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Artykuł przeglądowy

Na wzrost i rozwój fueblątbardzo duzy wpłyłv wy-
wiera k\acz. CiĘa u koni trwa 11 miesięcy, a następ-
nie źrebię pozostaje razem z matkąplzez około pół
roku. W porównaniu do innych gatunkow zwlsrząt
gospodarskich jest to najdłuższy okres bezpośrednie-
go kontaktu matki ze swym potomstwem. W hodowli
koni tzw. efekt matczyny (maternal effect) był znany
od dawna i często wykorzystywany dla uzyskania po-
żądany ch typ ów koni p oprz e z W zy żow ani e mi ę dzyr a -

sowe, a takżę do produkcji mułów roboczych. Muły
od dużych klaczy konia po małym ogierze osła są
znacznlę większe w porównaniu do osłomułow uzy-
skanych zL<rzyżowek duzego ogiera konia zmałymi
klaczami oślicami.

W ostatnich latach przeprowadzono szęreg nowych
interesujących badań i eksperymentów nad mechani-
zmem wpływu klaczy na rozwój koni. Wydawało się
zatęm celowe omówienie wybranych problemów zw tą-
zanych z efektem matczynymklaczy na rozwoj źre-
biąt, a takze określenie tego wpływu na niektóre para-
metry koni w wieku dojrzałym,

Rozwój i rola łożyska klacry w odżywianiu płodu

Wielko ść i cechy morfolo gic zne łoży ska maj ą pod-
stawowe znaczenię dla rozwoju ciĘy ipłodu. U koni
łożysko rozwlla się powoli, W 5-6 dniu po zapłodnie-
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niu zarodek konia opuszczajajowod i przechodzi do
macicy. W 6-1 dniu tworzy się po wewnętrznej stro-
nie osłonki przelrzystej kapsuła zarcdka. Jest to uni-
kalna cecha zarodków koniowatych. Kapsuła ułatwia
migrację zarodka wewnątrz macicy. Ma także ważne
znaczęni e w me chani zmie r o zp o znania matc zyne go
clązy,gdyz substancje znajdujące się najej powierzchni
informują klacz o obecności płodu w macicy, Około
9-10 dnia można zarodek już zobaczyć na ekranie
monitora ultrasono grafu. Przypomina wówc za s swym
wyglądem perełkę o średnicy 9-10 mm, która prze-
mleszcza się swobodnie wewnątrzmac;'cy w różnych
kierunkach. W 17-18 dniu cl,Ęy zarodek przestaje
migrować i umiejscawia się u nasady prawego lub le-
wego roku macicy, lecz nadal nie ma ścisłego połą-
czet7|a zbŁonąśluzową macicy. W 2r-22 dniu można
jużzauważyó na USG pulsujące serce i elementy ukła-
du krwionośnego płodu.

Implantacja zarodka następuje u koni bardzo póź-
no. Dopiero w 36-40 dniu ciąży zaczyna się tworzyć
łożysko i ścisły kontakt pomiędzy matką a płodem.
Tworząsię wówczas wypustki kosmówki, którę coraz
głębiej wnikają do błony śluzowej macicy dziękl cze-
mu dochodzi do ściślejszego kontaktu matki z płodem.
Do tego czasu zarodek odżywiany jest wyłącznie
mleczkięm macicznym produkowanym przęz gruczo -
ły maciczne.Ltczne i dobrze funkcjonujące grlczoły
maciczne mają zatem od początkl ciĘy ogromny
wpływ na prawidłowy rozwój zarodka i płodu.

Wpływ klacry-matki na roailój źrebiąt
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MCterńal intluence 0n foa! development and the final size of the matute horses

,,, Summary

The process of deVelopmeht in horses could be divid
has been demonstrated that the maternal effect is the
heavier the foetus and,,newborn foal. During the nursi
dent. The foals that Were small at bińh grow more ra
not accelerate grołvth rate. The process is continued d
of growth, the foals, which were small at tlirth are not
ofĘring, which had suitable nutritional and growing conditions in the foetal phase łiecome,taller and have
longer long bones in the limbs łvhen mature.

Keyvords: mares, foal, development, maternal influence.



W miarę dalszego rozwoju ciąży sposób przylega-
nia i łączenia się błon płodowych z błoną śluzową
macicy jest ściślejszy. W 43 dniu zarodek zaczyna
powoli wydłużac się, W tym czasie dochodzi stopnio-
wo do zanikl woreczka żółtkowego i powstająkubki
endometrialne, a rozwijające się łożysko zajmuje co-
raz to większą powierzchnię błony śluzowej macicy.

W 60 dniu ciĘy płodposiada wyraźnie wydłuzony
kształt, a łożysko mieści się już prawie w całym rogu
cięzarnym i częściowo w trzonie macicy. Od 90 dnia
łozysko j e s zc ze b ar dziej powi ększa swe wym iary. Zaj -
muj e ró g c iężanrry i tr zon mac i cy, a także zac zy na pr zę -
nikać do rogu nieciężamego. Następuje już dużę zbli-
żenienaczyń części płodowej do śluzówkimacicy oraz
Tozpoazyna się intensywna wymiana składników
odżyw czy ch poprzez układ krwionośny.

W 250 dniu ciąży łożysko tworzy jeszcze bardziej
złożonąstrukturę i ściślejsze połączenie z błoną ślu-
zowąmacicy. Składa się z 6 warstw tkanek. Od strony
klaczy s ą to : śró dbłonek naczy ń wło s owatych, tkanka
łączna błony śluzowej i nabłonek macicy, Od strony
płodu: nabłonek kosmówki, mezenchyma kosmówki
omoczniowej i śródbłonek naczyń (3, 10). Pomimo tak
ścisłej komunikacji pomiędzy matką a płodem gruczoĘ
maciczne są nadal bardzo aktywne i równiez biorą
czynny udzlał w odżywianiu płodu przez cały okres
ciąży (ryc. 1).

Zaburzenia w roał,Oiu łożyska
U zdrowej i młodej klaczy na przekroju histologicz-

nym nieciężamej macicy widać gładkąi delikatnąpo-
wierzchnię nabłonka. W błonie śluzowej znajdują się
bogato rozwinięte i rozgałęzione g-cróły macicŻne-,
a nieco głębiej jest dobrze funkcjonująca warstwa mię-
śni gładkich, dzięki której w przypadku infekcji na-
stępuj e szybkie oczy szczenie macicy.

U klaczy starych lub po przebytych zapaleniach
macicy, błona śluzowa jest z reguły bardzo zniszczo-
na, a w obrazię histologicznym widoczne sąwówczas
głębokie erozje. W macicy mogą się również znaldo-
wać cienkościenne cysty wypełnione płynem, które
powstaj ą wskutek nieprawidłowego funkcj onowania
gruczołów macicznych. U starychklaczy cieńsza jest
r ów nięż błona ś luzowa mac i cy, z ltczny mi nadżerka-
mi, a w warstwie podśluzowej znajdująsię skupiska
ciemno zabarwionych komórek. Dochodzi do groma-
dzęnia się tkanki łącznej włóknistej, ktoru zajmuje
coraz więcej miejsca powodując uciskanie gruczołów
maciczny ch. Powstaj ą skupiska gruczołów zw ane
gniazdami gruczołowymi. GruczoĘ mo gą by ć r ozsze -
rzone) a ujścia ich zamknięte i przestają funkcjono-
wać. Znaczne obszary błony śluzowój mogąbyć rów-
nież całkowicie pozbawione gruczołów lub zawlęrac
gruczoĘ o upo śledzonej funkcj i wy dzielniczej.

Bracher i wsp. (5) przeprowadzllt badania porów-
nawczę błony śluzowej macicy i rozwoju płodu na
grupie młodych i starych klaczy. Obydwie grupy kla-
czy zostaĘ poddane ubojowi w I20 dniu ciąży. Oka-

Ryc. 1. Schemat budowy mikroko§ledonów dojrzałego łoży-
ska klaczy wg Steeven i Samuel (10). A - omoczniokosmów-
ka, B - część płodowa mikrokoĘledonu, C - ujścia gruczo-
łów macicznych, D - nabłonek macicy, E - część matczyna
mikrokoĘ|edonu, F - tętniczka maciczna, G - naczynia pęp-
kowe, H- mikrokoĘledon, I - gruczoł maciczny, J -macicz-
ne nacrynie żylne

zało się wówczas, że powierzchnia łożyska u klaczy
młodych pokryta była dużąIiczbąrówno Tozmlęszczo-
nych i rozgałęzionych mikrokotyledonów, dzięki któ-
ry m zaop atrzenie płodu w substancj e o dżyw cze było
wydatne i równomierne. Natomiast u starych klaczy
obraz histologiczny ztego samego fragmentu łożyska
był zup eŁnie inny. Mikrokotyle dony były słab o r ozw t-
nięte i nierówno rozmjeszczone. Napotykano obszary,
w których błona śluzowa była do tego stopnia zdege-
nerowana t zniszczona, że nie dochodziło do wytwo-
rzęnia mikrokotyledonów. Stwierdzono również znacz-
ne różnice w rozwoju płodów. Masa płodów klaczy
młodych wynosiła 1500 g, a płody klaczy starych w
tym samym okresie ctĘy były prawie o połowę lżej-
sze, Podobnabyła natomiast długość płodów. Ozna-
cza to, że niezalężnie od wartości geneĘcznych kla-
czy starych ich płody zawszę sąniedozy.wione, a uro-
dzone przęz nie źrebięta nigdy nie są w pełni rozwl-
nięte.

Leczenie patologicznych zmian
błony śluzowejmacicy

Kenney (9) po razpierwszy opisał zalężnoścpomię-
dzy stanem błony śluzowej macicy a możliwościami
donoszenia ctĘy przez klacz i podzielił klaczę na 3
kategorie. Do pierwszej grupy zakwalifikował klacze
z normalnąbudową błony ś luzowej macicy. W tej gru-
pie prawie każdaklaczma szansę donosić ciążę i uro-
dzic zdrowe źrebię. Do drugiej grupy zaliczyłklaczę z
niewielkimi lub średnio nasilonymi zmianami w bło-
nie śluzowej. Są toklacze, u których wskaźnik ciąży
zakończonych porodami wynosi 50 -60%. Natomiast



do trzeciej grupy zakwalifikowałklacze zbardzo dtt-

żymi zmlanami w błonie śluzowej, z których zaled-
wie 10-30% ma szansę urodzić fuebięta.

Celem poprawy stanu zdrowotnego błony śluzowej
macicy stosuje się różne sposoby leczenia. Jednym z

Jest to dosyć ra
na się niekiedy
Ie zaźrebtc. W
wówczas licznę nadżerki błony śluzowej orazbardzo
intensywne nacieczenia warstwy podśluzowej komór-
kami układu odporno ściowe go. Widoczne są również

nięż zauw aży ć znaczną stymulacj ę powierzchownej
warstwy gruczołowej i formowanle przez gruczoły

Efekty \ęczenia błony śluzowej macicy kerozyną
badano naklaczachrasypełnej krwi angielskiej w Stad-
ninie Koni w Newmarket. Wykazano, że poprzezle-
czente zmian chorobowych błony śluzowej macicy
możnarwiększyc odsetek zaźrebiei. Nie udaje się na-
tomiast wyel iminowaó głębokich zmtan de generacyj -

jest precyzyjne usuwanie cyst lub zrostów wewnątrz--maclczny 
ch, a takżę wido c znych nieprawidłowo ś ci

wewnątrz macicy. ZaletąĘchzabiegów jest ich mała
bolesność i możliwość przeprowadzentaw pozycji sto-

1ącejklaczy. Jest to metoda b atdzo ptecyzyjna, a goje-
nie ran po interwencji lasera jest szybkie. Podczas za-

Sp technikąlasefowąusu-
nięto większość została za-
źrębt nich urodziło zdrowe
żrebtęta, pozostałe poroniły w róznym okresie ciązy.
Natomiast p o usunię ciu zro stów wewnątrzm aciczny ch

u 5 klaczy ptzebieg ciĘy był prawidłowy i wszystkie
ur odzlły zdrowe fu ebtęta.

Rozwóibliźniąt u koni

Wpływ matczyny klaczy możnabardzo dokładnie
anal|zowac na fuebiętach blizniętach. W przypadku
ciĘy bliźnlaczej występuj e ro zwój dwu pło dów i dwu

ki odchowani -

adkie. Jeden z -

Mieczownica
inie w I97 6 r. bltźnlęta, klacz-
dniu po urodzeniu masa ciała
a wysokośó w kłębie 95 cm,

okresu oseskowego wykazały, że ogierek ssał cztero-
krotni e c z ę ś c i ej niż klac zka, ale znaczni e kro c ej . O zna-

czało to, że silniejszak7aczka wysysała większość
mleka. Potwierdzeniem tego były również większe
przyrosty masy ciała klaczki w tym czasie. Po odsa-
dzeniu w 8 miesiącll życia, masa ciała klaczki wyno-
siła 300 kg, a ogierka tylko 195 kg. Ciężar klaczki był

nie ,,nadroblł" jużstratz okresu płodowego. Jego wy-
sokośó w kłębie wynosiła IIJ cm, a klaczki 732 cm.
Wwieku z-
ki, miał r 8i
iksowate o-

w any z ho dowli. N atomi ast klaczka miała bu dow ę pra-

widłową t zostńa włączona do dalszej hodowli (4).

CiĘe bltźnlaczę u koni ras prymitywnych występ u-
jąrzadko (0,1-0,6%) i nieco częściej u koni ras szla-



chetnych (2-4%). Deskur (8) analizował 1010 klaczy i
3776 okresów ciążowych w krajowym pogłowiu koni
pełnej krwi angielskiej w okresie 1952-]6. Oblrtczył,
że w 7 3 Yo następ owało roni eni e ciĘy bliźniaczy ch, w
IIoń rodziły się obydwa źrebięta maftwe, a w 16%o

rodzlły się dwa lub jedno źrebiężywe. Z ostatniej gru-
py odhodowano 13 żrebiąt, w tym jednąparę, która
zo stała wkrótc e wybrakowan a. P ięc z Ę ch źr ebiąt br ało
udział w wyścigach, ale zbardzo miernymi wynika-
mi, co również potwierdzawjaskrawy sposób ogrom-
ny wpływ matczyny na ostatęczny rozwój i wartość
koni w wieku dojrzałym.

Efekt krzyżOwania dużych koni rasy shite
z małymikucami ]asy shetland

Walton i Hammond w 1 93 8 r. wykazali po Tazpierw-
szy w sposób eksperymentalny dużązależność pomię-
dzy rozmtarami płodu a wielkością matki. Wykorzy-
stując inseminację dokonali tzw. odwrotnego Wzyżo-
wania dużych koni rasy shire z małymi kucami rasy
shetland. Okazało się wówczas, że źrebięta urodzone
przez dlżeklacze rasy shire po małych ogierach rasy
shetland były 3 razy większe w porównaniu do źr ebiąt
uro dzonych pr zez małe klacze rasy shetl and, a p o o gie -
rach rasy hire. Do wieku ok. 18 miesięcy l<rzywawzlo-
stu źrebiąt z obukrzyżowek miała tendencję zbieżną.
Później w miarę dojrzewania ustaliła się juz pomię-
dzy nimi pewna równowaga w rozwoju, zachowaĘ się
jednak znaczne rożnjce we wzroście i ciężarze. W
wieku 4 lat masa ciała koni urodzonych przezklacze
rasy shire była I,5 x większa w porównaniu do koni
urodzonych przez małe klacze rasy shetland ( 1 3 ).

Wpływ międzyrasowei transp!antacii zalodków
na 10zwÓi koni

Z chw lląop anowania meto dy transp lanta cji zar o d-
ków u koni zarysowała się możliwośc poszerzenia
badań zapoczątkowanych pTzez Hammonda i Walto-
na w 1938 r. W połowie lat osiemdziesiątych przepro-
wadzono w Krakowie eksperyment, który polegał na
transp lantacj i zaro dków p obranych o d maĘch klaczy
rasy konik polski o średniej masie ciała 380 kg i
umieszczeniu ich w macicy dużychklaczy typu zim-
nokrwistego o masie ciała ok. 710 kg (11, 12). Po
stwierdzeniu ciĘy w 20-30 dniu po owulacji u du-
żychklaczy biorczyń. ponownie zaźrebiano tym sa-
mym ogieremklacze dawczynie zarodkóą które na-
stępnie urodzlły 2-3 miesiąc e późntej niżklaczębior-
czynie własne źrebięta. Ogółem uzyskano w ten spo-
sób 6 par źrebiąt pełnego rodzeństwa rasy konik pol-
ski, .Ie dnak ze w z ględu na p ewne r óżnic e temp a w zr o -
stu uwarunkowane płciąfu ebią| do b adań p orównaw-
czychwybrano tylko dwie pary sióstr i jednąparę bra-
ci. Wszystkie pary przęz pierwsze 7 latprzebywały w
tych samych warunkach utrzymania t żywlenia. W
wyniku p orównawc zy ch b adafi okazało s ię, ze źr ebię-
ta rasy konik polski urodzone przez duże klacze typu
zimnokrwistego w wyniku transplantacji zarodków

dya.

byŁy zarazpo porodzie większe i masywniejsze w po-
równaniu do źrebtąt kontrolnych urodzonych przez
klacze rasy konik polski. W pier-wszym dniu po ufo-
dzeniu ich masa ciałabyławiększa o 20 do 49%ibyŁy
wyższe w kłębie o 5 do 20% (ryc.2).

W okresie oseskowym, gdy przebywały zprzybra-
nymi matkami, tempo przyrostów masy ciała źrebtąt
urodzonych po transplantacji było również większe.
W tym czasie przyrosty ich masy były 31 do 66,5 kg
wyższe w porównaniu do rodzeństwa urodzonego
pTzezklacze rasy konik polski. Jężelt przyjmie się, ze
na przyrost 1 kg masy ciała źrebięmusi pobrać około
10 l mleka (I4), można zatęm obltczyc, że źrebięta
urodzone po transplantacji zarodków przez dużękla-
cze wyssały od 300 do 600 kg mleka więcej w porów-
naniu do źrebiąt kontrolnych. Jednak tempo wzrostu
źrebiąt kontrolnych było w tym czasie większe w sto-
sunku do rodzeństwa pochodzącego z transplantacji.

W okresie dojrzewania, gdy odsadzono źrebtętaod
klaczy i gdy przeszĘ one na pełne żywienie paszątem-
po wzrostu było nadal większe u źrebiąt kontrolnych.
Zaobserwowano nawet pewne zahamow anie przyro-
stów masy ciała u żrebiąt urodzonych po transplanta-
cji zarodków w porównaniu do źrebiąt kontrolnych.
Masa ciała źrebiąt kontrolnych od czasu odsadzenia
do wieku ZlatbyŁa o około 40 kg wyższaw porowna-
niu do źrebiąt z transplantacji, aw wieku 2,5 roku cię-
żar ciała wszystkich źrebiątbył już prawie jednako-
wy. Zachowały się jednakrożnice w wysokości i dłu-
gości kończyn (ryc.2).

W wieku 9 i 13lat u wszystkich koni przeprowa-
dzono ponownie porównawcze pomiary zoometrycz-
ne oraz dokonano zdjęcrcntgenowskich kości długich
kończyny przedniej. OkazaŁo się wówczas, ze konie
urodzone przęz dużę klacze w wyniku transplantacji
zarodków były nadal wyższe w kłębie i miały dłlższe
kończyny i kości długie. Kości pęcinowe były dŁuższe
o około 9oń,kośc śródręcza III o 6Yo i promieniowa o
3oń w porównaniu do kości rodzeństwa urodzonego
przez małe klaczę (ryc. 2). Różnice te można tłuma-

},.-

7%

5%

ABc
Ryc.2. Efekt matczyny duĄch klaczy biorcryń zarodków na
wzrost i długość kości kończyn ,rtransplantowanych" źrebiąt
rasy konik polski. Różnice pomiędzy,,transDlantowanymi" a
kontrolnymi źrebiętami podano w procentach (11, 12). A - po
urodzeniu, B - po odsadzeniu, C - w wieku do.|rzałym



czyc różnym tempem wzrostu i kostnienia poszcze-
gólnych kości u koni. Najbardztej intensywny wzrost
kości długich ma miejsce w drugiej połowie ciĘy i
kilka miesięcy po urodzeniu. Kości pęcinowe, śródrę-
cza i śródstopia kostniejąw 6-9 miesiącu życia, a pod
koniec pierwszego roku życia ulegająkostnieniu dal-
sze kości kończyn i łopatka (7), Zakończenie wzrostu
kości kręgosłupa następuje znacznię później. Jako
ostatnie kostniejążebra, warunkujące głębokość i sze-
rokość tułowia (l4).

Międzyrasową transplantacj ę zarodków p rzęprow a-
dzili równiez ostatnio Allen i wsp. (1, 2) w Newmar-
ket. Do eksperymentu włączono konie rasy pełnej krwi
angielskiej i kuce pony. Klaczpełnej krwi (dawczyni
zarodków) kryto ogierem tej samej rasy, a uzyskane
od niej zarodki transplantowano zarówno do klaczy
rasy pełnej krwi angielskiej jak i do małych klaczy
pony. ZkolęiinnamaŁa klacz pony (dawczyni zarod-
ków) była kryta ogierem tej samej rasy, a jej zarodki
transplantowano do klaczy bior czyń p ełnej krwi i p ony.
W ten sposób stworzono dla zarodków i rozwijających
się płodów dwa odmienne środowiska. W przypadku
umieszczenia zaradka pony w macicy klaczy pełnej
krwi stwor zono b ar dzo korzystne środowi sko dl a j e go
rozwoju. Natomiast gdy zarodek konia rasy pełnej krwi
angielskiej umieszczono rv macicy klaczy pony nara-
zono go na niedożywienie i wycieńczenie. U wszyst-
kich uzyskanych w ten sposób źrebiątprzeprowadzo-
no porównawczę pomiary ciała i obserwacje rozwoju.

W wyniku tych badań okazŃo się, ze wzrost i masa
ciaŁa źrebiąt były lustrzanym odbiciem masy i po-
wierzchni łożyska klaczy, Najwyższy wzrost i masę
ctała mtały źrebięta, gdy zarodek i matka biorczyni
były rasy pełnej krwi angielskiej. Natomiast źrebięta
Iasy pony urodzone przezklaczę rasy pełnej krwi an-
giel ski ej po si adały p onadpr ze ciętny wzro s t i dużą ży -
wotność. Zrebtęrasy pełnej krwi angielskiej urodzone
pr zęz maŁąklacz p ony było natomi ast źle doro zwinię -
te, miało nieprawidłową budowę nóg oraz charaktę-
ryzowńo się ogólnymi symptomami wycieńczenia. Po
trzech miesiącach życia stwierdzono u niego pewną
poprawę, zwłaszcza w budowie kończyn,jednak jego
wzrost był nadal mniejszy od przeciętnego dla żrebiąt
tej rasy. Natomiast żrebtę pony urodzone przezklacz
pełnej krwi angielskiej w 3 miesiącu życia zachowy-
wało nadal dużążywotność, silną budowę i znaczną
pIzęwagę nad źrebiętami tej samej rasy urodzonymi
przęzklacze rasy pony.

W wieku około jednego roku największe było żre-
bię pełnej krwi urodzonę ptzęz klacz tej samej rasy.
Natomiast masa ciała źrebięciapełnej krwi urodzone-
go przęz klacz biorczyntę pony i źrebięcta pony uro-
dzonego przęz klacz biorczynię pełnej krwi były w
dużej mierze zbliżone,lęczniższe od zrebięcia pełnej
krwi urodzonego ptzęzklacztej samej rasy. Najmniej-
sze było żrebię pony urodz onę przęz klacz pony.

U pochodzącego z transplantacjt źrebtęcia rasy peł-
nej krwi angielskiej urodzonego przez zdrowąi o wy-
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sokiej mleczności maŁąklaczpony, wystąpiły w okre-
sie oseskowym wady postawy kohczyn, spowodowa-
ne prawdopodobnie szybkimi przyrostami masy ciała
i nadmiernym obciążeniem słabych kończyn (I,2).

podsumowanie

Na podstawie zebranych informacji rozwój koni
można ogólnie podzielió na 3 okresy: płodowy, ose-
skowy i dojrzewania. Matczyny wpływ klaczy (ma-
ternal effect) jest największy w okresie płodowym.
Istnieje niemal liniowa zależnośc pomiędzy masąpło-
du a powierzchniąłożyska, co oznacza, że im większa
jest powierzchnia łożyska, tym większa będzie masa
płodu i noworodka. Nieco mniejsza zależnośc wystę-
puje pomiędzy masą ciała matki a masą płodu, nie-
mniej jednak i w tym przypadku zaznacza się tenden-
cja,że tmcięższa i większa będzie klacz, tym większe
będzie urodzone pIzez ntąźrebię. W okresie osesko-
wyffi , wyraźnte zaznaczająsię dziedziczne uwarunko-
wania intensywności wzrostu źrebiąt. Szybciej rosną
te żrebięta, które urodziły się małe, a zwiększone ży-
wienie żrebiątw Ęmokresie powiększa przyrosĘ masy
ciała, natomiast nie przyspiesza ich tempa wzrostu. W
wieku dojrzewania, po odłączeniu źrebtąt od matek,
następuj e dalsza rekompens ata rozw ojuuwarunkowa-
na c e chami genetyczny mi źr ebtąt. Je dnak p omimo in-
tensywniejszego wzrostu tych źrebiąt, które urodzlły
się małe, nie są one w stanie nadrobić strat rozwojo-
v,,rych z okresu płodowego . Zaś te konie, które miaĘ
dogodne warunki odzywiania i rozwoju w okresie pło-
dowym, będąw wieku dojrzaĘmwyższe i będąmiaĘ
dŁaższe kości długie kończyn.

Wyniki tych badań wskazują równiez, że istnieje
bardzo mała szansa dochowania się wybitnego potom-
stwa od starych klaczy,nawet jeżeli sąto klaczęzasŁa-
zone dla hodowli. Klaczę te możnajednak wykorzy-
stać jako dawczynie zarodków. Na biorczynie winny
zaś by c dobrane takte klaczę, które zapewnią optymal-
ny rozwój źrebtąt w okresie płodowym.
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