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KASUTATUD LÜHENDID JA MÕISTED  
 

EE eesti hobune 

ER eesti raskeveohobune 

FHOM genoomne inbriidingukoefitsient; suhtarv, mis arvutatakse SNPde empiirilise ja 

loomade juhuslikule ristumisele vastava teoreetilise homosügootsuse erinevuse 

alusel (väärtused -1 kuni +1) 

FROH genoomne inbriidingukoefitsient (väärtused 0 kuni 1); arvutatakse kumulatiivse 

ROH pikkuse suhtena SNPdega hõlmatud genoomi pikkusesse (antud uuringus: 

SNPdega oli hobuste genoom kaetud 2 279 899 829 aluspaari ulatuses) 

FST geneetilise diferentseerumise indeks (väärtused 0 kuni 1) 

HA hannover 

PCA peakomponentanalüüs (ingl. Principal Component Analysis) 

ROH (ingl. Runs Of Homozygosity) genoomi ulatuslik homosügootne piirkond 

(uuringus > 2Mb); kasutatakse sugulusaretuse e inbriidingu mõõtmiseks – võib 

defineerida kui mõlemalt vanemalt päritud ühise eellase identsetset DNA järjestust 

ES eesti sporthobune 

SNP (ingl. Single Nucleotide Polymorphism) üksiknukleotiidne polümorfism. Kindlas 

DNA-punktis oleva üksiku aluspaari vahetusvarieeruvus populatsioonis 

TA tori tõuraamatu TA alaosa hobused  

TB tori tõuraamatu TB alaosa hobused 

TR trakeen 

VT tori tõu vana-tori tõuraamatu hobused 
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SISSEJUHATUS 

 

Hanke tehnilises kirjelduses oli välja toodud probleem, miks on vaja läbi viia tori tõu uuring.   

Tori hobuse tõu universaalsuuna alampopulatsiooni ning vana-tori suuna alampopulatsiooni 

hobused kuuluvad maaeluministri määrusega kehtestatud ohustatud tõugude loetelusse. 

Ohustatud tõugude loetelusse kuuluvate tõugude aretamisel tuleb juhinduda 

põllumajandusloomade aretuse seadusega ohustatud tõugude aretusele kehtestatud erisätetest. 

Lähtuvalt eeltoodust on ohustatud tõugude aretuses lubatud kasutada sama tõu või, kui tõu 

siseselt on eristatud erinevad alampopulatsioonid, siis selle tõu samasse alampopulatsiooni 

kuuluvaid loomi või neilt loomadelt pärinevat aretusmaterjali. 

Viimaste aastate jooksul on aretusühingute poolt tõstatatud küsimus tori hobuse tõu 

alampopulatsioonide kohta. Eesti Hobusekasvatajate Seltsi poolt väljendatud arvamuse 

kohaselt ei ole nende hinnangul tori hobuse tõul eristuvaid alampopulatsioone. Samas Vana-

Tori Hobuse Ühingu arvamuse kohaselt ei ole tori tõug ühtne. Seda arvamust jagavad ka 

mitmed staažikad hobuste aretusega tegelevad asjatundjad. 

Seega pole praegu selge, kas tori tõug tervikuna või osa populatsioonist (alampopu-

latsioon/alampopulatsioonid) vastavad ohustatud tõu kriteeriumitele. 

Sellest, kas tori tõug või selle tõu alampopulatsioonid on ohustatud, sõltuvad suures osas riigi 

poolt tehtavad tegevused. Selle hulka kuuluvad nii riigieelarvelised kui maaelu arengukava 

(MAK) kulutused, mis hõlmavad nii ohustatud tõu pidamise toetuse maksmist loomapidajatele, 

kui ka ohustatud tõugude aretusprogrammi täitvate aretusühingute toetamist. 

 

Uuringu eesmärk on teaduslikult uurida tori hobuse tõu erinevate alampopulatsioonide 

erinevust üksteisest ning nende võimalikku sarnasust teiste Eestis aretavate ja kasvatatavate 

hobusetõugudega. Samuti on uuringu eesmärk anda sisend poliitiliste otsuste tegemiseks, 

selgitades välja loomapopulatsioonide olukorra ning nende säilitamiseks vajalike meetmete 

rakendamise vajaduse (vajaduse riigieelarveliste ja MAK-i vahenditele). 

 

Uuringust oodatakse vastuseid järgmistele küsimustele: 

1) kas eristuvad alampopulatsioonid tori tõus on olemas; 

2) juhul, kui alampopulatsioonid on olemas, siis kui kaugel üksteisest on 

alampopulatsioonid geneetiliselt; 

3) kas tori tõu alampopulatsioonid on omavahel geneetiliselt sarnased või on mõni 

alampopulatsioon kaugenenud ja sarnaneb enam mõne teise Eestis aretatava kohaliku 

hobuse tõuga või Eestis kasvatatava rahvusvahelise tõu populatsiooniga või on see üldse 

teistest alampopulatsioonidest ning eelnimetatud tõugudest eristunud; 

4) kas tori tõug või tema alampopulatsioonid vastavad ohustatud tõu määratlusele; 

5) milliseid meetmeid (aretusmeetodid, ohustatud tõugu looma pidamise toetuse, loodava 

loomageneetiliste ressursside säilitamise tegevuskava elluviimiseks vajalikud rahalised 

tegevused jne) oleks vajalik rakendada tori tõu või selle ohustatud alampopulatsioonide 

säilitamiseks. Lisaks tuleb töös kirjeldada ohustatuks tunnistatud alampopulatsioonide 

olukorda ning määrata nende ohustatuse tase. 
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Küsimuste lahendamiseks analüüsiti 190 hobuse genotüübiandmeid (kahe hobuse andmed 

jäeti nende suure geneetilise sarnasuse tõttu analüüsist välja). Genotüübiandmete madala 

kvaliteedi tõttu proove analüüsist välja ei jäetud.  

Käesolevas uurimuses käsitletakse Eesti hobuste jaotumist populatsioonidesse lähtudes 

populatsiooni bioloogilisest mõistest - populatsiooni defineerimise aluseks oli ülegenoomse 

informatsiooni analüüs.  

Maaeluministeeriumi poolt pärast vahearuande esitamist avalikustatud informatsiooni 

põhjal selgus proovi numbritele vastav tõukuuluvus Eestis peetavasse hobuste 

tõuraamatusse (eesti hobune, eesti raskeveohobune, eesti sporthobune, trakeeni, tori 

hobune), sealjuures tori tõugu hobuste proovid olid  kolmest alampopulatsioonist: tori TA, 

tori TB ja vana-tori VT (Lisafail, Lisa 4).  

Tõukuuluvuse informatsioon võimaldas võrrelda hobuste tõuidentiteete 

genotüpiseerimisandmete alusel selgitatud geneetilise struktuuriga (geneetiliste klastrite/ 

populatsioonidega). 

Populatsiooni/tõu definitsioonid erinevad valdkonniti/regiooniti. Populatsioon  tähendab 

igapäevases mõistes mistahes indiviidide gruppi. Põhitunnusteks on aga samasse liiki 

kuuluvate isendite suhteline sarnasus, selle grupi suhteline püsivus (palju põlvkondi) ja 

kohastumus asukoha keskkonnatingimustega.  

Võrreldes mõistet „tõug“ mõistega „populatsioon“, omab „tõug“ lisaks bioloogilisele ka 

kultuurilist ja poliitilist aspekti. Populatsioon = tõug-tasemel on tõug liigisisene väikseim 

geneetiliste ressursside, s.o bioloogilise mitmekesisuse, säilitamise ühik. Erinevate 

alagruppide olemasolu tõu sees on geneetilise varieeruvuse allikas ja tõu säilitamise 

seisukohalt oluline. Eelkõige arvuliselt väikese tõu puhul on aretajale erinevate (sugulas-, 

aretus-)liinide ja perekondade olemasolu tähtis paaridevaliku planeerimiseks, et hoiduda 

mittesoovitud inbriidingust (sugulusaretusest).  
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MATERJAL JA METOODIKA 

Uuritavate hobuste valik 

Vastavalt Hankija poolt kehtestatud andmete struktuurile kaasati uuringusse hobused kõigist 

tori hobusetõu alampopulatsioonidest selle tõuraamatu osade mõttes, põhilistest 

komponenttõugudest ja teistest Eestis kasvatatavatest hobusetõugudest – kokku 192 looma.  

 

Valimi koostamine 

Uuringusse kaasatavate hobuste osas tegid valiku VTA spetsialistid võttes arvesse EMÜ 

poolseid soovitusi. Soovitasime hobuste valiku puhul lähtuda põhimõtteist, et  oleksid esindatud 

tõugudesisesed genealoogilised liinid (täkuliinid, märaperekonnad) ja geograafiline jaotus 

(erinevad karjad) ning valikut tehes välditakse proovide võtmist omavahel lähisuguluses 

olevatelt loomadelt. Valiku esmaseks kriteeriumiks oli lähisuguluse vältimine soovitavalt 

kolmes põlvkonnas ning kui selliseid loomi ei õnnestu mõne populatsiooni hulgast piisaval 

arvul leida, siis võib valmisse kaasata erandkorras hobuseid, kellel ei ole lähisugulasi kahes 

põlvkonnas. 

 

Proovide kogumine ja nummerdamine  

Uuringu läbiviimiseks koguti hobustelt karvaproovid vastavalt EMÜ VLI geneetikalaboris 

kasutatavale protokollile. EMÜ edastas VTAle proovimaterjali võtmise ja pakendamise juhendi 

ning viis läbi ka praktilise koolituse proovimaterjali kogumiseks.  

VTA spetsialistid kogusid hobustelt karvaproovid ja andsid need EMÜle anonüümsena 

nummerdatult. EMÜ sai 200 põhivalimi ja 17 lisavalimi karvaproovi kahes jaos – 07.08.2020 

ja 10.08.2020.  

 

Hobuste tõuline kuuluvus 

Hobuste tõuline kuuluvus avalikustati pärast vahearuande esitamist (Lisafail, Lisa 4). Üldisele 

peatõuraamatu kriteeriumitele (nii isa kui ema rangelt sama tõuraamatu hobused) vastasid eesti 

hobuste osas kõik 26 hobust (100%).  

Eesti raskeveohobustest oli eesti raskeveohobuste järglasi 26st analüüsis olnust 24 (92%; ühe 

hobuse ema oli rootsi ardenni ja ühe hobuse isa vladimiri tõust, mida on eesti raskeveohobuse 

tõus lubatud kasutada eriprogrammi alusel).  

Hannoveri tõugu 10 hobuse vanematest olid nii ema kui isa hannoveri tõust 6 hobusel (60%), 

lisaks esinesid vanemate tõugudena soojaverelised tõud holstein, oldenburg ja taani 

soojavereline. 

Trakeeni tõugu hobustest 80% olid nii isa kui ema trakeenid (30st hobusest 6 vanematest üks 

oli kas araabia või inglise täisvereline ning ühe ema oli teadmata päritolu). 

Eesti sporthobuste tõug sisaldas kõige rohkem erinevaid komponenttõuge. Kokku oli 

sporthobuste erinevaid isa-tõuge 13 ja ema-tõuge 12 (lisaks esinesid „teadmata“ ja „ristand“). 

Neist vaid osade üksikute hobuste mõlemad vanemad olid ühest ja samast tõust (üks hannoveri 

ja üks hollandi soojavereliste vanemate järglane). Kui isad olid sagedamini eesti sporthobuse 

(27%), hannoveri (17%) ja hollandi soojaverelise (13%) päritoluga, siis emade päritolu 

puudutas võrdselt sporthobuse ja ka tori (mõlemad 17%) ning hollandi täisverelist tõugu (13%). 

Nii isa kui ema olid eesti sporthobuse tõuraamatu kuuluvusega vaid kolmel hobusel (10%). 
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Tori hobustest oli uuringus kokku 68st hobusest 46 sellist, kelle nii isa kui ema kuulusid tori 

tõuraamatusse (68%). Kõik tori hobuste emad olid tori päritolu, isa-tõugudena esinesid 

hannover, holstein, inglise täisvereline ja trakeen ehk tori tõu komponenttõud.  

Tori VT alampopulatsiooni hobuste vanemad olid 100% tori tõust.  

Tori TA alampopulatsiooni hobuste vanemad olid 100% tori tõust, ühe hobuse emaisa aga 

hannover. 

Tori TB hobused olid kõik vaid emapoolselt tori tõuraamatu hobused. Isa-poolselt aga lisaks 

tori tõule (14%) veel 4st teisest tõust, sh inglise täisvereline päritolu esines 28%, hannoveri 

24% ja trakeeni 14% hobustest. Emaisade lõikes oli TB tõuline struktuur kirjum – lisaks 

nimetatud komponenttõugudele lisandus soome soojaverelise tõu komponent. TB tõuraamatus 

oli hobuseid, kelle isa ja emaisa olid samast tõust (üks hannoveri, üks inglise täisverelise, üks 

trakeeni). 

Käesoleva uuringu raames käsitlesime neid hobuseid, kelle ema ja isa olid registreeritud 

erinevatesse tõuraamatutesse ristandloomadena sõltumata sellest, kas aretus- või 

eriprogrammis on vastava tõu kasutamine lubatud või mitte (sh komponenttõu mõistes). 

 

Proovide ettevalmistamine genotüpiseerimiseks ja genotüpiseerimine 

Proovide saamisel VTAlt viidi esmalt läbi proovimaterjali inventuur selgitamaks välja, kas 

kogutud proovimaterjali on genotüpiseerimise läbiviimiseks piisavalt. Ebapiisava materjali 

hulga tõttu (< ca 30 karvasibulaga jõhvi) küsiti 8 põhivalimi karvaproovi asemele lisaproove. 

Põhivalimi lisaproovid saadi VTAlt 17.08.2020. 

Genotüpiseerimine viidi läbi firmas Neogen Europe, The Dairy School, Auchincruive, Ayr, 

Scotland, KA6 5HU. Genotüpiseerimiseks kasutati hobuste tihedat geenikiipi (Affymetrix 

Axiom Equine HD Array), kokku 670 796 SNPd. Nimetatud tihe geenikiip tagab suurima 

hobusetõugudel teadaoleva genoomse variatsiooni ja on seetõttu sobivaim limiteeritud arvu 

proovide juures. Vastavalt genotüpiseerimise läbiviijalt saadud info kohaselt oli tehniliselt 

võimalik genotüpiseerida hobuseid sammuga 96 proovi (2*96=192 proovi), mistõttu vähendati 

algselt kavandatud genotüpiseeritavate hobuste arvu 8 võrra. Vastavalt 19.08.2020 VTAst 

saadud kirjale võeti valimist välja 8 hobuse proovimaterjal. Lisas 1 on esitatud 21.08.2020 

genotüpiseerimisele saadetud anonüümsete karvaproovide nimekiri.  

 

Genotüpiseerimise tulemused 

Genotüpiseerimise toortulemused geenikiibil Axiom_MNEc670.v1 saadi Neogen Europe’st. 

Genotüpiseeritud markerlookuste arv üle kogu genoomi: 670 796. 

Genotüübiandmed saadi kolmes jaos – 15.09.2020 ja 24.09.2020 ning korrigeeritud andmed 

13.11.2020. 

 

Genotüübiandmete kvaliteedikontrolli info genotüpiseerimist teostanud laborist plaatide kaupa:  

1) Esimese proovide plaadi proovide väljatulek (call rate) keskmiselt: 99,691%. Kõik 

proovid ületasid kvaliteedikontrolli lävendid. Tuvastati 65 emas- ja 23 isaslooma ning 

3 indiviidi sugu jäi tuvastamata. Polümorfseid, kõrge genotüüpide resolutsiooniga 

markereid oli 379 991 (56,6%). 
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2) Teise proovide plaadi väljatulek: 99,888%. Ühe proovi genotüpiseerimise tulemused 

jäid alla kehtestatud lävendeid (proov 210). Tuvastati 54 emas- ja 41 isaslooma ning 

tuvastamata jäi ühe indiviidi sugu. Polümorfseid, kõrge genotüüpide resolutsiooniga 

markereid oli 404 584 (60,3%). 

 

EMÜ poolt viidi läbi genotüübiandmete kvaliteedianalüüs programmi Axiom Analysis Suite 

abil. Genotüpiseeritud indiviidide arv N=192. Markerite arv N=670 796. Informatsioon 

markerite kvaliteedi kohta on toodud tabelis 1.  

 

Tabel 1. Markerite jaotus kvaliteedi kategooriate/tüübi järgi  

Näitaja Arv % 

PolyHighResolution 421647 62,858 

NoMinorHom 134026 19,98 

Other 49552 7,387 

MonoHighResolution 35604 5,308 

CallRateBelowThreshold 26289 3,919 

OTV 3678 0,548 

Markerite prioriteedi-järjekord: PolyHighResolution, NoMinorHom, OTV, MonoHighResolution 

 

 

Joonistel 1 ja 2 on esitatud proovide jaotus genotüpiseerimise edukuse (väljatuleku määra) 

järgi ja seotus proovi heterosügootsuse astmega ning erinevus erinevates partiides. 

 

Joonis 1. Proovide jaotus genotüpiseerimise edukuse (väljatuleku määra) järgi ja seotus 

proovi heterosügootsuse astmega. Joonisel on kaks madalama kvaliteediga proovi 

märgistatud punase ringiga (proovid 210 ja 180).  
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Proovide genotüpiseerimise tulemused erinesid prooviplaatide (partiide) lõikes (joonis 2). 

 

 

Joonis 2. Proovide genotüpiseerimise edukus (call rate väärtused) erinevates partiides. Vasakul 

esimese ja paremal teise partii (faili) proovide jaotused. Kastikese sees on 50% proovidest, 

horisontaalse joonega on märgistatud mediaan. 

 

 

Genotüüpide väljatulek oli proovide lõikes üle 92%, ulatudes 92,4st kuni 99,6%ni (arvesse 

võttes kõiki markereid). Keskmine proovi genotüpiseerimise edukus oli 98,7%.  
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Geneetilise struktuuri uurimine  

1. Geneetiliste klastrite identifitseerimine genoomi-andmete alusel hobuste päritolu 

teadmata. 

1) Kasutati klasteranalüüsi kõige tõepärasema (genotüübiandmetega enim 

kooskõlas oleva) gruppide arvu leidmiseks genotüpiseeritud indiviidide hulgas 

(s.o geneetiliste klastrite/populatsioonide arvu tuvastamine). 

2) Viidi läbi peakomponentanalüüs, mis indiviidide geneetilist profiili arvesse 

võttes võimaldab visualiseerida indiviidide geneetilise distantsi üksteise suhtes, 

st geneetiliselt sarnasemad indiviidid on üksteisele lähemal ja geneetiliselt 

erinevamad indiviidid on üksteisest kaugemal. 

 

2. Geneetilise eristumise/diferentseerumise ja populatsioonidevahelise sarnasuse 

hindamine. 

Geneetilist diferentseerumist hinnati FST indeksi (Weir & Cockerham, 1984) alusel 

kogupopulatsioonis ja paariviisilise analüüsiga. Hobustevahelist geneetilist sarnasust 

hinnati ka geneetilise sarnasuskoefitsendi (Yang et al., 2011) kaudu ja keskmiste 

gruppidevahelise sarnasuskoefitsiendi alusel hinnati tõugude ja tõuraamatu alaosade 

geneetilist panust mitmekesisusse. Analüüside läbiviimiseks kasutati erinevaid 

statistikapakette (STRUCTURE (Prichard et al., 2000), PLINK (Purcell et al., 2007)  ja 

R 4.0.2.). Populatsioonide geneetilist kaugust hinnati  ka geneetilise distantsi (Nei, 

1972) alusel. Distantsimaatriks populatsioonide võrgustiku konstrueerimiseks saadi R-

i paketi SambaR abil ja võrgustik konstrueeriti kasutades SplitsTree4 v4.16.2 (Huson  

& Bryant, 2006). 

 

3. Geneetilise segunemise hindamine. 

Viidi läbi STRUCTURE programmipaketi admixture analüüs, mis aitab määrata 

erinevate geenikomponentide osatähtsuse indiviidi genoomis ja populatsiooni 

genofondis. Nimetatud analüüs baseerub analüüsitavate indiviidide põhjal optimaalse 

arvu (K) klastri leidmisel, kus geeni- ja genotüübisagedused igas moodustunud klastris 

oleksid parimas kooskõlas Hardy-Weinbergi geneetilise tasakaalu seadusega. Kasutatud 

mudel eeldab ka markerlookuste aheldusetasakaalu (Evanno et al., 2005). Indiviidid 

jaotatakse genotüübi omapärast sõltuvalt erineva tõenäosusega ühte või mitmesse 

klastrisse. Indiviidide klastrisse jaotumisel võetakse arvesse indiviidide paariviisiline 

geneetiline sarnasus. 

 

4. Geneetilise varieeruvuse uurimine genoomse info põhjal. 

Geneetilise mitmekesisuse hindamiseks populatsioonides kasutati erinevaid 

inbriidingukoefitsiente.  

Genoomsed inbriidingukoefitsiendid arvutati homosügootsete piirkondade ulatuse 

suhtena kogu genoomi pikkusesse (FROH) ja alleelisageduste alusel oodatavate 

homosügootsete genotüüpide esinemissageduste ning tegelike genotüüpide 

esinemissageduste erinevuse põhjal (FHOM).  Analüüsides rakendati programmi PLINK 

funktsioone erinevate inbriidingunäitajate leidmiseks (Howrigan et al., 2011, 

Ferencakovic et al., 2013, Meyermans et al., 2020).  
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TULEMUSED 

Populatsioonide arvu määramine  

Hobuste populatsioonigeneetilise uuringu esimese etapina viidi genotüübiandmetel läbi 

peakomponent- ja klasteranalüüs. STRUCTURE analüüsiga selgitati välja, mitmesse 

geneetiliselt eristuvasse populatsiooni hobused kuuluvad. 

Indiviidide grupeerimine 

Indiviidide grupeerimiseks valiti kõige informatiivsemad ja parima väljatuleku määraga SNPde 

genotüübiandmed (PolyHighResolution markerite hulgast, markeri call rate=100%). Välja jäeti 

markerid, millel harvema alleeli esinemissagedus oli alla 0,05, samuti sugukromosoomide ning 

mitte teadaoleva kromosoomse asukohaga SNPd. 

Pärast andmete puhastamist eelpool toodud kriteeriumide järgi jäi analüüsi läbiviimiseks iga 

indiviidi kohta 222 757 genotüübi andmed, mis tagavad võimalikult kallutamata tulemused 

(madalama kvaliteediga genotüübid, monomorfsed ja markerid puuduvate genotüübi(tüüpide) 

andmetega jäeti välja). 

Klasteranalüüs viidi läbi arvutiprogrammide STRUCTURE ja PLINK abil. Viidi läbi 

peakomponentanalüüs ja mitmemõõtmeline skaleering struktuuri visualiseerimiseks. Kõige 

tõepärasema K väärtuse (klastrite arvu) leidmiseks viidi läbi genotüübiandmete statistiline 

analüüs programmi STRUCTURE abil.  

Esmase analüüsiga tuvastati, et hobused moodustavad neli geneetilist klastrit ehk jaotuvad nelja 

populatsiooni, suurusega 25-95 hobust (tabel 2). 

Madalama tõepäraga jaotuksid indiviidid kahte või kolme geneetilises klastrisse, kuid 

optimaalsest K=4 arvust suurema klastrite arvu puhul alanes statistiline tõenäosus järsult (joonis 

3). 

Joonis 3. Optimaalne populatsioonide arv genotüpiseeritud hobuste (N=190) alusel. K tähistab 

klastrite/populatsioonide arvu. Ln(P)D on tõenäosuse naturaallogaritm (mida suurem Ln(P)D 

väärtus, seda suurema tõenäosusega on populatsioonide arv võrdne selle K-arvu klastrite 

jaotusega). 

 

Indiviidide jaotus nelja geneetilise klastri vahel on toodud tabelis 2 ning joonistel 4 ja 5.  
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Tabel 2. Indiviidide jaotus nelja geneetilise klastri vahel. 

Klaster Loomade arv Proovi number 

1 95 2, 3, 5, 6, 8, 13, 19, 20, 24, 25, 30, 31, 35, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 

50, 51, 62, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 86, 88, 93, 94, 95, 99, 100, 102, 

104, 109, 112, 114, 122, 124, 125, 126, 131, 134, 136, 139, 145, 

152, 153, 156, 166, 167, 168, 174, 176, 177, 178, 189, 190, 192, 

193, 194, 196, 199, 201, 203, 204, 207, 216, 221, 225, 227, 232, 

28013, 28017, 28020, 28032, 28033, 28034, 28035, 28036, 

28037, 28039, 28040, 28042, 28048, 28050, 28051, 28052, 

28054, 28057, 28060, 28061, (25, 35, 46, 47, 95, 152, 28057)1 

 

2 (44-1) 28, 36, 43, 48, 49, 56, 70, 81, 87, 96, 97, 105, 107, 108, 111, 115, 

119, 128, 143, 146, 147, 154, 160, 180, 184, 188, 205, 208, 210, 

212, 213, 214, 215, 218, 219, 224, 28021, 28022, 28023, 28024, 

28025, 28026, 28043 

3 (25+1) 10, 11, 58, 66, 68, 69, 72, 79, 98, 101, 133, 135, 137, 150, 151, 

185, 187, 206, 217, 223, 230, 28011, 28019, 28030, 28031,  (92)2 

 

4 26 1, 7, 16, 17, 18, 22, 23, 40, 55, 67, 85, 103, 113, 116, 121, 123, 

142, 148, 149, 163, 164, 170, 181, 182, 197, 28029 

 
1 Klastri-päritolu on tinglik (need proovid näitasid mitme geneetilise komponendi olemasolu varieerudes suurima 

komponendi osatähtsuselt 38,1st kuni 69%ni ja võisid juhuslikult grupeeruda kas 1. või 2. klastrisse (vt ka joonis 

4).  
2 Klasterdus klastrisse 2 ja 3. 

* Hobused 161 ja 173 on analüüsist eemaldatud, kuna olid geneetiliselt 99,7% ulatuses identsed. 

 

Klastrid 1 ja 2 ühendavad suurema osa analüüsitavatest indiviididest, kes grupeeruvad selge 

klastritevahelise piirita. PCA joonisel on indiviidid, kes on geneetiliselt kirjumad, st 

geneetiliselt mitme-komponentsed ning (valdavalt) suhteliselt võrdse identifitseeritud päritolu-

proportsiooniga erinevasse klastrisse kahe klastri vahelisel alal (joonis 5). Klaster 1 puhul on 

indiviidide paigutuses näha võimalikke grupeerumisi klastri sees, mida võib eristada piki 

horisontaaltelge.  

Hüpoteetiliselt struktureerib PC1 telg hobused tõugude klassifitseerimise peamise aluse, tüübi 

järgi – sooja- ja külmaverelisteks ning suurusmõõdu järgi, eristades ka ponitüübilised hobused. 

Indiviidide grupeerumine kuue geneetilise klastri vahel oleks ootuspärane, kui pidada silmas 

uurimisprojekti kaasatud tõugude arvu (tori, eesti hobune, eesti raskeveohobune, eesti 

sporthobune, hannoveri ja trakeeni tõud) ning grupeering kaheksasse klastrisse vastaks tori 

tõusisese struktuuri ilmnemisele.  

Joonisel 4 on esitatud STRUCTURE admixture analüüsi tulemused klastrite kaupa, kus ilmneb 

moodustunud klastrite erinevus neisse määratud hobuste geneetilist identiteeti eristavas 

geenikomponendi proportsioonis. 
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                                        N= 95        N= 43       N=26       N= 26 

Joonis 4. STRUCTURE admixture analüüsi tulemused klastrite kaupa. Y-telg näitab sellesse 

klastrisse kuuluvuse proportsiooni, kuhu indiviid määrati (kõige kaalukama osatähtsuse järgi, 

maksimum/ miinimum). Kasti sees on 50% indiviididest. Horisontaaljoon kasti sees näitab 

mediaani ja rist keskmist väärtust.  

 

Jooniselt on näha on, et 2. klastri (oranž) hobused on madalama klastri-identiteedi määraga, 

rohkem kui pooltel indiviididest on selle päritoluklastri proportsioon alla 70%. 

Peakomponentanalüüsi graafikul on näha eelneva analüüsiga kooskõlas olevaid indiviidide 

gruppe, kahte suuremat, aimatava klastritevahelise piiriga gruppi ning kahte teistest hobustest 

selgemini eristuvat (PC1-PC3 graafikul) klastrit, kummaski 25 ja 26 hobust (joonis 5).  
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Joonis 5. Hobuste mitmemõõtmeline graafiline paigutus PCA alusel ja klastritesse jaotus (K=4). 

Tingmärgid näitavad hobuste grupeerumist (klastrikuuluvust) peakomponentide PC1-PC2, 

PC1-PC3, PC1-PC4 ning PC1-PC5 kombinatsioonides. (Klaster 0 siin joonisel vastab  klaster 

4-le tabelis 2). Esimene peakomponent kirjeldab 11,1% ja viis esimest komponenti 23,7% 

hobustevahelisest varieeruvusest.  
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Hobuste tõuline kuuluvus ja geneetilise struktuur  

Uuringu teises etapis võrreldi klasteranalüüsi tulemusi hobuste dokumenteeritud kuuluvusega 

tõuraamatusse või tõuraamatu alaosasse. 

Uuringus olevaist tõugudest kahe puhul vastasid hobuste tõuidentiteedid selgelt eristunud 

geneetiliste klastritega, moodustades eesti raskeveohobuse ja eesti hobusetõu spetsiifilised 

geneetilised klastrid (tabel 3, joonis 5).  

 

Tabel 3. Klasteranalüüsi põhise populatsiooni ja tõulise kuuluvuse võrdlus. Loomade arv 

klastris ja osatähtsus tõus/ alampopulatsioonis (%). 

Tõug/tõuraamatu osa 
Geneetiline klaster/populatsioon  

eesti raskeveo soojavereline tori Kokku 

Eesti hobune 26 (100%)    26 

Eesti raskeveohobune  26 (100%)   26 

Trakeen   30 (100%)  30 

Hannover   10 (100%)  10 

Eesti sporthobune   28 (93%) 2 (7%) 30 

Tori, sh   27 (40%) 41 (60%) 68 

tori TA   3 (10%)      26 (90%) 29 

tori VT      10 (100%) 10 

tori TB   24 (83%)     5 (17%) 29 

 

Omavahel grupeerunud hobuste tõukuuluvust arvestades saab moodustunud klastreid nimetada 

vastavalt eesti hobuse, raskeveohobuse, tori ning soojavereliste hobuste populatsioonideks. 

Tori tõugu hobustest kuulusid tori klastrisse 60% ja soojavereliste hobuste klastrisse 40%. 

Soojavereliste populatsiooni grupeerusid 93% sporthobustest ning kõik hannoveri ja trakeeni 

tõugu hobused. Tori TB hobustest jäi tori klastrisse      17% hobustest. 

 

Geneetilised erinevused  

Populatsioonidevahelisi geneetilisi erinevusi hinnati diferentseerumisindeksi (FST) (Wier & 

Cockerham, 1984) ning geneetilise distantsi alusel (Nei, 1972). 

Populatsioonide paariviisiline võrdlus näitas suurt varieeruvust, ulatudes nullist (tori TA ja VT 

vahel) kuni 0,102ni (ER ja TR vahel). Madalamad diferentseerumisindeksid olid nende vahel, 

kes grupeerusid klastrisse soojavereline, nt tori TB ja sporthobuste, trakeenide ja hannoveri 

vahel (tabel 4). Tori tõu geneetilisest varieeruvusest moodustab paariviisilises võrdluses 

indiviididevaheline komponent 97,6% (VT ja TB) – 100% (TA ja VT) ja gruppidevaheline 

vastavalt 0 – 2,4%. Hobuste populatsioonidevaheline (N=8) varieeruvus moodustas 5% 

koguvariatsioonist ning 95% kirjeldas indiviididevahelisi erinevusi. 
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Tabel 4. Tõugude ja alampopulatsioonide geneetiline eristumine (FST) 

 ER TR ES TB EE TA VT HA 

ER 0 0,102 0,074 0,072 0,057 0,051 0,058 0,085 

TR 0,102 0 0,013 0,016 0,074 0,056 0,066 0,02 

ES 0,074 0,013 0 0,003 0,048 0,029 0,035 0,001 

TB 0,072 0,016 0,003 0 0,047 0,019 0,024 0,004 

EE 0,057 0,074 0,048 0,047 0 0,035 0,038 0,054 

TA 0,051 0,056 0,029 0,019 0,035 0 0 0,032 

VT 0,058 0,066 0,035 0,024 0,038 0 0 0,038 

HA 0,085 0,02 0,001 0,004 0,054 0,032 0,038 0 

 

Geneetilise distantsi (Nei, 1972) väärtused olid tugevas korrelatsioonis  FST väärtustega 

(r=0,97). Geneetiline distants ulatus 0,01st (TB ja ES vahel) kuni 0,07ni (TR ja ER vahel). 

Tõugude ja alampopulatsioonide geneetilised erinevused on visualiseeritud distantsimaatriksi 

alusel konstrueeritud võrgustikuna joonisel 6. 

   

Joonis 6. Populatsioonide võrgustik geneetiliste distantside (Nei, 1972) alusel (222 757 SNPd).      

Geneetiliselt homogeensemad ja selgemalt eristuvad tõud pikemate harude otstes ulatuvad 

võrgustiku keskmest kaugemale (ER, EE), kuid segunenud/paljukomponentse aretusega loodud 

ja populatsioonisiseselt mitmekesisemad populatsioonid jäävad võrgustiku keskmele lähemale 

(ES ja TB).  
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Geneetiline sarnasus 

Populatsioonisisese mitmekesisuse hindamiseks leiti kõikide hobuste paariviisilised geneetilise 

sarnasuse koefitsiendid ning selle näitaja keskmised väärtused tõugude ja alampopulatsioonide 

lõikes (tõuraamatu ja tõuraamatu alaosade alusel). Omavahel sarnaseimad olid tori tõuraamatu 

TA ja VT alaosadesse kuuluvad indiviidid (0,056, tabel 5). Tori TB hobused olid paariviisilise 

keskmise koefitsiendi alusel sarnasemad trakeeni, hannoveri ja sporthobustega kui teiste tori 

alampopulatsioonidesse kuuluvate hobustega. Diagonaalis on esitatud grupisisene keskmine 

paariviisiline sarnasuskoefitsient. Gruppidesiseselt olid omavahel kõige sarnasemad eesti 

raskeveohobused (0,247, st geneetilise varieeruvuse oluliselt madalamat taset võrreldes teiste 

tõugudega, sh väikesearvuliste HA ja VTga) ja erinevamad tori TB hobused (0,053). Tori 

alampopulatsioonidest paistsid      kõrge geneetilise sarnasuse poolest silma tori VT hobused 

(0,166).  

Tabel 5. Geneetiline sarnasus populatsioonide (tõugude ja alampopulatsioonide) ning 

indiviidide vahel populatsiooni sees (diagonaal). 

 
ER EE VT HA TR TA ES TB 

ER 0,247 0,026 0,006 -0,070 -0,098 0,004 -0,062 -0,060 

EE 0,026 0,159 0,002 -0,045 -0,062 -0,002 -0,039 -0,041 

VT 0,006 0,002 0,166 -0,037 -0,056 0,056 -0,034 -0,011 

HA -0,070 -0,045 -0,037 0,146 0,036 -0,029 0,034 0,021 

TR -0,098 -0,062 -0,056 0,036 0,129 -0,050 0,038 0,025 

TA 0,004 -0,002 0,056 -0,029 -0,050 0,080 -0,028 -0,009 

ES -0,062 -0,039 -0,034 0,034 0,038 -0,028 0,060 0,017 

TB -0,060 -0,041 -0,011 0,021 0,025 -0,009 0,017 0,053 

 

 

Inbriiding 

Erinevate tõugude ja alampopulatsioonide  populatsioonisisese varieeruvuse hindamise üheks 

aluseks oli inbriiding. Inbriidingut hinnati homosügootsete fragmentide ulatuse alusel (ROHd) 

ja selle suhte kaudu markeritega kaetud genoomi koguulatusse (FROH) ning teoreetilise ja 

faktilise homosügootsuse vahelise erinevuse alusel (FHOM). FHOM mõõdab inbriidingu näitajana 

homosügootsuse taset üksiklookuste (SNPde) viisi. Faktilise homosügootsuse madalam väärtus 

võrreldes teoreetiliselt oodatavaga annab negatiivse inbriidingu väärtuse ja viitab 

välisaretusele/geenivoole väljaspoolt populatsiooni. 

Analüüsidega tuvastatud ROHide hulgas oli identseid, erinevatel indiviididel esinevaid selliseid 

homosügootseid regioone, mis nii oma ulatuselt kui paigutuse poolest genoomis üksteisega 

täielikult sarnanesid. Neid identseid ROHe, mis esinesid vaid teatud populatsiooni siseselt, võib 

pidada selle populatsiooni unikaalsust peegeldavaks näitajaks. Identsete ROHide puhul on  

tõenäosus, et nad ei ole tekkinud juhuslikult, vaid on pärandunud põlvkonnast põlvkonda ühest 

ja samast eellasest. Alla 8 Mb suuruseid ROHe oli kõige rohkem (96%) – need suhteliselt 

lühikesed ROHd on kandunud praeguste loomadeni paljude põlvkondade vältel ning on 

fikseerunud populatsiooni genofondis kui ühed kohastumuse geneetilistest indikaatoritest. Tori 

populatsioonis avastati 225 identset ROHi, millest populatsioonisiseseid ehk unikaalseid olid 

120 (48%), mis jääb alla ainult eesti raskeveohobuste unikaalsete ROHide proportsioonile 
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(75%). (See võib tuleneda sellest, et analüüsis ei olnud teisi raskeveotõuge/samalaadseid 

tõuge). 

Hobuste keskmine inbriidingukoefitsent FROH oli 0,064 ulatudes 0,009st kuni 0,194ni. Kõrgeim 

sugulusaretuse tase oli trakeeni ja hannoveri tõugu hobustel ning kohalikest hobusetõugudest 

eesti raskeveo hobustel. Homosügootseid genoomi-fragmente tuvastati kokku 5421, suurusega 

2,0 – 62,4 Mb (miljon aluspaari), ROHide arv varieerus indiviiditi 5 – 66ni, tori tõu puhul 

varieerus pikkus 2,0 – 46 Mb ja arv 7 – 54. Kumulatiivne keskmine ROH oli 145 Mb pikkune. 

Tori tõu alampopulatsioonide lõikes oli keskmine inbriiding kõrgem tori TB (0,05) ja madalam 

VT hobustel (0,036) (joonis 7). Keskmine 190 hobuse FHOM oli 0,036. FHOM väärtused olid 

tugevas korrelatsioonis FROH väärtustega (r=0,87). Sarnaselt FROH tasemega olid kõrgema 

inbriidingu tasemega trakeeni, eesti raskeveohobused ja hannoveri tõug. Tori tõu 

alampopulatsioonidest oli kõrgeim inbriidingu tase TA (0,019) ja madalaim VT (-0,017) 

alampopulatsioonil. VT hobuste hulgas oli ekstreemselt madala negatiivse inbriidingu 

väärtusega hobuseid (joonis 7 ja joonised A ja B, Lisa 3). Valimi väiksusest tingituna on 

üksikutel äärmuslikel väärtustel VT keskmistele inbriidingu näitajatele (FROH ja FHOM) suur 

mõju. Erinevused inbriidingu tasemetes tõugude ja alampopulatsioonide kaupa on toodud 

joonisel 7. 

      

Joonis 7. Inbriidingukoefitsientide võrdlus tõugude ja alampopulatsioonide lõikes.  

Iga karp-vurrud kastike sisaldab 50% andmetest. Keskmine on märgistatud ristikesega ja 

horisontaaljoon näitab mediaani.  
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Peakomponentanalüüsi tulemused  

Joonistel 8-11 on visualiseeritud peakomponentanalüüsi tulemused vastavalt hobuste tõulise 

või alampopulatsiooni kuuluvuse alusel.  

 

Joonis 8. PCA ja erineva tõuidentiteediga hobuste (N=190) paigutus PC1-PC2 ning PC1-PC3 

alusel. Kuude tõugu kuuluvad hobused on märgistatud erinevat värvi täpikestega (roheline – 

eesti hobune, punane – tori, sinine – hannover, lilla – trakeen, pruunikas – eesti 

raskeveohobune, kollane – eesti sporthobune). Selgemini eristuvad eesti raskeveo ja eesti 

hobuse populatsioonid ning soojaverelistest trakeenid.  

 

 

Joonis  9. PCA ja erineva tõuidentiteediga hobuste (N=190) paigutus PC1-PC2 ning PC1-PC3 

alusel. Punase, sinise ja rohelise täpivärvusega on esile tõstetud vastavalt TA, TB ja VT 

hobused.  

 



21 
 

Võrreldes teiste tõugudega on tori tõusiseselt varieeruvam, kattes graafikul suurema ala. TA ja 

VT hobused paigutuvad segamini, väiksemal alal ka koos TB hobustega. Osa TB hobuseid on 

hõredamalt teiste tõugude ja TA-VT vahelisel alal ning osa on segunenud teiste tõugudega 

(hallide täppidega). 

 

 

Joonis  10. PCA ja erineva tõuidentiteediga hobuste (N=190) paigutus PC1-PC2 ning PC1-PC3 

alusel. Lilla, kollase, sinise ja punase täpivärvusega on esile tõstetud trakeenid, sporthobused 

ja hannoverid ning tori TB hobused.  

 

Nii trakeenid kui hannoveri tõugu hobused on üksteisele lähemal kui sporthobused või tori TB 

hobused üksteisele. Osad sporthobused grupeeruvad lähestikuselt hannoveri ja TB hobustega 

(kollased, punased, sinised täpid läbisegi), osa sporthobuseid paigutuvad hannoveridest 

kaugemale, segamini TB hobustega tori TA-VT naabruses. Ulatuslikult varieeruvad TB 

hobused paigutuvad tori grupist kuni trakeeni hobusteni, kuid trakeenid jäävad eraldatuiks 

(lillad täpid). 
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Joonis  11. PCA ja erineva tõuidentiteediga hobuste (N=132) paigutus PC1-PC2 ning PC1-PC3 

alusel. Rohelise, punase ja sinise täpivärviga on esile tõstetud vana-tori, tori TA ja tori TB 

muude soojavereliste hobuste kontekstis. Klasteranalüüsi tori ja soojavereliste populatsioonid 

on ringjoone sees.  

 

Geneetiline struktuur ja geenikomponendid indiviidide ning tõugude ja 
alampopulatsioonide  lõikes 

Geneetilise struktuuri analüüsi tulemused (STRUCTURE) on visualiseeritud joonisel 12. 

Toodud on hobuste geneetiline profiil klastrite arvu K=2, K=3 ja K=4 puhul. 

K=2 jaotus eraldab sarnaselt peakomponentanalüüsi PC1-le hobused kõige üldisemalt tüübi 

alusel külma- ja soojavereliste populatsioonideks. Selles jaotuses on kaks äärmist tõugu eesti 

raskeveohobuse ja trakeeni tõug.  

K=3 jaotuses ilmneb eesti hobusetõu klaster. Tori tõugu hobuste genoomiinfo peegeldab sellel 

skaalal suures osas sarnaseid ühiseellasi nii soojavereliste kui eesti hobustega. 

K=4 jaotuses eristub tori klastri geenikomponent. Tori hobuste genoomi iseloomustab kirjum 

struktuur võrreldes teiste tõugudega ning see peegeldab tõuraamatu kontekstis ristandloomade 

suuremat osatähtsust (TB ehk aretussuuna hobused analüüsis). Tori tõus ei olnud (sarnaselt 

teiste tõugudega) ühegi hobust 100% päritolu-tõu geenikomponendiga  ning soojaverelise 

geenikomponendi kasvades üle 50%, klasterdusid need hobused soojavereliste populatsiooniga 

(vt tabel B, Lisa 2). Tori TB hobuste soojaverelise komponendi osatähtsus oli valdavalt üle 50% 

ning näitab aretustegevust kergematüübilise hobuse aretuse suunas ja välisaretuse olulist 

tähtsust (inbriidingukoefitsiendi FHOM negatiivsete väärtuste valguses). Tori geenikomponent 

oli nähtav ka eesti sporthobuste ja hannoveri genoomis. Klasteranalüüs ei eristanud ka Eestis 

kasvatatavaid trakeeni ja hannoveri populatsioone soojavereliste klastris. 

Geneetilise struktuuri analüüs näitas, et tori tõuraamatu TB-osa hobused on suurema soojavere-

geenikomponendi ja väiksema tori tõu geenikomponendiga kui TA ja VT hobused. TB hobused 

on vanemate päritolu andmete alusel (tõuraamatukuuluvus) ristandid komponenttõugudega 
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(tori tõug x täpsemalt määratlemata soojaverelised tõud, sh hannover, trakeen); välisaretusele 

viitas ka inbriidingu näitaja FHOM negatiivne väärtus. Tori TB ei moodusta rangelt eristatavat 

geneetilist struktuuri (alam)populatsiooni tähenduses.  

Analüüsitud tori TB hobustest suurem osa, 83% ja mõni TA hobune (3 ehk 10%) klasterdusid 

Eesti soojavereste hobuste populatsiooni (sporthobused, hannover, trakeen). Samal ajal oli 

sporthobuseid, kelle geneetiline profiil sarnanes rohkem tori populatsiooni hobustega (kaks 

hobust - 7%). Tori populatsioon on heterogeenne, kuid on unikaalse genofondiga eesti hobuse 

ja eesti raskeveohobuse tõu kõrval.  

Aruande Lisas 3 on struktuuri analüüsi tulemused (joonis C) esitatud kärbitud loomade arvuga 

– nende indiviidide baasil, kes põlvnesid samasse tõuraamatusse kuuluvatest vanematest 

(N=117). Võrreldes eesti raskeveo, trakeeni, eesti hobuse ja tori tõugu, on näha, et tori 

tõulisusega hobuste geneetiline struktuur peegeldab tori komponenttõugude/ 

eellaspopulatsioonide rohkust (seejuures on kaks hobust geneetiliselt profiililt tori ja trakeeni 

populatsiooni vahepealsed (iseloomulik ristanditele)) hoolimata puhtatõulisusest.  

Tõuaretuses kasutatav võõrveresuse protsent tõupuhtuse kriteeriumina ei pruugi indiviidi 

sobivust säilitatava tõu genofondi alati näidata, eriti sünteetiliste/paljukomponentsete tõugude 

puhul. Genoomiinfo alusel võib ohustatud tõu genofondi täienduseks leida sobiva genotüübiga 

aretusloomi, kes põlvnemisandmete alusel selleks valitud olla ei pruugi.    
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Joonis 12. Geneetilise struktuuri analüüsi tulemused. Hobuste geenikomponentide jaotus hobuste K=2, K=3 ja K=4 alusel. Geneetiline profiil on 

toodud tõuraamatu kaupa. Iga vertikaaltulp vastab ühele indiviidile. Tulba värvus sõltub geenikomponendi proportsiooni(de)st: sinine – raskeveo, 

hall – eesti hobuse, kollane - tori, oranž - soojavereliste populatsiooni kuuluvust. Horisontaalteljel on indiviidid kahanevas järjekorras K=2 

jaotuse (sinise) komponendi alusel.

               ER                                EE                         TV                      TA                                 TB                                      ES                           HA                     TR 
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Tori tõusisene struktuur 

Klasteranalüüs Eesti hobusetõugudest ja alampopulatsioonidest valitud 190 indiviidi põhjal 

näitas tori hobuste kuulumist kahte erinevasse geneetilisse klastrisse (tori ja soojavereste 

populatsiooni). Tori tõusisese struktuuri täpsustamiseks viidi läbi analüüs tori TA, TB ja VT 

hobuste alusel (N=68) ilma teistest tõugudest (sh komponenttõugudest) hobuseid kaasamata. 

Kasutati sama, Bayesi statistiline analüüsi meetodit. Selle analüüsi alusel oli ühe ja kahe 

populatsiooni (klastri) olemasolu ligilähedase tõenäosusega (joonis 13), kuid kahe 

populatsiooni olemasolu oli madalama statistilise tõenäosusega. Selle madalama tõepäraga K=2 

jaotuse puhul saime sarnase tori tõugu hobuste jaotumise nagu esimese analüüsi puhul (N=190), 

mis seostus hobuste alampopulatsiooni (tõuraamatu osa) kuuluvusega. Kokku 68st hobusest 

grupeeruksid 40 hobust klastrisse tori 1 ja 28 hobust klastrisse tori 2. Tori TA hobuste keskmine 

geenikomponentide osatähtsus jagunes vastavalt tori 1 84% ja tori 2 16%, TB hobustel 25% ja 

75% ning VT hobustel 90% ja 10%. Seega, analüüs näitas vana-tori ja universaalsuuna (VT ja 

TA) geneetilist homogeensust (genofondi ühtlikkust). Tori aretussuuna (TB) hobused näitasid 

aga teatavat eristumist, mida võib seostada geneetilise segunemisega (lubatud 

komponenttõugude kasutamine). Indiviiditi  olid TB hobused selle jaotuse korral üsna kõrgete 

tori 2 geenikomponendi määraga (24% - 99%, 16 hobusel üle 80%). 

Selle analüüsi põhjal moodustavad tori hobused suurema statistilise tõepäraga ühe geneetilise 

populatsiooni. 

 

 

Joonis 13. Populatsioonide arvu määramine tori tõugu hobustel (N=68). K tähistab hinnatavat 

populatsioonide arvu, Ln(P)D on K tõenäosuse naturaallogaritm (mida suurem väärtus, seda 

suurem tõenäosus). Ln(P)D väärtused on K1 ja K2 puhul väga väikese erinevusega, viidates 

pigem ühele populatsioonile.  
 

Tõugude ja alampopulatsioonide panus geneetilisse variatsiooni  

Tõugude säilitamise bioloogiliseks eesmärgiks on liigisisese varieeruvuse säilitamine kasutades 

säilitatavate üksustena kohalikke tõuge, sest loodusliku (valiku/kohastuvuse), inim- 

(paaridevalik) ja juhuslike (geenitriiv) mõjude toimel on kujunenud teatud omadusi kandev 

eristuv geneetiline ressurss, mis võib muutuvates keskkonnatingimustes osutuda 

hädavajalikuks (k.a vajalik selektsiooniks) loomaliigi kestlikkuse seisukohalt.  

Eesti hobusetõugudest on geneetiliste ressursside säilitamise kontekstis olulised kolm 

ajalooliselt kohaliku arengulooga tõugu:  eesti hobune, tori hobune ja eesti raskeveohobune. 
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Väikese loomade arvu tõttu nendes populatsioonides on tõugude kestlikkus ohustatud – juhuslik 

geenitriiv ja sugulusaretus põhjustavad kiiret homosügootsuse tõusu (teisisõnu 

heterosügootsuse ehk mitmekesisuse kadu). Kui ohustatud tõugude loetelus on eesti hobune ja 

eesti raskeveohobune tõuna tervikuna, siis tori tõu puhul on ohustatuks tunnistatud kaks 

alampopulatsiooni: tori universaalsuuna hobuste alampopulatsioon (TA) ja vana-tori suuna 

hobuste alampopulatsioon (VT), st eesmärgiks on toetada geneetilise varieeruvuse selle osa 

säilimist, mida kannavad eesti hobused, eesti raskeveohobused ja tori tõust need hobused, kes 

kuuluvad TA ja VT alampopulatsioonidesse.   

Geneetilise panuse hindamise alusena kasutati populatsioonidevahelise geneetilise sarnasuse 

maatriksit. Geneetiline panus – konkreetse populatsiooni osatähtsus geneetilisse 

mitmekesisusse (koguvariatsiooni); geneetiline panus koguvariatsiooni iga konkreetse tõu 

mittesäilumise (kao; grupi eemaldamise) korral; unikaalse mitmekesisuse kadu – konkreetse 

tõu mittesäilumisel vähenev mitmekesisus. Tulemused on esitatud tabelis 6. 

 

Tabel 6. Tõud ja alampopulatsioonid geneetilise variatsioonipanuse ja unikaalse panuse alusel. 

 

Panus, 

% 

Panus geneetilisse variatsiooni, kui ükshaaval on lahutatud üks 

populatsioon: UP 

"-ER" "-EE" "-TR" "-TA" "-TB" "-ES" "-VT" "-HA" 

ER 13,80 0 17,60 13,20 15,60 13,70 14,30 14,10 13,80 0,0052 

EE 13,50 19,00 0 13,60 15,20 13,50 14,60 13,90 13,60 0,0035 

TR 16,00 14,60 16,20 0 14,80 19,70 20,90 15,80 16,70 0,0025 

TA 15,10 21,30 19,20 13,30 0 18,70 16,00 19,00 15,20 0,0016 

TB 15,30 14,80 15,30 22,80 20,40 0 20,50 16,30 16,90 0,0012 

ES 15,90 18,30 19,20 25,40 17,10 20,80 0 15,80 18,60 0,0012 

VT 5,20 6,60 6,80 4,70 11,40 6,30 5,10 0 5,10 0,0003 

HA 5,20 5,30 5,60 6,90 5,50 7,10 8,60 5,10 0 0,0003 
 

Panus -  panus üldisesse variatsiooni; UP - unikaalne geneetiline panus 

Tulpades – „-ER“, „-TR“, „-ES“, jne on arvutatud iga populatsiooni      panus uuesti, nende      

mittepanustamise korral.  

 

Iga üksiku populatsiooni geneetiline panus on toodud tabeli teises tulbas osatähtsusena (panus 

protsentides). Kogupopulatsiooni (Eesti hobusted kokku) geneetilisse mitmekesisusse annavad 

suurima panuse trakeeni tõug, sporthobused ja tori TB ning TA alampopulatsioonid (15,1-

16%), sest nad on kõrgema populatsioonisisese mitmekesisusega. Tagasihoidlikuma panusega 

(13,5-13,8%) on eesti hobuse ja eesti raskeveohobuste populatsioonid (kes on homogeensema 

struktuuriga) ning olulise panuseta (5,2%) hannoveri ja VT (väikesest arvust sõltuv madalam 

alleelne varieeruvus ning geneetiline identsus mõne teise populatsiooniga). Teine näitaja selles 

tabelis – unikaalne panus (viimane veerg - UP) on seotud igale tõule ainuomaste geenivariantide 

esinemisega tähtsustamata mitmekesisust. Tõud reastatuna UP alusel: eesti raskeveohobused, 

eesti hobused, trakeenid ja tori TA. See järjestus näitab unikaalse aspekti tähtsustamisel eesti 

raskeveohobuse, eesti hobuse ja TA ümberreastumist kõrgematele positsioonidele. 

Geneetiliselt varieeruvuselt suurema mõjuga populatsioonide (TR, ES, TB) omavahelise 

sarnasuse tõttu on nende unikaalne panus väiksem ja on kompenseeritav ning seetõttu 

madalama UPga. 

Tabeli 6 keskmine osa näitab geneetilisse varieeruvusse panustatud osatähtsuse muutust, kui 

populatsioone ükshaaval vastavast arvutusest välja jätta. Tori alampopulatsioonidest annab 
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unikaalse geneetilise panuse enim TA. Eemaldades tori TA valimist, tõuseb aga tori TB mõju 

geneetilisse mitmekesisusse 5,1% võrra (20,4%ni), so kõrgeimaks panuseks. Eemaldades tori 

TB valimist, tõuseb lisaks trakeenide ja sporthobuste osatähtsusele ka tori TA 3,6% võrra 

(18,7%ni). Vana-tori on geneetilise panuse poolest suhteliselt madala tähtsusega, olles 

hannoveride kõrval kõige madalama geneetilise panusega (tuleneb valimi/populatsiooni 

suurusest). 

 

Tori tõu ohustatus  

Tõu ohustatus on olukord, kus loomade arvu kahanemist põhjustavate tingimuste tõttu on oht 

tõu hääbumisele.  

FAO kasutas tõugude staatuse üle otsustamisel järgnevaid kategooriaid: väljasurnud, kriitilises 

olukorras, ohustatud, kriitilised–säilitatavad, ohustatud–säilitatavad ja mitte ohus olevad tõud 

(World Watch List …, 1993). Kategoriseerimine põhines üldisel populatsiooni suurusel, 

aretuseks kasutataval emasloomade arvul ja populatsiooni suuruse trendil. Allpool on toodud 

FAO 1993. aasta tõugude riski-staatuse kriteeriumid. 

Tõug on väljasurnud, kui enam ei ole võimalik tõugu taastada. Absoluutset väljasuremist 

konstateeritakse siis, kui enam ei ole aretuseks isasloomi (spermat) ja emasloomi (ootsüüte) ega 

ka mitte embrüoid. 

Kriitiliseks nimetatakse tõu olukorda, kui  

● aretuseks kasutatavate emasloomade arv on väiksem kui 100 või aretuseks kasutatavate 

isasloomade arv on 5 või alla selle; või 

● kogu populatsiooni suurus on ligilähedal, kuid pisut üle 100 ja suureneb ning 

puhtatõuliste emasloomade osatähtsus on alla 80%. 

Tõugu loetakse/on loetud ohustatuks, kui  

● aretuseks kasutatavate emasloomade arv on vahemikus 100…1000 või isasloomade arv 

on 20 või alla selle, kuid suurem kui 5; või 

● kogu populatsiooni suurus on ligilähedal, kuid pisut alla 100 ja suureneb ning 

puhtatõuliste emasloomade osatähtsus on üle 80%; või 

● kogu populatsiooni suurus on ligilähedal, kuid pisut üle 1000 ja langeb ning 

puhtatõuliste emasloomade osatähtsus on alla 80%. 

 

Kriitilised-säilitatavad ja ohustatud–säilitatavad tõud on kategooriad, kus kriitiliste või 

ohustatud tõugude säilitamiseks on rakendatud aktiivne säilitamisprogramm või populatsioone 

säilitatakse erafirmade või uurimisasutuste poolt. 

Tõug ei ole ohustatud kui  

● aretuseks kasutatavate emas- ja isasloomade arv on vastavalt suurem kui 1000 ja 20; või  

● populatsiooni suurus on ligikaudu 1000 ja puhtatõuliste emasloomade osatähtsus on ligi 

100% ning populatsioon suureneb.  

Tõug on teadmata staatusega, kui populatsiooni kohta puuduvad arvulised andmed. Vajalik on 

uuring tõu staatuse väljaselgitamiseks. 

2013. aastal täiendati FAO tõugude klassifikatsiooni ning see põhineb peamiselt kolmel kõige 

olulisemal näitajal – aretuseks kasutataval emasloomade arvul, inbriidingu määral (∆F) ja 

aktiivse säilitusprogrammi olemasolul. Kui genoomiandmeid kasutada ei ole, saab ∆F määrata 

aretuseks kasutatavate isas- ja emasloomade põhjal. Kolme eespool nimetatud näitaja põhjal 

jagati tõud kuude kategooriasse (k.a kaks alakategooriat): väljasurnud; ainult krüosäilitatav; 
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kriitiline (k.a alakategooria kriitiline-säilitatav); ohustatud (k.a alakategooria ohustatud-

säilitatav); haavatav/ohualtis (ingl. vulnerable) ja ohus mitte olev. 

Võrreldes FAO poolt 1993. aastal välja pakutud tõugude kategoriseerimise kriteeriumeid, on 

2013. aastal esitletud kriteeriumite puhul arvestatud ka liikide viljakusega, mistõttu on madala 

viljakusega liikide, nagu veised, kitsed, hobused, lambad, jt puhul, loomade piirarvud oluliselt 

suuremad. Seepärast on allpool ära toodud FAO poolt 2013. aastal esitatud uued kriteeriumid. 

Tõug on väljasurnud, kui enam ei ole aretuseks kasutatavaid isas- ja emasloomi ega piisavalt 

krüosäilitatud materjali tõu taastamiseks. 

Ainult krüosäilitatav on tõug, kuhu ei ole alles jäänud elus isas- ja emasloomi, kuid on olemas 

piisav varu krüosäilitatud materjali, mis võimaldab tõu taastamist. 

Tõu olukorda loetakse kriitiliseks kui  

● aretuseks kasutatavate emasloomade arv on väiksem või võrdne 100 (300 madala 

viljakusega liikide puhul nagu veised, kitsed, hobused, lambad); või  

●  üldine populatsiooni suurus on väiksem või võrdne 80 (240) ja populatsiooni trend  

suureneb ja emasloomade osatähtsus, kes on saadud aretusest sama tõu isasloomadega, 

on üle 80% (s.t ristandite osatähtsus on võrdne või vähem kui 20%); või 

● üldine populatsiooni suurus on väiksem või võrdne 120 (360) ja populatsiooni trend on 

stabiilne või väheneb; või 

● aretuseks kasutatavate isasloomade arv on väiksem või võrdne 5 (inbriidingu tase 

generatsiooni kohta (∆F) on 3% või suurem). 

Tõugu, mille olukord klassifitseeruks demograafiliste näitajate põhjal kriitiliseks, kuid mille 

puhul on olemas aktiivne säilitusprogramm (k.a krüosäilitamine) või populatsiooni haldab 

eraettevõte või teadusasutus, klassifitseeritakse kriitiliseks-säilitatavaks.  

Tõugu loetakse ohustatuks kui: 

● aretuses kasutatavate emasloomade arv on suurem kui 100 (300 madala viljakusega 

liikide puhul nagu veised, kitsed, hobused, lambad) ja väiksem või võrdne 1000 

(3000); või 

● üldine populatsiooni suurus on suurem kui 80 (240) ja väiksem kui 800 (2400) ja 

suureneb ning emasloomade osatähtsus, kes on saadud aretusest sama tõu 

isasloomadega, on üle 80%; või 

● üldine populatsiooni suurus on suurem kui 120 (360) ja väiksem või võrdne 1200 (3600) 

ja  populatsiooni trend on stabiilne või väheneb; või 

● aretuseks kasutatavate isasloomade arv on väiksem või võrdne 20 ja suurem kui 5 

(inbriidingu tase generatsiooni kohta (∆F) on 1-3%).  
 

Tõug liigitatakse alakategooriasse „ohustatud-säilitatav“ kui on olemas aktiivne 

säilitusprogramm või populatsiooni haldab eraettevõte või teadusasutus. 

Tõug kategoriseeritakse haavatavaks/ohualtiks kui: 

● aretuses kasutatavate emasloomade arv on vahemikus 1000…2000 (3000…6000 

madala viljakusega liikide puhul nagu veised, kitsed, hobused, lambad); või 

● üldine populatsiooni suurus on suurem kui 800 (2400) ja väiksem või võrdne 1600 

(4800) ja suureneb ning emasloomade osatähtsus, kes on saadud aretusest sama tõu 

isasloomadega, on üle 80%; või 

● üldine populatsiooni suurus on suurem kui 1200 (3600) ja väiksem või võrdne 2400 

(7200) ja  populatsiooni trend on stabiilne või väheneb; või 
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● aretuseks kasutatavate isasloomade arv on vahemikus 20…35 (inbriidingu tase 

generatsiooni kohta (∆F) on vahemikus 0,5 – 1%). 
 

Tõug ei ole ohustatud, kui populatsiooni staatus on teada ja see ei kuulu ühtegi eespool 

nimetatud kategooriasse või alakategooriasse. 

 

Tõugude ohustatuse kategooria määramisel võetakse aluseks reeglina üks FAO kategooriatest 

juhul kui riigis ei ole välja töötatud või ei järgita mõnda muud klassifikatsiooni. Eestis 

lähtutakse käesoleval ajal tõu ohustatuse hindamisel FAO 1993. aasta riski-staatuse 

kategooriatest. Vastavalt Põllumajandusloomade aretuse seadusele (PõLAS, § 3, lg 1) loetakse 

tõug või eristatud osa ühte tõugu kuuluvate loomade populatsioonist ohustatuks, kui aretuses 

kasutatavate emasloomade arv on alla tuhande või isasloomade arv alla kahekümne. 

Uuringu käigus saadud genotüübiandmed ei näita ohustatuse taset määravaid kontrollarve (∆F, 

sugupoolte suhe). Sarnasuskoefitsientide alusel on VT hobuste puhul prognoositav kiire 

inbriidingu tõus, mis vähendab geneetilist mitmekesisust. Saadud demograafilised andmed on 

esitatud tabelites 7-9. 

Tuginedes PRIA hobuslaste registris toodud andmetele, on Eestis kokku 1214 tori tõugu hobust 

(tabel 7), mistõttu vastab tori tõug üldist populatsiooni suurust silmas pidades FAO (2013) 

poolt välja toodud ohustatud tõu kriteeriumile.  

 

Tabel 7. Karjas olevate tori tõugu hobuste arv 15.12.2020 seisuga* 

 Hobused 

Tõuraamatupidaja Kokku Märad Täkud Ruunad 

Vana-Tori Hobuse Ühing MTÜ    24   14    9    1 

Eesti Hobusekasvatajate Selts 1190 657 169 364 

Kokku 1214 671 178 365 

*Andmed PRIA hobuslaste registrist  

 

Kokku on tori tõus 671 mära (k. a märavarsad ja märasälud), aretuseks kasutatavate 

emasloomade arv on veelgi väiksem. Tuginedes VTA poolt kogutud andmetele on tori tõu 

arvukus vähenenud alates 2012. aastast, EHSi andmetel juba 2007. aastast, sh TA osa hobuste 

arv on vähenenud alates 2009. aastast, TB osa hobuste arv alates 2011. aastast (tabel 8).  

Hobuste arv, sh aretuses kasutatavate emasloomade arv alla tuhande, samuti puhtatõuliste 

emasloomade arv ja osakaal tõus, viitab selgelt tori tõu kui ajalooliselt kohaliku aretustöö 

tulemusel kujunenud tõu ohustatud staatusele. 

Tõu kestlikkus sõltub sündinud varssade arvust ja hobuse kasutamisest. Alates 2000. aastast 

sündis enim tori tõugu varssasid 2008. aastal, 2019. aastaks oli sündinud varssade arv 

vähenenud 2,6 korda (tabel 9). TA osa varssasid sündis enim 2009. aastal, 2019. aastaks oli 

sündinud varssade arv vähenenud 2,1 korda. Tõuraamatu TB ossa registreeriti 2008. aastal 72 

varssa, 2019. aastaks oli sündinud varssade arv vähenenud 3,8 korda. 

Vastavalt põllumajandusloomade ohustatud tõugude loetelule (Maaeluministri määrus,  

21.12.2018 nr 82) § 1, lg 2, loetakse Eestis ohustatuks tori hobuse universaalsuuna hobuste 

alampopulatsioon ja vana-tori suuna hobuste alampopulatsioon. VTA andmetel oli 21.01.2021 

seisuga tori TA ja VT ossa kuuluvaid märasid kokku 337 (nii peatõuraamatu, tõuraamatu kui 

eeltõuraamatu osas ehk siis ka märavarsad ja märasälud). Tuginedes tabelis 8 toodud hobuste 

arvule (TA ja VT osa hobused kokku) ja aretuses kasutatavate emasloomade arvule tori tõu 

kahes suunas, millel on säilitusprogramm, vastavad nad ohustatuse kriteeriumile.  
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Tuginedes tori tõugu hobuste arvu dünaamikale ja ning võttes aluseks FAO 2013. a 

klassifikatsiooni, on suurenemas tõu ohustatuse aste.  

Vastavalt PõLASile (§ 3, lg 4) tohib ohustatud tõugu põllumajanduslooma aretuses kasutada 

üksnes sama tõugu põllumajanduslooma, või kui tõusiseselt on moodustatud mitu 

alampopulatsiooni, siis sama tõu samasse alampopulatsiooni kuuluvat põllumajanduslooma. 

Kasutada olevate andmete alusel ei saa välja tuua puhtatõuliste aretusliinidena määratletavaid 

aretuspopulatsioone. Tõugude säilitamisel lähtutakse tõust kui tervikust (World Watch List …, 

1993; 1995; 2000) ja FAO ülemaailmne loomageneetiliste ressursside tegevuskava ning 

Interlakeni deklaratsioon (FAO, 2007). 
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Tabel 8. Tori tõugu hobuste arv aastatel 2007-2019* 

Tõug/Aasta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tori hobune (VTA 

andmed) 

1300 1365 1370 1376 1383 1393 1378 1255 1224 1241 1138 1180 1086 

sh TA osas   751 755 747 726 707 712 665 585 676 614 654 615 

sh VT suuna hobune                39 35 35 36 25 28 

Tori hobune (EHS 

13.02.2020 andmetel) 

1397 1365 1383 1372 1392 1345 1340 1255 1240 1163 1138 1131 1124 

sh tõuraamatu TA osa   751 755 745 726 707 701 665 676 633 614 624 621 

sh tõuraamatu TB osa   614 628 627 666 638 639 590 564 530 524 507 503 

VT suund (Vana-Tori 

Hobuse Ühing MTÜ 

05.02.2020 andmetel) 

          11 15 39 38 36 34 35 38 

*Andmed on saadud VTAst (16.12.2020) 

 

 

Tabel 9. 2000-2019 sündinud tori tõugu varssade arv*  

Tõug /Aasta 2

0

0

0 

2

0

0

1 

2

0

0

2 

2

0

0

3 

2

0

0

4 

2

0

0

5 

2

0

0

6 

2

0

0

7 

2

0

0

8 

2

0

0

9 

2

0

1

0 

2

0

1

1 

2

0

1

2 

2

0

1

3 

2

0

1

4 

2

0

1

5 

2

0

1

6 

2

0

1

7 

2

0

1

8 

2

0

1

9 

Tori hobune (EHS 

13.02.2020 andmetel) 
101 108 100 116 122 120 121 115 127 106 81 78 63 69 27 44 42 51 55 47 

sh tõuraamatu TA osa                 55 60 30 30 35 39 17 29 27 28 31 28 

sh tõuraamatu TB osa                  72 46 51 48 28 30 10 14 15 23 24 19 

VT suuna 

alampopulatsioon 

(Vana-Tori Hobuse 

Ühing MTÜ 

05.02.2020 andmed) 

                        3 1 1 2 1 1 0 4 

*Andmed on saadud VTAst (16.12.2020)
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Meetmeid tori tõu säilitamiseks 

Tori tõug on pikaajalise aretustöö tulemus, mistõttu lisaks geneetilise mitmekesisuse säilitamise 

motiivile ei tohiks ära unustada ka selle ajaloolis-kultuurilist, sotsiaal-majanduslikku, 

ökoloogilist, kindlustatust muutuvate tootmistingimuste vastu, võimalust vastata tuleviku 

vajadustele, tähtsust. Genoomiandmete kasutamine tõu säilitamise meetmete väljatöötamiseks 

on üks komponentidest, millele tugineda. 

Uuringu tulemused näitasid, et tori tõugu hobuste tõuraamatu TA ja VT hobuste vahel 

geneetiline eristumine puudub, mistõttu puudub tõu säilitamist ja genofondi killustamise 

ärahoidmist silmas pidades alus eristada TA ja VT hobuseid. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EL) 2016/1012, 8. juuni 2016, sätestab ka tõugude säilitamist, tuues muu hulgas välja, 

et „Tõu säilitamist võib eelkõige kahjustada aretuspopulatsiooni killustatus, mis võib 

põhjustada suuremat sugulusaretust, täheldatud geneetiliste defektide sagedasemat esinemist, 

valikupotentsiaali kadu või aretajate piiratumat juurdepääsu tõupuhastele aretusloomadele või 

nende aretusmaterjalile“ (p. 21).  

Zootehnilises/loomakasvatuslikus mõistes on kõik alampopulatsioonid (liinid, perekonnad) tõu 

lahutamatud osad ja peaksid ohustatud-säilitatava tõu puhul olema võrdse kaaluga. Tori tõu 

säilitamiseks tuleb jätkata puhasaretust – tori tõu genofondi säilitamiseks tuleb järgmise 

põlvkonna vanematena kasutada tori tõugu kuuluvaid hobuseid (geneetilise klastri põhjal need 

hobused, kelle isa ja ema on tori tõuraamatus). Inbriidingu minimeerimine on oluline aspekt 

genofondi mitmekesisuse säilitamisel.  

Tori TB-alaosa hobused esindavad erinevas proportsioonis tori geenikomponendiga segunenud 

populatsiooni – ka vanemate tõuraamatu kuuluvuse alusel ei ole nad puhtatõulised. Soovitame 

kasutada tori TB-alaosa hobuseid eriprogrammi alusel sisestavaks ristamiseks, kui 

vanempaaride valikul on raskusi ja muul moel ei õnnestu minimeerida sugulusaretust. TB-osa 

kätkeb endas teatavat osa tori geenivaramust, mistõttu on võimalik toetada tori kui ohustatud 

tõu tõusisest mitmekesisust ilma geneetiliselt kaugemat aretusmaterjali kasutamata. 

Tori tõu jätkusuutlikuks säilitamiseks tuleb valikuvõimaluste tagamiseks säilitada tõus 

võimalikult suur geneetiline muutlikkus, kasutades proportsionaalselt arvukalt erinevaid 

aretusloomi hobuste arvukuse suurendamiseks ja peatada hobuste arvu vähenemine toetades 

varssade saamist. 

Ohustatud tõugu looma pidamise toetust soovitame maksta eelkõige aretuseks kasutatavate 

(puhtatõuliste) suguhobuste eest, sest ilma järglaste arvu suurendamata ei suudeta vähendada 

tõu ohustatust ja säilitusprogrammis püstitatud eesmärke.  

Soovitame ohustatud tõugu looma pidamise toetust maksta märade eest, kes on varssunud, sest 

tõu säilitamist silmas pidades on oluline tõus olevate aretuseks kasutatavate emasloomade arv 

ja populatsiooni arvukuse vähemalt stabiilne hoidmine, et mitte suurendada populatsiooni 

ohustatust. Varss peab olema sünnijärgselt registreeritud tõuraamatu TA osa või VT osa 

eeltõuraamatusse. Edaspidi maksta omanikule toetust siis, kui mära on varssunud vähemalt 

korra 5 aasta jooksul, ehk üks varss annab garantii toetuse saamiseks järgmise viie aasta jooksul. 

Sündinud varss (varsad) peab olema sünnijärgselt registreeritud tõuraamatu TA või VT osa 

eeltõuraamatusse. 

Pidades silmas loodavat loomageneetiliste ressursside säilitamise tegevuskava, on selles vaja 

ette näha eelarve tõugude iseloomustamiseks, inventuuriks (k.a erinevates kohtades oleva 

krüomaterjali dokumenteerimine ja selle hindamine), tõugudega seotud trendide ja riskide 

monitooringuks ning krüomaterjali kogumiseks, selle kvaliteedi hindamiseks, krüomaterjali 

säilitamiseks ja süsteemseks uuendamiseks. Kaasatud asutustel peaks olema lepinguline suhe 

Maaeluministeeriumiga, et tehtav töö oleks süsteemne ja järjepidev. 
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2007. aastal võeti FAO poolt vastu Ülemaailmse loomageneetiliste ressursside tegevuskava 

(Global Plan of Action for Animal Genetic Resources and the Interlaken Declaration), kus üks 

strateegilistest prioriteetidest (Strategic Priority Area 1) on tõugude iseloomustamine, 

inventuur ja nendega seotud trendide ja riskide monitooring (FAO, 2007). Geneetilise 

mitmekesisuse, tõugude põhiomaduste ja tunnuste, jõudlusomaduste ja tõu olukorra ülevaade 

on hädavajalik, et tõuge efektiivselt ja kestlikult kasutada, neid aretada ja säilitada. Tõugude 

inventuur/ülevaade, mida toetab perioodiline trendide ja riskide monitooring, on põhialus 

loomageneetiliste ressursside efektiivseks haldamiseks.  

Kuivõrd senini ei ole Eestis asutud süsteemselt järgima 2007. aastal vastu võetud Ülemaailmse 

loomageneetiliste ressursside tegevuskava, siis tuleb tõugude monitooring, tõugude 

iseloomustamine ja tõu olukorra analüüs kõiki kättesaadavaid andmeid kasutades ja uute 

fenotüübiandmete kogumine ette näha loodava loomageneetiliste ressursside säilitamise 

tegevuskavas. Uute fenotüübiandmete kogumine ja olemasoleva informatsiooni analüüsimine 

on vajalik ka Eesti loomageneetiliste ressursside kohta käiva info kandmiseks FAO andmebaasi 

(Domestic Animal Diversity Information System (DAD-IS), http://www.fao.org/dad-

is/data/en/).  

 

  

http://www.fao.org/dad-is/data/en/
http://www.fao.org/dad-is/data/en/
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KOKKUVÕTE  
 

Käesolev uuring põhineb 190 hobuse (hobused kõigist tori hobusetõu alampopulatsioonidest 

selle tõuraamatu osade mõttes, põhilistest komponenttõugudest ja teistest Eestis kasvatatavatest 

hobusetõugudest) anonüümsete genotüübiandmete analüüsil. Hobuste genotüpiseerimiseks 

kasutati hobuste tihedat geenikiipi (Affymetrix Axiom Equine HD Array), kokku 670 796 SNPd.  

Pärast geneetiliste klastrite identifitseerimise etappi genoomiandmete alusel avalikustas 

uuringu tellija töö teostajaile ainult hobuste tõuraamatulise kuuluvuse, misjärel oli 

genotüübiandmeid võimalik siduda hobuste tõulise kuuluvusega. Järgnevalt hinnati geneetilisi 

erinevusi tõugude vahel ja tori alampopulatsioonide eristuvust. 

Uuringu põhjal saab teha järgmise kokkuvõtte: 

1. Analüüsitud 190 hobust kuuest Eestis kasvatatavast tõust, sh tori kolmest 

alampopulatsioonist, moodustasid neli geneetilist klastrit ehk populatsiooni: 

tõuspetsiifiliselt niinimetatud eesti hobuse, eesti raskeveohobuse ja  tori ning 

soojavereliste hobuste populatsioonid. 

2. Klasteranalüüs näitas tori TA, TB ja VT hobuste jaotumist mitte rohkem kui kahte 

erinevasse geneetilisse populatsiooni, üldistavalt klasterdusid enamik TA ja VT ning 

vähemus TB hobuseid tori populatsiooni ja enamik TB hobusteid soojavereliste hobuste 

populatsiooni. 

3. Tori TA hobuste ja VT hobuste vahel geneetiline eristumine puudus – VT tõuraamatu 

hobused tõusisest alampopulatsiooni geeniandmete alusel ei moodustanud. 

4. Samuti ei moodustanud tori TB hobused rangelt eristatavat geneetilist struktuuri 

alampopulatsiooni tähenduses, kuna seadusandluses toodu mõttes ei ole TB hobused 

puhtatõulised (ema ja isa ei ole sama tõuraamatu hobused) ning puhtatõuliste hobuste 

aretusliinina ei saanud neid määratleda. (Ka ainult tori hobuste alusel läbi viidud 

klasteranalüüs ei toetanud kahe klastri olemasolu.) 

Tori TB hobuste geneetilist profiili iseloomustab suurem soojaverelise ja madalam tori 

geenikomponendi osatähtsus võrreldes TA ja VT hobustega. Tori hobuste jaotumine 

kahte erinevasse geneetilisse klastrisse on selgitatav aretusprogrammiga lubatud 

komponenttõugude kasutamisega kajastudes TB hobuste järkjärgulises kaugenemises 

TA-VT hobustest. 

5. Tori tõu TA, TB ja VT vahel on eristumine madal. Tori TA, TB ja VT erinevad kõige 

vähem eesti sporthobustest ning hannoveri tõust. 

6. Kuna tori TA ja VT hobused geneetiliselt ei eristunud, siis tõu säilitamise seisukohast 

ei tuleks neid eraldiseisvate alampopulatsioonidena käsitleda. 

 

Vastused uurimisküsimustele: 

1. Tõusiseseid alampopulatsioone (eristuvaid, puhtatõuliste hobuste aretusliine) tori tõus 

ei ole.  

2. Tori tõus tõusiseseid alampopulatsioone eristuvate, puhtatõuliste aretusliinide mõistes 

ei tuvastatud.  

3. Tori tõusiseste erinevate aretussuundade mõttes analüüsitud alampopulatsioonid 

(valimid TA, TB ja VT hobustest) on geneetiliselt sarnased – nende omavaheline 

eristumine on madal.  

TB hobuste puhul on eristumine veelgi madalam eesti sporthobustest ning analüüsitud 

komponenttõugudest (trakeen, hannover) võrreldes TA ja VT hobustega. TB hobused 

varieerusid tori ja soojavereliste geenikomponentide proportsioonierinevuste poolest 

suures ulatuses. 
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4. Tori tõug tervikuna vastab ohustatud tõu määratlusele. Tori hobuse universaalsuuna 

hobuste alampopulatsioon ja vana-tori suuna hobuste alampopulatsioon vastavad 

ohustatud tõu kriteeriumile. Sealjuures ei kvalifitseeru meie hinnangul ohustatud tõu 

säilitusprogrammi ristandloomad ehk need tori tõugu hobused, kelle genotüüp ei näita 

tori klastri-kuuluvust ja/või kes ei vasta tori tõu kirjeldusele. 

5. Tori tõu jätkusuutlikuks säilitamiseks tuleb valikuvõimaluste tagamiseks säilitada tõus 

võimalikult suur geneetiline muutlikkus kasutades proportsionaalselt arvukalt erinevaid 

aretusisasloomi ja suurenda hobuste arvukust.  

Soovitame maksta toetust eelkõige aretuseks kasutatavate puhtatõuliste suguhobuste 

eest, sh märade eest, kes on varssunud vähemalt korra 5 aasta jooksul. 

 

 

  



36 
 

KASUTATUD KIRJANDUS 
 

Evanno, G., Regnaut, 1.S., Goudet, J. 2005. Detecting the number of clusters of individuals 

using the software STRUCTURE: a simulation study. Molecular Ecology. 14 (8):2611-

20. 

FAO. 2007. Global Plan of Action for Animal Genetic Resources and the Interlaken 

Declaration. Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture. Rome, 48 pp. 

FAO. 2013. In vivo conservation of animal genetic resources. FAO Animal Production and 

Health Guidelines. No. 14. Rome. 

Ferencakovic, M., Solkner, J., Curik, I. 2013. Estimating autozygosity from high-throughput 

information: effects of SNP density and genotyping errors. Genetics Selection Evolution 

45, 42. 

Huson, D.H., Bryant, D. 2006. Application of Phylogenetic Networks in Evolutionary Studies. 

Molecular Biology and Evolution, 23(2):254-267. 

Howrigan, D.P., Simonson, M.A., Keller, M.C. 2011. Detecting autozygosity through runs of 

homozygosity: A comparison of three autozygosity detection algorithms. BMC 

Genomics 12, 460. 

Meyermans, R., Gorssen, W., Buys, N., Janssens S. 2020. How to study runs of homozygosity 

using PLINK? A guide for analyzing medium density SNP data in livestock and pet 

species. BMC Genomics 21, 94. 

Nei, M. 1972. Genetic distance between populations. Am. Nat. 106 (949), 283–292. 

Pritchard, J. K., Stephens, M., Donnelly, P. 2000. Inference of population structure using 

multilocus genotype data. Genetics 155, 945. 

Purcell, S., Neale, B., Todd-Brown, K., Thomas, L.,  Ferreira, M. A. R., Bender, D., Maller, J., 

Sklar, P., de Bakker, P.I.W., Daly, M.J., Sham, P. C. 2007. PLINK: A Tool Set for 

Whole-Genome Association and Population-Based Linkage Analyses. American 

Journal of Human Genetics 81, 559. 

Weir, B.S., Cockerham, C.C. 1984. Estimating F-statistics for the analysis of population 

structure. Evolution 38, 1358. 

World Watch List for Domestic Animal Diversity. 1993. (Edited by Loftus and Scherf). FAO, 

Rome, 372 pp. 

World Watch List for Domestic Animal Diversity. 1995. (Edited by Scherf). FAO, Rome, 770 

pp. 

World Watch List for Domestic Animal Diversity. 2000. (Edited by Scherf). FAO, Rome, 716 

pp. 

Yang, J., Lee, S. H., Goddard, M. E., Visscher, P. M. 2011. GCTA: a tool for genome-wide 

complex trait analysis. American Journal of Human Genetics, 88, 76-82. 

 

  



37 
 

LISAD 

Lisa 1 
Tabel A. Genotüpiseerimisele saadetud anonüümsete karvaproovide nimekiri 

Jrk. nr Proovi ID Jrk. nr Proovi ID Jrk. nr Proovi ID Jrk. nr Proovi ID Jrk. nr Proovi ID 

1. 1 40. 58 79. 112 118. 168 157. 223 

2. 2 41. 62 80. 113 119. 170 158. 224 

3. 3 42. 66 81. 114 120. 173 159. 225 

4. 5 43. 67 82. 115 121. 174 160. 227 

5. 6 44. 68 83. 116 122. 176 161. 230 

6. 7 45. 69 84. 119 123. 177 162. 232 

7. 8 46. 70 85. 121 124. 178 163. 28011 

8. 196 47. 72 86. 122 125. 28024 164. 28013 

9. 10 48. 74 87. 123 126. 180 165. 28017 

10. 11 49. 75 88. 124 127. 181 166. 28020 

11. 13 50. 77 89. 125 128. 182 167. 28021 

12. 16 51. 78 90. 126 129. 184 168. 28022 

13. 17 52. 79 91. 128 130. 187 169. 28023 

14. 18 53. 80 92. 131 131. 188 170. 28025 

15. 19 54. 81 93. 133 132. 189 171. 28026 

16. 20 55. 82 94. 134 133. 190 172. 28029 

17. 22 56. 185 95. 135 134. 192 173. 28030 

18. 23 57. 85 96. 136 135. 193 174. 28031 

19. 24 58. 86 97. 137 136. 194 175. 28032 

20. 25 59. 87 98. 139 137. 197 176. 28033 

21. 28 60. 88 99. 142 138. 199 177. 28034 

22. 30 61. 92 100. 143 139. 201 178. 28035 

23. 31 62. 93 101. 145 140. 203 179. 28036 

24. 35 63. 94 102. 146 141. 204 180. 28037 

25. 36 64. 95 103. 147 142. 205 181. 28039 

26. 39 65. 96 104. 148 143. 206 182. 28040 

27. 40 66. 97 105. 149 144. 207 183. 28042 

28. 41 67. 98 106. 150 145. 208 184. 28043 

29. 43 68. 99 107. 151 146. 210 185. 28048 

30. 44 69. 100 108. 152 147. 212 186. 28050 

31. 45 70. 101 109. 153 148. 213 187. 28051 

32. 46 71. 102 110. 154 149. 214 188. 28052 

33. 47 72. 103 111. 156 150. 215 189. 28054 

34. 48 73. 104 112. 160 151. 216 190. 28057 

35. 49 74. 105 113. 161 152. 217 191. 28060 

36. 50 75. 107 114. 163 153. 218 192. 28061 

37. 51 76. 108 115. 164 154. 219   

38. 55 77. 109 116. 166 155. 221   

39. 56 78. 111 117. 167 156. 28019   
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Lisa 2  

Tabel B. Geenikomponendid indiviiditi tõuraamatukuuluvuse kaupa (K=4)  

Proovi nr Tõuraamat Klaster 

raskevedu 

Klaster 

soojavereline 

Klaster 

eesti hobune 

Klaster 

tori 

1 ER 99,74 0,08 0,18 0,00 

7 ER 99,14 0,14 0,68 0,04 

16 ER 94,54 0,08 5,38 0,00 

17 ER 99,92 0,04 0,04 0,00 

18 ER 85,84 0,60 12,68 0,88 

22 ER 99,88 0,04 0,08 0,00 

23 ER 90,26 1,26 7,14 1,34 

40 ER 99,06 0,24 0,70 0,00 

55 ER 99,62 0,04 0,34 0,00 

67 ER 85,53 0,38 8,56 5,52 

85 ER 99,84 0,04 0,12 0,00 

103 ER 84,10 0,62 7,62 7,66 

113 ER 99,78 0,04 0,18 0,00 

116 ER 89,00 0,70 8,84 1,46 

121 ER 99,18 0,08 0,74 0,00 

123 ER 91,38 0,08 6,78 1,76 

142 ER 90,18 1,38 6,00 2,44 

148 ER 83,44 0,84 11,00 4,72 

149 ER 97,76 0,08 2,16 0,00 

163 ER 91,60 0,30 8,10 0,00 

164 ER 87,97 0,16 7,96 3,90 

170 ER 76,59 3,34 13,27 6,80 

181 ER 80,78 0,10 10,88 8,24 

182 ER 92,04 0,12 7,48 0,36 

197 ER 90,30 1,32 6,72 1,66 

28029 ER 92,44 0,86 6,50 0,20 

2 TR 2,54 92,14 5,26 0,06 

6 TR 0,50 96,60 2,88 0,02 

20 TR 0,34 96,50 3,16 0,00 

39 TR 0,54 94,84 4,62 0,00 

41 TR 0,02 99,90 0,08 0,00 

44 TR 0,94 95,36 3,70 0,00 

86 TR 0,10 98,54 1,32 0,04 

93 TR 2,42 80,12 13,30 4,16 

109 TR 0,08 98,46 1,42 0,04 

112 TR 0,18 99,12 0,70 0,00 

131 TR 1,96 89,58 5,26 3,20 

136 TR 0,72 96,80 1,24 1,24 
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153 TR 0,12 94,88 4,96 0,04 

168 TR 0,32 95,10 2,92 1,66 

177 TR 0,14 99,36 0,44 0,06 

178 TR 0,16 96,32 3,52 0,00 

196 TR 0,02 99,94 0,04 0,00 

216 TR 0,16 96,18 3,66 0,00 

221 TR 0,02 99,94 0,04 0,00 

227 TR 0,98 81,50 13,12 4,40 

28032 TR 0,14 97,84 2,02 0,00 

28033 TR 0,30 93,56 6,06 0,08 

28034 TR 0,04 99,84 0,12 0,00 

28035 TR 0,04 99,88 0,08 0,00 

28036 TR 0,22 95,56 4,22 0,00 

28037 TR 0,06 99,76 0,18 0,00 

28039 TR 0,72 96,82 2,46 0,00 

28040 TR 1,64 90,28 4,52 3,56 

28042 TR 0,12 96,86 3,02 0,00 

28060 TR 0,06 99,86 0,08 0,00 

3 ES 6,52 66,60 13,26 13,62 

8 ES 7,38 70,35 8,84 13,42 

25 ES 15,56 37,41 17,96 29,07 

30 ES 8,72 66,60 11,48 13,20 

31 ES 1,54 84,81 3,90 9,75 

45 ES 7,76 64,95 13,39 13,91 

46 ES 3,30 55,09 0,74 40,87 

62 ES 5,92 71,13 11,18 11,76 

74 ES 3,26 71,87 10,88 14,00 

78 ES 4,24 76,16 10,52 9,08 

88 ES 0,98 68,38 28,12 2,52 

102 ES 1,12 68,31 6,30 24,26 

104 ES 5,08 55,67 19,43 19,81 

122 ES 4,00 75,79 4,74 15,48 

134 ES 4,00 81,02 6,06 8,92 

166 ES 5,16 66,80 3,90 24,14 

167 ES 5,80 71,13 10,54 12,54 

176 ES 10,10 70,04 2,54 17,32 

192 ES 7,36 65,56 14,46 12,62 

193 ES 4,50 77,16 7,54 10,80 

194 ES 4,94 71,51 12,28 11,26 

199 ES 5,76 74,68 10,82 8,74 

225 ES 1,18 82,83 5,60 10,40 

28013 ES 2,70 77,72 9,16 10,42 

28017 ES 5,96 60,77 25,04 8,22 
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28020 ES 1,02 79,00 0,86 19,12 

28048 ES 1,00 86,40 5,44 7,16 

28050 ES 2,78 74,63 3,92 18,68 

28057 ES 6,16 68,33 13,17 12,34 

28061 ES 0,20 74,50 7,10 18,20 

143 TB 9,14 29,74 9,16 51,96 

232 TB 7,96 54,27 8,72 29,05 

152 TB 7,72 46,66 4,60 41,02 

188 TB 5,58 18,87 8,29 67,26 

13 TB 5,36 45,56 6,88 42,20 

203 TB 4,64 74,30 3,64 17,42 

218 TB 4,38 40,42 6,22 48,98 

24 TB 4,14 64,06 7,30 24,50 

35 TB 4,12 51,64 5,98 38,26 

119 TB 4,08 36,67 8,60 50,65 

94 TB 4,04 69,42 10,16 16,38 

50 TB 3,48 52,49 2,20 41,83 

174 TB 3,26 71,08 6,72 18,94 

28043 TB 3,10 39,16 4,36 53,38 

207 TB 2,90 74,47 3,78 18,86 

75 TB 2,70 68,55 0,58 28,17 

145 TB 2,54 59,92 6,26 31,28 

80 TB 2,44 76,56 0,40 20,60 

99 TB 2,12 75,12 2,80 19,96 

28051 TB 1,80 77,42 1,48 19,30 

114 TB 1,34 60,13 5,86 32,67 

201 TB 1,02 87,82 4,42 6,74 

156 TB 0,72 63,28 2,52 33,48 

189 TB 0,48 79,32 2,44 17,76 

28052 TB 0,26 59,35 0,36 40,03 

204 TB 0,20 75,54 0,44 23,82 

95 TB 0,12 56,30 0,22 43,36 

5 TB 0,04 72,48 0,12 27,36 

19 TB 0,02 92,48 0,12 7,38 

10 EE 11,88 0,30 87,70 0,12 

11 EE 11,02 1,18 87,76 0,04 

58 EE 10,02 1,34 82,19 6,44 

66 EE 5,88 2,26 91,86 0,00 

68 EE 8,92 7,02 80,22 3,84 

69 EE 6,00 6,78 86,96 0,26 

72 EE 3,58 7,66 88,76 0,00 

79 EE 2,82 0,62 96,56 0,00 

92 EE 15,42 1,34 43,85 39,39 
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98 EE 12,62 2,72 83,08 1,58 

101 EE 10,36 10,00 78,67 0,96 

133 EE 6,92 1,66 91,42 0,00 

135 EE 9,10 18,11 66,67 6,12 

137 EE 7,52 0,24 92,04 0,20 

150 EE 9,96 7,46 80,58 2,00 

151 EE 4,32 0,34 95,34 0,00 

185 EE 10,60 1,50 84,94 2,96 

187 EE 6,74 0,98 92,28 0,00 

206 EE 5,18 0,40 94,42 0,00 

217 EE 10,14 3,22 81,76 4,88 

223 EE 2,64 0,08 97,28 0,00 

230 EE 14,45 7,38 73,81 4,36 

28011 EE 9,02 0,58 83,74 6,66 

28019 EE 4,40 5,14 90,46 0,00 

28030 EE 6,82 0,08 93,10 0,00 

28031 EE 1,92 0,06 98,02 0,00 

47 TA 5,14 57,11 0,64 37,11 

154 TA 0,46 41,62 0,40 57,52 

43 TA 11,86 28,36 8,80 50,98 

28022 TA 10,10 25,78 6,48 57,64 

160 TA 2,84 20,85 1,10 75,21 

49 TA 16,28 20,52 15,52 47,68 

96 TA 12,06 19,83 1,52 66,59 

105 TA 10,14 19,44 4,42 65,99 

208 TA 21,17 18,49 9,71 50,63 

28024 TA 18,66 18,03 14,93 48,38 

56 TA 10,08 17,74 12,92 59,27 

224 TA 6,52 17,03 1,98 74,47 

146 TA 9,98 16,22 8,48 65,31 

147 TA 11,22 13,86 8,42 66,50 

28025 TA 15,86 13,30 10,82 60,02 

108 TA 12,18 12,66 10,38 64,77 

48 TA 9,84 9,62 5,28 75,26 

184 TA 14,84 8,38 17,48 59,30 

87 TA 10,64 7,50 8,16 73,71 

97 TA 23,22 6,22 17,74 52,82 

28 TA 10,84 5,92 8,34 74,91 

28021 TA 12,34 5,44 11,66 70,57 

205 TA 12,02 4,74 16,12 67,12 

128 TA 8,96 4,32 6,62 80,10 

107 TA 23,02 4,16 13,22 59,59 

111 TA 6,86 2,00 1,74 89,40 
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70 TA 12,94 1,70 12,72 72,64 

28023 TA 0,04 1,60 0,04 98,32 

115 TA 12,74 0,94 11,16 75,16 

36 VT 10,72 3,06 13,72 72,51 

81 VT 5,98 0,08 0,94 93,00 

180 VT 10,78 22,48 9,14 57,61 

210 VT 13,14 18,68 9,56 58,61 

212 VT 11,90 28,10 13,36 46,64 

213 VT 14,94 3,28 14,00 67,78 

214 VT 12,50 1,04 5,74 80,72 

215 VT 6,84 0,50 6,00 86,66 

219 VT 5,38 11,85 4,44 78,33 

28026 VT 3,58 9,40 1,30 85,72 

51 HA 5,00 70,75 9,42 14,83 

77 HA 0,38 76,32 8,82 14,48 

82 HA 2,92 72,46 11,16 13,46 

100 HA 3,74 69,73 8,32 18,22 

124 HA 0,54 77,50 4,98 16,98 

125 HA 3,30 76,52 6,36 13,82 

126 HA 4,54 68,19 6,32 20,94 

139 HA 3,10 71,14 6,96 18,80 

190 HA 4,12 69,09 7,64 19,14 

28054 HA 0,22 80,84 3,94 15,00 
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Lisa 3 

Joonis A. Inbriidingukoefitsiendid tori TA ja TB hobustel 

 

Joonis B. Inbriidingukoefitsiendid VT hobustel 
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Joonis C. Eesti raskeveohobuse (ER), trakeeni (TR), eesti (EE) ja tori (TO) tõugu hobuste 

(N=117) geneetiline struktuur, kelle ema ja isa on kantud samasse tõuraamatusse. Igale tulbale 

vastab üks hobune ja erinev värvus tähistab geneetiliste komponentide proportsioone selle 

hobuse genotüübi alusel. Hobused on järjestatud tõukuuluvuse alusel: eesti raskeveo (N=24 ), 

trakeeni (N=26 ), eesti (N=26 ) ja tori (N=41, TA+ TB+VT). 

 

 


