. 
„Raseinių draugija darbinio ir kinkomojo arklio veislių 
platinimui skatinti“ pradėjo skirti daug dėmesio kin-
komiems stambesnio tipo arkliams. Tai skatino ne tik 
ūkio poreikiai, bet ir geros eksporto kainos.

Nuo 1941 m. žinios apie senojo tipo žemaitukus 

buvo pateikiamos kartu su vietinių arklių duomenimis. 
1946 m. vietinius arklius imta minėti kaip atskiras že-
maitukų ir Rytų Lietuvos važiuojamųjų arklių veislines 
grupes. 1949 m. Rytų Lietuvos važiuojamieji ark liai kar-
tu su žemaitukais gavo bendrą žemaičių veislės pavadi-
nimą, išskiriant senąjį ir sustambintą tipus. Nuo 1948 m. 
į kilmės knygas buvo įrašomi kaip vietinė arklių veislė. 

Nuo 1985 m. šie arkliai pradėti vadinti ne žemai-
čių veislės arkliais, o stambiaisiais žemaitukais. Daugelį 
gyventojų, net ir žemės ūkio specialistus, klaidino tas 
pats senojo ir stambaus tipo žemaitukų pavadinimas. 
1995 m. prof. J. S. Šveistys siūlė stambiuosius žemaitu-
kus vadinti aukštaičių arkliais, tačiau oficialiai pavadini-
mas liko nepakeistas. XX a. Lietuvoje stambieji žemai-
tukai buvo labai plačiai naudojami ir darbui, ir važia-
vimui. Tačiau amžiaus pabaigoje buvo likę tik per 100 
šios veislės arklių.  

2003 m. mūsų šalyje buvo auginama per 124, 2007 
m. – beveik 200, 2013 m.– daugiau kaip 502 stambie-
ji žemaitukai. Jų išsaugojimu rūpinasi Lietuvos sunkių-
jų arklių veislės augintojų asociacija, įsteigta 2000 m. 
Didžiausia stambiųjų žemaitukų veislinė banda laiko-
ma valstybės valdomoje UAB „Lietuvos žirgynas“. Tarp 
privačių augintojų išsiskiria Utenos rajono ūkininko 
D. Kazlausko ūkis. Stambieji žemaitukai labiau paplitę 
Rytų Lietuvoje. Šios veislės arkliai puikiai tinka pramo-
goms. Dėl savo savybių jie gali būti pritaikomi turizmo 
bazėse, šeimos ūkiuose.

Stambiųjų 
žemaitukų 
veislės arkliai 
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Lietuvos sunkieji arkliai, kaip atskira 
veislė, pripažinti 1963 metais. 

Duonpelniai – taip pagarbiai žmonės vadino Lietu-
vos sunkiuosius arklius, kurių veislė pradėta formuo-
ti XIX a. pabaigoje. Mūsų žemės ūkiui jie buvo ypač 
svarbūs tarpukariu. Ir dabar kaime dažnai galime iš-
vysti šiuos universalius arklius, kurių daugelis jau nėra 
grynaveisliai. Lietuvos sunkieji arkliai yra tvirto sudėji-
mo ir turi gerai išvystytus raumenis, gali patraukti ke-
lių tonų vežimą. Jie ištvermingi, judrūs, gražios risčios, 
gero būdo ir ilgaamžiai. Šie arkliai naudojami darbui, 
kinkymui. Dalyvauja ištvermės, gražaus važiavimo var-
žybose ir kt.

Lietuvos sunkiųjų arklių aukštis ties gogu svyruoja 
nuo 155 iki 166 cm. Eržilas gali sverti 700–900 kg, ku-
melė – 645–800 kg. Daugelis arklių yra sarti, kiti – bėri, 
pasitaiko ir derešų. Jie yra gilios krūtinės, plataus, ilgo 
liemens. Galva vidutinio dydžio, tiesi arba kumpano-
sė, kaklas storas, trumpas ir raumeningas. Nugara tiesi, 
kartais truputį įlinkusi, plati, raumeninga. Kojos trum-
pos ir storos, šepetėliai nedideli, kanopos taisyklingos 
formos. 

Tokios Lietuvos sunkiųjų arklių savybės susiforma-
vo vietines kumeles poruojant su atvežtais iš įvairių ša-
lių brabansonų, peršeronų, ardėnų veislių eržilais. Ta-
čiau didžiausią įtaką formuojant veislę padarė Švedi-
jos ardėnai. Lietuvos sunkiųjų arklių atsiradimą XIX a. 
pabaigoje paskatino nauji mūsų krašto žemės ūkio po-
reikiai – arklinėms šienapjovėms, sėjamosioms traukti, 

javų kūlimo mašinoms sukti žemaitukai jau nebetiko. 
Tvirtinama, kad 1880–1890 m. sunkaus tipo erži-

lus laikė atskiri dvarininkai Eržvilko, Skaudvilės, Kre-
kenavos, Rokiškio ir Kupiškio apylinkėse. Veislės kūri-
mu 1894 m. užsiėmė „Darbui ir važiuoti arklių veisimo 
draugija“. Veisliniu arklininkystės darbu mūsų šalyje 
pradėta rūpintis tik 1925 m., kai buvo įsteigta „Ardė-
nų veislės arkliams auginti Lietuvoje draugija“. Po karo, 
1948 m., buvo išleista pirmoji Lietuvos sunkiųjų (Lietu-
vos ardėnų) arklių kilmės knyga. 

Lietuvos sunkieji arkliai, kaip atskira veislė, pripa-
žinti 1963 m. Jie buvo paplitę centrinėje, pietvakarių 
ir šiaurinėje Lietuvos dalyse. Dėl vertingų savo savy-
bių buvo naudojami arklių veislėms gerinti kitose šaly-
se, eksportuojami. XX a. pabaigoje atsivėrus šalies sie-
noms, Lietuvos sunkieji buvo masiškai parduodami į ki-
tas Europos šalis mėsai. Vienu metu buvo likę tik 127 
senosios veislės arkliai.

2000 m. buvo įkurta Lietuvos sunkiųjų arklių veislės 
augintojų asociacija. 2004 m. turėjome jau apie 500, 
2007 m. – apie 600, o 2013 m. – apie 1300 arklių. Sun-
kieji yra paplitę didelėje šalies teritorijoje, auginami 
privačiuose ūkiuose. Saugant šią veislę, susiduriama su 
problema: turima mažai eržilų linijų, todėl egzistuoja 
veislės apsigimimo grėsmė. Valstybės valdomoje UAB 
„Lietuvos žirgynas“ genetinei įvairovei išlaikyti saugo-
mos 3 eržilų linijos.

Lietuvos sunkieji arkliai
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Pagal spalvą Lietuvos šėmieji galvijai gali 
būti nuo pilkai melsvos iki pelenų pilkos. 

Nuo XVI a. žinoma Lietuvos šėmųjų galvijų veis-
lė iki mūsų dienų išlaikė jai būdingą spalvą ir ūkines 
savybes. Šėmieji galvijai priskiriami pieniniam tipui, 
tačiau kai kurie jų turi ir pieniniomėsinio tipo po  
žymių.

Lietuvos šėmieji galvijai yra geros sveikatos, gyvy-
bingi, nereiklūs laikymo sąlygoms ir pašarams, ramaus 
būdo, duoda geros kokybės pieną. Suaugusių karvių 
aukštis ties ketera yra 123–136 cm, masė – 400–550 
kg ir daugiau. Vidutiniškai primelžiama po 4489 kg 
4,35 proc. riebumo ir 3,26 proc. baltymingumo pieno. 
Suaugusių bulių svoris yra 950–1000 kg. Pagal spal-
vą Lietuvos šėmieji galvijai gali būti nuo pilkai mels-
vos iki pelenų pilkos. Kai kurių gyvulių kojos ir galvos 
yra baltos spalvos. Nors Lietuvos šėmieji buvo augina-
mi rečiau, jie sutinkami visoje šalies teritorijoje. XVI 
a. šie galvijai sudarė apie 6 proc. visų laikomų galvi-
jų. Vilniaus gubernijose jie išliko gryniausi. Žemaitijo-
je dominavo rusvai pilka galvijų spalva, Vilniaus rajo-
no dvaruose – šėma. 

Apie 1927–1928 m. vietinių veislių karvės buvo 
pradėtos skirstyti plačiau: į dvylas, palšas, pilkas, ža-
las, juodmarges ir kitas. Nuo 1930 m. atskirai pradėta 

minėti vietinė šėmų galvijų veislė. Tačiau dėl ilgalai-
kio stichiško gerinimo įvairių juodmargių ir žalmargių 
veislių buliais, dėl netinkamos spalvos ir kitų veiksnių, 
juos masiškai brokuojant, ši veislė atsidūrė ant išny-
kimo ribos. 

Lietuvos šėmųjų galvijų auginimo, šėrimo ir laiky-
mo sąlygos buvo labai nevienodos. Todėl pagal išsivys-
tymą, eksterjerą ir ūkiškai naudingas savybes jie yra ne 
vieno tipo. Pavienių augintojų ūkiuose karvės dažniau-
siai būdavo sėklinamos atsitiktinių bulių sperma. XX a. 
pabaigoje Lietuvos šėmųjų galvijų genofondas atsidū-
rė pavojuje – liko tik pavieniai galvijai. Todėl 1994 m. 
tuometės Lietuvos veterinarijos akademijos Praktinio 
mokymo ir bandymų centre ir Lietuvos gyvulininkys-
tės institute buvo suformuota šių galvijų reliktinė ge-
nofondinė banda.

2004 m. Lietuvoje buvo auginama apie 400, 
2007 m. – apie 750, 2013 m. – jau beveik 1200 šėmų-
jų galvijų. Daugiausia jų yra privačiuose ūkiuose – lai-
koma vidutiniškai po vieną ar dvi karves. Lietuvoje šė-
muosius galvijus dažniausiai galima išvysti centrinėje, 
pietryčių ir pietvakarių rajonuose. 

Lietuvos šėmieji galvijai
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Lietuvoje 2004 m. buvo auginama 
daugiau kaip 300, 2007 m. – 700, 

2013 m. – 1010 baltnugarių galvijų. 

Nuo senų laikų žinomi Lietuvos baltnugariai galvi-
jai yra genetiškai panašiausi į Lietuvos šėmųjų veislės 
galvijus. Jie priskiriami pieniniam tipui. Savitų geneti-
nių ir fenotipinių požymių Lietuvos baltnugariai gal-
vijai yra gerai prisitaikę prie vietos sąlygų, atsparūs 
ligoms, pieningi, ilgaamžiai, pasižymi geromis repro-
dukcinėmis savybėmis. Jie tinkami ir darbui.

Šios veislės suaugusių karvių aukštis ties ketera yra 
121–131 cm, masė – 400–550 kg ir daugiau. Viduti-
niškai primelžiama po 4 577 kg 3,98 proc. riebumo ir 
3,26 proc. baltymingumo pieno. Suaugę buliai sveria 
950–1000 kg. Pagal spalvą Lietuvos baltnugariai gal-
vijai skirstomi į du tipus. Pirmajam tipui būdingi vi-
siškai juodi šonai, balta nugara ir apatinė juosmens 
dalis, balta žvaigždė kaktoje. Antrajam – smulkiomis 
juodomis dėmėmis išmarginti šonai, balta nugara ir 
balta apatinė juosmens dalis. Lietuvoje daugiausia 
yra baltnugarių su juodo pigmento šonais. Pasitaiko 
ir su rudo pigmento šonais galvijų. Jų kaktos yra ma-
syvios, ilgas su aukštu pagurkliu kaklas, ilgas liemuo, 
trumpos kojos. 

XX a. pirmoje pusėje Lietuvos baltnugariai suda-

Lietuvos  
baltnugariai galvijai

rė 10 proc. visų auginamų galvijų. Nors jie buvo ge-
rinami įvairių juodmargių ir žalmargių veislių buliais, 
tačiau iki šių dienų išlaikė būdingą spalvą ir savybes. 
Daugiausia šių galvijų išsaugojo privatūs augintojai, 
kurie, neatsižvelgdami į veislę, dažnai parduodavo ir 
karves, ir bulius, o mišrūnus veislei parinkdavo savo 
nuožiūra. Dideliuose ūkiuose dėl nebūdingos spal-
vos, neatsižvelgiant į baltnugarių galvijų produkty-
vumą, buvo atsisakyta didesnės šių laikomų galvijų 
dalies. 

1994 m. tuometės Lietuvos veterinarijos akade-
mijos Praktinio mokymo ir bandymų centre ir Lie-
tuvos gyvulininkystės institute buvo suformuota šių 
galvijų reliktinė genofondinė banda, kurioje veisiama 
grynuoju veisimu. Lietuvoje 2004 m. buvo augina-
ma daugiau kaip 300, 2007 m. – 700, 2013 m. – 1010 
baltnugarių galvijų. Jie daugiausia laikomi centrinėje, 
pietrytinėje ir pietvakarinėje Lietuvos dalyse. Labai 
svarbu toliau gryninti šią senąją veislę ir didinti gal-
vijų skaičių. Iki šių dienų Lietuvos baltnugarių galvijų 
yra išlikę Šiaurės rytų Lenkijoje, Skandinavijos šalyse, 
kai kuriuose Rusijos regionuose.
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Juodmargis bulius

Nuo senų laikų išlikę senojo olandiško tipo Lietu-
vos juodmargiai panašėja į pieniniusmėsinius galvijus. 
Senojo tipo Lietuvos juodmargiai galvijai buvo sukurti 
vietinius galvijus iš pradžių kryžminant su įvairių veis-
lių, vėliau – su Olandijos juodmargiais, ostfryzais ir Šve-
dijos juodmargiais galvijais, dar vėliau – tarpusavyje. 

Šios veislės galvijai yra ilgaamžiai, stiprios konstitu-
cijos, proporcingo, bet neretai per daug kompaktiško, 
kūno sudėjimo, trumpų kojų, gilios ir plačios krūtinės, 
plačios keteros, nugaros, juosmens, ilgo ir plataus už-
pakalio bei gerai išsivysčiusių raumenų. Iš senojo ge-
notipo Lietuvos juodmargių veislės karvės per metus 
vidutiniškai primelžiama apie 6154 kg 4,30 proc. riebu-
mo ir 3,29 proc. baltymingumo pieno. 

Pavieniai Olandijos juodmargių galvijai mūsų kraš-
te atsirado dar XVI–XVII a. Galima teigti, kad šios se-
nojo genotipo Lietuvos juodmargių veislės formavima-
sis truko keletą šimtmečių. 1901 m. įkurtas „Panevė-
žio komitetas Olandų veislės galvijams veisti“ juos pra-
dėjo registruoti kilmės knygoje. Komitetas organizavo 
šių galvijų vertinimą ir parodas. Iki Pirmojo pasaulinio 
karo didžiausią poveikį vietiniams pietvakarių ir kai ku-
rių vidurio Lietuvos rajonų galvijams padarė Olandijos 
juodmargiai. Po karo į minėtus rajonus buvo įvežami 

daugiausia ostfryzų ir Švedijos juodmargių veislių gal-
vijai. Nuo 1930 m. Olandijos juodmargių kilmės mišrū-
nai buvo masiškai veisiami tarpusavyje. Be to, Lietu-
vos juodmargiai buvo masiškai gerinami Olandijos juo-
dmargiais. 

1951 m. Lietuvos juodmargiai buvo pripažinti sava-
rankiška veisle. Tuo metu šie galvijai buvo dar nepa-
kankamai produktyvūs, liesapieniai, turėjo daug eks-
terjero trūkumų, kuriems pašalinti 6tojo dešimtme-
čio antroje pusėje vėl buvo įvežti Olandijos juodmar-
giai. Taip intensyvios selekcijos pagrindu buvo sufor-
muotas naujas juodmargių galvijų genotipas. Lietuvos 
juodmargės karvės tapo pieningesnės, pagerėjo pieno 
kokybė, galvijų išvaizda. Lietuvos juodmargius ir toliau 
gerinant kitų produktyvių (daugiausia holšteinų) veis-
lių buliais, senasis olandiškas genotipas buvo nustelb-
tas. Veislė, nors ir išlaikė Lietuvos juodmargių pavadi-
nimą, suartėjo su holšteinų veisle. 

Lietuvoje 2008 m. buvo auginama apie 400, 
2013 m. – beveik 1300 senojo genotipo juodmargių. 
Sustabdyti jų vadinamąją holšteinizaciją dabar sten-
giasi Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija, 
įsteigta 1993 m. Ieškomos veislės, iš kurių buvo sukurti 
Lietuvos juodmargiai, kuriami senojo genotipo buliu-

Senojo genotipo Lietuvos 
juodmargiai ir žalieji galvijai
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kai genofondinių Lietuvos juodmargių populiacijai.  Se-
nojo genotipo Lietuvos juodmargiai labiau paplitę Že-
maitijoje. Viena didžiausių bandų laikoma ir Dzūkijoje, 
Alytaus rajone. 

Remiantis išlikusiais XVI a. dvarų inventoriaus apra-
šais, Lietuvoje dažniausiai buvo auginami žalieji galvi-
jai. Šiuolaikinė šių pieninio tipo galvijų veislė išvesta XX 
a. pradžioje, pradėjus gerinti vietinius žaluosius ir žal-
margius galvijus. 

Iš senojo genotipo Lietuvos žalųjų veislės karvių 
vidutiniškai primelžiama po 5281 kg per metus 4,65 
proc. riebumo pieno. Šiuolaikinės žalosios pieninges-
nės – duoda vidutiniškai po 5500 kg per metus, tačiau 
jų pienas mažiau riebus – 3,65 proc. Senojo genotipo 
Lietuvos žalojo galvijo išskirtiniai požymiai: tvirtesnės 
galūnės ir konstitucija. Galvijo galva nedidelė, sausa, 
kaklas ilgas, neplatus, mažai raumeningas, be pagur-
klio, liemuo ilgas, gilus, krūtinė ilga, gili, didelės apim-
ties. Nugaros linija ne visada tiesi – pasitaiko karvių su 
įlinkusia arba kuprota nugara, įlinkusiu juosmeniu. Lie-
tuvos žalieji galvijai yra žemo ūgio, vidutinio ilgumo 
kojų, taisyklingos stovėsenos, jų oda plona, elastinga. 
Jie yra įvairaus žalo atspalvio: nuo prinokusios vyšnios 
raudonumo iki dvylos spalvos. Pasitaiko galvijų su švie-
sesniu žiedu aplink burną, šviesesne nugara, kartais – 
balta papilve. 

Šiuolaikinė Lietuvos žalųjų galvijų veislė išvesta nuo 
1921 m. pradėjus gerinti vietinius žaluosius ir žalmar-
gius galvijus, juos kryžminant su Danijos žalaisiais, an-
glerais, švicais, Latvijos dvylaisiais, Švedijos žalmargiais 
ir simentaliais. Tačiau didžiausią įtaką Lietuvos žalųjų 
galvijų veislei turėjo Danijos žalieji galvijai.

Veislės formavimu rūpinosi 1924 m. įkurta Lietuvos 
žalųjų galvijų draugija, buvo pradėtos tvarkyti kilmės 
knygos. Tačiau per Antrąjį pasaulinį karą buvo sunai-
kinta daug galvijų. Lietuvos žaliesiems galvijams gerinti 
buvo įvežta Latvijos dvylųjų ir Estijos žalųjų veislių bu-
lių. 1951 m. Lietuvos žalųjų galvijai buvo patvirtinti sa-
varankiška veisle. Veislė paplito po visą šalį. Tačiau po 
kurio laiko veislę imta veisti atvirų populiacijų princi-
pu, naudojant kitų žalųjų ir žalmargių veislių genetinę 
medžiagą. 

Siekiant išsaugoti Lietuvos žalųjų veislės genofon-
dą, nuo 2001 m. Joniškio rajono žemės ūkio bendro-
vėje buvo laikoma didelė šių galvijų banda. 2007 m. 
šalyje buvo auginama 120 galvijų, tačiau 2013 m. liko 
tik 30 senojo genotipo Lietuvos žalųjų. Jų banda yra 
saugoma Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvu-
lininkystės institute.

2007 m. šalyje buvo auginama 
120 galvijų, tačiau 2013 m. liko tik 

30 senojo genotipo Lietuvos žalųjų. 
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Po Antrojo pasaulinio karo, toliau vykdant atranką, galutinai 
suformuota bekoninio tipo Lietuvos baltųjų kiaulių veislė. 

Prie vietinių sąlygų gerai prisitaikiusios Lietuvos 
baltosios kiaulės yra bekoninio tipo, be ypatingų išskir-
tinių morfologinių požymių. Jų veislė pradėta formuoti 
XX a. pirmoje pusėje. 

Lietuvos baltosios kiaulės vislios, neblogai penimos. 
Jų skerdenose gana gerai subalansuotas raumenų ir laši-
nių santykis. Raumeningumas siekia 48–54 proc. Ši veis-
lė atsirado po Pirmojo pasaulinio karo pradėjus gerinti 

Senojo genotipo  
Lietuvos baltosios kiaulės

Lietuvos vietines kiaules. Pastarąsias mišrino su didžiųjų 
ir vidutinių baltųjų, edelšveinų, berkšyrų ir vietinių danų 
veislių kiaulėmis. Laikui bėgant, veislei gerinti pasirinkta 
didžiųjų baltųjų (jorkšyrų) veislė, kuri turėjo didžiausią 
įtaką, ir iš dalies vokiečių edelšveinų veislė.

Po Antrojo pasaulinio karo, toliau vykdant atran-
ką, galutinai suformuota bekoninio tipo Lietuvos bal-
tųjų kiaulių veislė, kuri pripažinta 1967 m. Atsižvel-
giant į rinkos poreikius, Lietuvos baltųjų kiaulių veisly-
nai pradėjo siekti liesesnės skerdenos. Todėl auginto-
jai, kryžmindami kiaules, pradėjo atsisakinėti Lietuvos 
baltųjų kuilių. Grynaveislės Lietuvos baltosios kiaulės 
ėmė sparčiai nykti.  2001 m. pradžioje kiaulių veisly-
nuose buvo 1999 grynaveislės paršavedės. Tik 48 proc. 
jų buvo kergiamos su Lietuvos baltųjų kiaulių veislės 
kuiliais. Todėl dabar turime dvi atskiras Lietuvos bal-
tųjų kiaulių populiacijas: atvirą, kuri gerinama naudo-
jant didžiuosius baltuosius kuilius, ir uždarą – senojo 
genotipo.

Beveik visą pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje buvo 
auginama per 1000 senojo genotipo Lietuvos baltųjų 
kiaulių. Tačiau 2013 m. liko tik apie 400 šių gyvulių, ku-
rių veislinis branduolys saugomas Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Gyvulininkystės institute. 
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2013 m. Lietuvoje yra išlikusios 
56 vietinės kiaulės. 

Viena seniausių veislių Europoje yra Lietuvos vieti-
nės kiaulės. Jos išlaikiusios išskirtinį morfologinį bruo-
žą – karoliukus po kaklu. Šios lašininio ir pusiau lašini-
nio tipo kiaulės mūsų etninėse žemėse susiformavo iš 
trumpaausių ir ilgaausių kiaulių.

Lietuvos vietinės kiaulės yra tvirto sudėjimo, vidu-
tinio ilgio, ramios, vislios, nereiklios pašarams ir laiky-
mo sąlygoms, nejautrios saulės spinduliams, todėl gali 
būti ganomos lauke. Jų ausys gali būti tiek stačios, tiek 
ir nulėpusios. Šios veislės gyvuliai yra įvairių spalvų: 
balti, rusvi, juodi, nors dažniausiai degli. Lietuvos vie-
tinių kiaulių skerdenose yra 46–50 proc. mažiau liesos 
mėsos nei kitų veislių, tačiau jų raumenys geresnės ko-
kybės negu didelio raumeningumo kiaulių veislių. No-
rint gauti liesesnių skerdenų, vietines kiaules būtina 
lėčiau auginti, sušeriant kuo daugiau sultingų pašarų, 
arba ganyti ir skersti mažesnio svorio (90–95 kg). Be 
to, liesesnių skerdenų galima gauti ir taikant komerci-
nį kryžminimą.

Lietuvoje iki XIX a. buvo auginamos beveik tik vie-
tinės kiaulės. XX a. pabaigoje tik pavieniai šios veis-
lės gyvuliai buvo išlikę šalies pietryčių regionuose, kur 
daugiausia auginama grikių. Lietuvos vietines kiaules 

Lietuvos vietinės kiaulės

nuo visiško išnykimo padėjo išgelbėti 1993 m. organi-
zuotos Lietuvos gyvulininkystės instituto ekspedicijos, 
kurioms vadovavo prof. J. S. Šveistys. Ekspedicijų metu 
pavyko surinkti negiminingų vietinių kiaulių požymių 
turinčių paršelių, iš kurių buvo atkurta minimali šios 
veislės populiacija.

2004 m. buvo auginama 40, 2013 m. kiek daugiau – 
56 vietinės kiaulės. Visos jos veisiamos Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto Gyvulininkystės institute, kur 
laikoma pagrindinė banda. Lietuvos vietinės kiaulės 
dėl savo gerų savybių gali būti naudojamos kaip moti-
ninė kiaulių veislė įvairiuose kryžminimo variantuose. 
Vietines kiaules rekomenduojama auginti ekologiniuo-
se ūkiuose, kadangi jos geriausiai prisitaikiusios prie 
vietos sąlygų, yra atsparesnės. 
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Iki XX a. pradžios vietinės šiurkščiavilnės buvo 
auginamos asmeniniuose ūkiuose visoje Lietuvoje. 

Nuo seniausių laikų visoje Lietuvoje augintos šiurkš-
čiavilnės avys žmones ir maitino, ir rengė. Dabar ši vil-
ninėsmėsinės produktyvumo krypties veislė įtraukta į 
Pasaulio žemės ūkio gyvūnų katalogą.

Smulkaus sudėjimo Lietuvos šiurkščiavilnės avys 
yra nereiklios laikymo sąlygoms ir atsparios ligoms. Jos 
nepasižymi dideliu produktyvumu, lėčiau bręsta. Avių 
vilna yra pusiau šiurkšti, įvairiaspalvė, 20–30 cm ilgio, 
kerpama 2 kartus per metus, prikerpama 2–3 kg. Ji ge-
rai veliasi, todėl tinka veltinių, kilimų, skrybėlių ir kitų 
dirbinių gamybai. Geriausia būna 9–12 mėn. ėriukų 
mėsa. Šių avių skerdenoje yra mažai riebalų, o jos išei-
ga sudaro 41–43 proc. 

Suaugusios avys sveria 40–56 kg, avinai – 46–67 kg. 
Jų aukštis – 58–71 cm. Avys rujoja ir veda po 1–3 ėriu-
kus ištisus metus. Atvesti ėriukai sveria 1,8–4,2 kg, 4 
mėn. – 15–23 kg, o po metų – 32–44 kg. Ragus turi 
apie 85 proc. avinų ir apie 20 proc. avių. Patinų ragų il-
gis – 30–65 cm, patelių – 1–12 cm. 

Lietuvoje iki XVIII a. buvo veisiamos vėlai bręstan-
čios, nereiklios šiurkščiavilnės avys. Jos buvo kelių tipų. 
Suvalkijoje buvo auginamos lenkiškosios ilgaliesauode-
gės, kurių vilna – balta, o galva  – dažniausiai be ragų. 
Vilniaus gubernijoje veisdavo Pomeranijos ir Šiaurės 

trumpauodeges avis, kurių vilna tamsi. Dauguma šios 
veislės avinų ir kai kurios avys raguoti. Mišrinant skir-
tumai tarp avių tipų mažėjo. Buvo gaunami individai su 
tarpiniais požymiais. Avys svėrė 30–40 kg, vedė po 2–3 
ėriukus, davė po 1–2 kg įvairiaspalvės šiurkščios vilnos. 
XVIII a. pabaigoje–XIX a. pradžioje šiurkščiavilnės avys 
pradėtos gerinti plonavilniais merinosais, o XIX a. antro-
je pusėse – ir Didžiosios Britanijos mėsiniais avinais. 

Iki XX a. pradžios vietinės šiurkščiavilnės buvo au-
ginamos asmeniniuose ūkiuose visoje Lietuvoje. Ta-
čiau 1912 m. vykusiame Pirmajame Rusijos avininkys-
tės specialistų suvažiavime buvo pasiūlyta Baltijos gu-
bernijose plėtoti mėsinę avininkystę. 1949 m. buvo už-
drausta kergti avis su šiurkščiavilniais avinais. Todėl se-
noji vietinių šiurkščiavilnių veislė atsidūrė ties išnyki-
mo riba. 

Tik 1988 m., surengus pirmąją ekspediciją po Lie-
tuvą, buvo atrinkta 30 tipingiausių gyvulių, o nuo 
1994 m. pradėtas saugoti jų genofondas. Lietuvoje 
2004 m. buvo auginama beveik 100, 2007 m. – apie 
140, 2013 m. senojo genotipo Lietuvos šiurkščiavilnių 
avių padaugėjo iki 226. Pagrindinis jų genofondo sau-
gotojas yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gy-
vulininkystės institutas. 

Lietuvos šiurkščiavilnės avys
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Lietuvos juodgalvių avių veislė buvo išvesta 1926–1958 m., 
mišrinant Lietuvos vietines šiurkščiavilnes avis su vilniniais 

Anglijos šropšyrais ir mėsiniais Vokietijos juodgalviais avinais. 

Ištvermingos Lietuvos juodgalvės avys, išvestos 
XX a. viduryje, priskiriamos mėsineivilninei produkty-
vumo krypčiai.

Šios veislės avys yra gerai prisitaikiusios prie vieti-
nio klimato. Lietuvos juodgalvių avių mėsa neriebi ir 
skani, o skerdenos išeiga sudaro 45–48 proc. Jų vilna, 
kurios prikerpama 3–4 kg, yra 25–34 mikronų storio 
ir gana tanki – 8–10 cm ilgio. Ėriavedės sveria 60–70 
kg, suaugę avinai – 80–95 kg. Avių ruja sezoninė, pir-
mas kergimas vyksta 10–12 mėn. amžiaus. Atveda po 
1–2 ėriukus, kurie iš pradžių sveria 3–4 kg, 4 mėn. – 
 25–32 kg, po metų – 40–50 kg. 

Lietuvos juodgalvių veislės avinai ir avys beragiai. 
Galva trumpa, plati, tiesaus profilio, nors avinų galvos 
profilis dažnai truputį išgaubtas. Ausys yra vidutinio il-
gumo, plačios, storos, kaklas – trumpas, storas, apva-
lus, mėsingas, palaipsniui susiliejantis su kūnu. Kete-
ra – plati, toje pačioje linijoje kaip ir nugara. Nugara 
ir juosmuo – platūs, tiesūs, kūnas – ilgas, apvalus. Gy-
vulių plaukas yra baltos ir gelsvos spalvos, pilvas – ap-
augęs vilna. Galva, kojos ir ausys apaugusios juodais 
dengiamaisiais plaukeliais, tačiau galva iki ausų linijos, 
o kojos iki kelių ir kulno apaugusios balta vilna. Ką tik 

Lietuvos juodgalvės avys

atvestų ėriukų galvos ir kojų plaukai būna juodi, kūnas 
apaugęs pilkai rusvais plaukais (šunplaukiais), kurie iki 
nujunkymo iškrenta, o jų vietoje išauga veislei būdin-
gi plaukai.  

Lietuvos juodgalvių avių veislė buvo išvesta 1926–
1958 m., mišrinant Lietuvos vietines šiurkščiavilnes 
avis su vilniniais Anglijos šropšyrais ir mėsiniais Vokie-
tijos juodgalviais avinais. Intensyviausiai veislė kurta 
Pasvalio, Telšių ir Radviliškio zonose. Lietuvos juodgal-
vės paplitusios visoje Lietuvoje, jų taip pat yra Latvijo-
je, Baltarusijoje, Vokietijoje ir kt. 

Senojo tipo Lietuvos juodgalvių avių genofondui 
grėsmė iškilo, kai augintojai sumanė šią veislę gerinti 
kryžmindami su produktyvesnėmis veislėmis. 1994 m. 
buvo įkurta Lietuvos avių augintojų asociacija, kuri iš-
duoda Lietuvos juodgalvių avių kilmės pažymėjimus. 
2001 m. ši asociacija buvo pripažinta veislininkys-
tės institucija. Lietuvoje 2004 m. buvo auginama apie 
1500, 2007 m. – apie 2700, 2013 m. – net apie 4000 
senojo genotipo Lietuvos juodgalvių avių. Didžiausia 
veislinė banda laikoma UAB „Šeduvos avininkystė“, Ra-
dviliškio rajone. 
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Vištinės žąsys yra baltos spalvos, 
bet pasitaiko pilkų ir margų.

Lietuvos genofondinės vištinės žąsys susiformavo 
XX a. pirmoje pusėje, senąsias vietines žąsis kryžmi-
nant su Rytprūsių naminėmis, Emdeno ir iš dalies su 
Pomeranijos veislių žąsimis. Jos priskiriamos universa-
laus produktyvumo tipui ir tinka pūkų, mėsos bei kepe-
nų gamybai.

Vištinės žąsys gerai prisitaiko prie auginimo sąlygų, 
gerai penimos, gražios ir nepiktos. Jų išvaizda būdinga 
mėsai auginamų veislių tipui. Žąsų vidutinis svoris – 4,6 
kg, žąsinų – 5,2 kg. Perėjimo metu žąsys padeda po 20–
30 kiaušinių, kurių vidutinis svoris 145–170 g. Žąsiukai 
užauga per 5–6 mėnesius. Pūkų ir plunksnų išeiga dides-
nė, taikant dalinį gyvų žąsų ir žąsiukų pešimą. Pasak au-
gintojų, iš Lietuvos vištinių žąsų gaunama daug vertingų 
plunksnų ir trečdaliu daugiau pūkų nei iš pramoninėje 
paukštininkystėje paplitusių itališkos kilmės žąsų. 

Vištinės žąsys yra baltos spalvos, bet pasitaiko pilkų 
ir margų. Jos turi vidutinio dydžio galvą, mėlynas akis, 
neilgą oranžinį snapą. Kaklas gražiai išlenktas, nugara 
plati, kojos vidutinio ilgio, plačiai išžergtos, oranžinės 
spalvos. 

Lietuvoje sovietmečiu sunykus žąsininkystei, nebe-
liko ir vištinių žąsų. Tuo metu jos buvo išsaugotos bu-

Vištinės žąsys 

vusios TSRS vandens paukščių kolekcijoje Pamaskvėje. 
Čia lietuviškos genofondinės žąsys išliko iki 1995 m. Iš 
Rusijos į Lietuvą parvežus 100 kiaušinių, buvo atkurta 
vištinių žąsų populiacija.

Lietuvoje 2004 m. buvo auginama apie 360, 
2007 m. – apie 320, o 2013 m. padaugėjo iki 489 seno-
jo genotipo vištinių žąsų. Jų išsaugojimu rūpinasi Lietu-
vos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės ins-
titutas. Augintojai pastebi, kad šios veislės žąsys yra ra-
maus būdo, mažai triukšmauja, tačiau, iškilus pavojui 
kiaušiniams, aršiai gina lizdus. 

Žąsiukai užauga per 5–6 mėnesius.
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Pasak mokslininkės Rūtos Šveistienės, 
ES ir nacionalinio biudžeto skiriamos 
paramos lėšos nykstantiems Lietuvos senųjų 
veislių gyvuliams ir naminiams paukščiams 
išsaugoti – neabejotinas stimulas auginti 
senųjų veislių gyvūnus. 

Išmokos kompensuoja 
mažesnes pajamas
Žemės ūkio gyvūnų genofondas – kiekvienos šalies 

nacionalinis turtas. Tačiau išsaugoti senąsias gyvulių ir 
naminių paukščių veisles nėra paprasta. Intensyvėjant 
žemės ūkio produkcijos gamybai ir siekiant aukšto pro-
duktyvumo, vietinės veislės stumiamos į nuošalę. Lie-
tuvoje kai kurios senosios gyvulių ir paukščių veislės 
yra išnykusios, kitos atsidūrė ties išnykimo riba. 

Lietuvos nykstančių gyvūnų genofondą gaivinti pa-
deda Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto para-
ma. Kaip pastebi Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų au-
gintojų asociacijos ir Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių 
išteklių apsaugos koordinavimo centro vadovė moksli-
ninkė Rūta Šveistienė, KPP programos „Nykstančių Lie-
tuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsau-
gojimas“ lėšos – neabejotinas stimulas auginti senųjų 
veislių gyvūnus. Todėl šalies žemdirbių susidomėjimas 
senųjų veislių gyvuliais ir paukščiais gerokai išaugo. 

Į KPP programą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių 
gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ yra įtraukti 
žemaitukų ir stambiųjų žemaitukų veislių arkliai, Lietu-
vos sunkieji arkliai, Lietuvos šėmieji, baltnugariai, se-
nojo genotipo Lietuvos juodmargiai ir senojo genotipo 

Senųjų veislių gyvūnai –  
Lietuvos nacionalinis turtas 

Mokslininkų ir augintojų entuziazmą, gaivinant Lietuvos nykstančių senųjų 
veislių gyvūnų genofondą, skatina Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 
metų programos parama. Pagal KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos 
išmokos“ programą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių 
paukščių išsaugojimas“ (toliau – KPP programa „Nykstančių Lietuvos senųjų 
veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“) augintojams jau išmokėta 
apie 7,4 mln. litų paramos.  
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Lietuvos žalieji galvijai, senojo genotipo Lietuvos balto-
sios ir vietinės kiaulės, Lietuvos vietinės šiurkščiavilnės 
bei senojo genotipo Lietuvos juodgalvės avys ir višti-
nės žąsys. 

Pagal šią programą genofondinių gyvūnų auginto-
jams yra skiriamos išmokos. Nacionalinės mokėjimo 
agentūros prie Žemės ūkio ministerijos duomenimis, 
2007–2013 m. paramos laikotarpiu buvo patvirtinta 
716 pareiškėjų, o išmokėta paramos suma siekia apie 
7,4 mln. litų.  

Už žemaitukus ir stambiuosius žemaitukus skiria-
ma didžiausia išmoka – po 683,65 lito už arklį per me-
tus. Kiek mažesnė parama už Lietuvos sunkiuosius ar-
klius – po 659,48 lito. Už Lietuvos šėmuosius, baltnu-
garius, senojo genotipo juodmargius ir senojo genoti-
po žaluosius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) 
skiriama po 621,5 lito. Senojo genotipo Lietuvos bal-
tųjų kiaulių ir vietinių kiaulių augintojams mokama po 
224,43 lito per metus (už kiekvieną paršavedę, kiaulai-
tę, veislinį kuilį). Už senojo genotipo Lietuvos juodgal-
ves ir šiurkščiavilnes avis (ėriavedes, avytes, veislinius 
avinus) mokama po 96,68 lito. Mažiausios išmokos nu-
matytos už vištines žąsis – po 10,36 lito. 

Ši KPP parama skiriama siekiant skatinti ūkininkus ir 
įmones laikyti nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvū-
nus. Jie yra mažiau produktyvūs, todėl parama kompen-
suoja augintojų gaunamas mažesnes pa jamas.  

Išmokų pagal programą „Nykstančių Lietuvos senų-
jų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ gali 
siekti visi, kurie verčiasi žemės ūkio veikla ir laiko bent 
vieną nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulį arba 10 
naminių paukščių. Paramos trukmė – penkeri metai. 

Senąsias veisles 
pamėgo šeimos ūkiai
„Kaimo plėtros programos parama – didelis pa-

skatinimas augintojams. Be jos daug kas neaugintų 
senųjų veislių gyvūnų. Gera perspektyva genofondi-
niams gyvūnams išsaugoti yra nedideliuose šeimos 
ūkiuose. Labai smagu ir tai, kad senųjų veislių gyvu-
lius ir paukščius galima išvysti ir atgaivintuose dva-
ruose. Štai Pakruojo dvare laikomi žemaitukai, šiurkš-
čiavilnės avys. Savininkas ketina įsigyti ir vištinių žąsų 
bei senųjų veislių karvių“, – geras tendencijas pastebi 
dr. R. Šveis tienė. 

Pastebima, kad anksčiau atskirų senųjų veislių gy-
vūnai buvo laikomi tik tam tikruose regionuose, o da-
bar plinta po visą kraštą. 

Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsau-
gos koordinavimo centro duomenys rodo, kad moks-
lininkų ir augintojų pastangos bei skiriama KPP pa-

Labiausiai  
Lietuvoje sumažėjo 

žalųjų galvijų. 
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Žemaitukų arklių asociacijos valdybos narys, 
žinomas žemaitukų augintojas Vidas Kūlokas 
yra vienas iš KPP programos „Nykstančių 
Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių 
paukščių išsaugojimas“ dalyvių. 

rama duoda vaisių – saugomų gyvūnų šalyje padau-
gėjo. 

Nuo 2007 iki 2013 m. žemaitukų Lietuvoje padau-
gėjo nuo 300 iki 560, stambiųjų žemaitukų – nuo be-
maž 200 iki daugiau nei 500, sunkiųjų arklių – nuo 600 
iki maždaug 1300, šėmųjų galvijų – nuo bemaž 750 iki 
1200, baltnugarių galvijų – nuo 700 iki 1010, juodgal-
vių avių – nuo 2700 iki bemaž 4000, vietinių šiurkščia-
vilnių avių – nuo 140 iki 226, vištinių žąsų – nuo 320 
iki 489. Lietuvos juodmargių 2008 m. buvo apie 400, o 
2013 m. – jau beveik 1300.  

Prastos tendencijos, saugant senojo genotipo ža-
luosius galvijus, – jų sumažėjo nuo 120 (2007 m.) iki 
maždaug 30 (2013 m.). Sumažėjo ir senojo genotipo 
Lietuvos baltųjų kiaulių – nuo maždaug 1000 iki be-
veik 400, nedaug padaugėjo vietinių kiaulių – nuo 40 
iki 56. 

Universalūs žemaitukai – 
gyvoji legenda
Daug nuveikta saugant mūsų legendinius žemaitu-

kus, kurie neatsiejami nuo mūsų tautos šlovingos pra-
eities. „Tai ir skiriamos paramos, ir Žemaitukų arklių 
augintojų asociacijos, ir augintojų bendro darbo rezul-
tatas“, – įsitikinusi dr. R. Šveistienė.  

Šie vienos seniausių veislių Europoje arkliai ne kar-
tą buvo atsidūrę ties išnykimo riba. 1997 m., kai susi-
kūrė Žemaitukų arklių augintojų asociacija, šios veislės 
žirgų Lietuvoje tebuvo 30. Dabar jų daugiau nei pusė 
tūkstančio. 

Žemaitukų arklių asociacijos valdybos narys, žino-
mas žemaitukų augintojas Vidas Kūlokas yra vienas iš 
KPP programos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gy-
vulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ dalyvių. Seno-
jo tipo žemaitukus puoselėjantis Kauno rajono ūkinin-
kas dešimčiai jų išlaikyti gauna paramą – už arklį be-
veik 684 litus per metus. 

„Be augintojų entuziazmo, asociacijos darbo, že-
maitukų išlikimas yra tiesiogiai susijęs ir su parama. 
Beveik visi, kas dabar augina žemaitukus, gauna ir iš-
mokas. Be jų būtų daug sunkiau išlaikyti žirgų ūkį“, – 
įsitikinęs V. Kūlokas. Šia veisle jis susižavėjo perskaitęs 
mokslininkės Valės Macijauskienės knygą apie žemai-
tukus. 

Atsparumu, ištvermingumu ir sumanumu pasižy-
mintiems žemaitukams komplimentų negailintis ūki-
ninkas savo augintinius palepina savo ūkyje išaugintais 
ekologiškais pašarais, nors šie žirgai jiems nėra reiklūs. 
Žemaitukai praverčia ir prie ūkio darbų, tinka ir pramo-
gai bei sportui. 

Į Kauno marių regioniniame parke įsikūrusį V. Kūlo-
ko žirgyną žmonės atvažiuoja pasigrožėti žemaitukais, 
papramogauti ir pasportuoti. Ūkininko žirgai dalyvau-
ja sportinėse varžybose, o žemaitukus mylintys jaunie-
ji raiteliai skina laurus. Pats V. Kūlokas su malonumu 
mielai dalyvauja įvairiuose žygiuose su žemaitukais, iš-
tvermės varžybose. 

Legendinį ištvermingumą žemaitukai patvirtino šių 
dienų istoriniuose žygiuose iki Juodosios jūros, per 
Lenkiją, aplink Baltijos jūrą. Šie žygiai išpopuliarino se-
nuosius žirgus. „Lietuviai būtų neįdomūs be žemaitu-
kų“, – saugomais žirgais didžiuojasi augintojas. 
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Pasak Lietuvos sunkiųjų arklių veislės 
augintojų asociacijos prezidento, UAB 
„Lietuvos žirgynas“ direktoriaus Edgaro 
Jenino, paramos lėšų nepakaktų ūkiui 
modernizuoti, bet jos kompensuoja 
geresnius pašarus ir priežiūrą. 

Senųjų veislių arkliai – 
krašto pasididžiavimas

Pasak Lietuvos sunkiųjų arklių veislės augintojų 
asociacijos prezidento, UAB „Lietuvos žirgynas“ direk-
toriaus Edgaro Jenino, ES ir nacionalinio biudžeto pa-

rama, skirta išsaugoti senąsias arklių veisles, yra labai 
reikšminga. Kitaip privatiems arklių augintojams neap-
simokėtų laikyti saugomų genofondinių arklių, o tai ga-
lėtų negrįžtamai paveikti senųjų veislių arklių veislinin-
kystę. 

„Paramos nauda yra akivaizdi – Lietuvos sunkiųjų 
arklių ir stambiųjų žemaitukų populiacija auga. Žemės 
ūkyje jų darbą pakeitė technika, todėl šiuos arklius da-
bar augina tik entuziastai. Gaunamos išmokos suteikia 
daugiau stabilumo. Šių lėšų nepakaktų ūkiui moderni-
zuoti, bet jos kompensuoja geresnius pašarus ir prie-
žiūrą“, – sakė ilgametis žirgininkystės specialistas E. Je-
ninas. 

Didžiausia veislinių stambiųjų žemaitukų banda ir 
apie pusę šimto sunkiųjų arklių laikoma UAB „Lietu-
vos žirgynas“. Žirgyno Sartų skyriuje stambiųjų žemai-
tukų per penkerius metus padaugėjo nuo 100 iki 180. 
„Lietuvos žirgynas“ gauna KPP programos „Nykstančių 
Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių iš-
saugojimas“ išmokas: už stambiuosius žemaitukus – 
po 684 litus, o už sunkiuosius arklius – po 660 litų per 
metus. 

„Lietuvos sunkiųjų arklių padėtis geresnė nei stam-
biųjų žemaitukų. Jie paplitę privačiuose ūkiuose dide-
lėje šalies teritorijoje, atsiranda naujų augintojų. Da-
bar labai svarbu kontroliuoti veisimo procesą, kadangi 
turime labai mažai eržilų linijų. Žmonės noriau augina 
gero būdo arklius. Jei tik pradėtų dominuoti vienos li-
nijos eržilai, padidėtų giminingumas ir kiltų veislės ap-
sigimimo grėsmė“, – susirūpinęs Lietuvos sunkiųjų ar-
klių veislės augintojų asociacijos prezidentas. 

Žirgas prie namų – 
ir garbės reikalas
Utenos rajono žirgų augintojas Gintautas Kazlaus-

kas kupinas patriotizmo: „Genofondinis žirgas prie 
namų – ir garbės reikalas. Nuo žmonių susivokimo pri-
klausys, kaip pavyks išsaugoti senųjų veislių arklius. Juk 
arklys nebūtinai turi būti skirtas darbui – vienas malo-
numas su juo pramogauti.“ 

Iš tėvo žirgų ūkį paveldėjęs G. Kazlauskas augi-
na apie šimtą kelių veislių žirgų, iš kurių daugiausia – 
stambieji žemaitukai. Tai didžiausia šios veislės arklių 
banda privačiame ūkyje. Nepakartojamas jausmas api-
ma vasarą pamačius tokį žirgų būrį ganykloje.

 Už 65 stambiuosius žemaitukus ūkininkas gauna 
nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvuliams skirtas 
KPP išmokas. 

„Sudėjus paramą už arklius, tiesiogines išmokas ir 
kompensacines išmokas už ūkininkavimą mažiau pa-
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Utenos rajono žirgų 
augintojas Gintautas 

Kazlauskas tęsia tėvo veiklą. 

Pasak anykštėno Arvydo Pasmokio, jei 
nebūtų išmokų, sunkiuosius arklius išlaikyti 
būtų sunku. 

lankiomis sąlygomis, jau galima ne tik bandą išlaikyti, 
bet ir trūkstamos pašarų ruošimo technikos įsigyti“, – 
racionaliai planuoja žirgų augintojas.    

G. Kazlausko tėvas – žinomas arklių augintojas ir 
mylėtojas, daug prisidėjęs prie stambiųjų žemaitu-

Sunkieji arkliai – ne tik darbui
Kitas aistringas žirgų mylėtojas – anykštėnas Arvy-

das Pasmokis – augina Lietuvos sunkiuosius arklius, 
dar vadinamus duonpelniais. Dėl kritiškai sumažėjusio 
šios veislės arklių skaičiaus, suprastėjusių veislinių ir 
darbinių savybių sunkieji arkliai taip pat atsidūrė nyks-
tančiųjų veislių sąraše.

Išlaikyti veislinę bandą A. Pasmokiui padeda daly-
vavimas KPP programoje „Nykstančių Lietuvos senųjų 
veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“. „Žir-
gynams išlaidų daugiau, bet privačiam augintojui pa-
ramos pašarams užtenka. Pats pasigaminu pašarų ar-
kliams, todėl ir sąnaudos mažesnės. Jei nebūtų šių iš-
mokų, sunkiuosius arklius išlaikyti būtų sunku. Anks-
čiau daug gerų veislinių eržilų ir kumelių buvo išvežta 

kų išlaikymo, juos auginti pradėjo dar prieš dvidešimt 
metų. „Kai dar neturėjome technikos, arkliai buvo ge-
riausi pagalbininkai ūkyje“, – prisimena tėvo veiklą tę-
siantis genofondinių žirgų augintojas. 
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Vištinių žąsų kiaušinių buvo atsivežta iš Rusijos. Išperinus žąsiukus, Gyvulininkystės 
institute pradėtas senosios lietuviškos vištinių žąsų veislės atkūrimas. 

Mokslininkų rūpestis 
dėl genofondinių veislių
Senosiomis lietuviškomis veislėmis aktyviai rūpina-

si Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkys-
tės instituto mokslininkai. Atkūrus Lietuvos nepriklau-
somybę, profesoriaus Juozo Skaistučio Šveisčio inicia-

tyva buvo pradėta po visą šalį ieškoti senųjų veislių gy-
vulių ir paukščių. 

Gyventojų ūkiuose buvo rasta šėmųjų ir baltnuga-
rių galvijų, vietinių šiurkščiavilnių avių, kiaulių, o vištinių 
žąsų teko ieškoti užsienyje. Jų kiaušinių buvo atsivežta 
iš Rusijos. Išperinus žąsiukus, Gyvulininkystės institute 
pradėtas senosios lietuviškos žąsų veislės atkūrimas.   

į užsienį. Ir dabar tokių pagundų yra“, – sakė A. Pas-
mokis. 

Lietuvos laukuose aria modernūs traktoriai, tad 
sunkiesiems arkliams darbo nebeliko. Tačiau šių ar-
klių mylėtojai sako, kad sunkieji arkliai – ne tik laukams 
arti. Jie puikiausiai tinka turizmui, pramogai.

„Šiuos arklius laikau ir dėl grožio. Žirgai – mano po-
mėgis. Juos reikia mylėti“, – kalbėdamas apie savo au-

gintinius, šypsosi jau ne vieną dešimtmetį su arkliais 
nesiskiriantis buvęs ristūnų treneris ir lenktynininkas.

Anksčiau su sunkiaisiais arkliais ūkyje daug darbų 
nuveikdavo. Dabar A. Pasmokis arklius kinkosi daugiau 
dėl malonumo. „Kartais pasikinkau į ratus, važiuoju ro-
gėmis. Taip smagiau nei automobiliu“, – arkliais žavisi 
ūkininkas. 
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Palankesnės sąlygos išsaugoti šėmuosius 
galvijus yra nedideliuose ūkiuose.

Dr. V. Juškienė pabrėžė, kad, norint išsaugoti 
senąją veislę, gyvulius veisti galima tik 
grynuoju veisimu, t. y. veisiant naudoti tik 
tos pačios veislės gyvulius.

Pirmiausia susirūpinta kritiškiausioje situacijoje at-
sidūrusiomis senosiomis veislėmis. Tačiau, kol rūpinta-
si senosiomis populiacijomis, sunyko naujesnės veis-
lės, sukurtos XX a. Tad ir jos yra įtrauktos į KPP progra-
mą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir nami-
nių paukščių išsaugojimas“.      

Dabar Gyvulininkystės institute saugomi žemaitu-
kai, šėmieji, baltnugariai ir senojo genotipo Lietuvos 
žalieji galvijai, senojo genotipo Lietuvos baltosios ir 
vietinės kiaulės, Lietuvos šiurkščiavilnės avys ir vištinės 
žąsys. 

Mokslo institucija gauna KPP programos „Nykstan-
čių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių 
išsaugojimas“ kompensacines išmokas. „Parama reika-
linga tam, kad augintojams būtų padengtas skirtumas 
pajamų, kurių jie negauna augindami mažiau produk-
tyvius senųjų veislių gyvūnus“, – sakė Gyvulininkystės 
instituto direktorė dr. Violeta Juškienė.

Ūkinių gyvūnų registre Lietuvos baltnugarių 
2013 m. buvo per 1000, o šėmųjų galvijų – apie 1200. 
Atsiradus europinėms išmokoms, dar sparčiau padau-
gėjo senojo genotipo Lietuvos juodmargių – iki 1300 
galvijų. Pasak Lietuvos gyvulininkystės instituto moks-
lininkės R. Šveistienės, 2011 m. senojo genotipo Lie-

tuvos juodmargių buvo daugiau (apie 1500), kadangi 
buvo leidžiama registruoti pamišrintus galvijus. Dabar 
bandos turėtų būti gryninamos. 

„Palankesnės sąlygos išsaugoti šėmuosius ir bal-
tnugarius galvijus yra nedideliuose ūkiuose, kuriems 
nereikia didelio pieningumo karvių. Dabar daugėja no-
rinčiųjų auginti šiuos nereiklius pašarams, gerai besi-
veršiuojančius galvijus, kurių duodamo pieno ir iš jo 
pagamintų produktų pakanka šeimos ūkiui. Ūkininkai 
stengiasi išgryninti šėmų ir baltnugarių galvijų veisles 
ir didinti jų bandas“, – pastebėjo Lietuvos ūkinių gy-
vūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centro 
vadovė.

Anot dr. R. Šveistienės, ypatingą rūpestį kelią seno-
jo genotipo Lietuvos žalieji galvijai. „Juos saugant daug 
nuveikė Skaisgirio žemės ūkio bendrovė, kurioje buvo 
laikoma apie 100 senojo genotipo Lietuvos žalųjų gal-
vijų“, – aiškino mokslininkė. 

Šiuo metu nedidelė grynaveislė Lietuvos žalųjų gal-
vijų banda saugoma Gyvulininkystės institute.

Dr. V. Juškienė pabrėžė, kad rūpesčių yra dėl visų 
senųjų veislių gyvulių. Norint išsaugoti veislę, gyvulius 
veisti galima tik grynuoju veisimu, t. y. veisiant naudo-
ti tik tos pačios veislės gyvulius. Tik už tokius gyvulius 
skiriamos KPP kompensacinės išmokos. Gyvulių ban-
dą leidžiama papildyti tik gyvuliais iš nykstančių senų-
jų veislių gyvulių bandų arba gyvuliais, kurių priklauso-
mumas tai bandai patvirtintas genetiškai.
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Juodmargėmis rūpinasi 
ir iš patriotizmo
Entuziazmo, saugant senųjų veislių gyvulius, ne-

stokoja Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asocia-
cijos pirmininkas Klaipėdos rajono ūkininkas dr. Vilius 
Žiogas. Jis ūkininkauja kartu su tėvais ir laiko apie 500 
galvijų: Lietuvos ir Švedijos juodmargių bei holšteinų 
ir senojo genotipo Lietuvos juodmargių. Už 62 seno-
sios veislės galvijus Valerija Birutė Žiogienė gauna KPP 
kompensacines išmokas – po 621 litą per metus. 

„Ne išmokos svarbiausia – privalome išsaugoti veis-
lę, kurią lietuviai kūrė 400 metų. Senojo genotipo Lie-
tuvos juodmarges tėvai pradėjo auginti nuo pat ūkinin-
kavimo pradžios – 1990 metų“, – patriotiškai nusitei-
kęs V. Žiogas. 

Ūkininkas įsitikinęs, kad senųjų veislių gyvuliams 
išlaikyti reikalinga parama. „Išmokos už genofondi-

nius galvijus – papildomos ūkio pajamos. Tai padeda 
kompensuoti dalį netenkamų pajamų, kadangi senojo 
genotipo juodmargių karvių produktyvumas yra ma-
žesnis nei intensyviųjų veislių“, – sakė Lietuvos juod
margių galvijų gerintojų asociacijos pirmininkas.

V. Žiogas apgailestauja, kad ūkininkai suka intensy-
vumo ir produkcijos didinimo keliu ir nevertina gerų 
senųjų veislių galvijų savybių ir privalumų. Senojo ge-
notipo Lietuvos juodmargės yra geriau prisitaikiusios 
mūsų sąlygomis nei produktyviųjų veislių galvijai, jos 
atsparesnės ligoms, ilgaamžės. 

Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacijos 
pirmininko ūkyje daug dėmesio skiriama selekciniam 
darbui. Šiame ūkyje pagaminta veislinė medžiaga nau-
dojama daugumai šalyje laikomų senojo genotipo 
juod margių apsėklinti. 

„Ne išmokos yra svarbiausia – privalome išsaugoti veislę, kurią lietuviai kūrė 
400 metų“, – patriotizmo nestokoja Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų 
asociacijos pirmininkas, Klaipėdos rajono ūkininkas dr. Vilius Žiogas. 
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Praeityje gerai žinoma žirgų varžybų dalyvė Viktorija Jovarienė KPP 
programos privalumus pirmiausia išbandė gaudama išmokas už dvi 

stambiųjų žemaitukų kumelaites. Vėliau įsipareigojo laikyti ir galvijus. 

Žavisi šėmais ir baltnugariais 
Garsios žirgininkės, pirmosios šalies žirgų vadelio-

tojos Utenos rajono ūkininkės Viktorijos Jovarienės 
ekologiniame ūkyje ganosi apie 40 Lietuvos šėmų ir 8 
Lietuvos baltnugarių galvijų banda. 

Nuo 1992 m. ūkininkaujanti ir aktyviai dalyvaujan-
ti Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asocia-
cijos veikloje, moteris gauna kompensacines išmokas 
už grynaveisles Lietuvos šėmas karves. 2011 m. para-
ma buvo skiriama už 9 šėmąsias, o 2012 m. – jau už 15 
galvijų. 

„Nuo vaikystės man labai gražios šėmos karvės. 
Nors jos pieno duoda mažiau, nei šiuolaikinių veislių 

galvijai, bet mažiau serga. Šėmieji neišrankūs paša-
rui, todėl jo gamybai užtenka gaunamų kompensa-
cinių išmokų. Be abejo, parama skatina laikyti dau-
giau tokių galvijų. Baltnugarės taip pat labai gražios, 
stambios karvės. Tačiau dar nesu apsisprendusi, ar 
toliau jas laikysiu. Nesiryžau prisiimti programos įsi-
pareigojimų, taigi išmokų neprašiau“, – aiškino galvi-
jų augintoja.  
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Įmonės „Šeduvos avininkystė“ direktoriaus, 
Lietuvos avių augintojų asociacijos vadovo 
avininkystės patriarcho Juozapo Mikučio 
svajonė – mūsų krašte laikyti milijoną avių. 

Mylimiausios šalyje yra 
juodgalvės avys
Lietuvoje labai išpopuliarėjo genofondinės juodgal-

vės avys. Jų auginama apie 28,5 tūkst., o grynaveislių 
juodgalvių, kurioms skiriama KPP programos „Nykstan-
čių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių 
išsaugojimas“ numatyta parama, yra apie 4000. 

Įmonėje „Šeduvos avininkystė“ yra pagrindinis šios 
vietinės veislės genofondas. Šios įmonės direktoriaus, 
Lietuvos avių augintojų asociacijos vadovo avininkys-
tės patriarcho Juozapo Mikučio svajonė, kad mūsų 
krašte būtų laikoma milijonas avių, žinoma, daugiau-
sia jo mylimų juodgalvių. Dabar šalyje yra dešimt kartų 
mažiau įvairių veislių avių. 

„Juodgalvės avys tikrai neišnyks. Jos išpopulia-
rėjo, kadangi jas auginantys žmonės gauna para-
mą. Už ėriavedę, veislinį aviną ir veislinį prieauglį 
nuo 6 mėnesių mokama po beveik 97 litus per me-
tus. Tai didelis finansinis paskatinimas. Genofondi-
nės avys nelepios ir nereiklios, atsparios klimato są-

Juodgalvės avys karaliauja ir Biržų rajono ūkininkų 
Kristinos ir Jūrio Milišiūnų ūkyje. 
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Lietuvos vietinės kiaulės yra lašininio tipo, 
gyventojai vėl ima vertinti senųjų lietuviškų 
kiaulių lašinius. Be jų būtų skurdesnis ir 
tautinio paveldo produktų sąrašas. 

lygoms, be to, didėja avienos ir vilnos paklausa“, – 
sako J. Mikutis.  

Juodgalvės avys karaliauja ir Biržų rajono ūkinin-
kų Kristinos ir Jūrio Milišiūnų ūkyje. 760 įvairių veislių 
avių bandoje daugiausia yra mūsų krašto senųjų juod
galvių.   

Prieš dvidešimt metų iš tėvų perėmę juodgalvių au-
ginimą, jaunieji ūkininkai už 600 šių avių gauna nema-
žai kompensacinių išmokų. 

„Tos išmokos mums yra labai didelė paspirtis. Ša-
lyje daug kur auginamos mėsinių veislių avys, kurios 
produktyvesnės ir neretai vislesnės už Lietuvos juod-
galves. Todėl parama kompensuoja šiuos trūkumus. 
Gaunamas lėšas naudojame ir atnaujindami fermą, ir 
svarbiausia – įsigydami veislinių avinų. Vienas toks kai-
nuoja apie 700 litų“, – pasakojo K. Milišiūnienė.

Ūkininkai atvirai prisipažįsta, kad jei ne genofondi-
nių veislių saugojimo programa, vargu ar augintų tiek 

Vietinės kiaulės – 
su karoliukais po kaklu
Pasak Gyvulininkystės instituto mokslininkų, opi 

problema – Lietuvos vietinių kiaulių išsaugojimas. 2013 
m. grynaveislių šios veislės kiaulių tebuvo 56. Jos vei-
siamos Gyvulininkystės institute, kuris dalyvauja KPP 
programoje „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvu-
lių ir naminių paukščių išsaugojimas“. Už kiekvieną jų, 
kaip ir už senojo genotipo Lietuvos baltąsias kiaules, 
skiriama maždaug po 225 litus per metus.   

Lietuvos vietinės kiaulės yra lašininio tipo, o dabar 
labiau populiarios raumeningos veislės. Tačiau gyvento-
jai vėl ima vertinti senųjų lietuviškų kiaulių lašinius. Be 
jų būtų skurdesnis ir tautinio paveldo produktų sąrašas.  

Vietinės veislės kiaules rekomenduojama augin-
ti ekologiniuose ūkiuose. Jos geriausiai prisitaikiusios 
prie vietos sąlygų, yra atsparesnės. Lietuvos vietines 
kiaules lengva atpažinti, kadangi jos turi išskirtinį tipi-
nį požymį – karoliukus po kaklu. Tvirtinama, kad dėl šio 
išskirtinumo Lietuvos vietinės riestauodegės yra unika-
lios – Europoje yra tik kelios panašios veislės.  

Senojo genotipo Lietuvos baltųjų kiaulių mažėja. 
Nuo 2007 iki 2013 m. jų sumažėjo daugiau nei perpus – 
nuo 1000 iki 400. Veislinis branduolys išliko Gyvulinin-

kystės institute, kuriame šios veislės kiaulės veisiamos 
grynuoju veisimu, palaikant veislei išsaugoti būtiną ge-
nealoginę struktūrą. 

Tarpukario Lietuvoje senųjų veislių kiaulės kėlė 
ekonomiką, kadangi buvo sėkmingai eksportuojamos 
į Vakarų šalis. Intensyvinant kiaulininkystę, jos atsidūrė 
ties išnykimo riba.   

juodgalvių. Greičiausiai jas imtų kryžminti su produkty-
viomis mėsinėmis veislėmis.

Grynaveislių vietinių šiurkščiavilnių avių Lietuvo-
je yra mažiau. 2013 m. jų buvo registruota per 220. 
Nors išmokos už jas numatytos tokios pačios, kaip ir už 
juodgalves, ši senoji veislė yra mažiau paklausi. Lietu-
vos vietinės šiurkščiavilnės avys yra smulkesnės ir vė-
liau bręstančios negu Lietuvos juodgalvės avys, o kom-
pensacinė išmoka už negaunamą produkciją yra tokia 
pati, kaip ir už Lietuvos juodgalves avis. Taigi supran-
tama, kad augintojai renkasi didesnio produktyvumo 
veisles. Tačiau populiarėja vietinių šiurkščiavilnių avių 
vilna, kuri puikiai veliasi.

Pagrindinis Lietuvos vietinių šiurkščiavilnių avių 
selek cinis branduolys yra laikomas Gyvulininkystės 
institute. Čia užaugintas veislinis prieauglis platina-
mas po Lietuvą. 
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Žemės ūkio ministerijos Išteklių ir kokybės 

politikos departamento direktoriaus 

pavaduotojo Zigmo Medingio pastebėjimu, 

genofondinių gyvūnų palaikymas ES 

išmokomis duoda apčiuopiamų rezultatų. 

„Pirmieji tikslai pasiekti: senųjų mūsų naminių 

gyvulių ir paukščių nykimas pristabdytas. Kai 

kurių veislių gyvūnų labai padaugėjo. Išsaugoti 

senąsias veisles be paramos būtų sudėtinga – 

jos mažiau produktyvios, todėl ūkininkai 

renkasi intensyvių veislių gyvūnus. Vien tik 

iš entuziazmo genofondinių gyvūnų laikyti 

negali“, – sakė jis.

Tačiau Z. Medingis atkreipė dėmesį, kad, 

saugant veisles, svarbus ir pačių augintojų 

suvokimas, kad nacionalinių genetinių išteklių 

išsaugojimas turi didelės istorinės reikšmės. 

Net ir tie ūkininkai, kurie Lietuvos senąsias 

veisles augino praktiškais sumetimais, vis 

labiau pradeda vertinti visuomeninę savo 

darbo  prasmę.

„Efektyviai pasinaudoti parama galėjome ir 

dėl aktyvios mūsų žemės ūkio mokslininkų, 

atsakingų specialistų ir susibūrusių augintojų 

asociacijų veiklos. Tai leido Lietuvai tinkamai 

įsilieti į Europoje saugomų genofondinių 

veislių žemėlapį. Dabar reikia įvertinti patirtį 

ir pasistengti, kad teikiama parama ateityje 

būtų kuo daugiau adekvati realybei, kad 

suteiktų dar didesnį impulsą išsaugoti labai 

svarbią mūsų nacionalinio paveldo dalį“, – 

kalbėjo Z. Medingis.    

SPEcIALISto KoMENtARAS

Atnaujino paramą 
vištinėms žąsims
Nykstančių Lietuvos senųjų veislių genofondui pri-

skiriamos ir vištinės žąsys. Kaip tvirtina, Lietuvos ūki-
nių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo 
centro vadovė dr. R. Šveistienė, efektyviai pasinaudo-
ti KPP parama vištinėms žąsims išsaugoti pavyko ne iš 
karto. Išmokų skyrimas buvo pristabdytas, nes nebuvo 
organizacijos, atsakingos už šių paukščių kilmės knygas 
ir registrą.  

2010 m. įkūrus Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų 
augintojų asociaciją, kuri pradėjo vertinti ir ženklinti 
vištines žąsis, telkti jų augintojus, atnaujinta ir parama 
šiems naminiams paukščiams. 

„Institute yra perinami žąsiukai. Augintojams par-
davinėjami ir kiaušiniai. Ūkininkai įvertino genofondi-
nės veislės privalumus: jos gerai auga, nėra piktos“, – 
pastebėjo dr. R. Šveistienė. 

Anot mokslininkės, dar negalima nusiraminti ir drą-
siai tvirtinti, kad jau pavyko išsaugoti senąsias Lietuvos 
gyvulių ir naminių paukščių veisles. Darbo, entuziazmo 
ir finansinės paramos mūsų žemės ūkio gyvūnų geno-
fondui saugoti ir stiprinti dar labai reikia. 
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