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INTRODUCERE

Variabilitatea exprimă proprietatea

organismelor vii de a-şi modifica

însuşirile morfologice şi fiziologice sub influenţa unor factori ereditari şi a
mediului în care trăiesc.
Variabilitatea genetică este considerată factorul esenţial în capacitatea de
adaptare a populaţiilor, de aceea caracterizarea variabilităţii genetice este foarte
importantă în cazul populaţiilor.
în ceea ce privesc cabalinele, principalul obiectiv al creşterii acestora
este acela de a îmbunătăţi continuu performanţele cailor în funcţie de
specializarea raselor din care provin. îmbunătăţirea performanţelor (viteză,
sărituri, tracţiune, etc.) necesită şi o ameliorare a celorlalte caractere care duc la
realizarea acestor performanţe, în special a celor legate de conformaţia
corporală.
Cunoscând importanţa care se acordă raselor Pur Sânge Arab şi Shagya
Arab pe plan internaţional şi ştiind că rasa Pur Sânge Arab a stat la baza formării
sau a fost folosită la ameliorarea multora din rasele actuale de cabaline am
considerat necesar un studiu referitor la evoluţia în timp a variabilităţii genetice
la calul Arab din ţara noastră.
Scopul principal al acestei lucrări a fost acela de a obţine noi informaţii în
ceea ce priveşte variabilitatea genetică a conformaţiei calului Arab în general şi
în special a rasei actuale de Pur Sânge Arab din România.
Pe plan secundar, dar la fel de important a fost scopul de a observa dacă a
au existat diferenţe mari de conformaţie între grupe de cai Arabi născuţi în
perioade şi locuri diferite.

Având în vedere obiectivul urmărit şi cunoscându-se faptul că România
a fost un important centru de creştere a calului Arab în Europa, a fost necesară
şi importantă prezentarea în Capitolul 1 a evoluţiei pe teritoriul actual al ţării
noastre a calului Arab în decursul timpului.
S-a considerat necesară o scură prezentare a conceptelor generale privind
variabilitatea în general şi variabilitatea genetică în special în Capitolul 2,
precum şi trecerea în revistă a posibilităţilor de studiere a variabilităţii în
Capitolul 3, pentru o bună interpretare a rezultatelor obţinute în urma studiului
realizat.
întrucât, direcţiile de creştere la cabaline sunt foarte diferite s-a considerat
foarte important şi necesar prezentarea în Capitolul 4 a caracterelor care fac
obiectul ameliorării la cabaline.
Pentru a se ajunge la concluzii corecte a fost necesar să se facă o
prezentare în Capitolul 5 a realizărilor şi cercetărilor privind studiul variabilităţii
genetice a unor caractere la cabaline pe plan mondial, dar mai ales pe teritorul
ţării noastre în decursul timpului.
Materialul studiat, în cele două experimente precum şi metodele de lucru
folosite sunt prezentate în Capitolul 6.
Rezultatele obţinute în Experimentul 1 au urmărit situaţia actuală a
variabilităţii genetice a principalelor dimensiuni corporale la 140 de indivizi
născuţi la herghelia Mangalia sunt prezentate în Capitolul 7.
In Capitolul 8 sunt prezentate rezultatele obţinute Experimentul 2, care a
vizat evoluţia în timp a variabilităţii genetice a taliei la diverse grupe de iepe
născute în perioade şi herghelii diferite.
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