Latgales rikšotāju zirgu šķirne.

Šķirnes vispārējs apraksts.
Rikšotāju zirgus Latvijā visvairāk audzēja Latgalē. Vietējie zirgi ietvēra
sevī unikālas īpašības, tādas kā izturība, pieticība barības un turēšanas
apstākļu ziņā. Jaunzirgu vecumā tie jau daudz strādāja, bija paklausīgi un
labdabīgi.
Vēsturiski Latvijā rikšotājus audzēja vienīgi zemnieki, jo nekādas lielākas
valsts vai privātas zirgaudzētavas nebija. Zemnieku saimniecības Latgalē
bija sīkas, ievāktās lopbarības daudzumi samērā mazi, jo mazauglīgās
zemes te aizņem ievērojamas platības. Tādiem apstākļiem bija piemērots
viegla tipa zirgs. Rikšotāju izplatību Latgalē bez ekonomiskiem apstākļiem
veicināja arī tas, ka latgaliešiem patīk ātri braukt ar zirgu un tie interesējas
par zirgu rikšošanās sacensībām. Latgales zemnieku saimniecībās parasti
bija viens, retums divi zirgi, ar kuriem strādāja visus saimniecības un lauka
darbus, kā arī izveda kokmateriālus. Šādos apstākļos rikšotājs Latgalē
uzlaboja vietējo mazo zemnieku zirgu un šajā virzienā viegli izturēja
konkurenci ar citām Latvijā ievestām smagākām un masīvākām zirgu
šķirnēm.

Šķirnes fenotipiskās īpašības.
Latgales rikšotāju šķirnes zirgi ir izskatīgi, ar harmonisku uzbūvi, sausu,
stipru konstitūciju, spēcīgu muskulatūru. Šķirnei raksturīgā apmatojuma
krāsa: bēra, sirma, dūkana, ruda, melna, ar pazīmēm; galva proporcionāla,
ar labi izteiktiem ganašiem, izteiksmīgām acīm, mēreni kustīgām ausīm,
plānām un plašām nāsīm; Kakls vidēja garuma un platumas, skausts plats,
labi izteikts, muskuļots. Mugura taisna, vidēji gara, jostasvieta plata, labi
muskuļota, viegli izliekta vai taisna, krusti gari, plati, vidēji slīpi un labi
muskuļoti. Krūtis platas, dziļas, labi muskuļotas, lāpstiņa labi muskuļota,
gara, plata, slīpa, plecs vidēji garš, labi muskuļots. Priekškājas sausas, labi
attīstītas karpālās locītavas, normāli izveidoti vēzīši, pakaļkājām pareizi
veidota, sausa lecamā locītava, normāli attīstīti vēzīši, spēcīgi muskuļota
apakšciska, nagi pareizi veidoti, ar taisnu pirkstu asi, diezgan plati.
Darbaspējas. Latgales rikšotāju audzēšanas programmas ietvaros zirgu
darbaspējas pārbauda 1600 m distancē. Minimālās ātruma prasības 1600 m
distancē ir 2.50,00 2-3 gadu vecumā un 2.41,00 vecākiem zirgiem. Nav
paredzēts izmantot vaislā nelīdzsvarotus, bailīgus un agresīvus dzīvniekus,
saglabājot šķirnei raksturīgo temperamenta līdzsvarotību un labdabīgumu.
Latgales rikšotāju pielietojums: rikšošanas, pajūgu braukšanas un citos
sacensību veidos, tūrismā, darbam aizjūgā, vieglos lauksaimniecības
darbos. Zirga labdabīgums un nosvērtība ļauj to izmantošanu sportā
bērniem un jauniešiem.

