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Yfirlýsing
Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið
af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri
prófgráðu.

________________________________
Linda Margrét Gunnarsdóttir
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Ágrip
Íslenski hesturinn er lokaður erfðahópur og því er nauðsynlegt að fylgjast með
erfðafjölbreytileika hans og skyldleikaaukningu. BLUP kerfið er notað til að meta
kynbótagildi íslenskra hrossa en það getur leitt til vals á skyldum einstaklingum og
þar með hraðað skyldleikaukningu í stofninum. Markmið verkefnisins var að kanna
hvaða áhrif skyldleikarækt hefur á skrokkmál íslenskra kynbótahrossa. Skrokkmálin
voru þau 11 skrokkmál sem mæld eru reglubundið við dóma á öllum
kynbótasýningum; hæð á herðar, hæð á lægst bak, hæð á lend, brjóstdýpt og bollengd,
brjóstbreidd, mjaðmarbreidd um mjaðmarhorn og lærleggstoppa, ummál um framhné,
ummál um framfótlegg og breidd framleggs. Gögnin sem notast var við í þessu
verkefni eru allir dómar á íslenskum hrossum á Íslandi frá 2000 til 2017, auk allra
þekktra ætternisgagna. Gögnin innihéldu 13.639 mælingar og er yngsta hrossið fætt
2014 og elsta 1986. Forritið Eva_inbred (Berg o.fl., 2006) var notað við útreikninga á
skyldleikaræktarstuðlum og þéttleika ætternisgagnanna. Proc glm í SAS 9.4 var notað
til að kanna áhrif skyldleikaræktar á skrokkmálin. Leiðrétt var fyrir aldursflokki, kyni
og sýningarári. Aðhvarfsgreining var gerð til að kanna hvaða áhrif 1% aukning í
skyldleikaræktarstuðli hafði á hvern eiginleika. Skyldleikarækt hafði áhrif á öll
skrokkmál nema hæð á lægst bak, breidd um mjaðmarhorn, breidd um lærleggstoppa,
breidd framleggs og ummál framleggs. Áhrif af 1% aukningu í skyldleikaræktarstuðli
á skrokkmálin var á bilinu 0,019 til -0,059 cm. Sýningarár hafði marktæk áhrif á allar
mælingarnar og voru þau að hækka að meðaltali á milli ára. Aldur hafði einnig
marktæk áhrif á flestar mælingar. Þar sést að yngstu hrossin fara stækkandi og
styrkjast í sköpulagi eftir því sem þau verða eldri. Marktæk neikvæð áhrif eru af
skyldleikarækt á stærð íslenskra kynbótahrossa. Ljóst er að hross með aukinn
skyldleikaræktarstuðul eru að jafnaði minni.

Lykilorð; Íslenski hesturinn, skyldleikarækt, skrokkmál, áhrif skyldleikaræktar
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1. Inngangur
1.1 Uppruni
Íslenski hesturinn var fluttur til landsins með landnámsmönnum fyrir yfir 11 öldum
síðan og enn er ekki vitað um nákvæman uppruna hans (Kristinn Hugason 1994).
Talið er að ekki hafi verið flutt inn hross í miklum mæli frá landnámi og innflutningur
hrossa er bannaður í dag (Lög um innflutning dýra 54/2015). Það hefur haft þær
afleiðingar að íslenski hrossastofninn er lokaður erfðahópur (Stefán Aðalsteinsson,
1981). Íslenski hesturinn er talin vera eitt elsta og hreinasta hestakyn í heiminum í dag
(Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir og Jón Hallsteinn Hallsson, 2007). Ein kenning um
uppruna hans er að forfeður íslenska hestsins séu blanda af mismunandi kynjum frá
mismunandi svæðum í norðvestur Evrópu (Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir og Jón
Hallsteinn Hallsson, 2007). Einnig hafði Theodór Arnbjörnsson orð á því í bók sinni
Hestar sem var gefin úr árið 1931 að hann gæti verið af mongólskum uppruna
(Ingimar Sveinsson, 2010). Ekki er hægt að útiloka að hesturinn eigi sér flóknari
uppruna og má benda á að rannsóknir á uppruna landnámsmanna hafa sýnt að
fjölmargir þeirra hafa átt rætur að rekja til bresku eyjanna (Agnar Helgason o.fl.
2000a, b). Rannsóknir hafa einnig sýnt skyldleika íslenska hestsins við mongólska
hesta, Shetlands hesta og kaldblóðs brokkara (Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir og Jón
Hallsteinn Hallsson, 2007).

1.2 BLUP kynbótamat
Kynbótamat fyrir íslensk hross er reiknað með BLUP fyrir einstaklingslíkan. BLUP
aðferðin getur leiðrétt fyrir áhrifum fastra umhverfisáhrifa sem eru til staðar í
gögnunum. Þess vegna getur hún gert dóma frá mismunandi árum, aldursflokkum eða
kynferði samanburðarhæfa. BLUP er skammstöfun og stendur fyrir Best Linear
Unbiased Prediction sem þýðir í raun besta línulega óskekkta spá um kynbótagildi
tiltekins grips. Þessi spá er reiknuð út frá upplýsingum um mælda eiginleika í
gögnunum, svipfars- og erfðafylgni á milli þeirra og öllum ætternisupplýsingum.
Þegar einstaklingar eru valdir til ræktunar á grundvelli BLUP kynbótamats getur það
hraðað erfðaframförum á stuttum tíma. Hins vegar getur það einnig valdið aukinni
skyldleikarækt og þar af leiðandi dregið úr erfðafjölbreytileika. Þetta verður vegna
þess að ákveðnar ættlínur verða valdar frekar en aðrar og verða ráðandi innan
1

stofnsins. Þetta á ekki síst við þegar valið er fyrir eiginleikum með lágt arfgengi en þá
eykst fylgnin á milli kynbótagilda skyldra einstaklinga (Verrier, Colleau og Foulley,
1993). Á síðustu áratugum hefur BLUP aðferðin riðið sér til rúms í heiminum. BLUP
aðferðin var fyrst tekin í notkun hér á landi árið 1982. Fyrstu árin voru niðurstöður
kynntar á fundum með ræktunarmönnum og einnig í hestatímaritinu Eiðfaxa þar sem
birtur var listi yfir hæst metnu hrossin. Þetta gæti hugsanlega hafa gert það að verkum
að sum hross voru frekar í tísku en önnur. BLUP aðferðin var svo formlega tekin í
notkun af Bændasamtökunum árið 1986 (Kristinn Hugason, 1994).

1.3 Ræktunarmarkmið
Ræktunarmarkmið fyrir íslenska hrossakynið miðar að því að rækta endingargóðan
hest sem er jafnframt hraustur, heilbrigður og frjósamur. Hið opinbera
ræktunarmarkmið fyrir stærð gefur svigrúm fyrir mikinn fjölbreytileika og almennt er
talið að heppileg stærð sé á bilinu 135 til 145 cm hæð á herðar, mælt á stöng. Sérstök
ræktunarmarkmið eru gefin út fyrir sköpulag hestsins. Almennt er talað um að rækta
hina léttbyggðari gerð íslenska hestsins með mikla áherslu á styrk, skrokkmýkt og
vöðvastælt sköpulag. Þá er sköpulag sem stuðlar að mikilli ganghæfni og eðlislægum
höfuðburði verðlaunað en á sama tíma er tekið tillit til fagurfræðilegra þátta. Stefnt er
að því að rækta fjölhæfa, örugga og taktfasta hesta sem fara glæsilega í reið.
(Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins, á.á). Kynbótadómar eru huglægt mat á sköpulagi
og hæfileikum. Metnir eru 8 eiginleikar sköpulagins og 7 eiginleikar hæfileika. Eins
og sjá má (Tafla 1) hefur sköpulag 40% vægi í aðaleinkunn og hæfileikar 60%
(Bændasamtök íslands, á.á)
Tafla 1. Vægi einstakra eiginleika í kynbótadómi.
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Þegar á heildina er litið hefur tölt hæst vægi, á eftir kemur skeið, fegurð í reið og vilji
og geðslag. Háls, herðar og bógar hafa hæst vægi þegar kemur að eiginleikum
sköpulagsins. Því má segja að samræmi, skeið, fegurð í reið, tölt, háls, herðar og
bógar séu mjög dýrmætir eiginleikar og því áhyggjuefni þegar skyldleikarækt á í hlut.
Þetta spilar allt saman því sköpulagið hefur áhrif á hvernig hesturinn framkvæmir
gangtegundirnar og ber sig í reið. Þessi dómsskali hefur breyst í gegnum tíðina og
fleiri eiginikar hafa verið teknir inn í matið.

1.4 Skyldleikarækt
Skilgreiningin á skyldleikarækt er í stuttu máli pörun skyldra einstaklinga. Hins vegar
eru öll dýr í stofni eða tegund skyld og því er hin eiginlega skilgreining; pörun á
einstaklingum sem eru meira skyldir en meðal skyldleiki í stofninum. Skyldleikarækt
hefur í för með sér fjölgun á arfhreinum erfðavísasætum þar sem einstaklingurinn
hefur erft sömu erfðavísa frá móður og föður sem eiga sér uppruna í sameiginlegum
forföður (Bourdon, 2000). Eftir því sem forfaðirinn er nær í ættartrénu verður
einstaklingurinn meira skyldleikaræktaður. Hins vegar getur sameiginlegi forfaðirinn
einnig verið skyldleikaræktaður og því þarf að taka tillit til þess (Hamilton, 2009).
Hægt er að reikna út hversu skyldleikaræktaður ákveðin gripur er og er það
kallað skyldleikaræktarstuðull (F) (Bourdon, 2000). Skyldleikaræktarstuðull metur
líkur á arfhreinum erfðavísasætum þar sem báðar samsætur hafa sama uppruna, þ.e.
frá

sameiginlegum

forföður

eða

formóður

(Falconer

&

Mackay,

1996).

Skyldleikaræktarstuðull fyrir einstakling x með sameiginlegan forföður/formóður með
skyldleikaræktarstuðul Fa er fundinn á eftirfarandi hátt:

𝐹𝑥 = 1⁄2 ∑[(1⁄2)𝑛(1 − 𝐹𝑎)]

Þar sem F er skyldleikaræktarstuðull einstaklingsins X og n er fjöldi kynslóða frá
föður og móður til sameiginlegs forföður. Fa er skyldleikaræktarstuðull sameiginlega
forföðurins A, þar sem talið er kynslóðir móður í ættföður og svo föður og lagt það
saman. Í rannsókn McCluers og fleiri (1983) komu fram áhugaverðar niðurstöður þar
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sem hann sýndi fram á að eftir því sem fleiri kynslóðir aftur voru skoðaðar þá
hækkaði meðal skyldleikaræktarstuðull afkvæmanna (MacCluer, o.fl. 1983).

1.5 Blendingsþróttur
Skyldleikarækt er hægt að nota til að minnka breytileika og ná fram einsleitum
einstaklingum. Við pörun skyldleikaræktaðra einstaklinga af óskyldum stofnum
kemur fram blendingsþróttur (Bourdon, 2000). Afkvæmi úr slíkri pörun hafa fleiri
arfblendin erfðavísasæti og búa því yfir meiri erfðafjölbreytni (Bourdon, 2000).
Ræktun á einsleitum stofnun til að ná fram blendingsþrótti sem hefur t.d. áhrif á
vaxtarhraða er mikið notuð í bæði alifugla- og svínarækt (Friðrik G. Olgeirsson, 2003,
2005). Skyldleikaræktarhnignun mætti því segja að væri andstæða blendingsþróttar.
Blendingsþróttur er þegar tveimur arfhreinum einstaklingum er parað saman og
afkvæmið erfir jákvæða eiginleika frá bæði móður og föður. Þessir eiginleikar geta
verið margir en hinir eftirsóttu eiginleikar geta m.a. verið aukin frjósemi og lífsþróttur
(Bourdon, 2000; Falconer & Mackay, 1996).

1.6 Áhrif skyldleikaræktar
Skyldleikarækt er yfirleitt talin vera neikvæð, vegna þess að við skyldleikarækt fjölgar
arfhreinum erfðavísum sem eykur líkurnar á að arfhreinir víkjandi erfðavísar komi
fram. Erfðagallar sem stjórnað er af víkjandi erfðavísum geta leynst í stofnum og
komið fram þegar erfðavísasæti eru arfhrein víkjandi t.d. bana erfðavísar. Þetta hefur
oft

verið

kallað

skyldleikaræktarhnignun

(Falconer

og

Mackey,

1996).

Skyldleikaræktar hnignun kemur einnig fram í eiginleikum þar sem arfblendin
erfðavísasæti hafa yfirburði yfir arfhrein. Hnignun vegna skyldleikaræktar hefur verið
rannsökuð í þó nokkrum hestakynjum og á mismunandi eiginleika.

1.6.1 Áhrif skyldleikaræktar á frjósemi.
Áhrif skyldleikaræktar á frjósemi og lífsþrótt eru þekkt og má þar nefna rannsókn
Sevinga o.fl. sem könnuðu áhrif skyldleikaræktar á tíðni fastra hilda hjá frísneska
hestakyninu. Frísneska hestakynið hefur farið í gegnum tvo alvarlega erfðafræðilega
flöskuhálsa. Þann fyrri upp úr aldamótum 1900, þá voru árið 1917 aðeins þrír
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stóðhestar skráðir í ættbók. Þann síðari um 1960, þá voru skráð 1000 hross. Stofninn
telur í dag um 30.000 hross (Sevinga o.fl., 2004). Þegar stofnar verða fyrir slíkum
skakkaföllum og stofnstærð minnkar mikið verður skyldleikarækt óhjákvæmileg
(Falconer og Mackay, 1996). Í rannsókninni voru notaðar upplýsingar um 52.392
einstaklinga og niðurstöður sýndu að með aukinni skyldleikarækt jókst tíðni fastra
hilda en einnig að með hækkandi skyldleikaræktarstuðli voru líkurnar á fósturláti
hærri (Sevinga o.fl., 2004). Hjá norska brokkara hestakyninu voru könnuð áhrif
skyldleikaræktar á tíðni fósturláts og hækkaði tíðnin eftir því sem skyldleikaræktin var
meiri. Hins vegar hafði aldur meranna mikil áhrif og skyldleikaræktin útskýrði aðeins
1,6% af breytileikanum (Klemetsdal og Johnson, 1989). Einnig hafa rannsóknir sýnt
fram á að skyldleikarækt hafi áhrif á gæði sæðis. Með aukinni skyldleikarækt rýrna
gæði sæðis hjá stóðhestum. Notuð voru ætternisgögn um þýska Shetland pony
hestakynið á árunum 1992-1997 og fannst fylgni milli skyldleikaræktarstuðla og
lélegra gæða sæðis. Rannsóknin sýndi því að þegar skyldleikaræktarstuðull er komin í
2-5% hefur það neikvæð áhrif á sæðisgæði stóðhesta (van Eldik o.fl., 2006).
Einnig hafa verið gerðar rannsóknir á áhrifum skyldleikaræktar á frjósemi sem
sýna að skyldleikarækt hafi í raun lítil áhrif á frjósemi. Niðurstöður úr rannsókn á
Thoroughbred kyninu sýndu að ekki var hægt að útskýra lágt æxlunarhlutfall með
skyldleikarækt, þar sem það fannst lítið samband þar á milli. Ein útskýring gæti verið
sú að Thoroughbred kynið hefur meðal skyldleikaræktarstuðulinn 0,125 sem er fremur
hátt miðað við önnur kyn og hlutfallslega lága frjósemi (Mahon og Cunningham,
1982). Önnur rannsókn var gerð á áhrifum skyldleikaræktar á frjósemi hjá
Standardbred hestakyninu. Það kyn hefur einnig hlutfallslega lága frjósemi en þó
hærri skyldleikaræktarstuðul en Thoroughbred kynið. Niðurstöður rannsóknarinnar
sýndu að munur var á brokkhestum og skeiðhestum. Hjá skeiðhestunum minnkaði
hlutfall lifandi fæddra folalda með aukinni skyldleikarækt en jókst með aukinni
skyldleikarækt hjá brokkhestunum, þó það væri lítil fylgni (Cothran o.fl., 1984).

1.6.2 Áhrif skyldleikaræktar á erlend hrossa kyn.
Gerð var rannsókn á áhrifum skyldleikaræktar á skrokkmál hjá Andalúsíu
hrossakyninu. Tekin voru 8 skrokkmál: hæð á herðar, brjóstdýpt, fótalengd, lengd (frá
bóghnútu til setbeins), ummál bols, ummál framhnés og ummál fram fótleggs. Við
samanburð á hryssum og stóðhestum voru stóðhestar með almennt stærri líkamsmál
5

fyrir utan brjóstdýpt og ummál bols. Meðal skyldleikaræktarstuðull var 8,2%, en
niðurstöður sýndu að meðal skyldleikaræktarstuðull fór hækkandi eftir 1940.
Niðurstöður sýndu að skyldleikarækt hafði marktæk neikvæð áhrif á stærð Andalúsíu
hesta (Gómez o.fl., 2009).
Árið 1992 var einnig gerð rannsókn á áhrifum skyldleikaræktar á stærð

ítalska

Haflinger hestakynsins. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að við aukningu á
skyldleikarækt um 10% minnkuðu skrokkmálin um 1,1-2,9 cm (Gandini o.fl., 1992)
Árið 2005 var einnig gerð rannsókn á áhrifum skyldleikaræktar á skrokkmál hjá
arabískum merum. Tekin voru fyrir skrokkmálin hæð á herðar, ummál brjósts og
ummál fram fótleggs. Niðurstöður útreikninga sýndu að aukning í skyldleikarækt um
1% minnkaði hæð á herðar um 0,093 cm, ummál brjósts um 0,0488 cm og ummál
framhnés um 0,0067 cm (Sierszchulski o.fl., 2005).
Klemetsdal (1998) kannaði áhrif skyldleikaræktar hjá norska kaldblóðs
brokkara kyninu. Hann skoðaði ætternisgögn 12.569 hrossa, 5 kynslóðir aftur (PEC5).
Hann fékk þær niðurstöður að skyldleikarækt hafði neikvæð áhrif á getu
veðhlaupahesta

Með

hækkandi

skyldleikaræktarstuðli

hrossanna

urðu

áhrif

skyldleikaræktarinnar meiri. Meðal skyldleikarækt í rannsókninni var 7,5% en hrossin
sem féllu í 15% flokkinn sýndu fjórum sinnum meiri áhrif á getu veðhlaupahestanna í
keppnum (Klemetsdal, 1998).

1.6.3 Áhrif skyldleikaræktar hjá íslenska hestinum.
Rannsóknir sem tengjast íslenska hestinum eru einnig nokkrar. Þar má helst nefna
masters ritgerð Þorvaldar Kristjánssonar frá árinu 2005. Markmið ritgerðarinnar var
að skoða erfðafjölbreytileika íslenska hrossastofnsins með því að skoða þróun í
skyldleikarækt og reikna skyldleika milli þeirra gripa sem hafa verið valdir til
ræktunar á þeim tíma. Einnig kannaði hann áhrif skyldleikaræktar á frammistöðu
gripanna. Áhrifin voru könnuð á 7 eiginleika sköpulags og 7 eiginleika hæfileika en
einnig hæð á herðar. Niðurstöðurnar voru að skyldleikarækt hefur áhrif á nánast alla
metna eiginleika íslenska hestsins. Aukin skyldleikaræktarstuðull dregur einnig úr
stærð íslenskra hrossa. Áhrifin af 1% aukningu á skyldleikaræktarstuðli á eiginleika
sköpulags og hæfileika voru á bilinu +0,0048 til -0,0073. Ástæðan fyrir þessum aukna
skyldleika á þessu árabili getur verið sú að það hafa verið valin færri dýr til ræktunar
og úrvalsstyrkleikinn hafi verið að aukast. Hann benti einnig á að samkvæmt Þorvaldi
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Árnasyni getur skyldleiki á milli einstaklinga aukist ef val á kynbótahrossum byggist
einungis á væntanlegu kynbótagildi. Hægt væri því að útskýra aukna skyldleikarækt
þessara ára vegna BLUP kynbótamats sem nú notað frekar við pörun á einstaklingum.
Niðurstöður sýndu að skyldleikarækt hafði neikvæð áhrif á sköpulag og hæfileika.
Aukning um 1% á skyldleikaræktarstuðli á hæð á herðar voru t.d. -0,042 cm. Einnig
fékk hann þær niðurstöður að góður möguleiki væri á því að draga úr aukningu í
skyldleikarækt án þess að fórna erfðaframförum með því að hámarka framlag hvers
grips. Mest voru áhrif skyldleikaræktar á eiginleika stökks, skeiðs, fegurð í reið,
höfuðs,

samræmis,

bak

og

lend.

Einnig

greinir

hann

frá

nokkurri

skyldleikaræktarhnignun í eiginleikunum tölt ,háls, herðar og bógar og er það
áhyggjuefni (Þorvaldur Kristjánsson, 2005).
Einnig kannaði Hólmfríður Kristjánsdóttir þróun í skyldleika á milli feðra og á
milli feðra og mæðra á árunum 2000 til 2010. Einnig kannaði hún þróun á
skyldleikarækt frá árinu 1980 til ársins 2010. Hún skoðaði einnig þróun
skyldleikaræktar út frá þéttleika ætternisgagna þar sem töluverð aukning á
ætternisskráningu íslenskra hrossa var á þeim tíma. Að lokum skoðaði hún
erfðafjölbreytileika í stofninum (Hólmfríður Kristjánsdóttir, 2015).
Hún fékk áhugaverðar niðurstöður, meðal skyldleiki á milli feðra var 1,9% árið
2000 en var 2,4% árið 2010. Meðal skyldleiki á milli feðra og mæðra var árið 1,2%
árið 2000 en var 1,7% árið 2010. Meðal skyldleikaræktarstuðull allra hrossa fyrir árið
1980 var 0,64% en 2,45% árið 2010. Einnig fékk hún þær niðurstöður að aukning
væri í skyldleika á milli kynbótahrossa og þar af leiðandi aukning í skyldleikarækt
(Hólmfríður Kristjánsdóttir, 2015).

1.6.4 Áhrif skyldleikaræktar á önnur búfjárkyn.
Ágúst Sigurðsson og Jón Viðar Jónmundsson gerðu rannsókn á skyldleikarækt í
íslenska nautgripastofninum. Þeir skoðuðu áhrif skyldleikaræktar á þrjú fyrstu
mjaltaskeið íslenskra kúa. Áhrif skyldleikaræktarinnar á fitu og próteininnihald
mjólkurinnar. Niðurstöður sýndu að aukning á skyldleika um 1% minnkaði meðal
framleiðslu um 0,22-0,39% (Sigurðsson og Jónmundsson, 1995).
Árið 2007 gerðu Norberg og Sorensen rannsókn á skyldleikarækt hjá þekktum
lambakjöts framleiðslu kynjum. Þeir notuðust við veiga mikið gagnasafn frá nokkrum
kynjum. Niðurstöður þeirra voru að skyldleikarækt hafði áhrif á fjölda lamba í burði,
fæðingarþunga lamba og ADG frá burði til 2 mánaða (Nordberg og Sorensen, 2007).
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Markmið
Markmið þessa verkefnis er að kanna áhrif skyldleikaræktar á skrokkmál íslenskra
kynbótahrossa sem lýsa hæð hestsins, lengd, brjóstdýpt, breidd um brjóst og breidd
um mjaðmarhorn og lærleggstoppa. Einnig verða könnuð áhrifin á ummál framhnés,
ummál framleggs og breidd framleggs.
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2. Efni og aðferðir
2.1 Gögn
Gögnin sem notuð voru í þessa rannsókn voru fengin úr veraldarfeng (e. WorldFeng)
og voru mælingar á kynbótahrossum á Íslandi, frá árunum 2000-2017. Gögnin
innihalda 13.639 mælingar, þar af mælingar á 3.513 stóðhestum og 10.126 hryssum.
Mælingar á hrossum sem hafa komið til kynbótadóms á þessum árum hafa
verið mismunandi milli stóðhesta og hryssna, en frá árinu 2018 verða öll kynbótahross
mæld eins, á eftirfarandi hátt. Mælt með stangarmáli eru hæð á herðar (M1), hæð á
lægsta punkt baks (M2) sem var lengst af var einungis mælt á stóðhestum en byrjað að
mæla á hryssum árið 2015, hæð á hæsta lend (M3), brjóstdýpt frá hæsta punkti
herðakambs á bringubein aftan við armlegg (M4) og bollengd, frá bóghnútu og aftur á
aftasta punkt vöðva aftan við setbein (M5).

Mynd 1. Stangarmál kynbótadóms. Hæð á herðar (M1), hæð á lægsta punkt baks (M2), hæð á
lend (M3), brjóstdýpt (M4) og lengd (M5) (Ráðgjafamiðstöð Landbúnaðarins. á.á).

Með bogmáli eru mæld brjóstbreidd um bóghnútur (M6) sem var byrjað að mæla á
hryssum árið 2017, mjaðmarbreidd um mjaðmarhorn (M7) og mjaðmarbreidd um
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lærleggstoppa

(M8)

sem

bæði

eru

einungis

mæld

á

stóðhestum.

Mynd 2. Bogmál kynbótadóms. Breidd um brjóst (M6), breidd um mjaðmarhorn (M7) og breidd
um lærleggstoppa (M8) (Ráðgjafamiðstöð Landbúnaðarins. á.á).

Með bandmáli er mælt ummál um framhné (M10) og ummál um fram fótlegg (M11)
og með skíðmáli er mæld breidd leggs og sina á fótlegg neðan framleggs (M9) sem er
einungis mælt á stóðhestum.

Mynd 3. Band- og skíðmál kynbótadóms. Ummál framhnés (M10), ummál fótleggs
(M11) og breidd framleggs (M9) (Ráðgjafamiðstöð Landbúnaðarins. á.á).
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Þær mælingar sem notaðar eru í þessu verkefni, sjá í Töflu 2. Hryssur hafa ekki verið
mældar á sama hátt og stóðhestar, en frá og með árinu 2018 verða öll kynbótahross
mæld eins,
Tafla 2. Flokkun mælinga eftir hvers kyns mælingar eru gerðar.

Breyta

Kynferði

Mæling
Stangarmál

M1
M2
M3
M4
M5

Hæð á herðar
Hæð á lægsta punkt baks
Hæð á hæsta lend
Brjóstdýpt
Lengd frá bóghnútu til setbeins

M6
M7
M8

Breidd um brjóst
Mjaðmarbreidd um mjaðmarhorn
Mjaðmarbreidd um lærleggstoppa

M9

Breidd framleggs

Stóðhestar/Hryssur
Stóðhestar/Hryssur frá 2015
Stóðhestar/Hryssur
Stóðhestar/Hryssur
Stóðhestar/Hryssur

Bogmál
Stóðhestar/Hryssur frá 2017
Stóðhestar
Stóðhestar

Skíðmál
Stóðhestar

Bandmál
M10
M11

Stóðhestar/Hryssur
Stóðhestar/Hryssur

Ummál framhnés
Ummál framleggs

2.2 Þéttleiki ætternisgagna
Forritið Eva_inbred (Berg o.fl., 2006) var notað til þess að reikna út PEC stuðla fyrir
alla einstaklinga samkvæmt aðferð MacCluer o.fl. (1983). PEC (e. Pedigree
completeness) segir til um það hve þéttar ættfærslur eru fyrir hvern einstakling og
PEC5 reiknar fimm kynslóðir aftur en hægt er að meta stuðulinn fyrir mismargar
kynslóðir. Formúlan sem MacCluer setti fram fyrir PEC gildi hvers einstaklings er:

𝑃𝐸𝐶𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 =

4 ∗ 𝐶𝑠𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝐶𝑑𝑎𝑚
𝐶𝑠𝑖𝑟𝑒 + 𝐶𝑑𝑎𝑚

Þar sem Csire og Cdam er framlag frá föður og móður línum. Framlagið var reiknað
samkvæmt eftirfarandi formúlu :
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𝑑

1
𝐶 = ∑ 𝑎𝑖
𝑑
𝑖=1

Þar sem ai er hlutfall þekktra forfeðra í kynslóð i og d er fjöldi kynslóða (MacCluer
o.fl., 1983). Í þessari rannsókn voru PEC stuðlarnir skoðaðir fyrir 5 kynslóðir aftur.
Til að hægt sé að meta skyldleikarækt þá þurfa báðir foreldrar að vera þekktir og einn
afi eða amma. Þetta svarar til PEC stuðuls upp á 0,24. Þegar allir forfeður og mæður í
fimm ættliði eru þekkt er PEC5 stuðullinn 1. Ef upplýsingar vantar alveg um annað
foreldrið verður PEC stuðullinn alltaf 0 og ekki er hægt að segja til um
skyldleikarækt, sama hversu góðar ættfærslur eru til um hitt foreldrið (Ágúst
Sigurðsson og Jón V. Jónmundsson, 1995). Skyldleikaræktarstuðlarnir voru svo
flokkaðir í fimm flokka (Tafla 3):

Tafla 3. Flokkun gagnasafns eftir skyldleikaræktarstuðli. Fjöldi gripa ásamt meðal F(%) og
þéttleika ætternisgagna (PEC5)
Skyldleikaræktarstuðull

Fjöldi mælinga

Meðaltal F%

PEC5

(N)
0%

866

-

0.46

0-5%

11.182

1.62%

0.70

5-10%

1.332

6.82%

0.74

10-15%

195

12.56%

0.71

>15%

64

18.75%

0.73

2.3 Tölfræðigreining
Forritið SAS 9.4 var notað í þessari rannsókn. Þar voru reiknuð meðaltöl, staðalfrávik,
hæsta og lægsta gildi fyrir skrokkmálin (e. Proc means). Það var einnig notað til að
gera fervikagreiningu á gögnunum og meta þannig áhrif skyldleikaræktarinnar á hin
mældu skrokkmál. Líkan fervikagreiningar sem notast var við til að skoða áhrif
skyldleikaræktar og fastra hrifa á skrokkmál hjá íslenska hestinum í þessari rannsókn
var:
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𝑌𝑖𝑗𝑙𝑛 = 𝜇 + 𝑎𝑙𝑑𝑢𝑟𝑖 + 𝑘𝑦𝑛𝑗 + á𝑟𝑘 + 𝐹1 + 𝑒𝑖𝑗𝑙𝑛

Þar sem Yijln voru skrokkmál (M1 – M11). Meðaltal í þýði var táknað með µ, aldur
var föst hrif aldurs flokka (i= 1=4 vetra, 2=5 vetra, 3=6 vetra, 4 ≥7 vetra), kyn var föst
hrif kyns (1=stóðhestur, 2= hryssa), ár voru föst hrif sýningarára (2000–2017), F var
föst hrif skyldleikaræktar (1 = 0%, 2 = 0-5%, 3 = 5-10%, 4 = 10-15%, 5 = >15%). Að
lokum voru eijln áhrif leifar (e. residual effect) ~ND(0,σ2e ). Aðhvarfsgreining SAS
9.4 ( e.proc reg) var einnig gerð á gögnunum þar sem áhrif af 1% aukningu í
skyldleikarækt á skrokkmálin var könnuð.
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3. Niðurstöður
Ljóst er að skyldleikarækt hefur áhrif á stærð íslenska hestsins. Lýsandi tölfræði var
reiknuð fyrir gagnasafnið og sjást niðurstöður hér að neðan. Hrossin voru á
aldursbilinu 2 – 18 vetra með meðalaldurinn 6,39 ± 1,68 staðalfrávik. Breyturnar sem
keyrðar voru í gegnum SAS voru 11. Meðaltal og staðalfrávik voru reiknuð ásamt því
að hæsta og lægsta gildi hvers flokk var fundið. Sjá má að ekki er fjöldi mælinga sá
sami í öllum breytum sem skoðaðar eru. Það má rekja til þess að nokkrar af þessum
mælingum hafa ekki verið gerðar á hryssum eða nýlega byrjað að mæla á hryssum, sjá
töflu 4:

Tafla 4. Lýsandi tölfræði fyrir gagnasafnið. Fjöldi mælinga í hverjum flokki (N), meðaltal í cm og
staðallfrávik á mælingu hvers flokks, lægsta og hæsta gildi.
Fjöldi
mælinga
(N)

Meðaltal

Staðalfrávik

Lægsta
gildi

M1 – Hæð á herðar

13639

140.10

3.28

126.0

153.0

M2 – Hæð á bak

5623

131.30

2.91

121.0

143.0

M3 – Hæð á lend

13639

136.85

2.76

124.0

149.0

M4 – Brjóstdýpt

13639

64.14

1.74

54.0

71.0

M5 – Bollengd

13639

142.65

3.18

128.0

155.0

M6 – Breidd um brjóst

4590

37.00

1.68

30.0

47.0

M7 – Mjaðmarbreidd

3334

47.02

1.53

40.0

60.0

M8 – breidd um lærleggstoppa

3334

42.59

1.61

30.0

49.0

M9 – Breidd framleggs

3334

6.56

0.26

2.9

9.4

M10 – Ummál framhnés

13639

28.28

1.33

20.0

33.5

M11 – ummál framleggs

13639

17.98

0.81

15.0

24.0

Skrokkmál

Hæsta
gildi

3.1 Stangarmál
M1 – Hæð á herðar
Módelið var hámarktækt (P<0.0001). Leiðrétt var fyrir kyni, sýningarári og
aldursflokki. Í töflu 5 sést að allir þessir flokkar hafa hámarktæk áhrif á hæð á herðar.
Skýringarhlutfallið (R2) var 0,267 og módelið skýrði því 27% af breytileikanum.
Þegar litið var á kynbundin mun má sjá að munur á hryssum og stóðhestum var um 2
14

cm. Einnig sýna niðurstöður að meðalhæð hryssna og stóðhesta hefur hækkað línulega
um 5,09 cm frá árunum 2005-2017. Í niðurstöðum kom einnig fram að
skyldleikaræktarstuðull hefur neikvæð áhrif á stærð hrossa. Í töflunni að neðan má sjá
hvernig hæð á herðar minnkar eftir því sem skyldleikaræktarstuðullinn verður hærri.
Með 1% hækkun í skyldleikarækt lækkar hrossið um 0.04101 cm.

Tafla 5. Meðaltöl minnstu fervika í hæð á herðar innan hvers skyldleikaræktarflokks og áhrif
1% aukningar í skyldleikarækt á hæð á herðar(M1).
F (%)

M1 – Hæð á herðar (cm)

0

140.63

1.63

140.40

6.82

140.36

12.56

140.06

18.75

134.79

Aðhvarf

-0.04101

Tafla 6. Áhrif fastra hrifa kyns, sýningarárs, aldursflokka og skyldleikaræktarflokka á hæð á
herðar (M1).
M1 – Hæð á herðar

Frítölur

Type III SS

Meðalfervik

F gildi

Pr > F

Kyn

1

7018.84495

7018.84495

889.19

<.0001

Sýningarár

17

27857.51778

1638.67752

207.60

<.0001

Aldursflokkur

3

322.09747

107.36582

13.60

<.0001

Skyldleikaræktarflokkur

4

89.94874

22.48718

2.85

0.0225

M2 – Hæð á bak
Hæð á bak sýndi ekki marktækar niðurstöður. Kyn og sýningarár höfðu marktæk áhrif
á þessar mælingar en aldursflokkur og skyldleikaræktarstuðullinn hafði ekki marktæk
áhrif. Eins og sést í töflu 2 var fjöldi mælinga töluvert færri en í öðrum breytum.
Munur á meðaltali á hæðar á bak hjá hryssum og stóðhestum í gagnasafninu var 0,64
cm. Útreikningar sýndu að meðalhæð á sýningarárinu 2000 var 128,11 cm og hefur
farið línulega hækkandi með árunum. Árið 2017 voru mælingar komnar upp í 132,08
sem gera um 3,97 cm hækkun á meðalhæð baks á þessum árum.
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M3 – Hæð á lend
Módelið fyrir hæð á lend sýndi hámarktækar niðurstöður (P<0,0001). Kyn og
sýningarár hafa marktæk áhrif en ekki aldursflokkur (Tafla 8). Skýringarhlutfallið
(R2) var 0,081 sem þýðir að módelið útskýrði 8% af breytileikanum. Munur á
meðalhæð á lend hjá hryssum og stóðhestum var 2,38 cm. Skyldleikaræktin hefur
hámarktæk áhrif á hæð á lend. Munurinn á hæð á lend árið 2000 og árið 2017 var 1,25
cm. Útreikningar sýndu að eftir því sem skyldleikaræktarstuðullinn var hærri því
minni voru mælingarnar. Munurinn á flokki mest skyldra einstaklinga og minnst
skyldra einstaklinga var að meðaltali -0.26382 cm.

Tafla 7. Meðaltöl minnstu fervika í hæð á lend innan hvers skyldleikaræktarflokks og áhrif 1%
aukningar á skyldleikarækt á hæð á lend(M3).
F (%)

M3 – Hæð á lend (cm)

0

137.23

1.63

136.88

6.82

136.78

12.56

136.47

18.75

135.98

Aðhvarf

-0.05892

Tafla 8. Áhrif fastra hrifa kyns, sýningarárs, aldursflokka og skyldleikaræktarflokka á hæð á
lend (M3).
M3 - Hæð á lend

Frítölur

Type III SS

Kyn

1

379.944905

379.944905

54.06

<.0001

Sýningarár

17

7486.320460

440.371792

62.66

<.0001

Aldursflokkur

3

41.346075

13.782025

1.96

0.1175

Skyldleikaræktarflokkur

4

197.175306

49.293827

7.01

<.0001

16

Meðalfervik

F gildi

Pr > F

M4 – Brjóstdýpt
Módelið fyrir brjóstdýpt var hámarktækt (P< .0001) og var skýringarhlutfallið (R2)
0,048 sem þýðir að módelið útskýrir 5% af breytileikanum. Áhrif kyns var innan
marktektar marka. Brjóstdýpt hefur í raun ekki hækkað mikið frá aldamótum heldur
fylgdi nokkurs konar sveiflu þar sem mælingar hækkuðu línulega en fóru aftur
lækkandi í kringum 2012. Mælingarnar voru á svipuðu róli og um aldamótin eða 0,03
cm munur á árunum 2000 og 2017. Hins vegar þegar munur á hæsta og lægsta gildi
var tekin var töluverður munur eða 1,25 cm. Munurinn á meðal brjóstdýpt hjá
hryssum og stóðhestum var 0,08 cm. Aldursflokkur hafði hámarktæk áhrif á módelið
og fór línulega hækkandi með aldri hrossanna. Áhrif skyldleikaræktarinnar var einnig
marktæk á brjóstdýpt. Meðal brjóstdýpt minnkaði um 0,69 cm á flokki minnst
skyldleikaræktaðra einstaklinga til mest skyldleikaræktaðra einstaklinga.

Tafla 9. Meðaltöl minnstu fervika í brjóstdýpt innan hvers skyldleikaræktarflokks og áhrif 1%
aukningar á skyldleikarækt á brjóstdýpt (M4).
F (%)

M4 – Brjóstdýpt (cm)

0

64.32

1.63

64.08

6.82

63.97

12.56

63.86

18.75

63.63

Aðhvarf

-0.03160

Tafla 10. Áhrif fastra hrifa kyns, sýningarárs, aldursflokka og skyldleikaræktarflokka á
brjóstdýpt (M4).
M4 - Brjóstdýpt

Frítölur

Type III SS

Meðalfervik

F gildi

Pr > F

Kyn

1

14.525127

14.525127

5.06

0.0245

Sýningarár

17

1594.484719

93.793219

32.66

<.0001

Aldursflokkur

3

334.266667

111.422222

38.80

<.0001

Skyldleikaræktarflokkur

4

83.650224

20.912556

7.28

<.0001
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M5 – Lengd, frá bóghnútu til setbeins.
Módelið fyrir lengd var hámarktækt (P< .0001) og var skýringarhlutfallið (R2) 0,061
sem þýðir að módelið útskýrir 6% af breytileikanum. Áhrif kyns voru innan
marktektar marka og var munur á meðal lengd hryssna og stóðhesta 0,4 cm. Meðaltal
lengdar hrossa hafði marktæk áhrif. Dreifingin eftir árum var ekki línuleg en gildin
verða hærri með árunum. Aldursflokkur hafði einnig marktæk áhrif. Útreikningar
sýna að meðal lengd hrossanna fer línulega vaxandi með aldri og var 0,72 cm munur á
lægsta og hæsta aldursflokki. Áhrif skyldleikaræktar á lengd hrossa var marktæk.
Útreikningar sýna að hross í flokki mest skyldleikaræktaðri voru marktækt styttri en
hrossin í flokki minnst skyldleikaræktaðra hrossa.

Tafla 11. Meðaltöl minnstu fervika í lengd innan hvers skyldleikaræktarflokks og áhrif 1%
aukningar á skyldleikarækt á lengd(M5).
F (%)

M5 – Lengd (cm)

0

142.85

1.63

142.44

6.82

142.26

12.56

141.94

18.75

142.12

Aðhvarf

-0.03638

Tafla 12. Áhrif fastra hrifa kyns, sýningarárs, aldursflokka og skyldleikaræktarflokka á lengd
(M5).
M5 - Lengd

Frítölur

Type III SS

Kyn

1

69.226751

69.226751

7.30

0.0069

Sýningarár

17

7432.966755

437.233339

46.10

<.0001

Aldursflokkur

3

664.689430

221.563143

23.36

<.0001

Skyldleikaræktarflokkur

4

231.281661

57.820415

6.10

<.0001
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Meðalfervik

F gildi

Pr > F

3.2

Bogmál

M6 – Breidd um brjóst
Módelið fyrir breidd um brjóst var hámarktækt (P< .0001) og var skýringarhlutfallið
(R2) 0,16 sem þýðir að módelið útskýrir 16% af breytileikanum. Allir þættir sem
kannaðir voru höfðu marktæk áhrif. Mælingar voru teknar upp á hryssum árið 2017
og því um 4.590 mælingar í þessum flokki (Tafla 3). Munur á meðal breidd um brjóst
milli hryssna og stóðhesta var 1,36 cm. Breidd um brjóst fer ekki línulega vaxandi
heldur hækkar jafnt og þétt með árunum. Mælingarnar fara hins vegar línulega
vaxandi með hækkandi aldursflokki. Útreikningar sýndu einnig að hross með meiri
skyldleikarækt voru með minni breiddarmælingar en þeir sem voru í flokki minnst
skyldleikaræktaðra einstaklinga.

Tafla 13. Meðaltöl minnstu fervika í breidd um brjóst innan hvers skyldleikaræktarflokks og
áhrif 1% aukningar á skyldleikarækt á breidd um brjóst(M6).
F (%)

M6 – Breidd um brjóst (cm)

0

36.98

1.63

36.66

6.82

36.58

12.56

36.51

18.75

37.37

Aðhvarf

0.01866

Tafla 14. Áhrif fastra hrifa kyns, sýningarárs, aldursflokka og skyldleikaræktarflokka á breidd
um brjóst(M6).
M6 – Breidd um brjóst

Frítölur

Type III SS

Meðalfrávik

F gildi

Pr > F

Kyn

1

719.1183678

719.1183678

301.44

<.0001

Sýningarár

17

283.0751012

16.6514765

6.98

<.0001

Aldursflokkur

3

214.4460852

71.4820284

29.96

<.0001

Skyldleikaræktarflokkur

4

27.8204314

6.9551078

2.92

0.0202
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M7 – Breidd um mjaðmarhorn
Módelið fyrir breidd um mjaðmarhorn sýndi marktækar niðurstöður (P < 0,0001).
Skýringarhlutfallið (R2) var 0,053 sem þýðir að módelið útskýrði 5% af
breytileikanum Útreikningar á áhrifum skyldleikaræktar á breidd um mjaðmarhorn
hafði þó ekki marktæk áhrif en þetta var ein þeirra breyta sem inniheldur bara
mælingar frá stóðhestum(töflu 2). Hins vegar voru marktæk áhrif sýningarárs og
aldursflokks. Mælingar á fyrstu árunum fóru línulega vaxandi en árið 2005 urðu
mælingar breytilegri að dreifðari. Aldursflokks mælingarnar voru einnig dreifðar og
fylgja ekki línulegri hegðun.

M8 – Breidd um lærleggstoppa
Módelið fyrir breidd um lærleggstoppa sýndi marktækar niðurstöður (P < 0,0001).
Skýringarhlutfallið (R2) var 0,11 sem þýðir að módelið útskýrði um 11% af
breytileikanum. Útreikningar á áhrifum skyldleikaræktar á breidd um lærleggstoppa
hafði þó ekki marktæk áhrif. Hins vegar höfðu áhrif kyns og sýningarárs marktæk
áhrif. Munur á meðal breidd um lærleggstoppa milli hryssna og stóðhesta var 2,62 cm.
Munur milli sýningarára fylgdi ekki línulegri hækkun heldur dreifðist meira eftir árið
2011.

3.3 Band- og skíðmál
M9 – Breidd framleggs
Módelið fyrir breidd framleggs sýndi marktækar niðurstöður (P < 0,0001).
Skýringarhlutfallið (R2) var 0,029 sem þýðir að módelið útskýrði um 3% af
breytileikanum. Útreikningar á áhrifum skyldleikaræktar á breidd framleggs hafði þó
ekki marktæk áhrif. Sýningarár hafði þó marktæk áhrif á mælingarnar.

M10 – Ummál framhnés
Módelið fyrir brjóstdýpt var hámarktækt ( P< .0001) og var skýringarhlutfallið (R2)
0,62 sem þýðir að módelið útskýrir 62% af breytileikanum. Allir þættir sem kannaðir
20

voru höfðu marktæk áhrif á ummál framhnés. Munur á meðal ummáli framhnés milli
hryssna og stóðhesta var 2,39 cm. Meðal mælingar milli sýningarára fara ekki eftir
línulegri hegðun heldur dreifast eftir árum. Útreikningar sýna að ummál framhnés fer
hækkandi með aldri. Útreikningar á áhrifum skyldleikaræktar á ummál framhnés hafði
marktæk áhrif. Með hækkandi skyldleikarækt minnkar ummál framhnés.

Tafla 15. Meðaltöl minnstu fervika í ummál framhnés innan hvers skyldleikaræktarflokks og
áhrif 1% aukningar á skyldleikarækt á ummál framhnés(M10).
F (%)

M10 – Ummál framhnés(cm)

0

28.95

1.63

28.83

6.82

28.83

12.56

28.83

18.75

28.71

Aðhvarf

-0,00929

Tafla 16. Áhrif fastra hrifa kyns, sýningarárs, aldursflokka og skyldleikaræktarflokka á ummál
framhnés (M10).
M10 – Ummál framhnés

Frítölur

Type III SS

Meðalfervik

F gildi

Pr > F

Kyn

1

13410.99305

13410.99305

19908.8

<.0001

Sýningarár

17

241.31497

14.19500

21.07

<.0001

Aldursflokkur

3

11.42219

3.80740

5.65

0.0007

Skyldleikaræktarflokkur

4

6.59940

1.64985

2.45

0.0440

M11 – Ummál framleggs
Módelið fyrir ummál framleggs var marktækt ( P< .0001) og var skýringarhlutfallið
(R2) 0,34 sem þýðir að módelið útskýrir 34% af breytileikanum. Áhrif kyns, aldurs og
sýningarárs voru öll hámarktæk en hins vegar hafði skyldleikaræktin ekki marktæk
áhrif. Munur á meðal ummáls milli hryssna og stóðhesta var 1,09 cm. Munur milli
sýningarára fer ekki eftir línulegri hegðun heldur hækkaði fyrst eftir aldamótin en
hefur svo haldið sér á svipuðu róli með árunum. Áhrif aldursflokks á ummál hafði
einnig marktæk áhrif og fer ummálið línulega vaxandi með hækkandi aldri hrossanna.
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Umræður
Flest hrossin í gagnasafninu voru með skyldleikaræktarstuðulinn á milli 1-5% eða um
11,182 hross (Tafla 3). Þar var meðaltal skyldleikaræktarstuðuls (F) 1,62% og meðal
PEC stuðullinn 0,70. Þetta taldist ágætt þar sem ætterni þessara hrossa var nokkuð
ljóst. Hrossum fækkaði svo eftir því sem skyldleikaræktarstuðullinn hækkaði og voru
mjög fá hross mikið skyldleikaræktuð. Í flokki 3 voru um 1332 hross og meðaltal
skyldleikaræktarstuðuls var 6,82. PEC stuðullinn í þeim flokki var 0,74. Þetta heldur
svona áfram í gegnum skyldleikaræktarflokkana þ.e að skyldleiki eykst og fjöldi gripa
í hverjum flokki minnkar. Vegna þess hve hátt hlutfall gagnasafnsins hefur góðar
ætternisupplýsingar er hægt að segja með vissu að ef strangara úrval væri tekið á
PEC5 stuðlinum, sem er 0,24 í þessari rannsókn, myndi það væntanlega ekki hafa
mikil áhrif á niðurstöðurnar. Stór hluti af minnst skyldleikaræktuðu hrossunum myndi
falla út en einnig eitthvað af flokki 2.

Áhrif aldurs á skrokkmál
Í lang flestum breytum hækkuðu mælingar marktækt með aldri. Hrossin urðu hærri og
lengri með aldrinum, brjóstmælingar stækkuðu og leggmælingar líka. Nema í hæð á
herðum, þá eru 5 vetra hrossin hæst og minnka svo með aldri. Aldursflokkur hafði
jákvæð marktæk áhrif á brjóstdýpt, lengd, breidd um mjaðmarhorn og ummál
framhnés. Brjóstdýpt verður meiri með hækkandi aldursflokki. Það sama má segja um
lengd. Eftir því sem hrossin verða eldri því lengri verða þau. Ummál framhnés fer
einnig hækkandi með aldri og verður ummálið meira eftir því sem hrossin eldast.
Þessi marktæku áhrif má líklegast rekja til þroska á sköpulagi. Flokkur 1
inniheldur ung hross sem hafa líklegast ekki náð sínum fulla líkamlega þroska og
aldurinn ekki farin að segja til sín.

Áhrif kyns á skrokkmál
Kyn hafði marktæk áhrif á flest skrokkmálin. Hryssur eru minni bæði í hæð og
brjóstmælingum en eru lengri frá bóghnútu til setbeins. Marktækur munur á hryssum
og stóðhestum var á hæð á herðum, brjóstdýpt, lengd, breidd um brjóst, breidd um
mjaðmarhorn, ummál framhnés og ummál framleggs.
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Munur á hryssum og stóðhestum var marktækur og voru hryssurnar með marktækt
minni brjóstdýpt en hestarnir. Hryssur voru marktækt lengri en stóðhestar en þó
einungis 0,17 cm. Ummál framhnés Hryssur voru með um 2,39 cm minna ummál
framhnés en stóðhestar, að meðaltali. Hryssur voru einnig með minna ummál
framleggs en stóðhestar en munurinn var um 1,09 cm.
Kyn hefur áhrif á margar mælingar í þessari rannsókn. Líffræðilegur munur er á
karl og kvendýri og kemur því ekki á óvart að sjá þessar niðurstöður.

Áhrif sýningarárs á skrokkmál
Frá aldamótum hafa hrossin verið að hækka og lengjast. Þessi þróun er mismikil
milli breyta en ef heildstæð mynd er tekin á þróun líkamsmælinga hjá íslenska
hrossakyninu, eru þau að hækka. Brjóstmælingar og lendarmælingar eru einnig stærri
og fylgja fótamælingarnar með. Sýningarár hafði marktæk áhrif á allar breytur sem
kannaðar voru. Meðalhæð hrossanna hefur hækkað um 5,08 cm á þessum 17 árum.
Hæð á bak hefur hækkað um 3,98 cm og hæð á lend hækkaði um 2,38 cm. Allar
þessar mælingar fylgja línulegri hækkun í gegnum árin. Lengd hrossanna hefur farið
hækkandi á þessu tímabili en þó ekki línulega. Hrossin höfðu lengst að meðaltali um
1,76 cm frá aldamótum. Mælingarnar á breidd um brjóst fóru einnig hækkandi á þessu
tímabili. Breidd um lærleggstoppa hefur farið hækkandi frá árinu 2000. Hrossin í dag
eru með 1,59 cm meiri breidd að meðaltali.
Breidd framleggs hefur stækkað um 0,03 cm, ummál framhnés um 0,17 cm og
ummál framleggs um 0,096 cm. Þetta er auðvitað í samræmi við stækkun á öllum
skrokknum hjá hestinum. Það gæti verið vegna þess að fæturnir eru að eflast og
styrkjast með aldri og þá sinar og annað líka.

Áhrif skyldleikaræktar á skrokkmál
Skyldleikarækt hafði ekki marktæk áhrif á öll skrokkmálin en hún hafði áhrif á
hæð á herðar (M1), hæð á lend (M3), brjóstdýpt (M4), lengd (M5), breidd um brjóst
(M6) og ummál framhnés (M10).
Aukin skyldleikarækt hafði þau áhrif að hrossin voru minni á hæð á herðar. Með
1% aukningu í skyldleikaræktarstuðli var 0,041cm lækkun á mælingum (Tafla 5).
Þetta eru mjög svipaðar niðurstöður og fengust í rannsókn Þorvaldar Kristjánssonar
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(2005). Niðurstöður hans voru að skyldleikaræktaraukning um 1% minnkaði hæð á
herðar um 0,042 cm. Þegar bornar eru saman niðurstöður við andalúsíu hrossin sést að
áhrif

skyldleikaræktarinnar

eru

minni

hjá

íslenska

hestinum.

Áhrif

1%

skyldleikaræktar á andalúsíu hrossin voru 0,086 cm (Gómez o.fl., 2009). Það sama
gildir um ítalska haflinger kynið en niðurstöður sýndu að skyldleikaræktin hefði meiri
áhrif, hins vegar verður að hafa í huga að þetta er stærra hestakyn en við þekkjum.
Einnig má sama segja um arabísku hestana en áhrif aukningar á skyldleikarækt um
1% var -0,093 cm á hæð á herðar (Sierszchulski o.fl., 2005).
Skyldleikarækt hafði marktæk neikvæð áhrif á hæð á lend. Skyldleikaræktar
aukning um 1% minnkaði hæð á lend að jafnaði

um 0.059 cm (Tafla 7).

Skyldleikaræktin hafði marktæk neikvæð áhrif á brjóstdýpt. Skyldleikaræktin hafði
þau áhrif að hún minnkar eftir því sem skyldleikaræktin eykst (Tafla 9), 1% aukning á
skyldleikarækt veldur því að brjóstdýpt minnkar um 0.032 cm. Neikvæð áhrif
skyldleikaræktar á brjóstdýpt hrossa hafa einnig fundist hjá

Andalúsíu kyninu

(Gómez 2004). Áhrif skyldleikaræktar hafði marktæk neikvæð áhrif á lengd
hrossanna. Með 1% aukningu í skyldleikarækt minnkaði lengd um 0.036 cm (Tafla
11).
Skyldleikarækt sýndi jákvæð marktæk áhrif á breidd um brjóst. Breidd á brjóst
minnkar eftir því sem skyldleiki eykst en eykst svo aftur í flokki mest
skyldleikaræktaðra einstaklinga (Tafla 13). Hugsanlega gæti það verið vegna þess að
einungis 20 hross standa á bak við þennan flokk mest skyldleikaræktaðra einstaklinga.
Með 1% aukningu í skyldleikarækt var um 0,019 cm aukning á breidd um brjóst
(Tafla 13). Þegar þessar niðurstöður eru bornar saman við niðurstöður á Andalúsíu
kyninu sést að áhrif voru einnig neikvæð.
Skyldleikarækt hafði ekki marktæk áhrif á breidd um mjaðmarhorn, breidd um
lærleggstoppa, breidd framleggs en þetta eru þeir eiginleika sem eru bara mældir á
stóðhestum. Þegar borið er saman áhrif skyldleikaræktar á breidd framleggs við
niðurstöður annara rannsókna, sést að skyldleikaræktin hefur neikvæð áhrif í flestum
tilfellum. Í rannsókninni á andalúsíu hestunum hafði skyldleikaræktin einnig neikvæð
áhrif (Gómes o.fl. 2009). Skyldleikarækt hafði marktæk neikvæð áhrif á ummál
framhnés og var athyglisvert að skýringarhlutfallið var 0,62 sem þýðir að módelið
útskýrði 62% af breytileikanum. Þessi tala segir að breytileiki á ummál framhnés
mætti rekja til kyns, sýningarárs, aldurs og skyldleikaræktar, sem er athyglisvert.
Áhrif 1% aukningar á skyldleikarækt var minnkun á ummál framhnés um 0,00929 cm
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(Tafla 15). Þegar borið er saman við fyrri rannsóknir sést að það er meira en hjá
andalúsíu kyninu og arabísku hryssunum. Skyldleikarækt hafði ekki marktæk áhrif á
ummál framleggs (M11). Niðurstöður á andalúsíu kyninu voru marktækar og hafði
aukning á skyldleikarækt neikvæð áhrif (Gómez o.fl., 2009).
Niðurstöður sýna að áhrif skyldleikaræktunar á stærð íslenska hestsins eru
marktæk. Þau eru almennt ekki mikil en benda þó til að mikla skyldleikarækt skuli
forðast, sérstaklega ef hrossaræktendur leggja upp úr stærð hrossa í sinni ræktun.
Þegar bornar eru saman niðurstöður innlendra og erlendra rannsókna kemur í ljós að
skyldleikarækt hjá íslenska hestinum er ekki meiri en hjá öðrum hestakynjum sem
skoðuð voru, þrátt fyrir að innflutningur sé bannaður og íslenski hesturinn á Íslandi sé
lokaður erfðahópur. Þessar niðurstöður benda þó til að mikla skyldleikarækt skuli
forðast en stærð hrossa er markaðslega mikilvægur eiginleiki.
Þetta er ein vísbending um að mikla skyldleikarækt skuli forðast. Mikilvægt er að
viðhalda erfðafjölbreytileika til að geta viðhaldið erfðaframför til langs tíma,
sérstaklega þegar er talað um lokaða erfðahópa eins og íslenski hesturinn er.
Niðurstöður sýna meðal áhrif í heildar hópnum og því gætu sumar ættlínur gætu
staðið skyldleikarækt betur af sér en aðrar. Því gæti skyldleikarækt haft meiri áhrif í
einstökum ættlínum en kemur hér fram. Einnig væri áhugavert að gera strangara úrval
á PEC5 stuðli og sjá hverjar breytingarnar yrðu.
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4. Ályktanir
Þegar allt kemur til alls eru áhrif skyldleikaræktar á líkamsmál hestsins þó nokkur.
Íslenski hesturinn hefur verið að stækka frá árinu 2000. Með aukinni skyldleikarækt
minnkuðu hrossin bæði í hæð og lengd. Greinilegt er að pörun á skyldum
einstaklingum hefur neikvæð áhrif á stærð íslenska hestsins. Niðurstöðurnar gefa til
kynna að mikla skyldleikarækt skuli forðast sérstaklega ef hrossaræktendur leggja upp
úr stærð hrossa í sinni hrossarækt en stærð hrossa hefur t.d markaðslegt gildi. Þegar
valin eru hross til pörunar er gott að taka upplýsta ákvörðun og hugsa um afleiðingar
skyldleikaræktarinnar.
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