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HAILENDŲ VEISLĖ

Veislės apibūdinimas
Highland (Aukštumų galvijai) – tai sena, gauruota škotų galvijų veislė
su ilgais, nukreiptais į šoną ir aukštyn ragais. Ypač sudėtingos gyvenimo
sąlygos skatino natūralią atranką ir leido išlikti tik stipriausioms ir
labiausiai prisitaikiusioms galvijų veislėms. Iš pradžių buvo dvi skirtingos
rūšys: šiek tiek mažesni ir dažniausiai juodi Kyole veislės galvijai, kilę iš
salų, esančių vakarinėje Škotijos pakrantėje; antroji rūšis – tai didesni,
rusvos spalvos gyvuliai, kilę iš atokių aukštumų šiaurės ir šiaurės vakarų
Škotijoje. Šiandien iš šių dviejų atmainų kilusi veislė yra vadinama
Hailendų veisle. Hailendai puikiai prisitaiko prie okeaninio kraštovaizdžio
ir uolėtų gimtosios salos aukštumų. Šiai veislei tinka net skurdžios
ganyklos, nuniokotos savaitėmis trunkančių jūros audrų. Hailendai
gali saugiai ganytis tiek pelkėtose vietovėse, tiek kalvotose teritorijose,
perbristi upes ir netgi apsiveršiuoti sniege. Dabartiniai aukštumų
galvijai pasižymi plačia spalvų įvairove. Ši veislė per paskutinius 200
metų nekito. Įrašymas į kilmės knygą pradėtas 1885 m. Žinoma kaip
ištvermingų, ilgaamžių, vėlai bręstančių, gerai prisitaikiusių prie uolėtų
Škotijos aukštumų, nereiklių galvijų, ėdančių augalus, kurių atsisako kiti
galvijai, veislė.

Savybės ir eksterjeras
Galvijai smulkūs, trumpa plačia trikampe galva, trumpomis kojomis.
Dominuojančios spalvos: žala, geltona ir juoda, retai pasitaiko žalmargių,
pilkai rudų ir baltų. Papilvėje arba šonuose pasitaiko įvairaus dydžio
dėmių. Ganydamiesi jie gali naršyti ir kasti, ieškodami pašaro. Jų mėsa
kiek liesesnė negu daugumos mėsinių galvijų, nes jų šilumą labiau saugo
stori gaurai negu poodiniai riebalai. Ji vertinama dėl mažo cholesterolio
kiekio. Dėl kailio veislė labai tinka šaltam šiauriniam klimatui, galima
laikyti ištisus metus lauke, jų tankus ilgas kailis saugo nuo vėjo ir lietaus.
Hailendai labai ramaus temperamento.

Gamybinės savybės:
• vėlyva branda, pirmą sykį veršiuojasi apie 40 mėn.
• labai ištvermingi ir ramūs
• ilgaamžiai
• lengvai veršiuojasi, geros motininės savybės
• ypatingai gerai tinka ištisus metus laikyti laukuose
• idealus bulių ir kastruotų buliukų skerdimo amžius, jei jie laikomi
ištisai pievose, yra tarp 30–36 mėn.
• tinka laikyti saugomose nenašiose teritorijose
Pagrindiniai rodikliai
Keteros aukštis, cm
Svoris, kg
Gimusių svoris, kg

Moteriškos lyties
Apie 128
570
22

Vyriškos lyties
Apie 138
25

