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Meil on visalt juurdunud arusaamine tõust kui ge-
neetilisest mõistest, mis nagu tähistaks selgelt eris-
tatavat genofondi, midagi peaaegu niisama selget 
kui liik. Kuid sellist selget erinevust tõugude vahel 
pole. Olen varem infolehes nr. 4 juba tsiteerinud 
populatsioonigeneetika suurkuju Jay J. Lushi (tõsi, 
tsitaat on võetud prof. Haring’i artiklist, mitte origi-
naalist): “Tõug on koduloomade rühm, mida areta-
jate kokkuleppel selleks peetakse,… mõiste, mis on 
tekkinud loomakasvatajate keskel, loodud, võib öel-
da, nende endi jaoks, ja kellelgi ei ole volitusi anda 
sellele sõnale teaduslikkku tähendust ja väita, et 
kasvatajatel pole õigust kalduda kõrvale formuleeri-
tud definitsioonist.See on nende oma sõna ja selle 
ühine kasutamine aretajate (kasvatajate) poolt ongi 
kõik, mida tuleb pidada korrektseks definitsioo-
niks.” 
Tsiteerin ka definitsiooni, mille annab FAO Valveni-
mekiri kriitilises või ohustatud olukorras koduloo-
matõugude kohta: “Tõug: kas koduloomade alam-
rühm, mille defineeritavad ja identifitseerita- vad 
välised karakteristikud võimaldavad selle eristamist 
visuaalse vaatluse teel teistest samal viisil defineeri-
tud rühmadest sama liigi sees, või rühm, mille geog-
raafiline ja/või kultuuriline eraldatus fenotüübilt 
sarnastest samalaadsetest rühmadest on viinud sel-
le rühma erineva identiteedi tunnustamiseni. Mär-
kus: tõuge on arendatud vastavalt geograafilistele 
ja kultuurilistele erinevustele ja selleks, et rahulda-
da inimeste toidu ja põllumajanduse vajadusi. Sel-
les mõttes pole tõug tehniline mõiste. Nii visuaal-
sed kui muud erinevused tõugude vahel seletuvad 
paljus igas kodulooma liigis esineva mitmekesisuse-
ga. Tõugu peetakse sageli kultuuriliseks, mitte teh-
niliseks mõisteks.” 
Teisalt on ju selge, et erinevate alleelide esinemis-
sagedus võib erinevates eristatud populatsioonides 
olla väga erinev. See aga muutub kergesti, kui eris-
tatus kaob. Geograafiline eristatus on vähemalt Eu-
roopas ja kunstseemendusajastul kadunud. Jäänud  

 

on kultuuriline eristatus, mis lähtub inimeste idee-
dest, vajadustest, ärihuvidest, harjumustest jms. 
Hobusetõud on kahtlemata eriti selgelt kultuurinäh-
tus. Vaatame ka viimases Eesti Entsüklopeedias esi-
tatud tõu mõiste definitsiooni: “tõug on populat-
sioon, millel on ühtne põlvnemine ja on kujunenud 
ühesugused pärilikud omadused (välimik, jõudlus 
jm.) ning mille arvukus võimaldab teha tõuaretus-
tööd.” See definitsioon väljendab tõu mõiste tradit-
sioonilist (tehnilist) mõistmist, aga on ka küllalt ül-
dine, et ühtse põlvnemise ja ühesuguste pärilike 
omaduste erineva tõlgendamise abil sobida kõigile, 
kes mingit populatsiooni tõuks tahavad pidada. Kui 
ühtne põlvnemine, kuivõrd ühesugused pärilikud 
omadused, kust algab tõuaretustöö, see ongi kok-
kuleppe küsimus. 
Aga selle definitsiooni traditsiooniline mõistmine 
hobusekasvatuses tähendab tõu tunnustamist vaid 
siis, kui on olemas n.ö. valmis tõu klassikalised tun-
nused: oma täkud toodetakse ise, täkuliinide arv on 
küllalt suur (vähemalt 7, tori tõu jaoks pidas Feliks 
Kohv vajalikuks 10 liini), ja tõu sees on sellega kül-
laldane heterosügootsus, et täiustuda. Eestis po-
leks siis ühtegi hobusetõugu. Kaduvate ja ohustatud 
tõugude nimekirja poleks ka vaja, sest need poleks 
enam tõud. Päris valmis ei tohikski väiksem tõug 
saada, sest kui jõutakse sellise konsolideerumiseni, 
nagu mõnedes koeratõugudes, ei ole enam kuhugi 
areneda, kõik on kõige paremad (või kõige halve-
mad). Sellise üleküpsemiseni jõuavad paratamatult 
kõik tõud, mis pole väga arvukad, ja ka päris arvu-
kad tõud, kui see arvukus kiiresti väheneb. Vaid 
neis tõugudes, kus iga liin on nii suur, et täidab 
peaaegu nagu alamtõu rolli, ei ole seda ohtu. See-
pärast on paljudes, eriti muidugi sporthobuste tõu-
gudes areng väga selgelt laineline: mingil etapil ri-
kastatakse genofondi, kasutatakse teistest tõugu-
dest “parandajaid”, seejärel piiratakse loodud mit-
mekesisust, tehakse range valik kitsama eesmärgi 
suunas, kuni jõutakse jälle vajaduseni muutuste 
järele.  

Tõu mõistest  
(Raigo Kollom ESHKS infoleht 2003.a.)  
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Konstantsuse ja muutlikkuse optimaalne suhe oli ka 
klassikalise zootehnika õpetuses aretuse põhiküsi-
mus. Mis on tõug, see on lõppude lõpuks rohkem 
skolastiline teema ega oma aretuses suurt tähtsust. 
Aretuse eesmärk on. tarbimisväärtuselt ja majan-
duslikult parem hobune, ja tõug on selle eesmärgi 
saavutamise abinõu. Klassikaline tõug on vaid üks 
etapp aretuses. Ka enne tõu mingit “valmidusastet” 
võib aretus anda väärtuslikke “tõukangelasi”, kes 
siis loovad tõu (nagu Eclips tegi), ja “ülevalminud ” 
tõust luuakse mõnikord uus nii, et endisest populat-
sioonist jääb vaid nimi, kui seda kultuurilistel või 
ärilistel põhjustel vajatakse. 
Sisuliselt on nime küsimus on ka nn. “tori küsi-
mus”, mis on küll hoopis rohkem poliitikute ja aja-
kirjanduse enesenäitamise küsimuseks kui aretus-
küsimuseks saanud. Aretuslikult ei ole ju 2001.a. 
tori tõugu hobustena arvele võetud varssades tori 
verd keskmiselt rohkem kui 40,7% ja 99 varsast on 
vaid 16 niivõrd tori hobused (üle 50% puhast tori 
verd), et nad ei kõlbaks eesti sporthobuste tõuraa-
matusse. Tegelikult on ju nende kahe tõuraamatu 
aretuseesmärgid praktiliselt samad. Erinevus on sel-
les, et osa hobusekasvatajaid tahaks, et tori tõuma-
terjali omamine annaks neile mingi eelise, ja see, et 
nad on mingil ajal jonnakalt tori tõugu maailma pa-
rimaks kuulutades midagi maha maganud, tuleks 
riigi poolt kompenseerida ja aidata neid nüüd ajale 
järele jõuda. Säilitada tori tõugu ei kavatse neist 
peaaegu keegi. 
Nime küsimus on see, mis asjasse pühendamata ini-
mesi tori tõule kaasa elama paneb. Ka eesti 
sporthobuste kasvatajate seltsi loomisel oli päris 
palju neid, kes tahtsid luua tori sporthobuste tõu-
raamatu ja seltsi. Lõpuks said kõik aru, et sinna ei 

saaks registreerida varssade sündi, kelles pole tilkagi 
tori verd, ja et ühe kasvanduse nimi ei sobi kõigi 
Eesti sporthobuste tõunimetuseks. Ja kui Tori nimel 
on maagiline kõla, kas siis Eesti kõlab halvemini. 
Tegime nii, nagu tehti mujal Euroopas: seal on 
prantsuse ratsahobune, mitte anglo- normanni ho-
bune, nagu ta aretusajaloolt kõige rohkem oli; on 
hollandi soojavereline hobune, mitte algtõugude 
mälestuseks groningeni- gelderlandi tõug. Töötu 
tori hobune ei oleks ka mingi kultuurimälestis. Te-
maga tööd tegema ei hakka aga tema suurimad 
kaitsjadki. Iseasi oleks mingi väike muuseumi-
populatsioon, kui riik suudaks seda üleval pidada ja 
Torist hobusekasvatusmuuseumi teha. Eraldab ju 
põllumajandusministeerium muuseumidele ca 10x 
rohkem raha kui hobusekasvatusele. 
Aga meil on rahvushobune eesti aborigeense hobu-
se näol juba olemas, ja kõike kunagi loodut säilitada 
tähendaks paigale jääda, sest poleks enam ruumi 
liikuda. Läheks parem edasi! 
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Kuivõrd on aretus arendamine, kuivõrd olemasole-
va säilitamine, selles ei saavutata kunagi üksmeelt. 
Nagu selleski, mis on tõug. Isegi pärast seda, kui 
Euroopa Ühenduse seadusandlus pani suhteliselt 
selgelt paika, et tõu vaieldava määramise asemel 
peetakse aretustulemuste arvestust tõuraamatute 
järgi, on leitud võimalusi erinevateks tõlgendus-
teks. Erinevused on valiku tähtsuse ja ranguse 
mõistmises.  
Parimates sporthobuste tõuraamatutes on täkkude 
aretusse tunnustamine nii range, et praktiliselt jäe-
takse aretusest kõrvale tunnustatud täkkudega 
täiesti võrdsed täkud, et valik oleks piiratud ja täku 
väärtus selguks rutem tema arvuka järglaskonna 
hindamisel. Saksamaal on sellise valiku õigsuse üle 
isegi kohut käidud. Uusim trend on see, et tunnus-
tamata täku järglane saab sellise passi, kus sugupuu 
puudub isegi siis, kui see on hästi teada. Ka võidak-
se hobuse passi jätta isegi ta isa kandmata, kui see 
pole tunnustatud. Kui küsisin ühelt Saksamaa tõu-
raamatult, kas hobusele, kelle isa andmebaasis 
puudus, ei saaks seda välja selgitada näiteks DNA-
testiga, vastati mulle, et see isa on tunnustamata 
täkk, ja rohkem sellel teemal suhelda ei tahetud. 
Ühesõnaga - tunnustamata täkke diskrimineeritak-
se.  
Teisest küljest on hulk tõuraamatuid, kus täkkude 
tunnustamisega ja vahel katsetamisegagi ei tegel-
da. Suurim ja tuntuim selline tõug on inglise täisve-
reline hobune, kellel on suur hulk tõuraamatuid eri 
riikides, kuid täku valib iga märaomanik oma mära-
le vabalt ise. Puhasaretusega aretatavates tõugu-
des on  üldse täku tunnustamise tähtsus väike, sest 
lähtutakse sellest, et kui hobune on paljudes põlv-
kondades ainult oma tõu genofondi kandnud, siis ei 

saa ta üldjuhul ka ebasoovitavaid geene tõule lisa-
da. Eriti otsustavalt on täkkude katsetamise ja tun-
nustamise vastu astunud šetlandi ponide kasvata-
jad. Nende rahvusvahelistel kokkutulekutel on kuu-
lutatud: „Igal täkul on õigus paarituda. Parim poni 
ei anna sugugi alati parimaid järglasi!" On kritiseeri-
tud ka mõnel maal toimuvat „osa ponide diskrimi-
neerimist eri värvi passide andmisega". Juriidiliseks 
aluseks sellisele mõtteviisile tuuakse EÜ komisjoni 
otsused 96/78EEC ja 92/353/EEC ja Zootehnika Ko-
mitee poolt 04.05.2005 koosolekul antud selgitu-
sed. Selgitati, et igal hobusel, kelle mõlemad vane-
mad kuuluvad mingi tõu peatõuraamatusse, on 
täielik õigus olla kantud sünnijärgselt sama tõu pea-
tõuraamatusse. Selline seisukoht sobib suletud tõu-
raamatutele ja neist eriti hästi ohustatud tõugude-
le, see tähendab säilitavale aretusele. Ohustatud 
tõugude genofond on niigi väike, oht mitmekesisust 
kaotada on niisama suur kui oht üldse kaduda.  
Seetõttu ei ole tõu säilitamiseks õige piirata kehve-
mate täkkude kasutamist, kui nende genofond eri-
neb sama tõu parematest. Peale teiste tõugudega 
ristamise ohustab väikest ohustatud tõugu alati ka 
nivelleerumine, üksikute täkkude või täkuliinide nii 
suur ülekaal, et teised peagi kaovad. Aga pole ka 
õige tõlgendada diskrimineerimise keeldu nii, et 
täkke hinnata ja tunnustada või mitte tunnustada 
üldse ei tohiks. Seesama otsus 96/78/EU sätestab, 
et peatõuraamatu võib jagada klassidesse nii nagu 
tõuraamatu programmis ette nähakse - seega siis 
hindamiskomisjoni hinnete, võistlustulemuste, täku 
tunnustamise vms. järgi. Nii et kui nimetada kogu 
tõuraamat peatõuraamatuks ja seni eeltõuraamatu 
jt. nimetustega osad või sektsioonid klassideks, po-
le ka "diskrimineerimise" vastastel midagi öelda.  

Kaks ideoloogiat aretuses  

( Raigo Kollom „Oma Hobu“ 2010 ) 
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Breeding News avaldas järjekordse sõnumi Euroo-
pas päevakorras oleva tõuraamatute ühinemise 
kohta. Seekord on jutuks 86-aastase Leon Melchiori 
tulevikuplaanid, nimelt kava ühendada Zangershei-
de ja BWP tõuraamatud ning moodustada koos 
maailma parim hüppehobuste tõuraamat. Sõnumis 
on huvitavaid fakte ka muu kohta, kui see, et zan-
gersheide maksimalistlik nn hüperaretus on liiga 
kitsa geneetilise baasiga ja vajab laiemat põhja, 
BWP järsk tugevnemine aga tugevdaks Belgia niigi 
tugevat positsiooni turul, kus ostjat mõjutab tuge-
vasti liidri autoriteet. Tuletatakse meelde, et juba 20 
aastat tagasi otsis Melchior ühisosa KWPN tõuraaa-
matuga, ja seda mitte KWPN juhtkonna, vaid Hollan-
di põllumajandusministri tasemel. Aga tollane põllu-
majandusminister viidi üle rahandusminisriks (nagu 
meil Ivari Padariga juhtus) ja läbirääkimised katke-
sid. Seejärel prooviti Paul Schockemöhle mõju kasu-
tades saada mingit positsiooni oldenburgi tõuraa-
matus, aga ka sellest ei saanud asja. Kuid raskesti 
haige Leon Melchiori deviis on endiselt: „Ma ei anna 
kunagi järele!" Tegelikult ei tule praegune liitumisal-
gatus mitte üheltki  tõuraamatult, vaid hoopis Belgia 

peaministrilt. Ta näeb Belgia sporthobustes samasu-
gust maailma kõrgeima kvaliteediga kauba ekspordi 
võimalust nagu Belgia šokolaadis ja õlles. Zan-
gersheide turundus ja moodne äritegevus ning BWP 
soliidsus ja traditsioonid koos võiksid kõvasti stimu-
leerida Belgia eksporti, on peaminister Peeters ühes 
oma avalikus kõnes välja öelnud. Mis tõuraamatu-
test muutuvas maailmas üldse saab, on nn hobupo-
liitikas tõsiselt päevakorras. Sellel teemal toimub ka 
WBFSH tänavusel peaassambleel ümarlaud „Kas 
praegune hobuste tõuraamatute ülesehitus on vaja-
lik ka 10 aasta pärast?". Iga ümarlauas moodustatud 
rühm peab leidma kolm argumenti poolt ja kolm 
vastu. Kindlasti räägitakse seal tõuraamatute are-
tuslikust integratsioonist, riikliku finantseerimise 
lubamisest või keelamisest, ühtsetest nõuetest do-
kumentatsioonis, jõudluskontrolli ühtlustamisest, 
andmebaaside integreerimisest ja avalikkusest, tõu-
raamatute nimetustest kui kaubamärkidest, origi-
naaltõuraamatu mõistest või selle täielikust kaota-
misest, uute tõuraamatute õigustest ja eelkõige sel-
lest, kellele on tõuraamatud üldse vajalikud.  

Tõuraamatute tulevik  

(Raigo Kollom  „Oma Hobu“ 2013 ) 
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•Huvitaval kombel olid Hannoveri hobused aasta 
alguse põhiteemaks nii Soome Hevosurheilu-lehes 
kui rahvusvahelises Breeding News for Sport Hor-
ses. Soome ajaleht Hevosurheilu avaldas põhjaliku 
kokkuvõtte küsitlusest, mis tehti hobusekasvataja-
te seas hannoveri hobuste kasvatajate seltsi 
(Suomen Hannoverliitto) asutamise puhul. Küsitleti 
erinevaid ini�mesi, kel on aretuses erinevad huvid: 
Hakan Wahlman on Suomen Ratsujalostusliitto 
(FWB kasvatajate liit) esimees, Tiina Halonen selle 
juhatuse liige, Jukka Kallunki Soome trakeenide 
ühingu esimees, Niina Okkonen oldenburgi tõuraa-
matu kontaktisik Soomes, Hannele Tommila ja Pia 
Karhu on Soome hannoveride ühingu juhatuse liik-
med, Miia Ojala selle esinaine, Juha Salonen, Anne 
Niemi ja Eeva-Liisa Penttilä on tuntud kasvatajad ja 
aretuse teemadel palju kirjutanud, Anna Pajanen ja 
Maria Möller kuuluvad FWB täkkude hindamise ja 
valimise komisjoni.  

• Oldi ühel meelel, et Soomes on ruumi mitmele 
poolvereliste hobuste seltsile. Siiski ütles Anne Nie-
mi välja, et Hippose ja Ratsujalostusliitto asi on 
arendada ja turustada ainult FWB tõugu. Maria 
Möller väitis, et ühinguid võib palju olla, aga pool-
vereliste hobuste tõuraamatuid vaid üks - soome 
soojavereliste hobuste tõuraamat FWB. Hakan 
Wahlman tõi välja, et ponidele võib küll teha erine-
vaid tõuraamatuid, sest nad ongi selgelt erineva-
test tõugudest, aga sporthobuste tõuraamatud in-
tegreeruvad aina rohkem, hobused on aina sarna-
semad, ja pole suurt mõtet viia raha Soomest välja 
rahvusvahelistesse tõuraamatutesse. Ja mingi rah-
vuslik uhkus peab olema - hobuse rahvus on see, 
millise maa tõuraamatusse see varsana kantakse, 
seda ei saa muuta. Miia Ojala rääkis sellest, et eri-
nevad tõuraamatud on kasulikud info, rahvusvahe-
lise koostöö ja soodsama müügi huvides. Mis võiks 
olla hannoveri tõuraamatu valimise motiiviks? Sel-
lele küsimusele vastates toodi välja, et kahtlemata 
on hannover hea kaubamärk, et hannoverina tun-
nustatud sugutäkk saab kergesti litsentsi Soomes, 
vastupidi mitte. Peamise motiivina räägiti aga Hip-
pose täkupoliitikast ja Niemi tegi ette�paneku, et 
Hippos peaks tunnustama kõiki Euroopa tõuraama-
tutes tunnustatud täkke (nagu teeme meie ESHKS 
tõuraamatus - R.K.), praegu aga peab külmutatud 
sperma kasutamisel paluma luba isegi iga üksiku 
mära seemendamiseks just selle  konkreetse sper-
maga. Halonen selgitas, et ainult FWB kasvatajad 

saavad erinevaid aretuspreemiaid, mõnikord tu-
handeid eurosid.  

• Küsiti, milline on FWB kaubamärk - kas see on 
selgelt koolisõiduhobune nagu trakeen või selgelt 
hüppehobune nagu holstein? Leiti, et sellist spet-
sialiseerumist ja jagunemist Soomes veel ei ole, 
aga kaubamärgina võiks rõhutada hoopis kasva-
mist puhtas looduses, karmis kliimas (sellest tugev 
tervis), vabapidamisega suurtel territooriumidel, 
eeskujulikes pidamistingimustes jne. 

•- •  Kui jutuks tuli FWB väärtustamine Soomes, 
kurdeti, et ratsutajad ei pea lugu Soomes kasvata-
tud hobustest, kuigi on juba rahvusvaheliselt edu-
kaid ho�buseid (Rootsis Arctic Aurora Borealis ja 
Piia Pantsu Chauvinist). Samas eelistatakse Rootsis-
ja Taanis küll rohkem kodumaist! Olukorra paran-
damise abinõudena nähti ostjate kasvatamist, et ei 
oleks enam selliseid, kes valivad hobust eelkõige 
värvi vms järgi. Jälle nõuti täkupoliitika muutmist, 
et kasvatajad saaksid tuua ja kasutada Euroopa 
suurtest tõuraamatutest vanu, moest väljas, aga 
kõrge kvaliteediga täkke, või siis ka 3-aastaseid al-
les katsetamisel olevaid täkke. Nähti erinevate tu-
rundusideedena kas kergemini müüdavate ja väik-
sema võimekusega hobuste kasvatamist suuremal 
arvul või mõne tipphobuse loomist, kes kataks kõi-
gi teiste kulud pikemaks ajaks. Et Soomes ei ole 
aretussuundade vahel suuri vastuolusid, vaid on 
konkurentide koostöö, selle näitena tuli välja, et 
hannoveride ühingu aseesinaine Helena Niiranen 
kuulub ka Ratsujalostusliitto juhatusse. Kõigi ühi-
seks mureks peeti noorte hobuste väljaõppe ja 
müügiks ettevalmistamise nõrkust. Ühiseks veen-
dumuseks oli, et võistlusvaimust erinevate suunda-
de vahel on ainult kasu. Võtsin ühendust Soome 
hannoveride ühinguga, et saada täpsemaid and-
meid: Milliseid hobuseid loetakse Soomes hanno-
verideks? Kui palju neid on? Kuidas registreeritakse 
varsad? Sain ka ammendava vastuse: Hannoveri 
märadena registreeritakse ainult need, kes on Sak-
sa Hannover Verbandi tõuraamatus ja kannavad 
vastavat põletusmärki. Kui mära ei ole veel Saksa-
maal tõuraamatus (on näiteks FWB tõuraamatus), 
võib omanik ta Saksamaal tõuraamatus arvele 
võtta ja siis pääseb ta ka Soomes hannoveride re-
gistrisse. Selleks peab mära sugupuu muidugi vas-
tama hannoveri originaaltõuraamatu nõuetele ja 
võidakse nõuda ta esitamist hindamiskomisjonile.  

Hannoverid päevakorras ( Raigo Kollom „Oma Hobu“ 2008) 
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Praeguseks on Soomes arvel juba 243 hannoveri 
põletusmärgiga mära. Varssade registreerimine 
hannoveridena toimub Soomes nüüd ja tulevikus 
ikka Saksamaa hannoveri tõuraamatus.  
Soome seadustega on aga omapärased probleemid:  

• hannoveri tõuraamatus registreeritud Soomes 
sündinud varss tuleb registreerida Soomes kui 
importhobune;  

• Saksamaa tõuraamatu reeglite järgi peab han-
noveri mära saama põletusmärgi, aga Soomes 
on põletusmärgi panemine keelatud  

Võrdluseks Eesti oludega: meil on 9 Hannoveri tõu-
raamatu mära, peale selle 34 sellist, kes (mõni kaht-
lase põlvnemisega välja arvatud) võiksid omaniku 
hea tahtmise korral Saksamaal tõuraamatusse pää-
semisele kandideerida. Hannoveri tõugu varssu Ees-
tis registreeritud ei ole ja ei saagi olla, nagu pole 
Soomeski, sest selle õiguse saab anda ainult origi-
naaltõuraamat. Tõsi, igapäevases suhtluses öeldak-
se ka Soomes või Rootsis tõesti vahel, et hobune on 
hannover või holstein, kuigi passis on FWB või SWB, 
aga see on sama, nagu taksikoera välimusega sega-
verelist kutsutakse taksiks või Armeenia brändit 
konjakiks. Breeding News märtsinumber pühendas 
hannoveridele koguni 1 /3 oma 16 lk mahust. Eelne-
vaga seoses on huvitav, mis toimub Venemaal. Kir-
jeldatakse endise diplomaadi ja poliitiku Oleg Sheiko 
kasvandust ja  tegevust. Mees alustas vene hanno-
veridega, aga alates 2005. a on üle läinud Saksa-
maalt ostetud täkkudele ja ka märad on enamuses 
Saksamaalt. Tema kasvandus Moskva lähedal on 
oma 50 hobusega ainuke Saksa Hannoveri Liidu 
poolt tunnustatud kasvandus Venemaal. Tihedas 
koostöös selle liiduga tahab Sheiko, et kõik Vene-
maa hannoveride kasvatajad liituksid hannoveri tun-
nustatud kaubamärgi alla. Ta korraldab igal aastal 
Saksa spetsialistide komisjoni külaskäigu Venemaa-
le, ja seisab selle eest, et hannoveri nimetust kasu-
tataks ka Venemaal ainult selle komisjoni poolt tun-
nustatud hobuste kohta. Sheiko organiseeris ka 
Hannoveri Klubi Venemaal ja püüab selle kaudu 
veenda kõiki hannoveri hobuste omanikke ühinema 
Saksamaa originaaltõuraamatu programmiga. Ja 
tunnistab, et kaugeltki kõik ei poolda seda, tahetak-
se ise omaenese tarkusest katsetada. Eelnenud aja-
loo kohta Venemaa hannoveride aretuses ütleb 
Sheiko, et kui ca 50 aastat tagasi osteti Kaliningradi 
kasvandusse umbes 70 hannoveri, tehti kohe see 

viga, et ei jätkatud koostööd Saksamaa tõuraamatu-
ga. Aretus läks Saksamaast täiesti erinevas suunas. 
Tõug kujunes ülimalt suletuks. Edasi oli viga, et 
aretusse pääsesid nõrga tervisega hobused - nõrgad 
jalad olid vene hannoveride tõsine probleem. Aga 
sporthobune peab olema 100% terve, on Sheiko põ-
himõte. Ja jõudluskontroll on Venemaal olnud nõrk, 
kuigi viimasel ajal paranenud. Oma peamiseks ees-
märgiks seab Sheiko kõrge kvaliteediga sporthobus-
te tootmise Venemaa turu jaoks. Tema meelest on 
häda selles, et Vene tippsportlased usuvad ainult 
importhobustesse, teisest küljest on kohalikel võist-
lustel stardis igasuguseid tõuge, isegi traavleid. Po-
pulaarseim sporthobune on Venemaal praegu tra-
keen, kuid tõeliste hannoveride tulevikuperspektii-
vid on kõrgemad, arvab Sheiko.  
 Teine teema Breeding News'is on äsja ilmunud 
Hannoveri Aastaraamat. Autor Chris Hector alustab 
2008. a Aasta Täku tiitli saanud täku De Niro ülista-
misega. See 1993. a sündinud Donnerhalli poeg on 
andnud hannoveri tõuraamatus juba 1341 järglast, 
22 tunnustatud täkku, 99 premeeritud mära (St. Pr. 
St.), tema järglastest on 123 müüdud Verdeni var-
saoksjonil ja 109 sporthobuste oksjonitel, 434 järg-
last on olnud auhinnalisel kohal koolisõidu kergema-
tes programmides ja see on andnud talle koolisõi-
duindeksi 147 p. Selle järgi kuulub ta küll alljärgne-
valt esitatud edetabelis alles teise gruppi (5% pari-
maid täkke).  
 Põhiosa hannoveri aretuse analüüsist käsitleb 
aga seda, mida näitavad täkkude aretusväärtuste 
indeksite edetabelid. Arvesse võetakse nii Hannove-
ri Verbandi kui FN (Saksamaa Ratsaspordi Liidu) ar-
vutused. Need on nimelt erinevad: FN arvestab kõiki  
Saksamaa täkutestide, märade järglaste testide, 
noorhobuste võistluste ja muude võistluste tulemu-
si, Hannover Verband aga ainult oma tõuraamatu 
hobuste omavahelist paremust ülalnimetatud näita-
jate osas ja lisab Verdeni oksjonite valikukomisjoni-
de hinded ning eksterjöörihinded märade ülevaa-
tustelt.Täkkude järjestus kujuneb mõlemas arvestu-
ses põhimõtteliselt võrdlemisi sarnaseks, aga täpset 
järjekorda pole mõtet määrata. Täpse järjestuse 
asemel grupeeritakse täkud nende FN indeksite jär-
gi gruppidesse - 1% parimaid, 5% parimaid, 10% pa-
rimaid. Grupi nimekiri esitatakse tähestiku järjekor-
ras. Hannoveri aretuses kasutatud täkud on rasva-
ses  kirjas. Esitan alljärgnevalt Saksamaa 1% paremi-
ku hulka jõudnud täkkude nimekirja ja lisame nende 
rolli Eestis, kui seda on:  
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Takistussõit  

ASKARI (i Acord II, ei Lavall), 1997, HOLST - G. 
Klettenbergi uue sugutäku AGADEZi isa  

ALBATROS (i Acord II, ei Landadel), 2001, HOLST  

CASPAR (i Cassini I, ei Caretino), 1994, HOLST, spor-
dinimi Eurocommerce Berlin  

CATOKI (i Cambridge, ei Silvester), 1998, HOLST  

CENTO (i Capital I, ei Caletto 11)1989, HOLST  

CHALAN (i Chambertin, ei Carolus I), 1998, HOLST  

CLINTON I (i Carolus I, ei Calypso II), 1990, HOLST 

 CONTENDER (i Calypso II, ei Ramiro), 1984, HOLST 
- CHANCEi ja CHEIKT isaisa  

CONTENDRO I (i Contender, ei Reichsgraf), 1997, 
HOLST  

CORNET OBOLENSKY (i Clinton, ei Heartbreaker), 
1999, HOLST  

EL BUNDY (i Escudo I, ei Rebel Z), 1998, HANN  

ESCUDO I (i Espri, ei Arkansas), 1991, HANN - sugu-
mära ESCALA, ESH 215 isa  

FOR PLEASURE (i Furioso II, eiGrannus), 1986, 
HANN 

 LANDOR S (i Landadel, ei Godehard), 1991, OLDBG 
- sugumära LEANA, ESH 206 isa  

LISSABON (i Lordanos, ei Sion), 1999, OLDBG  

NOW OR NEVER (i Voltaire, ei Nimmerdor), 1995, 
KWPN  

SATISFACTION (i Stakkato, ei Calypso II), 1999, 
HANN  

STAKKATO (i Spartan, ei Pygmalion), 1993, HANN - 
SPARTACUS'e isa ja selle 56 järglase isaisa     

Koolisõit  

BELISSIMO M (i Beltain, ei Romadour II), 1999, 
RHEIN  

BREITLING W (i Bismarck, ei Maat), 1991, HANN 

DAIDALOS (i.Dream of Glory, ei Espri), 1995, HANN  

DIAMOND HIT (i Don Schufro, ei Ramino), 1997, 
OLDBG  

DON FREDERICO (i Donnerhall, ei Consul), 1997, 
HANN  

DON SCHUFRO (i Donnerhall, ei Pik Bube I), 1993, 
OLDBG  

DONNERBALL (i Donnerhall, ei Alabaster), 2000, 
OLDBG  

DONNERHALL (i Donnerwetter, ei Markus), 1981, 
OLDBG - ESH varssade DONA FIRENA, DONNETTE ja 
SCOTT vanaisa  

DRESSAGE ROYAL (i Donnerhall, ei Rubinstein) 
1998, OLDBG  

FAREWELL III (i Fidermark, ei Rosenkavalier), 1999, 
WESTF - varsa SUMMERWIND ei  

FLORENCIO I (i Florestan, ei Weltmeyer), 1999, 
WESTF- ESH varssade PINALIST, FREYA, FIONA isa 

 HIS HIGHNESS (i Hohenstein, ei Donnerhall), 2000, 
HANN  

HOFRAT (i Gribaldi, ei Guter Planet), 1998, TRAK 

 LORD LOXLEY (i Lord Sinclair, ei Weltmeyer)1999, 
RHEIN  

MONTEVERDI (i Partout, ei Matador), 1996, TRAK  

MÜNCHHAUSEN (i Hohenstein, ei Königstein), 
1995, TRAK  

SAMBA HIT I (i Sandro Hit, ei Brentano II), 1998, 
BRAND  

SIR DONNERHALL (i Sandro Hit, ei Donnerhall), 
2001, OLDBG   

WATERFORD (i Wolkenstein, ei Matcho AA), 1996, 
HANN  

WELTANO (i Wolkenstein, ei Calypso II) 1998, 
HANN 

 WELTMEYER (i World Cup I, ei Absatz), 1984, 
HANN - ESH tunnustatud täku WALTZMANN isana 
on 6 ESH varsa isaisa  

WIE WELTMEYER (i Weltmeyer, ei Dynamo), 1990, 
HANN  

WOLKENTANZ (i Weltmeyer, ei Ludendorff), 1991 
HANN    

 Kommenteerides neid edetabeleid rõhutatakse ar-
tiklis järjekordselt Stakkato erakordsust. Ta ise on 
tabelis kõrgeima hüppeindeksiga - 171 p, ta poeg 
Satisfaction kuulub indeksiga 162 p järgneva võrdse 
kol�miku hulka koos Caspari ja Catokiga, teine poeg 
Stolzenberg kuulub 150 p indeksiga teise grupi (5% 
paremaid) esikolmikusse.  
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Teine erekordselt oluline täkk hannoveri hüppeho-
buste aretuses on holstein Contender, kes hanno-
veride tõusiseses arvestuses on esikohal, eespool 
ka Stakkatost. Koolisõiduhobuste hulgas on Saksa-
maa kõrgeima indeksiga Sir Donnerhall, alles 7-
aastane täkk, seda suurel määral tänu iseenda kõr-

getele tulemustele (Maailma Noorhobuste Tšem-
pionaadi hõbemedal jms). See täkk paistab silma ka 
oma parima hüppeindeksiga koolisõidutäkkude 
hulgas (110 p). Seni pole ta hannoveri aretuses ka-
sutuses olnud, nüüd on ta sinna oodatud.  
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 Meie aretuskomisjonis on üldisematest tendentsi-
dest aretuses kõige rohkem vaieldud täisvereliste 
hobuste kasutamise üle. Kuna rahvusvaheliselt on 
omaks võetud veendumus, et täisvereline veri on 
vajalik, kuid esimeses põlvkonnas ei anna parimat 
tulemust spordiks ega müügiks, siis on enamus siia-
ni olnud täisvereliste eelistamise, s.t. kergema tun-
nustamise vastu. Aga peaksime mõtlema ka sellele, 
et meie olukord ja aretusmaterjal sarnaneb  Euroo-
pa tõuraamatute olukorrale 30-50 aastat tagasi. Na-
tuke liialdades võib öelda, et meie märade koosseis 
on kas liiga rasket ja koredat tüüpi, nagu see oli 
KWPN või hannoveri tõuraamatus, või liiga väikese 
võimsusega ilutüüpi, nagu see oli Rootsis. Ja see esi-
mene on arvulises ülekaalus, ning just selliste mära-
de massilise parandamisega täisvereliste täkkudega 
tehti otsustav pööre KWPN loomisel. 
 Peale selle on selge, et täiesti mõttetut täisve-

relist täkku peaaegu polegi, vähemalt organismi 
võimsust ja kiiremat ainevahetust ning kiiremaid 
närviprotsesse annab iga täisvereline. Kõigi poolve-
reliste tõugude suurim oht on aga degenereerumine 
saavutustõust ellujäämistõuks, ja see on täisverelise 
vere lisamiseta paratamatu tendents. 
 Loomulik järeldus eeltoodust oleks, et kui nii 
mära kui täkk on sellised, nagu tahate nende varssa 
näha, siis pole vaja täisverelisust otsida, aga iga täis-
vereline täkk sobib raskele, koredale, liiga suurele, 
loiule jms vigadega märale paremini kui suur ja või-
mas täkk. Näiteid pole vaja kaugelt otsida: isegi eri-
liste eeldusteta ja tunnustuseta täisverelised täkud 
nagu Arsenal xx, Rebus xx, Gimalai xx, Elar xx, Fas xx 
on meie jaoks olnud parandajad, eriti tori märadel. 
Rääkimata tunnustatud ja end tõestanud täkkude 
Beg xx ja Omer xx osast. 

Täisverelisusest 
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Aretusvalikud ja hobuse tervis. 

( „Kuultes ja võrreldes“ järg ) 

Dr. Kathrin F. Stocki ettekandes „Liigeste röntgenanalüüsi, kehaehituse ja jõudluse osa selektsioonis“ tehti selgeks, 

et on vigu, mis teevad hobuse lihtsalt vigaseks ja vigu, mis segavad võimete avaldumist alles väga suurte koormuste puhul. 

Neil on selge vahe, enamuse hobuste puhul tuleb leida neile sobiv kasutusviis ja –rezhiim, ükski pole absoluutselt terve ja 

vigastamatu. Selgeks sai ka see, et objektiivseid andmeid on raske saada ja aretusotsuste tegemine hobuste tervise järgi 

keeruline ning vaieldav. Näiteks on röntgenpildi väärtus küllaltki kaheldav. On sugutäkke, kel pole endal mingit viga näha 

ega tunda, aga kes annavad OCD soodumust selgelt edasi. Samas on tippspordis täkke, kes pole kunagi longanud, aga kelle 

liigeste röntgenpildid äratavad õudust. Kuna röntgenanalüüsi tulemused on nii vaieldavad, ei ole näiteks Saksamaal need 

avalikud. Paljud aretusühingud on seal avalikustamise vastu. Üks põhjus on, et see ergutaks tegeliku geneetilise olukorra 

varjamist, näiteks  õigeaegse operatsiooniga. Teine põhjus on vigade pärilikkuse vaieldavus. 

Samas on jalgade tervis sporthobuse jaoks peamine. Liikumisaparaadi, seedeorganite ja hingamisaparaadi häired 

viivad hobused spordist välja just selles järjekorras. Kõige pärilikumad on ortopeedilistest haigustest süstikluu muutused 

(podotrochlosis) koefitsiendiga 0.40, kõrge on ka pätka päritavus (0.30), osteokondroosi üldine pärilikkus on 0.15-0.30. Aga 

näiteks süstikluu väiksemad muutused ei avalda sageli saavutusvõimele mingit mõju.  

Ortopeediliste haiguste ja jõudluskontrolli ning eksterjööri andmete võrdlemisel selgus, et väga selge korrelat-

sioon on  vaid turjakõrguse ja luukildude esinemise vahel – mida suurem hobune, seda suurem oht. 
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 Breeding News'i maikuu numbris refereerib 

Christopher Hector prantsuse eksperdi Arnaud 

Evaini artiklit „Les Bastards", mina püüan refereerida 

seda refereeringut. Nagu ikka, valib igaüks võõrast 

loost endale sobiva ja lisab midagi omalt poolt. 

Artikli pealkiri peaks eesti keeles kõlama „Värrad", 

liiga halvustava varjundiga oleks see „Värdjad". 

Termini mõte on selles, et puhasaretusest loobudes 

on kõigepealt loodud ristandtõud, näiteks prantsuse 

ratsahobune e selle francaise (SF). Seni on ristandtõud 

enamasti kasutanud puhtamate tõugude täkke ja 

märasidki ning on kujunenud uued tõud, mida võib 

pidada omajagu puhasteks, nagu seesama SF. Aga 

tulevik kuulub värdadele! Nii on Christopher Hector 

isegi pealkirjastanud oma artikli. Värrad on hobused, 

kes ei ole ka nendes ristandtõugudes sisese aretuse 

tulemus. Ta toob andmed, et 60 hobust maailma edetabeli 

1OO-st paremast hüppehobusest on saadud nii, et isa ja 

ema on erinevatest tõuraamatutest. Kuuest parimast 

SF hobusest on kahe emad hannoverid. Peale selle on 

neil kõigil neljas põlvkonnas endastmõistetavalt 20% 

täisverelise verd. Prantsusmaal tunnustatud täkkude 

hulgas on 26 täkku saanud eliittäku staatuse, ja nende 

sugupuudes on esindatud üheksa tõuraamatut. 

 See kõik on juba veidi kulunud jutt. Aga tabavalt 

on Arnaud Evain öelnud: „Inimeste grupid loovad 

kiiresti hobuste gruppe, kes sarnanevad neile endile, 

tehes seda aretusmaterjali valiku kaudu." Ta ütleb, 

et minge ja võrrelge Saksamaa, Namiibia ja Brasiilia 

hannovere või Sardiinia ja Poola anglo-araablasi, siis 

näete!  

 

 

 Globaliseeruvas maailmas ei levi geneetiline 

pärand ühtlaselt, ei sõltu niivõrd informatsiooni, 

kunstseemenduse jm tehnoloogia kättesaadavusest, 

kuivõrd ikka inimeste psüühikast ja keskkonnast. 

Ükski sporthobuste tõug ei ole geneetiliselt 

originaalne, kõik väärtuslik neis tuleb umbes 1O-st 

erinevast 19. saj lõpu liinist, peaaegu igal Euroopa 

täkul on vähemalt üks esivanem 9. või 10. põlvkonnas 

sellest kümnest. Ja kaugemale minevikku vaadates — algisa-

deks on neil kõigil ) Eclypse (1764), Herod (1758), Matchem 

(1748) ja Achill (1877) 

 Arnaud Evain kiidab KWPN poliitikat - kuni nende  oma 

täkud hiilgasid oma järglastega, piirati väga rangelt 

valikut nii oma kui importmaterjali osas, aga kui tunti 

seisakut, lubati suuremat riski. Huvitav, et isegi 

Heartbreaker on kuulunud täkkude hulka, kelles 

esialgu kaheldi. Christopher Hector lõpetab oma loo tõdemu-

sega, et kõik „värrad", kes end õigustavad, on paari 

põlvkonna pärast neid kasutanud tõuraamatute jaoks juba  

omad ja puhtatõulised. Enamus hollandlasi on ju 

veendunud, et hannover Voltaire, holsteinid Indoctro ja Burg-

graaf, prantsuse ratsahobused Calvados 

(Sable Rose) ja Guidam (Adagio) on puhtad hollandi 

ratsahobused.  

Nii me ju teemegi, et eelistame teiste tõuraamatute täkke, 

aga me teame ja tunnistame, kust nad tulevad. 

Värrad (Raigo Kollom „Oma Hobu“ 2010) 
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WBFSH peaassambleel tarvitses vaid kellelgi 
kasutada sõna „harmoniseerimine“, kui mõni 
suure tõuraamatu esindaja silmnähtavalt ärri-
tus. Asi selles, et Euroopa Komisjoni zooteh-
nika komitee juht dr. Sprenger on välja tulnud 
ideedega, mis üldse ei arvesta hobusekasva-
tuse eripäraga. Umbes nii, et kui tahate, et 
hobune on põllumajandusloom, siis olgu nagu 
kõik. Sprengeri põhimõte on, et zootehniline 
seadusandlus peab tagama täieliku vabakau-
banduse aretusloomade ja aretusmaterjali 
turul ja vaba konkurentsi tõuraamatute pida-
mise turul, ühesuguse kõigile loomaliikidele. 
Selleks tahetakse nõrgendada või kaotada 
piiranguid, mida tõuraamatud seavad sugu-
loomade kasutamisele ja uute tõuraamatute 
asutamisele. Täielikult kaoks originaaltõuraa-
matu mõiste, igal tõul võib olla piiramatu arv 
võrdsete õigustega tõuraamatuid. 
Harmoniseerimine tähendab siin seda, et kõi-
gis riikides peab olema ühesugune kord ja 
võimalused tõuraamatu tunnustuse saami-
seks, ühes riigis tunnustatud tõuraamat võib 
piiramatult konkureerida kogu Euroopa Ühen-
duses, ühesugused peavad olema kõigi tõu-
raamatute põlvnemistunnistused, tõuraama-
tutesse võtmise alused, jõudluskontrolli ja 
aretusväärtuse hindamine, aretusse tunnus-
tamine. 
Päris absoluutset nivelleerimist siiski ei pla-
neerita. Kõik öeldu käib nn puhtatõuliste loo-
made kohta (teisiti öeldes peatõuraamatute 
kohta). Ristandi järglased võib kanda (ja neil 
on õigus kantud saada ilma erilise jõudlus-
kontrollita) peatõuraamatusse alles pärast 
kaks põlvkonda puhasaretust, s.t. teisest 
tõust looma järglased alles kolmandas põlv-
konnas. Seega ei tohi peatõuraamatus võõ-
rast verd üldse esineda hobuse eellaste ka-
hes põlvkonnas, aga kolmanda põlvkonna 
kohta võib tõuraamat nähtavasti juba ise 
reeglid teha. Aga puhtatõulisus tahetakse vä-
hemalt seadusega paika panna, seni on seda 
igaüks oma mätta otsast vaadanud. 
Puhtatõuliste loomade aretus tahetakse libe-
raliseerida ja kõigi loomaliikide kõigis tõuraa-
matutes harmoniseerida nii, et mingeid piiran-
guid (valikuid) emasloomadele ega naturaal-
paarituses kasutatavatele isasloomadele ei 

tohi teha. Iga puhtatõuline loom loetakse tin-
gimisi nii väärtuslikuks ristanditega võrreldes, 
et tal on õigus järglasi saada. See ongi nii ju-
ba praegu täisvereliste aretuses, shetlandi 
ponide aretuses ja paljudes ohustatud tõugu-
des. Päris piiranguteta siiski edasi minna ei 
taheta. Kunstseemenduseks võib aretusühing 
seada isasloomale tema kasutamise arvulise 
piirangu, kuni ta on testitud järglaste järgi, 
aga täielikult testitud ja mingitele normidele 
vastava isaslooma kasutamist ei tohi mingil 
moel piirata. Hobusekasvatuses ongi olnud 
probleem selles, et ette kindlaks määratud 
jõudluskontrolli tulemuse võivad saavutada 
väga paljud võrdsed hobused, aga 
aretusühingud valivad aretusse väga väikese 
tipu. Selle vastu on Saksamaal palju protes-
teeritud ja isegi kohtus õigus saadud, et mõ-
ne täku tunnustamata jätmine ei ole põhjen-
datud, kuid aretusühingud jatkavad õigustu-
sega, et selline on liikmete kokkulepe – usal-
dada oma komisjone. 
Kindlasti käib nende põhimõtete üle võitlus 
edasi. Sporthobuste kasvatajad ei saa leppi-
da vähese võimekusega hobuste lubamisega 
puhtatõulisse aretusse ainult põlvnemise jär-
gi. Huvitav on ka see, et Sprengeri idee järgi 
ei oleks isegi selliste tippklassi tõuraamatute 
nagu DWB või SWB, aga võib-olla isegi 
KWPN või BWP hobuste enamik enam pea-
tõuraamatus, sest kasutatud on pidevalt nii 
üksteise kui Saksamaa ja Prantsusmaa täk-
ke. Muidugi on need tõud sisuliselt juba ühe 
euroopa sporthobuse tõu harud, kuid ametli-
kult seda veel ei tunnistata. Tugevate kauba-
märkide domineerimise senine tendents võib 
asenduda suure hulga väikeste tõuraamatu-
tega, kes löövad passide ja andmebaaside 
kannete hinnad alla, aga teise äärmusena 
võib tekkida tõesti üks ja ainus eurosportho-
buste tõuraamat. 

 

Tõuraamatute tulevik  (Raigo Kollom  estsporthorse.ee 2016) 
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Punane puuhobune 

„Kultuur on piiride tõmbamine.“ 
Juri Lotman 
 Mul on kodus riiulil punane puuhobune. Iga kord, kui seda märkan, tuleb meelde: „Tee puust ja värvi punaseks!“ Mõnda 
elavate hobuste kohta öeldud mõtet kuuldes tuleb ta silme ette ja läheb vahel lausa erepunaseks. Näiteks kui kuulen: 
„Muidugi on see varss mul toetusalune! Tal on ju mõlemad vanemad ohustatud tõust ja toetusalused: isa eesti hobune, ema 
eesti raskeveohobune!“ 
Või õige natuke vähem absurdne: „Muidugi pead sa selle varsa registreerima EHS-is! Mõlemad vanemad on ju seal arvel – isa 
on trakeen ja ema tori!“ 
 Sellised mõtted tulevad mõtlemisest teistsuguste mõistete abil, kui mõeldakse Euroopa ametlikus aretuse oskuskeeles. 
Lahkuminekud arusaamistes algavad tõu mõiste ebamäärasusest. Tõu mõiste definitsioonis pole ka teadlased suutnud kokku 
leppida. Kuna aga Eesti ja Euroopa ühised seadused nõuavad igale hobusele dokumenti ja selles peab olema näha, kuhu ta kuu-
lub, on seadusandja asja lihtsustanud. Tõu mõiste asemel kasutatakse väga selget mõistet „tõuraamat“. 
Kuna tõuraamatutel on selged piirid, leidub ikka selliseid hobuseid, kes ei sobi ühessegi tõuraamatusse. Seepärast jagab EÜ 
seadusandlus kõik hobused esmalt tõuraamatutesse registreeritud hobusteks ja „kasvatamiseks ning tootmiseks mõeldud ho-
busteks“ (teisiti öeldes väljaspool tõuraamatuid registreeritud hobusteks). See jaotus kuulub Euroopa Komisjoni määruse 
nr.504/2008 järgi kohustusliku keskandmebaasi põhiandmete hulka. Isegi tõug või tõuraamat selliste põhiandmete hulka ei 
kuulu! 
 Kui väljaspool tõuraamatuid registreeritud hobused on niimoodi lahterdatud kõik ühtmoodi väljapoole kultuursete ho-
buste piire, jagatakse seespool, tõuraamatute vahel, piire edasi. Aluseks on aretusprogrammid, aga mitte ainult. Igaühel on 
elus palju kordi vaja otsustada, kuhu ta kuulub. Kelle hulka. Hobusekasvataja peab otsustama, kuhu ta hobused kuuluvad. Need 
hulgad, kuhu kuuluda, ongi tõuraamatud. Hobuse tunnustamine mingi tõuraamatu vääriliseks nõuab kõigepealt omaniku tahet 
ta sinna esitada. Järgnevalt on vaja tõuraamatu nõusolekut ta sinna vastu võtta. Nõudmised, millele hobune selleks peab vasta-
ma, on erinevates tõuraamatutes erinevad. 
 Mõned tõuraamatud ei tunnista mingit võõrverd, iga varsa sugupuu peab väga paljudes, isegi kümnetes põlvkondades 
olema vaba mõne teise tõu esindajatest. Sellistest suletud tõuraamatutest on tuntuimad ja suurimad inglise täisvereliste ja 
araabia täisvereliste tõuraamatud. Need on sellised tõud, kus ühel tõul on suur hulk tõuraamatuid eri riikides, aga nõuded on 
kõigil ühesugused – võõra vereta sugupuu n.ö. algusest peale. Vähem teatakse, et ka shetlandi ponide tõuraamatud on nüüd 
suletud ja ka neid on palju – näiteks Saksamaal tervelt 14 erinevates liidumaades. 
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 Sporthobuste tõuraamatud on enamuses põhimõtteliselt ristandite tõuraamatud. EÜ seadusandlus nõuab, et selline 
ristandaretus peab toimuma eelnevalt kinnitatud ristandaretusprogrammi ja ristamiseks kasutatavate tõugude nimekirja järgi . 
Erinevate tõugude kasutamise piirangud selliseks ristamiseks on eri tõuraamatutes erinevad – trakeeni tõus on lubatud ainult 
inglise täisverelised või araablased, paljudes uuemates tõuraamatutes (ja ka meie ESH tõuraamatus)on lubatud kõik WBFSH 
(Maailma Sporthobuste Kasvatajate Föderatsioon)poolt tunnustatud tõuraamatud. 
Aga mitte ükski tõuraamat ei saa lubada piirideta ristamist, sest aretusprogrammis peab olema näidatud aretuseesmärk, tõu 
tunnused, valiku kriteeriumid. 
 Seepärast jääb igasugune aretuse vabakunstnike looming ja hobuste vabaarmastuse vili väljapoole tõuraamatuid. Mui-
dugi võib ka selline diskrimineerimine tekitada protesti. Nagu kunagi üks kõrgema meditsiinilise haridusega noor daam tahtis 
minuga kangesti rääkida hobuste suguelust ja nõudis seletust, miks ei lasta märadel vabalt valida, keda nad tahavad. See vägis-
tamine kuulsama sugupuu nimel olevat õudne ja keskaegne. 
Varem võis sellise vaba loomingu vili jäädagi dokumentideta, vähemalt ta sündi ja vanemaid või kasvatajatki ei registreeritud. 
Nüüd Euroopas nii suurt diskrimineerimist ei lubata – iga hobune peab saama vähemalt sünniaasta jooksul (Eestis kuue kuu 
jooksul sünnist) passi ja olema registreeritud andmebaasis. Aga erinevalt tõuraamatute hobustest ei pea sellisel väljaspool 
tõuraamatuid registreeritaval hobusel olema isegi nime (aga peab olema UELN number ja elektrooniline kiip), ammugi mitte 
vanemaid, sugupuud ega kasvataja nime. Keelatud need andmed siiski ei ole. Mõned passide väljaandjad aga ei pane ikkagi 
näiteks ka tegelikult teada olevat sugupuud sellise hobuse passi, et rõhutada ta alaväärtuslikkust aretuse jaoks. Nagu koda-
kondsus pole igaühe õigus, vaid on privileeg, tunnistamine, et inimene vastab teatud tingimustele, nii on ka tõuraamatusse 
kuulumine hobusele privileeg ja tunnustus.  
 Paljud tõuraamatud ei taha kuuldagi selliste hobuste kasutamisest aretuses, kuid Euroopa Komisjoni määrused abso-
luutset diskrimineerimist ei luba. Nõutakse hoopis reegleid, mille järgi nende järglased mingis põlvkonnas jõuaksid tõuraa-
matusse. Tagamõte on selles, et võimalikult vähem hobuseid kuuluks sellisesse ebamäärasesse kategooriasse ja võimalikult 
rohkem tõuraamatutesse, kasvõi ükskõik kui madalasse klassi. 
Hobuseid ju klassifitseeritakse! Nende arvestuses kehtib hierarhiline süsteem. Mitteametlikult klassifitseeritakse ka tõuraama-
tuid. On õilsamad tõud ja madalamad tõud, on parandajad tõud ja parandatavad tõud. Oleneb muidugi aretuse eesmärgist – 
kui ühe tõugude rühma aretuse eesmärgiks on maksimaalne hüppevõime, teisel aga hobuseliha maitseomadused, ei ole nen-
de rühmade hierarhia ühesugune ei hobuste ega tõugude vahel. 
 Kui sellist hierarhia põhimõtet jälgitakse, on ka väga madala või segase päritoluga märal võimalus oma järglastele pa-
rem tulevik kindlustada. Kui omanik paaritab ta nn. parandava tõu täkuga, on järglane kõrgema staatusega, enamuses tõuraa-
matutest pääseb ta eeltõuraamatusse. See on võimalik muidugi vaid ristandaretust tunnistavates tõuraamatutes. Suletud tõu-
raamatud ei luba võõraid enda hulka mitte kunagi. Mõnes suhteliselt rangemas, puhasaretusele lähenevas aga mitte absoluut-
se puhasaretusega tõus, nagu näiteks trakeenid, tohib võõra tõu esindaja olla 6. põlvkonnas, s.t. et alles kuue paarituse järel 
puhtatõuliste trakeenidega (või lubatud inglise või araabia täisverelistega) saadakse puhtatõuline trakeen. Enamus säilitata-
vaid ohustatud tõuge lubab 1/8 võõrast verd, seega näiteks üks araablane eesti hobuse sugupuus tohib olla 3. eellaste põlv-
konnas. 
 Viimane näide on hea selgitamaks aretuse eesmärgi tähtsust parandaja (säilitataval tõul säilitaja) valimisel. Kui tahetak-
se eesti-araabia ristandi järglastest saada eesti tõugu hobused, on eesti täkk kõrgema staatusega kui araablane, kui aga tahe-
takse saada eesti ratsaponi, on araabia hobune kõrgema staatusega. 
Mõnikord tehakse naljakaid ristamisi, kus raske aru saada, on siin mingi mõte või on see … Tuleb meelde, kuidas Beslani kas-
vanduses läksime peazootehnikuga mööda tänavat ja ühe maja juures ta ütleb: „Lähme teisele poole teed. Siin elab selline 
naine, et jääb juba väravast mööduvast mehest rasedaks.“ Kas pole sama lugu, kui 2009.a. said Eestis kaks trakeeni mära varsa 
raskeveo täkuga, kolm trakeeni mära tori täkuga ja üks oldenburgi mära ning belgia sporthobune on kah tori täkuga paari heit-
nud. Omasuguste tõuraamatuväliste täkkudega on järglasi saanud juba päris suur hulk hobuseid. See arv küll väheneb, aga 
võiks väheneda kiiremini. 
 Üldse registreeriti Eestis väljaspool tõuraamatuid 2008.a. 140 hobust, 2009.a. 101 hobust. Peale selliste, kes on tõesti 
sobimatud ühegi tõuraamatu nõuetega, on päris palju ka selliseid, kus omanikud on teinud neile endale kahjuliku otsuse ja 
registreerinud ESH või ERP aretusprogrammidele vastavad varsad ristanditena või selliste tõunimetustega, mille kasutamise 
õigust ega tõuraamatut Eestis pole. Selliseid varssu oli 2008.a. 32 ESH tõuraamatu kõlbulikku ja 33 ERP kõlbulikku, 2009.a. vas-
tavalt 16 ja 30. 
 Miks on sellised otsused kahjulikud? Või miks oleks ESH või ERP parem? Ütlen ESH või ERP sellepärast, et muud seadus-
likku poolvereliste hobuste ja ponide tõuraamatut Eestis pole ja hannoveri, KWPN vms. tõuraamatusse registreerimine on küll 
võimalik, aga tülikas ja kallis. Kahjulik on jääda väljapoole tõuraamatuid, sest: 
 Paljud ostjad nii meil kui välismaal väldivad ristandeid juba ainult nimetuse pärast – see on odava hobuse liiga selge 
tunnus. Kui mõni meie tõuraamat millegagi silma peaks paistma, ei laiene saavutatud tähelepanu tõuraamatute välistele ris-
tanditele. 
 ESH tõuraamat annab õiguse võistelda Maailma noorte sporthobuste tshempionaadil ilma „rohelist kaarti“ taotlemata. 
Ristandile seal võistlusluba saada on üldse võimatu – see on tõuraamatute võistlus. 
 Kui saab teoks jõudluskontrolli toetus, ei lähe selliste hobuste tulemused toetuse määramisel arvesse – toetust maks-
takse ainult Eestis tunnustatud tõuraamatute hobuste ülevaatuste ja võistluste järgi 
 Selliste hobuste arvelevõtmise ja passide kuludeks riik aretustoetust ei anna ja ei tohigi anda – aretustoetus on seadu-
sega ette nähtud tõuraamatute pidamiseks. 
Tuleks veel aru saada mõnest asjaolust: 
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 Tõuraamatute pidamine muutub nii meil kui mujal rangemaks. Juba praegu on sünnijärgse registreerimise andmete 
muutmine lubamatu. Uues passis on kohustuslik väli muuseas ka „tõuraamatu sektsioon“ mida ristandil ei saa täita, isegi kui 
kasutataks ebaseaduslikult mõne võõra tõuraamatu tõunimetust. Ei saa loota, et tõuraamatuväline ristand registreeritakse 
kunagi tõuhobuseks, nagu varem võis juhtuda. Tunnustamine aretusse mõnes tõuraamatus ei muuda hobuse enda sünnijärg-
selt registreeritud ja UELN numbri kaudu keskandmebaasis fikseeritud tõuraamatusse kuulumist kunagi. 
 Selliste „ristandite“ registreerimine toimub teiste hobuste omanike kulul. Kuna nende registreerimist riik ei toeta, siis 
teevad aretusühingud selle töö nö muu töö kõrvalt. Suurimgi passi hind ei kompenseeri kõiki aretusühingu kulusid ühe varsa 
kohta. Seega elavad tõuraamatute väliste ristandite kasvatajad mingil määral tõuhobuste kasvatajate arvel.  
Teatud ebatervet konkurentsi tekitanud olukord, et hobuste tõuraamatute toetuse summa oli konstantne suurus ja ühe 
aretusühingu suurem varssade arv tähendas nende eest toetuse maksmiseks teise ühingu toetuse vähenemist, enam põhi-
mõtteliselt nii ei ole. Ühe varsa toetuse ühikumäär on möödunud aastast kindel suurus. Registreerimine väljaspool tõuraama-
tuid vähendab hobusekasvatuse aretustoetuse kogusummat. 

Ma ei hakka siin kirjeldama kasvatajate imelikke põhjendusi, miks seni on tõuraamatusse sobivaid hobuseid väljaspool tõuraa-
matuid registreeritud. Ühine on neil kõigil see, et need põhjendused on aretusvälised. Ka seda võib punane puuhobune meile 
öelda, et aretus olgu aretus, mitte sõprus, kadedus, armastus, vihkamine, rumalus, veidrus, ajaviide, seltskond ja mis kõik veel. 

Raigo Kollom (ESHKS infoleht 1/2010) 
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Aretuspõhimõtteid meilt ja mujalt

 AVALDATUD 14.04.17 BY RAIGO KOLLOM 

Mõned pikemalt arendamata mõtted ei ole sugugi uued, aga väärivad vahel lihtsalt kordamist, et 
igaüks võiks vastu vaielda või toetada. Või lihtsalt, et oleks millest mõelda ja vaielda. Näiteks mõ-
ned kauged ja mõned lähedased probleemid: 
WBFSHon kindlalt vastu kloonimisele, õigemini kloonide kasutamisele aretuses. Lihtne tehniline 
põhjus – originaali ja tema klooni järglaste vahel ei saa DNA analüüsiga vahet teha, nagu ei saa 
ka ühemunakaksikute vahel. Aga ometi on nad erinevad, ka aretatavate tunnuste poolest, mär-
gistest jms. rääkimata. 
Aretuskomisjonis tõstatati 11. novembril väga oluline, aga meil seni kahe silma vahele jäänud 
probleem: kas täku tunnustamiseks on piisav tingimus keskmine hinne 7,6 p finaalis või 8,0 p piir-
kondlikul ülevaatusel, kui tüüp või kehaehitus on napilt 7 p ? Me nõuame küll, et ükski hinne ei 
tohi olla alla 6,5, aga võib-olla peaksime täpsustama nõudeid üksikute hinnete osas. 
Samast valdkonnast on probleem, et meil saavad päris kergesti tunnustuse hüppehobused, aga 
koolisõidusuunal pole lootust, kui hüppeanne puudub täiesti. Kas peaksime koolisõiduhobustele 
eraldi hindesüsteemi paika panema? Ja ka täiesti erinevalt hindama, kasvõi näiteks traavi: hüp-
pehobusele ei ole vaja kõrge randmetõstega traavi, ka pole talle oluline jalgade liikumine väga 
sirge trajektooriga eest vaadates, aga koolisõiduhobusele on see tähtis. 
Viimase aretuskomisjoni koosoleku lõpus avaldati rahulolematust jalgade hindamise vastu, mis 
olevat paljude arvates liiga range pisivigade suhtes. Arvan, et olen ka ise seda viga teinud, aga 
keskmiselt ei ole meie kohtunike hindamine selles osas palju erinenud väliskohtunike omast. Vii-
mase 3 aasta finaalides oli kokku ainult üks juhus, kus väliskohtunik pani esi- või tagajalgade ük-
sikhinde meie keskmisest 1 p. parema, kokku oli väliskohtuniku üksikhinne 0,67 p. või rohkem 
keskmisest parem 7 korda, halvem 3 korda. Nii et skaala ei ole erinev. Võib-olla peaksime ilu-
vigade asemel rohkem vaatama seda, mis määrab jalgade vastupidavuse: kas liigesepindade ja 
kõõluste koormus on jaotunud ühtlaselt ja optimaalselt (nihkunud randmeliiges, väga püstised 
sõrgatsid või kannaliigesed on suured vead), kas on kindlustatud võimsaks liikumiseks vajalik 
kõõluste paigutus (ümar kämmal on ratsahobusele suur viga, kõõlused peavad paiknema luust 
eemal), kas kõik liigesed on selgelt väljendunud (külje pealt vaadates ei tohi jalg sirge olla, nagu 
seda väljendas väliskohtunik Berglund möödunud aastal). 
Kui selgelt ja kui avalikult tohib avalikustada täkkude puudusi, ja kui väikesi ja kui suuri nimelt? 
Kas on vaja omaniku igakordset luba või on juba täku kasutamine aretuses nõusolek teda igati 
arvustada, just nagu iga avaliku elu tegelast? 

 

https://estsporthorse.ee/artiklid/aretuspohimotteid-meilt-ja-mujalt/
https://estsporthorse.ee/author/raigokollom/
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KWPN tõuraamat on saavutanud sportho-
buste maailmas erilise positsiooni. Nende 
hobuste ja veel rohkem tõuraamatu pida-
mise kvaliteedi tase ja eriti usaldusväärsus 
on vaieldamatud. Lineaarse profileerimise 
andmeid on nad kogunud alates 1989. 
aastast ja nende andmebaasis on sellised 
kirjeldused ligi 100 000 hobuse kohta. Ai-
nukese tõuraamatuna on nad juba kasutu-
sele võtnud genoomselektsiooni osteo-
kondroosi (OC) taseme diagnoosimiseks ja 
vältimiseks. See „nähtamatu omadus“ pole 
nii selgelt määratav, nagu mõned olulised 
tunnused veiste, kanade ja sigade aretu-
ses, kus aretatakse vähem kompleksseid 
omadusi. 
Üldiselt on hobusekasvatuses tunnused/
omadused, millest oleneb sportlik võime-
kus, väga komplekssed. Lihtsate diagnoo-
side jaoks on ka hobuste aretuses ge-
noomselektsiooni edukalt kasutatud, näi-
teks suudab friisi tõuraamat testida ja are-
tusest sellise testi põhjal kõrvaldada suhte-
liselt haruldasi kääbuslikkuse (dwarfismi) ja 
vesipea geeni kandjaid, sest kumbagi põh-
justab vaid üks geen, kui see esineb mõle-
mal vanemal. 
Suurim ja populaarseim väärarusaam ge-
noomselektsiooni võimalustest on kujutlus, 
et parimate sporthobuste genotüüpi tundes 
on võimalik teha väga oluliselt paremaid 
aretusvalikuid. Võimalik on teha valikuid 
vaid üksikute tunnuste parandamiseks. 
KWPN valis selliseks OC esinemise tõe-
näosuse, sest selle diagnoosimine muude 
meetoditega ei ole ennast küllaldaselt õi-
gustanud. Järgmiste tunnustena on peaae-
gu valmis algoritm hobuse turjakõrguse 
määramiseks vanemate DNA järgi, järje-
korras on jalgade asendi ning kvaliteedi 
määramine, kaugeks unistuseks jääb esial-
gu käitumise ja hüppe/koolisõidu võimeku-
se määramine. 
Suur reaalne samm edasi on see, et alates 
2016.a. testib ja avaldab KWPN tõuraamat 
ühe aretusindeksina hobuste OC taset ge-

noomselektsiooni meetodil. Testitud on ju-
ba 2500 oma tõuraamatu hobust ja 125 
ISH hobust. Muidugi see maksab – hind on 
150€+käibemaks. Selle saavutuse puhul 
avaldab ajakiri Horse International oma 
2017.a. jaanuarinumbris huvitava artikli ge-
noomselektsiooni võimalustest ja veel hu-
vitavama intervjuu KWPN tõuraamatu te-
gevdirektori Johan Knaapiga. Artikli autor 
Tom Reed ironiseerib alguses, et tradit-
siooniline geneetilise aretusväärtuse mää-
ramise meetod jätab üldse välja selle väär-
tuse peamise komponendi – geenid. Seni-
ne meetod on statistiline, oleneb andme-
baaside suurusest ja kvaliteedist. Usaldus-
väärsete tulemuste saamiseks vajalik suur 
andmete hulk koguneb aeglaselt. Usaldus-
väärsuseni 80% jõutakse alles 12. eluaas-
taks või hiljem, 90% usaldusväärsuseni 
mitte enne 15. eluaastat, sageli 18.-20. 
eluaastaks või pärast surma. 

KWPN tegevdirektor Johan Knaap 

Genoomselektsioon hobusekasvatuse praktikas 

Raigo Kollom 
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DNA anaalüüsiga saadakse juba enne varsa sündi 
usaldusväärsuseks ligi 80%. Kompleksse algoritmiga, 
mis võtab arvesse ka fenotüübi andmeid, ületatakse 
80% piir 6. eluaastaks ja 90% 11.-12. eluaastaks. 
Tee sellise meetodi ellurakendamiseni oli pikk ja ku-
lukas. Enne kui hakata analüüsima üksikuid hobu-
seid, oli vaja luua nn referentspopulatsioon. See on 
hobuste hulk, kelle kohta on olemas nii lineaarse 
kirjeldamise protokoll kui DNA (70 000 SNP marke-
ri ) andmed. Selleks tuli genotüpiseerida 3000 aas-
tast sälgu. Kui võrrelda genotüüpe OC esinemise 
tasemega, saadakse see keskmine (täpsemini me-
diaan), millest parem või halvem on iga üksik hobu-
ne, keda edaspidi testitakse. See on OC-tervise in-
deks (nimetame seda lihtsuse mõttes OC indeksiks) 
ja see väljendatakse numbrilise suurusega 100. Ho-
buse aretusväärtuste indeksite tabelis on see Ge-
neetilise profiili näitajate alajaotuses koos hüppe 
(või koolisõidu), kehaehituse, vaba liikumise, vaba-
hüpete ja turjakõrguse indeksitega. Iseloomulik 
KWPN tungile pidevalt areneda, on see, et refe-
rentspopulatsiooni uuendatakse paari-kolme aasta 
tagant ja kuna tõenäoliselt selle kvaliteet paraneb, 
tähendab mediaan 100 siis edaspidi tervemat ho-
bust ja nõutava OC-indeksi saamine läheb raske-
maks. 
Kui see indeks on alla 96, ei saa täkk reeglina litsent-
si ja märale ei ole võimalik taotleda eliitmära staa-
tust. Aretuskomisjon võib teha ja teebki erandeid. 
Meile tuttavamatest täkkudest toon mõned OC-
indeksite näited: Quality Time 90, Spartacus 95 
(mõlemad alla lubatu, ei tohiks kasutada OC kahtlu-
sega märadel), Clinton 99, Eldorado van Zeschoek 
100, Cornet Obolensky 100, Zacharov 103, Elton 
John 104, Comme il Faut 104, Kannan 106 
Johan Knaap väidab, et DNA test annab kolm korda 
usaldusväärsema tulemuse kui konkreetne röntgen-
pilt. Mingi muutus liigese pinnal võib olla juhuslik. 
Väga õigesti kasvatatud ja hoitud hobusel ei pruugi 
OC igakord üldse avalduda, kuigi ta võib olla OC 
kandja üle keskmise. Täielik puhtus OC suhtes pole 
võimalik. Uue testi alusel kõrvaldatakse aretusest 
samapalju täkke kui varem röntgenpiltide alusel 
(see on 14% esitatud täkkudest), aga need on veidi 
erinevad. Täkk ühe luukilluga kannaliigeses võib saa-
da litsentsi ja samas täkk täiesti puhaste jalgadega 

võidakse kõrvaldada halva indeksi tõttu. 
Kui mõlema vanema OC tase on teada, võimaldab 
see kombineerida vanemaid nii, et järglase OC tase 
ei suurene. Üks väga huvitav kasu genoomselekt-
sioonist on võimalus leida traditsiooniliselt hinnates 
võrdse inbriidingu tasemega hobuste hulgast vähem 
inbriidsed. KWPN tõuraamat tunneb muret, et eriti 
koolisõidus kasutatakse liiga palju väheseid üksikuid 
täkke ja väga lähedases suguluses täkke. Aga genee-
tiliselt pole täisvennad ja -õed sugugi võrdselt in-
briidsed ning see annab võimaluse veidi leevendada 
inbriidingu suurenemist, mis kitsalt maksimaalsele 
võimekusele suunatud aretuses paratamatult toi-
mub. 
Johan Knaap ütleb otse, et KWPN on ainuke tõuraa-
mat, kus on jõutud genoomselektsiooni tegeliku ka-
sutamiseni. Paljudes suurteski tõuraamatutes ei ole 
genoomilise selektsiooni programmi loomiseks ja 
ülalpidamiseks vajalikku oskusteavet ega võimalusi. 
Selliseid programme ja suuri referentspopulatsioo-
nide andmebaase suudetakse luua vaid ühiselt. Või 
tuleb osta teenust KWPNi käest, lähtudes siis nende 
standardist. Kui meenutada, et Marbachis ei olnud 
KWPN üldse esindatud ja ka WBFSH seminaril 
2016.a. detsembris räägiti palju röntgenpiltide har-
moniseerimisest, nagu poleks OC geneetilist testi 
olemaski, siis jääb mulje, nagu tahaksid kõik siiski 
ise jalgratast leiutada. 
Mida jääb meil siin teha? Nagu ma ütlesin juba Mar-
bachi seminaril, meil ei ole võimeid ega võimalusi 
sellistes suurtes ettevõtmistes kaasa teha, aga ole-
me kindlasti huvitatud nende tulemuste kasutami-
sest. Mulle ei vastatud, et selle eest tuleb ka maks-
ta, aga seda peame me ise aru saama. Paljude im-
portsperma doonorite OC indeks on nooremate täk-
kude kohta saadaval KWPN tasulisest andmebaasist, 
millele meie seltsil on ligipääs. Millised on võimalu-
sed meie oma täkke analüüsida, peame veel välja 
selgitama. Aga kui me peame OC kontrolli küllalt 
tähtsaks, on genoomselektsioon kindlasti efektiiv-
sem kui lõpmatu arutelu röntgenpiltide arvu, kvali-
teedi ja tõlgendamise üle.  


