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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
ДНК - Дезоксирибонуклеиновата киселина
ИАСРЖ – Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
РНК - Рибонуклеинова киселина
AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism)
ANOVA (Analysis of Variance) – Дисперсионен анализ
CSB (clone/sequence–based)
FAO (Food and Agricultutal Organization) – Организация за прехрана и агрокултура
Fis - вътрешнопопулационен коефициент на инбридинг
FP (fingerprint) - Генетичен отпечатък
He (Expected Heterozygosity) – Очаквана хетерозиготност
Ho (Observed Heterozygosity) – Наблюдавана хетерозиготност
HVR (Hypervariable regions)
I* - информационен индекс на Shannon
ISAG (International Society for Animal Genetics) – Международна организация по
генетика на животните.
na - наблюдаван брой алели
ne - ефективен брой алели
RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) - случайно амплифицирани ДНК
RFLPs (Restriction Fragment Length Polymorphisms) - Полиморфизми по
дължината на рестрикционните фрагменти
SNP (single nucleotide polymorphisms) - Единични нуклеотидни полиморфизми
SSLPs (Simple Sequence Length Polymorphis)
SSR (Simple Sequence Repeats) – Прости повторени последователности
STRs (Short Tandem Repeats) – Къси тамдемни повторения
STS (Sequence Tagged Sites) – Къси, тагови ДНК последователности
UET (Union europian trotting) - Европейска организация за рисисти коне
VNTR (Variable number of tandem repeats)
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I . ВЪВЕДЕНИЕ
Рисистите коне са познати под наименованието “trotter“, което в превод
означава „коне вървящи в тръс“. Те са порода от лековпрегатен тип, която е
селектирана за изпитания с надпрепускване в двуколки или под седло в алюра
тръс или раван. Алюрът тръс е естествен, бърз, двуударен алюр, при който
стъпват и се повдигат едновременно диагоналните крайници. При раванът е
характерно, че конят движи едновременно едностранните предни и задни
крайници. При движение в раван конете развиват по-високи скорости отколкото
при тръс.
Когато говорим за коне от рисисти породи става въпрос за породите
Американски, Орловски, Руски и Френски рисак. Освен тези четири породи в
последните години все по-често навлизат термините Колдблъд (Coldblood),
европейски, италиански и испански рисак. При създаването на рисистите породи
коне вземат участие коне от породите Чистокръвна английска и Чистокръвен
арабски, а на по-късен етап и коне от породите Норфолдски рисак, Морган,
мекленбургски, датски, холандски и други местни породи.
През последните години състезанията с двуколки набират все поголяма популярност не само по света, но и у нас. Стремежът към бързината
която развиват конете е основна цел на селекционерите в световен мащаб.
Скоростта която развива един кон в тръс се равнява на 50-55 км./ч. В алюра
раван конете могат да достигнат и скорост над 60 км./ч., като по този начин се
доближват до конете от Чистокръвна английска порода. Изпитването на конете
започва от две годишна възраст и продължава до 14 годишна възраст.
Възрастта в която най-често конете постигат най-добри резултати е между 5 и 7
годишна възраст. Държави като Америка, Франция, Италия и Скандинавските
държави са с изградени традиции по отношение развъждане и изпитване на коне
от рисисти породи. В България развъждането на рисистата порода датира от 60те години на миналия век. Традициите по изпитването на конете започват на покъсен етап. През последните години се наблюдава засилен интерес към тези
породи и се организират изпитания с двуколки в различни населени места. Чрез
засиленият внос на коне от различни европейски държави се постига генетично
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разнообразие и се избягва близкородственото съешаване, като на преден план
излизат конете с преобладаваща американска кръв, на фона на досегашните
руски рисисти коне.

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Целта

на

дисертационния

труд

е

да

се

направи

комплексна

характеристика на популацията от рисисти коне в България, като се акцентира
върху генеалогията, линейната и фамилна структура, както и да се проучат някои
основни фенотипни характеристики на конете, генетичното разнообразие и
генетична структура на популацията.
За осъществяването на целта си поставихме следните конкретни
задачи:
1.

Да се проучи генеалогичната връзка на жребците използвани
за разплод в България с известните линии на рисистите коне
в световен мащаб;

2.

Да се проследи линейната структура на популацията от
рисисти коне в България;

3.

Да се проследи фамилната структура на популацията от
рисисти коне в нашата страна;

4.

Проучване на основните телесни измерения при линиите в
популацията на рисистите коне в България и влиянието на
родоначалниците им;

5.

Проучване на основните телесни измерения при фамилиите в
популацията на рисистите коне в България и влиянието на
родоначалничките им;

6.

Да се определи генетичното разнообразие и генетичната
структура на популацията от рисисти коне на базата на
микросателитни ДНК маркери.

III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Проучването беше проведено в двата конезавода “Ст. Караджа” – гр.
Балчик и “Хан Аспарух” – гр. Разград, в които се развъждат коне от рисисти
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породи през по-голямата част от посочения период и служат като основа за
разширяване на популацията в частния сектор след 1995 година.
В проучването са обхванати всички регистрирани за периода 1953-2012
г. племенни коне на територията на България. Броят на включените в
изследването рисисти коне е 1 208.
В процеса на проучване бяха използвани данните от:
- Държавната племенна книга – том І и ІІ;
- Заводските племенни книги от двата конезавода;
- оригиналните племенни свидетелства и паспорти на внесените коне;
- годишните списъци и отчети на ИАСРЖ и информацията от базата
данни на Национална асоциация по коневъдство.
Телесните измерения на използваните за разплод жребци и кобили от
рисистата порода в по-ранния период са получени от горе посочените източници,
а през последните години сме направили лично, като част от тази научна
разработка.
Направени са следните телесни измерения:
Височина при холката – от най-високата точка на холката вертикално
до земята;
Коса дължина на тялото – от върха на раменната става до върха на
седалищната кост;
Обхват на гърдите – непосредствено зад плешката;
Обхват на свирката – в най-тясната част на свирката.
За сравнително съпоставяне на отделните части на тялото изчислихме
някои индекси, показателни за развитието на тялото.
1.

индекс за разтегнатост

дължина на тялото х100/ височина при холката
2.

индекс за сбитост

обхват на гърдитех100/ дължина на тялото
3.

индекс за развитие на костите

обхват на свирката х100/ височина при холката

7

При

разработването

на

линейната

и

фамилна

структура

на

популацията са приложени рутинните зоотехнически методи на наблюдение и
анализ.
Статистически анализ
Данните за телесните измерения бяха обработени статистически чрез
еднофакторен ANOVA модел с фиксирани ефекти:
yij=  + i+ ij, където:
yij– стойността на j-ят вариант по i-то ниво на проучвания фактор на изследвания
признак (признаци);
 - популационното средно;
i– диференциалния ефект на изследвания фактор върху анализирания признак
(признаци);
ij– случайната грешка.
Множествените сравнения между групите са проведени чрез LSD
тест. Като критично ниво за статистически значими разлики приехме р<0,05.
Чрез корелационен анализ беше изчислен коефициента на Pearson.

III.1. ДНК анализ
ДНК анализ е направен на 55 животни, 10 кобили и 45 жребци,
включени в регистрите на породата, както и всички чистопородни коне,
участващи в надпрепускванията. От всяко животно е взета проба от косми от
гривата, съхранявани в стерилни епруветки с етилов алкохол. Изолирането на
ДНК и микросателитния анализ бяха извършени в лабораторията в град Груб,
близо до Мюнхен, Германия от проф. д-р М. Форстер.
Използвани са 13 микросателитни маркера, както следва: AHT4, AHT5,
ASB2, HMS1, HMS2, HMS3, HMS6, HMS7, HTG4, HTG6, HTG7, HTG10 и VHL20.
Разположението на локусите в хромозомите и праймерите, необходими за
тяхната амплификация са представени в таблица 1.
За изчисляване на основните параметри, характеризиращи генетичното
разнообразието в изследваните микросателитни локуси, а именно: брой алели
(ефективен и среден) и техните честоти, очаквана (He) и наблюдавана (Ho)
хетерозиготност, е използвана програмата POPGENEv.1.31 (Yeh and Yong, 1999;
Labate 2000). Генетичното разнообразие за всеки микросателитен локус, чиято
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стойност съвпада с очакваната хетерозиготност (He) е изчислена по формулата
на Nei (1978):
n

H e  1   pi2 ,
i 1

Където: р е честотата на алела от i-я локус, n- общия брой на алели от дадения
локус.
Същата компютърна програма е използвана за изчисляване на
вътрепопулационен коефициент на инбридинг (Fis), по изследваните локуси.
Посоченият коефициент е изчислен въз основа на формулата, на Wright (1978) :

Fis  1 

HO
He

,

Където: Hо и He са съответно наблюдаваната и очакваната хетерозиготност.

IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
IV.1. Генеалогична връзка на жребците използвани за
разплод в България с известните линии на рисистите коне в
световен мащаб.
Началото на рисистото коневъдство в България е поставено през 1894
г., когато са внесени първите орловски рисисти коне. Работата с тях е
продължила до 1924 г.
През 1954 г. за втори път се внасят жребци и кобили от орловската рисиста
порода. Тези животни обаче не са оставили следа в днешното рисисто
коневъдство. Развитието му у нас условно може да бъде разделено на три
етапа. Първият е от 1954 до 1963 г., вторият от 1964 до 1986 г. и третия след
1986 г. който продължава и до днес (Бързев и Йорданов, 2007). През годините на
развитие на рисистото коневъдство до 1989 г., са импортирани жребци и кобили
предимно от СССР и Унгария, а след това започва активен внос на коне,
предимно жребци от водещи европейски държави.
През 1954 г. в България са внесени жребци от породата Орловски
рисак от СССР. Жребец Воробишек е разпределен в конезавод „Стефан
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Карадажа” край гр. Балчик. Жребец Перламутр и жребец Гусляр (Руски рисак) са
изпратени съответно в конезаводите „Стефан Караджа” и тогавашния „Георги
Димитров” край гр. Плевен. От трите жребеца само жребец Воробишек е
използван за разплод, но въпреки това той не оставя поколение и днес няма
негови представители.
През 1962 г. отново от СССР е внесен жребец Лабаз от Руската рисиста порода,
който е изпратен в НИИ „Генерал Тошево” (сх. 1). Роден е 1957 г. и е алест на
цвят, с телесни измерения – 158/161/189/21,5 см. Жребец Лабаз е от линията на
Алойша-Подарок, която към 1980 г. е съставлявала само 14.6 %, а към 2002 г.
няма действащи разплодници в Русия (Стародумовым М.И; Раннамеэс Н.Г.,
2005). Въпреки широкото използване на жребец Лабаз (родени 70 приплода за
периода 1965 – 1978 г., от тях 41 мъжки и 29 женски, в разплод са включени 12
броя - 1 жребец и 11 кобили). Неговият син жребец Леополд е продължител на
линията чрез синовете си жребците Лаудон Втори и Лагос (сх. 1). Жребец
Леополд е използван за разплод от 1990 до 1999 г., и е оставил след себе си 33
кончета, от тях 17 мъжки и 16 женски. Жребец Лаудон Втори е обявен за жребец
производител за 2009 и 2010 г. Жребец Лагос е обявен за такъв за случните
сезони 2006 и 2008. През 2007 г. се ражда неговият син Логан, който е обявен
за жребец производител през 2012 г. и се очаква да бъде продължител на
линията.
По-късно, през 1972 г. в България е внесен жребец Гравьор, от
породата Руски рисак от СССР, който е роден през 1963 г. Жребецът е сив на
цвят с телесни измерения 162/163/184/20,5 см. Гравьор е

разпределен в

конезавод „Стефан Караджа” – гр. Балчик. Именно това е жребецът оставил найдълбока следа в рисисто коневъдство в България. Той също е от линията на
жребец Алойша, по разклонението на жребец Василек. За 12 случни сезона
жребецът има 61 живородени приплода (27 мъжки и 34 женски). Днешните живи
представители са жребец Гигант и неговият син Галиано (сх. 9). Жребец Гигант
се намира в племенна конеферма край гр. Пазарджик и продължава да действа
като жребец-пепиниер. Той влиза в разплод едва тригодишен. За един случен
сезон Гигант покрива приблизително 10 кобили. За периода 2009 – 2012 г. има
получени 33 приплода. Процента заплодямост на жребеца за 2010 г. е 81.8 %.
Характерно за тази линия са сивият цвят и движение в раван.
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сх.1

През 1980 г. от СССР се внасят жребците Уникум и Нептун от Руската
рисиста порода коне, които са разпределени в конезаводите „Стефан Караджа“ гр. Балчик и „Хан Аспарух” – гр. Разград. Жребец Уникум е внук на жребец Apex
Hanover от линията на Volomite, който е известен с това, че е баща на 28
приплода с време под 2.00 мин. и 198 приплода с време под 2.05 мин. при
състезания с двуколки. Жребец Уникум е роден през 1975 г. Той е тъмно
кестеняв на цвят, с телесни измерения 152/151/165/19. Още през годината на
вноса жребец Уникум е включен в разплод. Използван е до 1989 г. като през това
време е покрил 90 кобили. От тях 18 са ялови, 2 кончета са мъртво родени и е
регистриран 1 аборт. От получените 69 приплода 27 са мъжки кончета и
останалите 42 женски, от тях 17 са оставени за разплод – 6 жребеца и 11 кобили.
Днес от линията на жребец Уникум има живи 3 негови внука и 1 правнук, но за
съжаление линията не намира широко приложение у нас (сх. 2).
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сх.2

Жребец Нептун е действал като жребец пепиниер от 1982 г. до 1987 г. в
конезавод „Хан Аспарух” – гр. Разград. Жребецът е кестеняв на цвят с телесни
измерения 161/174/199/20. Има 48 покрити кобили, като от тях са родени 29
кончета - 11 мъжки и 18 женски кончета. За разплод от тях са оставени само 12 –
2 мъжки и 10 женски. Днес жребеца е представен чрез неговите три внука –
жребците Неутилос, Нарцис Втори и Нумизмат (сх. 3). Последните два се
намират в племенни конеферми в Добричкия регион, като единствено жребец
Нарцис Втори е обявен за жребец производител за сезон 2010 и въпреки това
продължава своята състезателна дейност. През 2012 г. става втори на приз
„Стефан Караджа”.
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сх.3

Интересна от генеалогична гледна точка е линията на жребец Сухарт
(сх. 3). Той е роден в конезавод „Хан Аспарух” през 1982 г., като майка му Амазон
е внесена бременна от Унгария. Сухарт е тъмно кестеняв на цвят с телесни
измерения

156/162/186/20.

Неговият

баща

жребец

Super

Hanover

е

с

американска кръв и е от линията на Guy Axworthy по разклонението на Truax.
След като е обявен за жребец производител през 1986 г. той е използван за
разплод 10 случни сезона и има живородени 31 приплода, от тях 15 мъжки и 16
женски. През 1995 г. се ражда жребец Самсунг, който е единственият жив
представител на линията.

Този жребец обаче не е конкурентно способен на

жребците внасяни от водещи европейски държави и едва ли ще остави следа.
Вероятно ще остави отпечатък във фамилната структура при кобилите, тъй като
има една дъщеря, която е включена в разплодна дейност.
През 1987 г. е направен петият внос на коне от бившия СССР. Сред тях
е жребец Издател от породата Руски рисак, роден 1979 г. Жребецът е от
линията на Lowe Hanover и е внук на жребец Star`s Pride. Алест на цвят с
телесни измерения 161/166/200/21.

Той е разпределен в

конезавод „Хан

Аспарух” – гр. Разград. Още същата година влиза в разплод като е използван
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цели 11 случни сезона. Има родени 51 кончета, от тях 23 мъжки и 28 женски, като
в разплод са включени 2 жребеца и 11 кобили.
Линията е намирала широко приложение у нас до към 2005 г., но към
момента търпи затишие. Голяма част от жребците представители на тази линия
са експортирани за Турция, където и до днес вземат участие в изпитвания под
седло в алюра раван (Интерпол, Инун, Интер Милано, Идан и Истанбул II).
Жребците Ириней Първи и Интер Стар са единствените живи представители на
линията в България (сх. 4).
сх.4

През 1993 г. в България са внесени от Русия жребците Негус, Кирасир,
Разброд и Гвидон от породата Руски рисак. Последните два не са оставили
следа в българското коневъдство. Линията на жребец Негус е била прекъсната
през годините, тъй като той не е бил използван активно. Жребец Негус е
използван в 7 случни сезона (1994, 1995, 1996, 1998, 2006, 2007 и 2008 г.). Има
12 покрити кобили и родени от тях 11 кончета, като 7 са мъжки, които не са
продължители на линията.
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Линията на жребец Кирасир също е застрашена от изчезване. Роден е
през 1988 г., тъмно кестеняв с телесни измерения 166/168/205/22. Кирасир е от
линията на жребец Scotland и е внук на жребец Speedy Scot. Най-доброто време
при изпитване на беговите му качества на 1 600 м. е 2.08.2 мин.

Жребец

Кирасир е включен в разплод за сезоните 1993, 1994 и 1998 г. в конезавод „Хан
Аспарух” – гр. Разград. Има общо 8 покрити кобили, от тях 1 ялова, 2 аборта и
близнаци умрели при раждане. Единият от двата му сина жребец Корнет е
широко използван за разплод. Единствено неговият син жребецът Кент в
момента е действащ, като е обявен за жребец производител през 2009.
Жребецът се намира в гр. Сливен, но не се използва активно в развъдноподобрителния процес (сх. 5).
сх.5

С вноса на следващите жребци рисистото коневъдство у нас навлиза в
третият си период, който продължава и до днес. Жребците Актив Лебер, Биг
Ривър и Банкар са внесени за нуждите на конезавод „Хан Аспарух” – гр. Разград.
И трите жребеца – Актив Лебер, Банкар и Биг Ривър са внесени от Сърбия в
периода 2005-2006 г.
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Жребецът Актив Лебер е роден през 1991 г. и умира през 2012 г. Той
е роден в Швеция, от линията на Star`s Pride. Като двегодишен и тригодишен
става трети съответно на призове Vinterfavoriten и Vårfavoriten в Швеция. След
внасянето му първоначално е бил използван в конезавод „Стефан Караджа” – гр.
Балчик, а след това в „Хан Аспарух”- гр. Разград. След което е продаден на
частен собственик. Жребецът е кестеняв на цвят, с телесни измерения
165/169/188/20. Най-доброто време на жребец Актив Лебер е 1.13.6 мин., като
това го нарежда на четвърто място сред най-добрите жребци в България до
момента на проучването. Има 78 старта в Швеция. Жребецът е активно
използван у нас за разплод, като приплодите му доказват добри спортни
качества при изпитванията с двуколки. Неговият син жребец Акрундос през 2011
г., на 3 годишна възраст, става първи на приз „Издател” – 1 600 м. и през 2012 г.
отново е първи на приз „Стефан Караджа” – 1 800 м. Линията тепърва ще търпи
развитие, тъй като жребец Актив Лебер за 7 случни сезона е оставил 39
приплода. Към момента действащи негови синове са Акапулко, Арналдо и Абу
Даби (сх. 6). Жребец Арналдо е обявен за жребец производител през 2010 г.
Жребец Абу Даби е обявен за жребец производител за годините 2008, 2010,
2011 и 2012 г.

сх.6
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Следващите жребци Биг Ривър и Банкар са от един баща - жребец
Yankee Yankee (сх. 7). Жребците са родени в Унгария, след което са били
внесени в Сърбия и от там са импортирани в България.
Жребец Биг Ривър (роден 1995, тъмно кестеняв) е по-широко използван. Найдоброто му време е 1.16.6 мин., регистрирано в Сърбия. Там има 68 старта, от
тях 9 първи места и 43 класации. В Унгария е бягал като 3 и 4 годишен и има 16
старта, от тях 2 победи и 7 класации. За периода 2005 – 2009 г. жребец Биг
Ривър оставя 40 приплода, от тях 17 женски и 23 мъжки кончета.
През 2009 жребецът е експортиран от България за Гърция, където и
умира. Към момента жребец Биг Ривър има двама действащи сина – жребците
Бурак и Барак Обама. Другият му син жребец Боинг е изнесен през 2010 в
Гърция, но от него има оставено едно мъжко конче. Конете от тази линия
представляват голям интерес за съседна Гърция и намират успешна реализация
там.
Жребец Банкар е роден през 1995 г. и е кестеняв на цвят. Най-доброто
лично време на жребеца е 1.18.4 мин. Има общо 96 старта и от тях 16 победи в
Унгария. В Сърбия има 18 старта и 3 класации. В България не е изпитван.
Жребецът е използван за разплод в конезавод „Хан Аспарух” – гр.
Разград, където оставя 9 приплода за 2 случни сезона, като от тях само 2 са
мъжки кончета. Към момента има действащ само един син – жребец Бинго, който
е обявен за жребец пепиниер през 2008 г. и има едно родено женско конче.
След направените 7 вноса през годините можем да заключим, че
периодът в който са внасяни жребци за нуждите на държавните конезаводи е
приключил. След 2006 г. започва активен внос на жребци и кобили от частни
стопани от Франция, Италия, Испания, Швеция, Германия и други държави.
Водещото при избора на кон е родословието и беговото време. Внесените
жребци в България са предпочитани при избора на жребци пепиниери за сметка
на жребците от наложилите се до момента руски линии. Това несъмнено ще
доведе до внасяне на нова наследствена информация и разнообразяване на
генофонда на рисистото коневъдство у нас. За 2010 г. са били обявени за
жребци производители 14 жребци, внос от европейски държави.
Както е видно от по горните схеми всички жребци, които са внасяни
произхождат от жребец Habletonian X. На схемата представляваща линейната
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структура на рисистите коне в България са отразени всички жребци внесени до
2010 г. (сх. 8).
сх.7

18

сх.8

19

IV. 2. Фамилна структура на популацията рисисти
коне в България
IV. 2.1. Фамилии на кобилите внесени от Русия
В края на 19 век за първи път са направени опити кобилите от
Чистокръвна английска порода да бъдат класифицирани и подредени по признак
„общ прародител“ в родословието си от Bruce Lowe. Днес голяма част от тези
кобили всъщност са основоположнички на основните фамилии в чистрокръвното
коневъдство. По късно Bobinski и Zamoyski доразвиват системата в Family Tables
of Racehorses която е публикувана през 1953 г. През 1963 г. е издаден том 2 на
Tables of Racehorses (Рябинина A., 1989).
Анализа на документите, отразяващи интродуцирането на рисисти коне
в България показва, че племенните стада се сформират на базата на жребци и
кобили от Орловската, Руската и Американската рисисти породи. Популацията от
рисисти коне в България е представена от 120 кобили и 20 жребципроизводители, регистрирани към момента на проучването .
От внесените кобили от Русия в настоящия етап има 6 фамилии, които
се развиват прогресивно. Първата от тях е на кобила Баядерка, представителка
на Орловския рисак. Тя е била с ръст, отговарящ на изискванията за породата –
158 см. За целият си репродуктивен период тя е дала 16 приплода, от които 6
кобили-майки. От тях само кобила Парабола има значение за развитие на
фамилията (сх. 9). Важна роля при продължаване на фамилията имат кобилите
Глазура и нейната дъщеря Угра. Днес фамилията е представена от четири
кобили – Угра, Нерушима, Куба и Аудиенция.
Кобила Гребьонка е от Руската рисиста порода и е висока – 163 см.
Внесена е у нас през 1987 година и разплодната й дейност е много успешна – за
10 случни сезона има 8 приплода. Фамилията продължава с нейните дъщери кобилите Логика, Угрия и Гергана, чрез които достига до четвърто поколение (сх.
10). Днес фамилията е представена от седем кобили – Логика, Грация Ас, Улма,
Блу Бейби, Гергана, Умега и Самгара.
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сх.9

21

сх.10

22

сх.11
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Кобила Избраница е внесена през 1978 година. Тя има само
двегодишна спортна кариера, но с много добри класации. В разплод е включена
на осемгодишна възраст и е използвана много дълго – до 1997 година, когато е
била на 23 години. Фамилията се развива успешно чрез нейните три дъщери –
кобилите Усмивка, Удивена и Улика (сх. 11), като достига до трето поколение.
Днес фамилията е представена от 7 кобили – Неуморима, Лаура, Суетна,
Сузана, Клаудия, Наслада и Урсула.
Фамилията на кобила Лиелупе (сх. 12) се развива изключително
прогресивно - за периода от 1980 до 2011 година в разплод са включени общо 16
кобили, като 14 от тях са в разплод и в настоящия момент. Лиелупе е родена
през 1976 година и е била с ръст – 159.4 см. Включена е в разплод през 1980
година в конезавод „Хан Аспарух” в гр. Разград. От двете й дъщери кобилите
Силезия и Стела, по-голямо значение има кобила Силезия, която е представена
от шест дъщери – Неси, Нова Сила, Истина, Изстрелна, Инвестиция и Испания.
Кобила Пагония е била включена в разплодното стадо на същия
конезавод. Макар и много дребна на ръст (153 см.), тя е била в разплод през 12
случни сезона и е оставила 9 приплода. За развитието на фамилията значение
имат двете й дъщери – кобилите Нова Песен и Напета (сх. 13). Днес фамилията
е представена от 6 кобили – Нова Песен, Изваяна, Графиня, Ухание, Ураганна и
Изумена.
По-слабо е застъпена фамилията на кобила Паника (сх. 14). Тя се е
отличавала с висок ръст (164 см.), изключителна типичност и плътна
конституция. За краткия срок на разплодна дейност, кобила Паника е оставила 7
приплода. Единствено дъщеря й кобила Грипона, чрез двете си дъщери –
кобилите Угроза и Легия са продължителки на фамилията. В разплод са
включени три кобили: Гранула - дъщеря на Угроза, Бигла - дъщеря на Гранула и
Улита- дъщеря на Легия.
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сх.12
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сх.13

сх.14
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IV.2.2. Фамилии на кобилите внесени от Унгария
Успоредно с вноса на кобили от Русия е направен внос и на 15 кобили
от

Унгария.

От

тях

кобилите

Бажарожа,

Ебонит,

Епер

и

Зефир

са

родоначалнички на фамилии, които са представени днес с кобили от 3-то и 4-то
поколение. Родоначалничките произхождат от линиите на жребците George
Wilkes и Happy Medium - Американски рисаци.
Кобила Бажарожа е имала бегова дейност в Унгария с най-добро
постижение 1.25.6 мин. На 10 годишна възраст е внесена в България заплодена
и е била включена в 10 случни сезона. Нейни последователки са дъщерите й
кобилите Найроби и Нибелунга (сх. 15). По разклонението на първата във второ
поколение, фамилията е представена от 4 кобили – Изневяра, Графиня I,
Гондола и Икона, а чрез разклонението на втората, фамилията се продължава
от кобила Унита I. Действащите кобили в настоящия момент са общо 9.
Кобила Ебонит (сх. 16) е внесена заедно с Бажарожа и е използвана
сравнително кратко време за разплод – до 1991 година. Нейната дъщеря
Пантера е родена в Унгария и е продължителка на фамилията. Най-добро
развитие тази фамилия има в трето поколение – чрез кобилите Узана, Антика и
Унгария II– включени в разплод и днес.
С най-добро развитие и важна роля в популацията е фамилията на
кобила Епер (сх. 17). Тя е включена в 14 разплодни сезона, през които е дала 7
женски и 3 мъжки кончета. Жребец Абу Даби е от Умница – нейна внучка, а
жребец Гигант е от кобила Избухлива, правнучка на Епер. Фамилията на Епер
има изключително важна роля за развитието на популацията рисисти коне в
България, тъй като е дала общо 19 кобили, от които 16 са включени в разплод и
в настоящия момент.
Фамилията на кобила Зефир също има голямо значение. Зефир

е

имала кратка разплодна дейност, но фамилията се развива чрез нейната
дъщеря Пазва (сх. 18), която оставя след себе си три дъщери – кобилите
Непсерега, Упса и Господарка. От тях с по-голямо значение е кобила Упса,
представена чрез две дъщери и две внучки. В тази фамилия има общо 10
кобили, 8 от които са включени в разплод и сега.

27

сх.15

28

сх.16

29

сх.17

30

сх.18

IV.

3.

Основни

фенотипни

характеристики

на

популацията от рисисти коне в България.
Анализирани и сравнени с литературни източници резултатите
показват, че по признака височина при холката жребците от рисистата популация
коне в България се доближават до Американският рисак (156 см.), (Hintz RL, Van
Vleck LD, 1978). По признака коса дължина на тялото

рисистите жребци се

доближават до средната стойност на Орловските рисаци – 161 см. (Kalmykov
AN., 1973). Средната стойност на обхвата на свирката при жребците от
рисистата порода коне у нас е съизмерима с тази на

жребците от Руската

рисиста порода (19.5 см., Чебаевский В.Ф., 1954). Данните за средните стойности
на основните телесни измерения са потвърждение за влиянието на жребците
внос от Орловската, Руската и Американската порода върху фенотипните
признаци на жребците в България.
Резултатите от определянето на средните стойности на основните
телесни измерения при жребците в популацията са представени в таблица 1.
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Таблица 1. Средни стойности на основните телесни измерения при рисистите
жребци в българската популация.

По признака височина при холката средната стойност на рисистите
кобили в България се доближават до тези на кобилите от породата Руски рисак –
средно 160 см. (Чебаевский В.Ф., 1954). Косата дължина на тялото и обхватът на
гърдите на обхванатите в изследването рисисти кобили в България е еднаква
със средните стойности на кобилите от Орловската порода (Kalmykov AN., 1973).
По признака обхват на свирката данните се доближват отново до тези на
кобилите от породата Орловски рисак – 20. 3

см. (Kalmykov AN., 1973).

Получените резултати ни дават основание да твърдим, че наличният
масив от рисисти кобили, включени във фамилната структура на популацията в
България са представителки на породите Орловски и Руски рисак.
Резултатите от определянето на средните стойности на основните
телесни измерения при кобилите в популацията са представени в таблица 2.
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Таблица 2. Средни стойности на основните телесни измерения при рисистите
кобили в българската популация.

За определяне на влиянието на пола върху изследваните признаци
извършихме еднофакторен дисперсионан анализ.
Анализът на вариансата показва значимо влияние на пола върху
признаците обхват на гърдите (21.429), височина при холката (20.734) и коса
дължина на тялото (18.321) (таблица 3).
Таблица 3. Влияние на пола върху обхванатите в изследването
признаци

.
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Сравняването на данните при жребците и кобилите (таблица 4) показва
статистически значима разлика между двата пола по признака височина при
холката, където кобилите превъзхождат жребците със средно 3.45 см. По
признаците коса дължина на тялото отново средната стойност при кобилите е
по-висока – 161.3 см., спрямо тези при жребците (157.36 см.). Кобилите
превъзхождат жребците и по признака обхват на гърдите - 181.41 см., спрямо
176.14 см. при жребците. Единствено по показателя обхват на свирката
разликата между жребците и кобилите не е статистически доказана.
Таблица 4. Достоверност на разликите между жребците и кобилите

IV. 4. Проучване на основни телесни измерения при линиите в
популацията на рисистите коне в България
На стaтистическа обработка са подложени данните за изследваните
показатели на жребците от линиите на Лабаз, Гравьор, Издател, Уникум, Нептун
и Сухарт.
Анализът на резултатите показва, че най-голяма е височината при
холката при линията на жребец Нептун (156.44±5.02), а най-малка при линията
на жребец Уникум (149.8±8.42). Линиите на жребците Нептун, Гравьор и Издател
достоверно (р <0.05) превишават линията на жребец Уникум по този показател
(фиг. 1).
С най-голяма дължина на тялото се характеризират линиите на жребец
Издател (160.1±5.78) и жребец Нептун (160.0±11.64). Тези линии, като и линиите
на жребците Гравьор и Сухарт достоверно превъзхождат линията на Уникум
(150.53±11.21) (фиг.2).
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Резултатите от определянето на обхвата на гърдите (фиг.3) показват,
че този показател варира от 171.3±12.41 см. (линия на жребец Лабаз) до
178.0±7.54 см. (линия на жребец Сухарт). Отчетените разлики между различните
линии не са статистически достоверни.
Незначително вариране и липса на достоверни разлики между
отделните линии се наблюдава и при обхвата на свирката (фиг. 4)
ВИСОЧИНА ПРИ ХОЛКАТА (Mean+SD)

160
155
150
145
140
135
ЛАБАЗ
ГРАВИОР
ИЗДАТЕЛ
УНИКУМ
НЕПТУН
СУХАРТ

130
125
120

Фиг. 1. Височина при холката при синовете на жребците Лабаз,

Гравьор,

Издател, Уникум, Нептун и Сухарт.
ДЪЛЖИНА НА ТЯЛОТО (Mean+SD)

170

160

150

140

ЛАБАЗ
ГРАВИОР
ИЗДАТЕЛ
УНИКУМ
НЕПТУН
СУХАРТ

130

120

Фиг. 2. Коса дължина на тялото при синовете на жребците Лабаз,
Издател, Издател, Нептун и Сухарт.
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Гравьор,

ОБХВАТ НА ГЪРДИТЕ (Mean+SD)
190

180

170

160

150
ЛАБАЗ
ГРАВИОР
ИЗДАТЕЛ
УНИКУМ
НЕПТУН
СУХАРТ

140

130

Фиг.
3. Обхват на гърдите при синовете на жребците Лабаз,

Гравьор, Издател,

Уникум, Нептун и Сухарт.
ОБХВАТ НА СВИРКАТА (Mean+SD)

21

20

19

18

17
ЛАБАЗ
ГРАВИОР
ИЗДАТЕЛ
УНИКУМ
НЕПТУН
СУХАРТ

16

15

Фиг. 4. Обхват на свирката при синовете на жребците Лабаз, Гравьор, Издател,
Уникум, Нептун и Сухарт.
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Обобщеният анализ на телесните измерения при линиите на рисисти
коне в българската популация показва, че жребците от линията на Уникум са с
най-ниски средни стойности на екстериорните признаци - височина при холката
и коса дължина на тялото. По признака височина при холката жребците от
линиите на Гравьор и Издател превъзхождат значимо жребците от линията на
Уникум. Същата зависимост се наблюдава и при признака коса дължина на
тялото. Варирането по признаците обхват на гърдите и обхват на свирката е послабо изразено и не се установяват статистически значими разлики между
отделните линии.
За по-пълно характеризиране на екстериора на рисистите коне в
проучваната популация изчислихме индексите на разтегнатост; сбитост и
коститост. Резултатите са представени в таблици 5, 6 и7.
По своята същност индексите са отношение между 2 и/или повече
екстериорни измерения, свързани анатомично или функционално, изразено в %.
Те характеризират пропорциите на тялото и се променят по време на растежа и
развитието на животните. Чрез тях се контролира растежа, установяват се
отклоненията от нормата – ембрионализъм и инфантилизъм. Едни от най-често
използваните индекси в коневъдството са: индекс на разтегнатост; сбитост и
коститост.
Индекс на разтегнатост - изразява съотношението между дължината и
височината на тялото и се изчислява като дължината на тялото се раздели на
височината при холката (х 100). Индексът варира съвсем слабо с възрастта.
При спортните породи коне индексът за разтегнатост е около 100. При
проучване на конете от Източнобългарска порода у нас индексът за разтегнатост
за последните 2 генерации е 98.63% (И. Събева, 2010). Това показва слабо
изразен високоправоъгълен формат на тялото, особено желан в дисциплините
прескачане на препятствия и всестранна езда. Сравнено с данните от 1984
година (Караиванов, Добрев, 1984) за относително кратък период е постигнато
значително подобряване на индекса, чиято величина е била 96.9%. В нашето
изследване резултатите за индекса на разтегнатост варират от 99.8 до 102.5.
Най-висок е индексът за разтегнатост при линията на жребец Издател, където се
наблюдава и най-високо измерената коса дължина на тялото. Най-нисък е
индексът при конете от линията на жребец Сухарт.
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Анализирайки индекса на разтегнатост установяваме, че при повечето
от линиите е налице квадратна форма на тялото, характерна за конете от
беговите породи.
Таблица 5 Индекс за разтегнатост при линиите на жребците Лабаз, Гравьор,
Издател, Уникум, Нептун и Сухарт
линии

Коса дължина на
тялото

Височина при
холката

Индекс за
разтегнатост

ЛАБАЗ

152.15

151.84

100.2

ГРАВЬОР

158.72

155.65

101.9

ИЗДАТЕЛ

160.1

156.2

102.5

УНИКУМ

150.53

149.8

100.48

НЕПТУН

160.0

156.44

102.3

СУХАРТ

156.14

156.42

99.8

Индексът за сбитост се изчислява като съотношение на обхвата на
гърдите и дължината на тялото (х 100). Този индекс е добър показател за
телесното тегло и характеризира компактността на тялото, допълва гръдният
индекс. Коне със стойности на индекса за сбитост над 3,15 (315) са подходящи за
надтегления с коне от тежковозните породи. Конете от по-лекият тип тежковозни
коне се характеризират със стойности на този индекс около 2,75 (275). Коне със
стойности под 2,60 (260) са подходящи за езда. В нашето изследване
резултатите при шестте линии варират в границите 109 – 115, като най-нисък е
индексът при представителите на линията на жребец Нептун, а най-висок при
представителите на жребец Уникум. В таблица 6 са представени индексите за
сбитост при линиите рисисти коне в България.
Индексът за развитие на костите (коститост) се изчислява като
съотношение между обхвата на свирката и височината при холката (х 100). Той
показва относителното развитие на скелета и има особено значение при
оценката на работни животни (кон, катър, муле) и чистопородни коне. Индексът
за коститост достига най-високи стойности при полукръвните ездитни породи
коне, а най-ниски при конете от Чистокръвна английска и рисисти. С възрастта
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индексът слабо се увеличава. Твърде ниският индекс е показател за нежен
скелет. Средно висок е индексът за развитие на костите при тежковозните коне.
При

изследване

обхващащо

коне

от

породите

Чистокръвна

английска,

Кабардинска и Англо-Кабардин до 12 м. възраст индексът за коститост е
приблизително еднакъв при трите породи. След 2 годишна възраст конете от
породата Чистокръвна английска

показават по-висок индекс от останалите

породи в изследването, което е показател за високата скорозрелост (Гонов,
2004). В нашето изследване данните варират в границите на 12 – 13, което е
показател за здрава костна структура.
Таблица 6 Индекс за сбитост при линиите на жребците Лабаз, Гравьор, Издател,
Уникум, Нептун и Сухарт
линии

Обхват на
гърдите

Коса дължина на
тялото

Индекс за
сбитост

ЛАБАЗ

171.3

152.15

112.6

ГРАВЬОР

175.93

158.72

110.8

ИЗДАТЕЛ

175.4

160.1

109.5

УНИКУМ

173.13

150.53

115.0

НЕПТУН

174.55

160.0

109.1

СУХАРТ

178.0

156.14

114

Таблица 7. Индекс за развитие на костите при линиите на жребците Лабаз,
Гравьор, Издател, Уникум, Нептун и Сухарт
линии

Обхват на
свирката

Височина при
холката

Индекс за
развитие на
костите

ЛАБАЗ

19.63

151.84

12.92

ГРАВЬОР

19.69

155.65

12.65

ИЗДАТЕЛ

19.3

156.2

12.35

УНИКУМ

19.82

149.8

13.23

НЕПТУН

19.83

156.44

12.67

СУХАРТ

19.14

156.42

12.23
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За да определим влиянието на фактора линейна принадлежност върху
телесните измерения на жребците направихме еднофакторен дисперсионен
анализ. Дисперсионния анализ (Таблица 8) показва статистически значимо
влияние на фактора линейна принадлежност върху признаците височина при
холката (F= 2.22, p<0.05) и

коса дължина на тялото (F= 2.18, p<0.05).

Изследваният фактор не влияе върху признаците обхват на гърдите и обхват на
свирката.
Посредством корелационен анализ определихме коефициентите на
фенотипна

корелация

между

изследваните

признаци.

Резултатите

са

представени на фигури 5, 6 и 7.
Фиг. 5. Корелация между показателите височина при холката и дължина на
тялото при жребците от линиите на жребците Лабаз, Гравьор, Издател, Уникум,
Нептун и Сухарт.

40

фиг. 6. Корелация между показателите височина при холката и обхват на гърдите
при жребците от линиите на жребците Лабаз, Гравьор, Издател, Уникум, Нептун
и Сухарт.

фиг. 7. Корелация между показателите дължина на тялото и обхват на гърдите
при жребците от линиите на жребците Лабаз, Гравьор, Издател, Уникум, Нептун
и Сухарт.
Висока по степен и положителна по посока е корелативната зависимост
между признаците височина при холката и дължина на тялото (rp = 0.838),
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височина при холката и обхват на гърдите (rp = 0.749) и дължина на тялото и
обхват на гърдите (rp = 0.783
Коефициентите на фенотипна корелация между признаците височина
при холката и обхват на свирката (rp= 0.15), дължина на тялото и обхват на
свирката (rp= 0.134) и обхват на гърдите и обхват на свирката (rp= 0.029) са
незначителни по степен и статистически недостоверни.

IV. 5. Проучване на основни телесни измерения при
фамилиите в популацията на рисистите коне в България
IV. 5.1. Телесни измерения при фамилиите на рисистите
кобили внос от Русия и влияние на фактора фамилна
принадлежност.
В таблица 8 са представени средните стойности на изследваните признаци
по фамилии.
Таблица 8. Телесни измерения при кобилите от фамилиите на кобили внос от
Русия.

Анализът на данните от таблица 9 показват, че варирането по признака
височина при холката е слабо изразено и не се установяват статистически
значими разлики между отделните фамилии. Най-висока е средната дължина на
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тялото при фамилията на кобила Паника (163,0±3.5), която превъзхожда
достоверно фамилията на кобила Избранница. По признака обхват на гърдите
фамилията на кобили Паника и Избранница (186,4±6.12) превъзхождат фамилия
на кобила Лиелупе, а по признака обхват на свирката отново фамилията на
кобила Паника (20,5±0.5) превъзхожда всички останали 5 фамилии.

IV. 5. 2. Телесни измерения при фамилиите на
рисистите кобили внос от Унгария и влияние на фактора
фамилна принадлежност.
Височините при холката при кобилите дъщери на родоначалничките на
фамилии Бажарожа, Ебонит, Епер и Зефир са представени на фиг. 8.
Анализът на резултатите от фиг. 8 показва най-висока средна стойност
за признака височина при холката (163,5±3.5) при фамилията на кобила Ебонит.
Фамилията на кобила Ебонит статистически достоверно (р<0.05) превъзхожда
останалите три фамилии: Бажарожа (156,53±2.78), Епер (156,7±3.5) и Зефир
(155,7±3.42). Сравнението на височината при холката при фамилиите на
кобилите внесени от Унгария със средното за всички кобили в полулацията
показва следните зависимости: фамилията на

кобила Ебонит превъзхожда

средното за популацията с 3.1%, докато стойностите на този показател при
фамилиите на кобили Бажарожа, Епер и Зефир са съответно с 1.3%, 1.2% и 1.8%
по-ниски. Дължината на тялото при фамилиите на кобилите внесени от Унгария
варира от 160,6±6.5 см до 173.8±7.69 см. (фиг. 9). С най-голяма дължина на
тялото се характеризира фамилията на кобила Ебонит, която превъзхожда
достоверно фамилиите на кобили Бажарожа (161,69±5.79), Епер (160,6±6.5) и
Зефир (161,6±3.62).
Фамилията на кобила Ебонит (173.8±7.69 см.) превишава по този
показател средното за кобили в популацията с 7.7%, докато разликите при
другите фамилии спрямо средното за кобили в популацията са незначителни.
Закономерностите установени за признаците височина при холката и

коса

дължина на тялото се наблюдават и за другите две телесни измерения: обхват
на гърдите (фиг.10) и обхват на свирката (фиг.11). Фамилията на кобила Ебонит
(183,9±6.99; 20.05±0.6) превъзхожда достоверно фамилиите на кобили Бажарожа
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(173.38±7.34; 19.15±0.74), Епер (177.7±6.27; 19.35±0.52) и Зефир (175.3±8.66;
19.1±0.74) за двете телесни измерения, респективно.
Фиг. 8. Средна височина при холката на фамилиите на кобили Бажарожа,
Ебонит, Епер и Зефир.

ВИСОЧИНА ПРИ ХОЛКАТА (Mean+SD)
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Фиг. 9. Коса дължина на тялото при фамилиите на Бажарожа, Ебонит, Епер и
Зефир.
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ОБХВАТ НА ГЪРДИТЕ (Mean+SD)
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Фиг. 10. Обхват на гърдите при фамилиите на кобили Бажарожа, Ебонит, Епер и
Зефир
ОБХВАТ НА СВИРКАТА (Mean+SD)
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Фиг. 11. Обхват на свирката при фамилиите на кобили Бажарожа, Ебонит, Епер и
Зефир
Поради установените различия в стойностите на основните телесни
измерения при фамилиите на рисистите кобили внос от Русия и фамилиите на
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рисистите кобили внос от Унгария, проведохме сравнителен анализ, чрез
индексите за разтегнатост, сбитост и развитие на костите.
При анализ на индекса за разтегнатост е видно, че фамилиите на
кобилите от Унгария се характеризират с по-висок индекс. Най-висок е индексът
за разтегнатост при фамилията на кобила Ебонит – 106.30, която се отличава и с
най-висок ръст сред останалите кобили (таблица 9).
Таблица 9. Индекс за разтегнатост при фамилиите на кобилите внос от Русия и
Унгария.
фамилии

Коса дължина
на тялото

Височина при
холката

Индекс за
разтегнатост

БАЯДЕРКА#

159.04

157.0

101.29

ГРЕБЬОНКА#

161.2

157.1

102.61

ИЗБРАННИЦА#

157.4

157.1

100.19

ЛИЕЛУПЕ#

161.2

159.4

101.13

ПАГОНИЯ#

159.6

157.2

101.53

ПАНИКА#

163.0

163.2

99.88

ЕБОНИТ*

173.8

163.5

106.30

БАЖАРОЖА*

161.69

156.53

103.29

ЕПЕР*

160.6

156.7

102.48

ЗЕФИР*
# кобили внос от Русия
*кобили внос от Унгария

161.6

155.7

103.79

Като цяло обаче, трябва да отбележим, че при всички фамилии с
изключение на фамилията на кобила Паника (99.88), стойности на индекса за
разтегнатост са над 100 %, което е изключително добър показател за конете от
рисистите породи.
Резултатите от определянето на индекса за сбитост са представени в
таблица 10.
При индекса за сбитост отново се наблюдават различия между
кобилите внос от Русия и Унгария. При фамилиите на кобилите от Русия
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индексът е между 111.29 и 118.04, докато при фамилиите на кобилите от Унгария
стойносттите на този индекс са под 110.65.
Таблица 10. Индекс за сбитост при фамилиите на кобилите внос от Русия и
Унгария .
фамилии

Обхват на
гърдите

Коса дължина на
тялото

Индекс за
сбитост

БАЯДЕРКА#

180.6

159.04

113.55

ГРЕБЬОНКА#

182.2

161.2

113.03

ИЗБРАННИЦА#

185.8

157.4

118.04

ЛИЕЛУПЕ#

179.4

161.2

111.29

ПАГОНИЯ#

180.0

159.6

112.78

ПАНИКА#

186.4

163.0

114.35

ЕБОНИТ*

183.9

173.8

105.81

БАЖАРОЖА*

173.38

161.69

107.23

ЕПЕР*

177.7

160.6

110.65

ЗЕФИР*
# кобили внос от Русия

175.3

161.6

108.47

*кобили внос от Унгария
Установените различия в индексите за сбитост и разтегнатост са
резултат от различните фенотипни качества на кобилите, внесени от Русия и
Унгария. Кобилите внос от Русия се отличават с по-едър ръст и масивно тяло.
При индекса за развитие на костите не се наблюдава съществено
различие в стойносттите между кобилите внос от Русия и Унгария. Индексът
варира в ниски граници между 12.17 при фамилията на кобила Лиелупе и 12.61
при фамилията на кобила Баядерка (таблица 11).
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Таблица 11. Индекс за развитие на костите при фамилиите на кобилите внос от
Русия и Унгария.
фамилии

Обхват на
свирката

Височина при
холката

Индекс за
развитие на
костите

БАЯДЕРКА#

19.8

157.0

12.61

ГРЕБЬОНКА#

19.6

157.1

12.47

ИЗБРАННИЦА#

19.5

157.1

12.41

ЛИЕЛУПЕ#

19.4

159.4

12.17

ПАГОНИЯ#

19.7

157.2

12.53

ПАНИКА#

20.5

163.2

12.56

ЕБОНИТ*

20.05

163.5

12.26

БАЖАРОЖА*

19.15

156.53

12.23

ЕПЕР*

19.35

156.7

12.34

ЗЕФИР*
# кобили внос от Русия

19.1

155.7

12.26

*кобили внос от Унгария
Обобщавайки и анализирайки резултатите от телесните измерения на
популацията от рисисти коне в България си позволяваме да твърдим, че
констатираните разлики между кобилите и жребците се дължат на факта, че при
обхванатите в изследването жребци преобладават тези с генетична плазма от
породата Американски рисак, която се характеризира с по-ниски стойности при
височината при холката, косата дължина на тялото и обхвата на гърдите.
Наличният масив от кобили произхождат предимно от Орловски и Руски
рисаци и едва през последните години кобилите са кръстосвани с жребци с
произход от породата Американски рисак. Това е специфична особеност при
формирането на популацията от рисисти коне в нашата страна.
Условното разделяне на рисистото коневъдство на три етапа се
потвърждава и от анализа на телесните измерения и индексите на разтегнатост,
сбитост и развитие на костите. Динамиката в развитието през настоящият етап е
силно повлияна от включването в разплод на жребци от Американска рисиста
порода, поради тази причина стойностите на телесните измерения при жребците
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са по-ниски от тези на кобилите и се доближават до телесните измерения на
конете от Американски рисак. Нашата теза, че наличният масив от кобили в
настоящият момент произхождат от старите Орловски и Руски кобили,
кръстосани с жребци от Американски рисак кореспондира с получените
резултати от направените изследвания. Тенденцията която се забелязва, е че
поглъщателното кръстосване приложено чрез жребци от Американска рисиста
порода през последните години ще промени в близко бъдеще фенотипните
качества на рисистите коне в България (в частност телесните измерения).

IV.

6.

Проучване

на

нивото

на

генетично

разнообразие при популацията от рисисти коне чрез ДНК
микросателитни маркери
Нивото на генетичното разнообразие в популацията от рисисти коне в
България е проучено на базата на 13 микросателитни маркера (AHT4, AHT5,
ASB2, HMS1, HMS2, HMS3, HMS6, HMS7, HTG4, HTG6, HTG7, HTG10 и VHL20).
Вътрепородното генетично вариране е установено въз основа на
наблюдавания брой алели за всеки локус и тяхната

честота, както и

посредством очакваната (He) и наблюдавана хетерозиготност (Ho). На базата на
получените

стойности

за

хетерозиготност

е

изчислен

F-коефициента.

Стойностите на посочените параметри са изчислени чрез програмата POPGENE
v.1.31 (Yeh and Yong, 1999; Labate 2000).

IV. 6. 1. Брой на алелите в изследваните (SSR) локуси
В резултат на проведеният анализ при популацията от рисисти коне в
България е установен полиморфизъм във всички изследвани 13 локуса.
Идентифицирани са общо 84 алела, със среден брой алели на локус – 6.46
(Таблица 12).
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Таблица 12. Общ и ефективен брой алели и информационен индекс на Shannon
(Shl) в изследваните SSR локуси

Броят на наблюдаваните алели е важен компонент на алелното
разнообразие и е от съществено значение при оценката на генетичната
изменчивост в даден локус. Съгласно препоръките на FAO, за проучване на
генетичното разнообразие е необходимо да бъдат използвани микросателитни
маркери, представени с повече от 4 алела (FAO, 1998). От използваните в
проучването маркери само локус HTG7 е представен от 4 алела, а всички
останали локуси продуцират по-голям брой алели, което ни дава основание да
считаме, че използваният набор от микросателитни маркери е подходящ за
анализ на генетичното разнообразие в популацията.
Освен броят на наблюдаваните алели, друг важен индикатор за
вътрепородното разнообразие е ефективният брой алели, който е в обратно
пропорционална зависимост с нивото на хомозиготност по съответния локус
(Hart and Clark, 1989). Сравняването на броя установени алели във всеки локус с
техния ефективен брой дава информация за преобладаването на определени
алели във всяка порода.
Друг показател за вътрепопулационното генетично разнообразие е
индекса на Shannon (l*) (Lewontin et al., 1972). Индексът показва нивото на
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информативност на използваните маркери. От представените в таблица 20
стойности на l* се вижда, че този индекс варира от 1.09 за локус HTG6 до 1.91 за
локус ASB2, със средна стойност 1.47. Получените данни по отношение на
използваните от нас микросателитни маркери за информационният индекс на
Shannon са значително по-високи от тези, докладвани от Kusza et al. (2009),
който отбелязва, че това е в диапазона от 0.135 до 1.368, при средна стойност
0.701.

IV.6.2.

Честота

на

алелите

в

анализираните

микросателитни локуси.
Използването на молекулярно-генетични маркери за изучаване на
видовете и техните популации

открива нови възможности за решаване на

редица теоретични и практически въпроси, свързани с тяхната еволюция,
породообразуването и оценка на генетичното сходство между животните, както
на

индивидуално,

така

и

на

полулационно

ниво.

Ефективността

на

микросателитни маркери е доказана от изследванията, проведени в средата на
90-те години на миналият век. Редица предимства на микросателитните маркери
като: висока вариабилност, кодоминантно унаследяване и ясна геномна
локализация ги открояват като добър инструмент за изучаване на генетичната
структура на популациите домашни животни, включително коне.
Локус AHT4 е представен от 6 алела, като най-висока е честотата на
алел O (0.4182), следван от алел I (0.2818). Най-ниска е честотата на алел К
(0.0182). Локус AHT5 е представен от 7 алела – I, J, K, L, M, N и O. С най-висока
честота са алелите J (0.3091) и N (0.2909), а най – ниска честота се наблюдава
при алел I (0.0091). Локус ASB2 е представен от 8 алела, като при алел О е
наблюдавана най-висока честота (0.2182), а алел I е с най-ниска честота
(0.0182). При локус HMS1 алелното разнообразие е представено от общо 5
алела – I, J, K, M и N. Преобладават алелите J и M, които са с честота (0.3818 и
0.3545). При алелите I и K се наблюдава еднаква честота (0.1091), с най-ниска
честота е алел N (0.0455). Локус HMS2 е представен от 8 алела. С най-висока
алелна честота е алел L (0.3818), последван от алелите Н и О, а с най-ниска е
алел I (0.0091). Алелите P и R са с алелни честоти (0.0545 и 0.0636). Локус HMS3
е представен от 7 алела – I, M, N, O, P, Q и R. С най-висока честота се отличава
алел Р (0.4455). Алелите Q и R са с равна алелна честота (0.0727), с най-ниска
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алелна честота е алел О (0.0182). Локус HMS6 е представен от 6 алела – K, L, M,
N, O и P. С най-висока алелна честота е алел М (0.3455), следван от алел Р
(0.2909). Най-ниската алелна честота е установена при алел N (0.0091). Локус
HMS7 е представен от 6 алела – J, K, L M, N и O. Най-високата алелна честота е
наблюдавана при алел N (0.4909). При алел К се наблюдава най-ниска алелна
честота (0.0091). Локус HTG4, както локус HMS7 е представен от 6 алела – K, L,
M, N, O и Q. Най-високата алелна честота е наблюдавана при алел М (0.4727),
докато при алел Q алелната честота е най-ниска (0.0091). Локус HTG6 е
представен от 5 алела – G, I, J, M и O. Алелната честота наблюдавана при алел
J е най-висока (0.5636). При алелите I и О алелната честота е почти равна
(0.0545 и 0.0636). Най-ниската алелна честота е наблюдавана при алел М
(0.0182). Локус HTG7 е локусът с най-малък брой алели – 4 (K, M, N и O). Алел О
е алелът с най-висока наблюдавана честота не само в този локус, но и в цялата
популация (0.5818). HTG10 е най-високо полиморфния локус, представен от 9
алела – I, K, L, M, N O, P, R и S, като повечето са с ниска честота. Алел I се
отличава с най-високата честота (0.4545), алелите P и S са с еднакви алелни
честоти (0.0182), а

най-ниска алелна честота е наблюдавана при алел О

(0.0173). Локус VHL20 е представен от 7 алела – I, L, M, N, O, P и R. Найвисоката алелна честота е наблюдавана при алел N (0.4091), а най-ниската при
алел Р (0.0182) (фиг. 12).
От направеният анализ за честотата на алелите по локуси може да се
обобщи следното:
От изследваните 13 локуса (AHT4, AHT5, ASB2, HMS1, HMS2, HMS3,
HMS6, HMS7, HTG4, HTG6, HTG7, HTG10 и VHL20) най – ниска алелна честота
(0,0091) е установена в 4 алела при 5 локуса: алел I от локусите AHT5 и HMS2,
алел N от локус HMS6, алел К от локус HMS7 и алел Q от локус HTG4. Най –
високата алелна честота (0,5818) се среща в локус HTG7, алел O, следван от
алел J в локус HTG6 (0,5636). Най – често срещаната честота е 0.0182 в алели K,
I, O, M, P,S съответно от локуси AHT4, ASB2, HMS3, HTG6, HTG10 и VHL20. С
най – много алели (9) е представен локуса HTG10, следван от ASB2 и HMS2 с по
8 алела. Най – малко брой алели се наблюдава в локус HTG7 с 4 алела.
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фиг.12 Честота на алелите по локуси
В подобно проучване при рисистите коне отглеждани в Испания, Azor et
al., (2007) са установили 77 алела по същите локуси, които са със 7 по-малко от
установените от нас в българската популация рисисти коне. Kalashnikov et al.
(2011) предоставя данни от микросателитен ДНК анализ на Орловски, Руски и
Американски рисак, отглеждани в Русия.
При сравнителен анализ на изследваните маркери в българската
популация и тези в Испания и Русия установяваме следните различия:
В нашето изследване по локус AHT4 са констатирани 6 алела, докато
Azor et al. (2007), при рисистите коне отглеждани в Испания по същият локус
установяват 5 алела. При същия локус Kalashnikov et al. (2011) съобщава за 8
алела плюс единичен случай на алел L при Орловския рисак.
По отношение на локус AHT5 наблюдаваме съответствие на алелите
при двете популации в България и Испания – 7, докато в Русия техният брой е
по-малък: 6 при Орловските рисаци, 5 при Руските и Американските рисаци.
Подобна тенденция се наблюдава и при локус ASB2 където се
установяват еднакъв брой на алелите – 8 в България и Испания, докато при
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Американските - 6 и Руските – 9, при Орловските рисаци алелите са 5. Отново
при Орловските рисаци, само че в Украйна, Россоха В. (2014) наблюдаваният
брой алели е 4.
Следващият анализиран локус HMS1 показва наличието на 5 алела при
българската популация рисисти коне, Орловския и Руския рисак отглеждани в
Русия, и с 1 алел по-малко при Американския рисак, докато при рисистата
популация в Испания са наблюдавани 6 алела.
В нашето изследване, при локус HMS2 са наблюдавани 8 алела, докато
Azor et al. (2007) и Kalashnikov et al. (2011) установяват 7 алела при популациите
Руски, Орловски, Американски рисак и рисистите коне отглеждани в Испания.
Най – малък брой алели – 4, се наблюдава при популацията Орловски рисаци в
Украйна (Россоха В.(2014)).
Сравнени резултатите при локус HMS3 показват 7 алела при
българската популация и Руския рисак, 6 алела при Орловската и Американската
порода. При рисистите коне в Испания наблюдаваният брой е по-нисък –
установени са 5 алела.
При локус HMS6 нашето изследване показва наличието на 6 алела.
Само 4 алела са установени при Руския рисак, докато броят на алелите при
Орловския рисак съвпада с този при испанската популация и Американската
порода коне в Русия – 5.
В следващият локус от изследването HMS7 са установени 6 алела, за
разлика от изследването на Azor et al. (2007), в което се докладва за наличието
на 5 алела. Kalashnikov et al. (2011) съобщава за 6 алела при Орловската и
Американската порода и 4 при Руския рисак.
При локус HTG4 броят на алелите при Руския рисак съвпада с този при
българската популация - 6, а този при Орловската и Американската порода
съвпада с популацията рисисти коне в Испания - 5.
При локус HTG6 при рисистите коне отглеждани в България алелите са
5, като този брой е аналогичен на броя на алелите при Руския рисак. При
Орловския рисак

в Русия и Украйна (Россоха В.(2014)) и рисистите коне в

Испания броят на алелите е 4, докато при Американския рисак е 3. При локус
HTG7 наблюдаваме 4 алела, като толкова са установени и в популацията
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рисисти коне в Испания и Американски рисак в Русия. Проучване на Орловския и
Руския рисак е показало наличие само на 3 алела по този локус.
В българската популация рисисти коне най-високополиморфния алел
HTG10 е представен от 9 алела. При испанската рисиста популация и Орловския
рисак са установени 8 алела, докато при Руския и Американския рисак алелите
са 4 и 6, респективно.
При последният от наблюдаваните локуси VHL20 при рисистите коне в
България са установени 7 алела. Също толкова алели са установени при
Орловската, Руската и Американската порода в Русия, докато при рисистите
коне в Испания алелите са 8.
Обобщени и анализирани данните за броя алели и алелните честоти
при изследваните 13 микросателитни локуса в популацията от рисисти коне в
България и сравнени с проучванията на други автори (Azor P. et al., 2007
Kalashnikov et al., 2011, Зайцева М., 2010, Россоха В., 2014, Храброва Л., 2014)
показват следното:
В българската популация са установени най-голям брой алели – 84. В
популацията от рисисти коне в Испания броят на алелите по същите 13 локуса е
77, по-малък е броят на алелите и в трите популации, отглеждани в Русия:
Орловски рисак – 75, Руски – 71 и Американски – 69.
Най-високо полиморфния в българската популация от рисисти коне
локус HTG10

е представен от 9 алела. Във всички останали популации от

рисисти коне броят на алелите в този локус е по-нисък. Девет алела в един локус
са установени само при популацията на Руския рисак, като този локус е ASB2.
Докато при нашето изследване най-ниско полиморфен е локус HTG7, представен
от 4 алела, то при другите популации са установени локуси с по 3 алела, като
например Орловски и Руски рисак – локус HTG7 и Американски рисак – локус
HTG6. Средният брой на наблюдаваните алели на рисистата популация в
България е 6.46, в сравнение с 5.92 при рисистата популация коне в Испания,
5.77 при Орловския рисак, 5.46 при Руския рисак и 5.30 при Американския рисак,
при Орловския рисак в Украйна 3.73. Най-нисък среден брой на наблюдаваните
алели установява Зайцева (2010), която изследва 17 микросателитни локуса в
популацията на Орловската, Руската, Американската и Френската рисисти
породи, където резултатите са съответно 3.501; 3.450; 3.433 и 3.379.
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В резултат на тези сравнения си позволяваме да твърдим, че нивото на
алелното разнообразие в проучваната от нас популация е високо.

IV.6.3. Наблюдавана и очаквана хетерозиготност в
изследваната популация коне
Хетерозиготността е основен показател за нивото на генетичното
разнообразие в дадена популация.
Таблица 13. Стойности на наблюдавана и очаквана хетерозиготност по локуси.

Стойностите отразяващи нивото на наблюдаваната хетерозиготност
(Ho) варират от 0.4727 при локус HMS7 до 0.8545 при локус ASB2. Очакваната
хетерозиготност

(Hе),

респективно

генетичното

разнообразие,

варира

в

границите на 0.5903 при локус HTG6 до 0.8499 при локус ASB2. Прави
впечатление факта, че при повечето изследвани локуси (AHT4, HMS2, HMS7,
HTG4, HTG7, HTG10 и VHL20) стойностите на наблюдаваната хетерозиготност
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са по-ниски от тези на очакваната хетерозиготност. Това показва, че по тези
локуси е налице хетерозиготен дефицит, който е най-силно изразен при локус
HMS7. Противоположна тенденция (He › Ho) се наблюдават по локусите AHT5,
ASB2, HTG6. За популацията като цяло наблюдаваната хетерозиготност
0.6869±0.1055 е по-ниска от очакваната хетерозиготност 0.7196±0.0707, като
хетерозиготния дефицит е едва 0.033. Независимо, че получените в настоящето
изследване резултати индикират за наличие на известен хетерозиготен дефицит,
като цяло в изследваната популация от рисисти коне, се наблюдава високо ниво
на генетично разнообразие със средна стойност 0.7196±0.0707 (табл. 13).
Аналогични на резултатите от нашето изследване представя Azor et al.
(2007) за популацията от рисисти коне в Испания. Стойностите отразяващи
нивото на (Ho) варират от 0.275 при локус HTG7 до 0.839 при локус HMS2. (Hе),
варира в границите от 0.399 при локус HTG7 до 0.793 при локус VHL20. При
повечето изследвани локуси стойностите на (Ho) са по-ниски от тези на (Hе),
тоест установен е хетерозиготен дефицит. Излишък на хетерозиготни генотипове
се наблюдават по локусите HMS2, ASB2 и HTG6. За цялата популация
наблюдаваната хетерозиготност 0.647 е по-ниска от очакваната хетерозиготност
0.696, като отчетения хетерозиготен дефицит е 0.049.

Установените

по-ниски

стойности за (Ho) в сравнение с тези на (Hе) могат да бъдат обяснени с
влиянието на различни фактори, които според Kumar (2006) са главно в два:
допускане на инбридинг в популацията и раздробяването на дадена популация
на отделни, по-малки субпопулации или т.нар. „wahlund effect“. Според автора,
посочените фактори най-силно могат да повлияят на баланса между (Ho) и (Hе),
в случаите когато извадката е формирана на базата на малки по численост стада
в рамките на съответната популация, както е при българската популация от
рисисти коне.
В проучването на Kalashnikov et al. (2011) при различни породи коне в
Русия се съобщава за по-високи стойности на Ho в сравнение с He в популациите
на орловски, руски, американски и френски рисаци. При Орловския рисак
очакваната хетерозиготност е 0.685, а наблюдаваната 0.710, при Руския рисак
очакваната е 0.669, а наблюдаваната 0.716, докато при Френския рисак
очакваната и наблюдаваната хетерозиготност са най-високи 0.686 и 0.723,
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съответно. При Американския рисак стойността на очакваната е 0.659 и е пониска от наблюдаваната 0.652, което е всъответствие с нашето изследване.
Подобни на резултатите на Kalashnikov et al. (2011) за нивото на
хетерозиготност при рисистите коне в Русия са данните получени за
италианските рисисти коне (Bigi D. et al. 2007). Авторите установяват
наблюдавана хетерозиготност 0.731±0.102, която е по-висока от очакваната
хетерозиготност 0.724±0.105 и съответно липса на хетерозиготен дефицит.
Приблизително еднакво ниво при Орловски коне в Украйна установява Россоха
В.(2014) - 0.732.
Другият показател за ниво на генетично разнообразие – средна
стойност на очакваната хетерозиготност, изчислена по

Nei, потвърждава

наличието на високо разнообразие в популацията. Неговата средна стойност е
0.7131 ± 0.0701.

IV.6.4. Вътрешно популационен коефициент на инбридинг
В популацията на рисистите коне в България е изчислен вътрешно
популационния коефициент на инбридинг. Стойностите на коефициентa Fis
варират от -1 до +1, като положителните стойности на този показател са
индикатор за хетерозиготен дефицит в съответния локус, респективно в цялата
популация. Коефициентът на инбридинг (Fis) е показател за тенденцията към
родствено съешаване между индивидите в дадена популация и се счита за
основна причина за отклонението от

равновесието на Харди-Вайнберг.

Анализирайки литературните данни и сравнявайки ги с получените в нашето
изследване резултати за Fis установихме, че стойността на този показател в
популацията от рисисти коне в България е по-висока от установените стойности
в други популации рисисти коне. В нашето изследване, стойностите на Fis при
изследваните локуси варира от -0.0047 при HMS6 до + 0.0675 при локус HTG6.
Средната стойност на коефициента Fis 0.0370 е показател за ниско ниво на
хетерозиготен дефицит в популацията (табл. 14).
Съгласно резултатите на Kalashnikov et al. (2011), който представя
резултати от изследване на рисистите коне в Русия при Орловските рисаци Fis е
-0.035, за Руския рисак Fis е – 0.07, а за Френския -0.054. По данни на Bigi D. Et
al., (2007) Fis при италианските рисаци е – 0.0048. Положителна стойност на Fis е
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получена при изследването на рисистата популация в Испания от Azor et al.
(2007), който установява Fis 0.091±0.032. Също така Зайцева М. (2010)
установява положителна стойност на Fis при популацията от Амекански рисаци
0.011.
Съгласно Karima F. et al., (2011), стойности на Fis под 0 и отрицателни
са показател за отсъствие на инбридинг. Независимо от това, получените от нас
макар и ниски положителни стойности на Fis можем да обясним с евентуалното
допускане на инбридинг в някой от племенните конеферми в страната.
Россоха В. (2014) съобщава положителни стойностти на Fis при
проучване обхващащо 1194 бр. рисисти коне на територията на Русия. При 422
бр. бил установен инбридинг. При жребците производители – 34.74% /66 бр/; 261
кобили /37.94%/ и 30.06% при подрастващи. Коефициентът на инбридинг при
жребците и кобилите е 1.65, а за подрастващите кончета 1.45.
Таблица 14. Вътрешно популационен коефициент на инбридинг (Fis) по локуси
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V. ИЗВОДИ
1.

Задълбоченото проучване на генеалогичната структура на популацията

от рисисти коне в България показва, че в нея участват представители на
световно известни линии и фамилии.
1.1. Всички действащи в момента жребци произхождат от Hambletonian
X чрез разклоненията на неговите синове жребците Happy Medium и George
Wilkes.
1.2.

Популацията

включва

представителки

на

10

фамилии,

с

родоначалнички кобили внесени от Русия и Унгария.
последните

1.3.През

години

се

разширява

генеалогичното

разнообразие в популацията в резултат на внос на коне от европейски и
скандинавски държави (Италия, Франция, Испания и др.) с развито рисисто
коневъдство.
2.

По екстериорни измерения рисистите коне в България се доближават
до Американски, Орловски и Руски рисак.
2.1.

Динамиката в развитието на популацията през настоящия

етап е силно повлияна от включването в разплод на жребци от породата
Американски рисак, поради което стойностите на телесните измерения при
жребците са по-ниски от тези при кобилите.
2.2. Фенотипните характеристики на наличния масив кобили се
доближават до тези на Орловския и Руския рисак, което е свързано с етапите на
развитие на популацията.
2.3.

Анализът

на

генеалогичната

структура

на

популацията

посредством 13 микросателитни локуса показва наличие на общо 84 алела и
среден брой алели

на локус

- 6,46. Най-високо полиморфния локус е

представен от 9 алела.
2.4. Установено е високо ниво на хетерозиготност 0,6867 + 0,105 и
генеалогично разнообразие 0,7196 + 0,07. Средната стойност на Fis 0,037
показва ниско ниво на хетерозиготен дефицит в популацията.

60

VI. ПРИНОСИ
VI.1. ТЕОРЕТИЧНИ ПРИНОСИ
1. Извършен е ДНК анализ и е определена генетичната структура на
популацията от рисисти коне в България по 13 микросателитни локуса.
Установени са броя на алелите и алелната честота, на базата на които е
направена сравнителна характеристика с популации рисисти коне, развъждани в
други страни. Проведеното проучване е първо в нашата страна и е неотделима
част от цялостната характеристика на развъжданите у нас рисисти коне.
2. Определена е наблюдаваната и очакваната хетерозиготност по локуси, като
основен показател за генетичното разнообразие в популацията и е изчислен
вътрешно популационният коефициент на инбридинг. Получените резултати са
използвани за сравняване на българската

популация с други рисисти коне,

развъждани извън България, като по този начин е определено мястото и в
световното рисисто коневъдство.

VI. 2. ПРИНОСИ С НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ХАРАКТЕР
1. Анализирана е и детайлно представена линейната и фамилната структура на
популацията рисисти коне, развъждани в България. Установена е връзката на
жребците

и кобилите използвани за разплод у нас със световно известните

линии и фамилии от Американска, Руска и Орловска породи.
2. Анализирани са чрез телесните измерения характерните екстериорни
особености на рисистите коне у нас. Обобщеният анализ показва значителни
различия между жребци и кобили. Този фактор потвърждава тезата за етапните
промени в развъдната цел през проучвания период и засиленото влияние на
породата Американски рисак през последните години, което неизбежно ще
доведе до промени на фенотипните качества на популацията рисисти коне у нас.
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VII. ПРЕПОРЪКИ:
1. Разработване на развъдна програма на рисистите коне в

България с цел

конкретизиране на критериите и признаците на селекция при провеждане на
отбора и подбора на племенните коне;
2. Разработване на програма за оценка и тестиране на подрастващите коне,
включваща и програма за изпитване на беговите им качества.
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IX. ABSTRACT
Genetic and phenotypic characteristics on the trotter horses in the Bulgaria
Trotter horse breeds are well known worldwide for their two beat diagonal
gait (trot) that they are named after. Usually these specific breeds of horses compete
in harness racing or under saddle, entirely in a trot gait. In Bulgaria initially in 1954
were imported horses from the Orlov trotter breed, but latter they drop out of the
breeding process and new importation of stallions and mares of Russian trotter breed
was made. Nowadays mainly Standardbred, French, Spanish and Italian trotters
represent the trotter horse population in Bulgaria. All stallions at the moment are heirs
of sire line on Happy Medium and George Wilkes. The trotter horse population in
Bulgaria including mare of 10 familly with mare imported from Russia and Hungary.
The aims of the recent study were to analyze the genealogical structure, exterior
measurements and genetic diversity of the population based on some DNA markers.
The observed mean values for the examined 4 exterior measurements are as follow:
for height at withers 155.08 stallion/158.53 mare; for body length 157.36 stallion/ 161.3
mare; for chest circumference 176.14 stallion/ 181.41 mare

and for cannon bone

circumference 19.74 stallion/ 19.71 mare. For the whole population the total number of
observed alleles is 84, with min. of 4 and max. of 9, distributed in 13 loci. The highest
polymorphism was reported in locus ASB2 and the lowest in locus HTG10.The mean
number of alleles in the population is 6.46. For all population the values observed
heterozygosity (Ho) 0.6869±0.1055

is smaller than expected heterozygosity (He)

0.7196±0.0707. The index of inbreeding (Fis) are value -1 to +1. The value of Fis in the
trotter horse population are 0.0370. The trotter horse population in Bulgaria shows
high level of genetic diversity.
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