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Treniranje konj in učenje jahanja

1 PREDGOVOR
Pomoč konj pri kmečkih opravilih in pri vojskovanju uporabljamo že od nekdaj. Pa je res
tako? Domače konje so za delo v Babilonu uporabljali okoli 2000 let pred našim štetjem, v
Egiptu pa približno 300 let pozneje. Živali je tja pripeljal Hyksos iz severozahodne Sirije. Ti
egipčanski in sirski konji so bili predhodniki današnjih arabskih konj. Druga skupina konj je
bila udomačena v Evropi. So težji in počasnejši, vendar znatno močnejši od arabskih konj. So
predniki sedanjih delovnih konj, ki so jih dolga leta uporabljali za najtežja dela v kmetijstvu,
gozdarstvu in drugod. Nekateri menijo, da sestavljajo mali konji z britanskega otočja tretjo
skupino konj in naj bi bili predhodniki različnih pasem sedanjih ponijev. Sicer pa obstaja
nekaj teorij o nastanku sodobnih pasem konj. Verjetno imamo vsi svoje mnenje, kako je
nastal konj in kaj ga je skozi zgodovino izoblikovalo.
Pred vami je učbenik, ki vam bo v pomoč pri predmetu Treniranje konj in učenje jahanja. V
njem boste spoznali veliko stvari, ki jih še niste vedeli in obnovili določena znanja, ki so vam
dobro poznana. Učbenik vam bo poleg pasem, psihologije, prehrane, razmnoževanja konj ter
osnovnih načel učenja jahanja skušal predstaviti tudi osnove trženja konjerejskega obrata in
osnove računovodstva.
Sama sem se s konji začela ukvarjati v mladosti. Od tistega dne, ko sem se prvič usedla na
konja, me je njegova pojava popolnoma prevzela. Kako mogočno bitje je to, v sebi pa vseeno
skriva nežno in čisto dušo. Tekom let sem konje spoznavala vse bolj in bolj in še danes me
presenetijo s svojo zvedavostjo, ljubeznijo in poštenostjo.
V upanju, da jih boste prepoznali take tudi vi in z njimi uživali v naravi ali na tekmovanjih,
vam ponudim v razmislek naslednjo misel Thomasa Edisona:
I haven't failed, I've found 10.000 ways that don't work.
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2 EVOLUCIJA KONJA
Cilj in vsebina poglavja:
Ste se morda kdaj vprašali, ali je bil konj vedno enak? Glede na različne pasme, ki jih
poznate, bii bilo nemogoče, da se konj skozi zgodovino ne bi spreminjal. V tem poglavju
boste spoznali, kako se je konj razvijal skozi zgodovino.
Konj se je začel razvijati v eocenu pred 50 milijoni let v severni Ameriki in Evropi. Velik je
bil kot lisica.. Na zadnjih nogah je imel tri, na sprednjih pa štiri prste s kopiti, kot jih ima
danes tapir. V nevarnosti se je skril v goščavo in je bil sposoben dobro skakati. Njegov razvoj
se je nadaljeval v Parahippusa, ki se je razvil iz Eohipussa. Mali in ostri zobje
zo
so se
spremenili v močne, prizmi podobne zobe, ki so se pri paši obrabljali, vendar so sproti rasli.
Noge so postajale daljše, število prstov se je manjšalo. V nevarnosti so se na odprti, s travo
prekriti pokrajini živali reševale z begom. Od 7 milijonov do 3 milijonov nazaj je nastal
današnjemu konju zelo podoben Pliohippus. Na nogah je imel samo še en prst s kopitom. To
jee bil prednik rodu Equus. Pred milijonom let je nastal rod Equus, ki ima poleg konjev
konje tudi
osle in zebre (Trapečar, 1999).
1999) Na zelo hiter
iter tek se je konj specializiral šele pred 500.000 leti.
Po delitvi kontinentov so ameriški predniki konja izumrli. O novejšem razvoju konja se
mnenja zelo razhajajo. Na koncu zadnje ledene dobe naj bi nastali trije osnovni tipi prvotnih
konjev (Equus caballus):
): gozdni konj (E.
( c. sylvaticus),
), azijski divji konj (E.
( c. przewalskii) in
tarpan (E. c. gmelini Antonius). Tarpan je v poznih 1800. letih izumrl, vendar so ga ponovno
genetsko oživili. V Nemčiji so selekcionirali več ponijev in kobile parili z žrebci
žreb azijskega
divjega konja. S tem so oživili karakteristike prvotnega tarpana. Azijski divji konj je zadnji
izmed divjih konj. Vse ostale konje so udomačili ali pa so to udomačeni konji, ki so podivjali.
Azijski divji konj je zelo podoben domačemu konju, vendar
vendar je malo manjši, bolj robusten, s
pokončno grivo in nizko nasajenim repom. Pred 6.000 do 5.000 leti, v času prvih udomačitev
konjev, so nastali iz treh prvotnih tipov konj naslednji štirje arhetipi: poni 1, poni 2, konj 3 in
konj 4.
•(keltski
(keltski poni) je nastal v severozahodni Evropi. Bil je manjši (120 cm), čokat, trdoživ,
skromen in neobčutljiv na mraz, vlago in veter. Iz njega izvirajo nekatere današnje
Arhetip poni pasme, kot sta exmoor poni, islandski poni ipd.
1

•je
je nastal v severni Evropi in Aziji. Bil je nekoliko višji (140 cm), prav tako navajen na mraz,
pomanjkanje krme, snežne razmere, sneg in led. Po izgledu je podoben przewalskemu
Arhetip poni konju. Iz njega izvirajo nekatere pasme velikih ponijev, kot so fjordski poni, highlandski
poni ipd.
2

•je
je puščavski in stepski konj centralne Azije ter srednje in zahodne Evrope. Je tršat, velik
(143 cm), navajen na vročino in sušo, domnevno ima tarpanove in przewalske gene. Iz
Arhetip konj njega izvirajo današnje pasme konj turkmenski, ahaltekinski, berberski in iberski konj,
različne pasme kasačev in celo nekatere pasme težkih konj.
3

•(protoarabec)
(protoarabec) je puščavski konj zahodne Azije. Je majhen (120 cm) in navajen na vročino
in sušo. Po izgledu je močno podoben tarpanu. Iz njega izvirata današnji kaspijski in
Arhetip konj arabski konj.
4
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Slika 1: Prikaz filogenetskega razvoja konj
Vir: Trapečar, 1999, 10

POVZETEK:
Konj se je začel razvijati pred 50 milijoni let. Tekom evolucije se je zelo spremenil. Iz
gozdne živali velikosti lisice se je razvil v veliko stepsko žival. Konec ledene dobe so se iz
treh osnovnih tipov konj (gozdnega konja, azijskega divjega konja in tarpana) razvili
štirje arhetipi, arhetip poni 1, arhetip poni 2, arhetip konj 3 in arhetip konj 4. Iz teh
štirih arhetipov so nato nastali vse današnje pasme konj.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kakšen je bil prvi znani prednik konja?
Kdaj se je izoblikoval sodobni konj?
Katere arhetipe konj poznaš in katere pasme izhajajo iz njih?
Razmisli, kaj bi lahko spodbudilo konja, da se je iz gozda preselil na odprto.
Kako misliš, da so nastali ameriški mustangi? Preveri preko spleta.
Na spletu poišči čim več podatkov o oživitvi tarpana.
Ali veš koliko parov kromosomov ima domači konj in koliko azijski divji konj? Ugotovi
s pomočjo spleta.
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RAZVOJ KONJENIŠTVA V SLOVENIJI

Cilj in vsebina poglavja:
Tako kot drugje po svetu so imeli naši konjerejci različna težavna obdobja, ko so se trudili
ohraniti konjerejo na zeleni veji. Vendar so se največje težave pojavile z razvojem
motoriziranega kmetijstva, ko so stroji začeli nadomeščati konje. Kako so se slovenski
konjerejci spopadali s temi težavami in ali jim je uspelo, boste izvedeli v tem poglavju.
Pospešen razvoj našega kmetijstva se je začel nekako po letu 1957 in takrat so se pričele tudi
težave konjerejcev. Vpeljava traktorjev, tovornih vozil in drugih delovnih strojev z veliko
zmogljivostjo je potisnila vstran vse prejšnje načine obdelovanja kmetijskih zemljišč. Konja,
ki je bil vsa ta leta delovna sila, so zamenjali delovni stroji. Konjerejci so poiskali začasno in
delno rešitev v izvozu klavnih konj na tuji trg. Z možnostjo prodaje konjskega mesa so se
začeli kmetje usmerjati v rejo predvsem klavnih žrebet, zato se je spremenila pasemska
sestava črede v korist hladnokrvnih konj, reja ostalih tipov konj pa je bila še bolj zanemarjena.
Ker je bila ta reja nenačrtna in nenadzorovana, je prinesla vrsto nezaželenih posledic, kot sta
naraščanje deleža hladnokrvnih kobil in kastratov ter zmanjšanje deleža žrebet in mladih konj
(Zupanc, 2000).
Številne razprave, ki so vsa tista leta opozarjale na pomembno vlogo konjereje v gospodarstvu
ter na nujnost načrtovanja in vlaganja v konjereji, so naletele na splošno nerazumevanje in
neodobravanje. Leta 1959 sta bili tako ukinjeni žrebčarna in rodovniška služba, s čimer je bilo
onemogočeno nadaljnje strokovno delo. Po večletnih prizadevanjih pozneje obnovljene
rodovniške službe je bilo šele leta 1964 ustanovljeno novo žrebetišče. Tudi kobilarna v Lipici
se je v tem času komaj obdržala. Posledice tega so se v slovenski konjereji izražale kot
postopno zmanjševanja števila konj vseh kategorij zaradi vse širše uporabe mehanizacije,
nazadovanje kakovosti konj zaradi zmanjševanja števila konjerejskih ustanov in neustreznega
strokovnega dela, sprememba pasemskega sestava v korist hladnokrvnih konj zaradi izvoza
konjskega mesa ter poslabšanje starostne sestave in kakovosti črede konj zaradi prodaje
klavnih žrebet in mladih konj.
Ponovnega oživljanja konjereje so se načrtno lotili šele leta 1980, ko so predvsem izkušnje
preteklih let pokazale, da je konj našemu gospodarstvu vendarle potreben. Na podlagi tega so
izdelali Program razvoja konjereje v Sloveniji do leta 1990. Program je predvidel delno
spremembo v pasemski sestavi in sestavi črede konj ter postopno umiritev zmanjševanja in
neustreznega gibanja števila konj, kar naj bi zagotovilo primerno podlago za nadaljnji razvoj
konjereje ter zadostitev vseh potreb gospodarstva in družbe. Da bi pokrili potrebe kmetijske
proizvodnje hribovitih območij in zadostili potrebam takratne vojske, so se odločili za
oblikovanje nove reje konj haflinške pasme. Ker pa sta v času vedno višje življenjske ravni
nove razsežnosti dobivala tudi konjeniški šport in rekreacija, je bilo treba večjo pozornost
nameniti tudi športnemu tipu konja. Tako je program predvideval povečanje števila konj
lipicanske pasme, utrditev reje kasača in uvajanje reje športnih konj hanoveranske pasme. Po
letu 1990 se je položaj slovenske konjereje ponovno poslabšal, saj je konjereja zaradi prenove
slovenskega kmetijstva, ob prehajanju v tržno gospodarstvo in vključevanje v sodobne
evropske tokove, spet pristala na zadnjem mestu.

7

Treniranje konj in učenje jahanja

POVZETEK:
Po letu 1957 so se težave konjerejcev pričele z razvojem kmetijstva. Vpeljava traktorjev
je potisnila vstran vse prejšnje načine obdelovanja kmetijskih zemljišč. Konjerejci so
takrat poiskali začasno rešitev v izvozu klavnih konja na tuji trg, zato se je drastično
spremenila pasemska sestava črede v korist hladnokrvnih konj. Ker je bila ta reja
nenačrtna in nenadzorovana, se je povečal delež hladnokrvnih kobil in kastratov ter
zmanjšal delež žrebet in mladih konj. Leta 1959 so ukinili žrebčarno in rodovniško
službo, kar je še poslabšalo položaj konjereje v Sloveniji. Novo žrebetišče je bilo
ustanovljeno šele leta 1964. Posledice vsega tega so bile zmanjšanje kakovosti konj,
sprememba pasemskega sestava konj ter ne nazadnje zmanjšanje števila konj.
Načrtnega oživljanja konjereje so se lotili šele leta 1980, ko je praksa pokazala, da je
konj našemu gospodarstvu le pomemben.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.

Kdaj so se začele težave konjerejcev? Kako so se temu izognili kmetje?
Kaj je povzročilo skorajšnji propad Kobilarne Lipica?
Zakaj in kdaj ter na kakšen način so se lotili ponovnega oživljanja konjeništva v
Sloveniji?
Primerjaj uporabo konj nekdaj in danes. Kaj opaziš?
Misliš, da bi se lahko ponovili dogodki iz leta 1959? Zakaj?
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4

POMEN KONJEREJE

Cilj in vsebina poglavja:
Konj ima v življenju človeka velik pomen. Si predstavljate delo v gozdu v hribovitih delih?
Ali morda vojskovanje v srednjem veku? Nekdaj je bil konj tudi pomembno prevozno
sredstvo. Vsi smo že slišali za Pony Express, ameriško poštno službo, ki je prevažala pošto s
kočijami z zahodne na vzhodno obalo in nazaj. V tem poglavju si bomo ogledali, kako so
konje uporabljali v preteklosti.
4.1 KONJI V KMETIJSTVU IN GOZDARSTVU
Intenzivna kmetijska pridelava na velikih površinah in najtežja kmetijska opravila zahtevajo
izključno uporabo kmetijskih strojev. Toda marsikje v hribovitih področjih in pri kmetovanju
v težjih obdelovalnih razmerah je konj še vedno nenadomestljiv. Z uvajanjem ekološkega
kmetovanja pa bo konj kot delovna sila in alternativna živinorejska panoga najverjetneje
pridobil pomen tudi na nižinskih kmetijah. Tudi v gozdarstvu so konje zamenjali stroji. Toda
v gozdnem gospodarstvu, zlasti v zasebnih gozdovih, so za spravilo in prevoz lesa ves čas še
uporabljali konjsko vprego. Na strmem terenu, na neurejenih in neutrjenih poteh z mnogimi
vsakovrstnimi ovirami ter pri spravilu manjših količin lesa je namreč konj še vedno
nenadomestljiva delovna sila. Konje še vedno uporabljajo tudi za oskrbo odročnih krajev, na
primer planinskih postojank, ki so težko dostopne ali pa je njihova oskrba s helikopterji
prevelik strošek. Kmetijstvo in gozdarstvo potrebujeta danes konja predvsem kot dopolnilo, v
hribovitih območjih pa izjemoma tudi kot nadomestilo za stroj.
4.2 KONJI V VOJAŠKE NAMENE
Že pred časom srednjega veka je bil konj osnovno sredstvo za vojskovanje. Začelo se je že v
antičnem času. Vsi poznamo legende o Pegazu, letečem konju, in slavnem Bukefalosu, črnem
žrebcu Aleksandra Velikega. Način vojskovanja s konji se je nato močno uveljavil v času
Rimskega imperija ter nato v srednjem veku. Med drugo svetovno vojno so vse države,
neodvisno od stopnje mehanizacije in motorizacije, uporabljale kopitarje kot prevozno
sredstvo. Zupanc (2000) navaja, da je bila uporaba konj nepogrešljiva zlasti v hribovitih
območjih, saj je bilo mogoče le z njimi tovoriti vojaško in ostalo opremo po težko prehodnem
gozdnem in visokogorskem svetu, ki je glavno zatočišče in izhodišče za gverilski način
vojskovanja. Večstranska uporaba konj v vojaške namene zahteva različne kategorije konj:
1. tovorni konji so primerni za prevoz težkega tovora na položaje, ki so za motorizacijo
nedostopni;
2. vlečni konji so dopolnilo motoriziranemu transportu ter
3. jahalni konji so namenjeni patruljam, izvidnicam, zvezam, intervencijam…
4.3 KONJI V ŠPORTU IN REKREACIJI
Konji so bili namenjeni športu in rekreaciji že v antičnem času. Čeprav je bil v preteklosti
konjeniški šport dostopen le privilegiranemu, bogatejšemu sloju ljudi, je postal danes, z
dejavnostjo številnih konjeniških klubov, dosegljiv tudi širšemu krogu ljudi. V konjeniškem
športu poznamo naslednje tekmovalne discipline: galopske in kasaške dirke, preskakovanje
ovir, dresurno, terensko, daljinsko in lovno jahanje ter tekmovanja vpreg. Poleg konjeniških
tekmovanj, na katerih preverjajo športne dosežke konj in jahačev, poznamo tudi različne
konjeniške igre, kot so polo, sanjska alka, karusel in rodeo, ki so namenjene zabavi in
rekreaciji. Konjeniški klubi izvajajo jahalne tečaje za ljubitelje rekreacijskega jahanja. Konji
so primerni za vožnjo s kočijami in sanmi, v turističnih centrih in na turističnih kmetijah.
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Sestavni del naše turistične ponudbe so postale tudi različne kmečke prireditve, kot so
štehvanje in štefanovo, ki z obujanjem starih šeg in običajev ohranjajo kulturno dediščino
slovenskega podeželja in kažejo na tradicionalno navezanost našega kmeta na konja. V
zadnjem času postaja konj pomemben tudi v zdravstvene namene, in sicer pri hipoterapiji, ki
pripomore k ustreznemu in učinkovitemu okrevanju ali rehabilitaciji pacienta pri različnih
telesnih okvarah in poškodbah.
POVZETEK:
Intenzivna kmetijska pridelava zahteva na velikih površinah zahteva uporabo
kmetijskih strojev. Toda marsikje v hribovitih področjih in pri kmetovanju v težjih
obdelovalnih razmerah je konj še vedno nenadomestljiv. Enako se konj vedno bolj
uporablja tudi v gozdarstvu. V vojaške namene so konje uporabljali od njegove
udomačitve. Nekateri so bili vlečni konji, ki so prevažali bojno opremo, nekatere pa so
uporabljali v konjenicah. Že od časov starih Egipčanov so bili konji nepogrešljivi na
bojnih poljih. v času druge svetovne vojne so kljub uporabi motorizacije in
mehanizacije uporabljali konje kot prevozno sredstvo, predvsem v gorskem svetu.
Seveda pa konj niso uporabljali le za delo, temveč tudi za zabavo. Konj za šport in
rekreacijo je bil namenjen višjemu sloju prebivalstva že v času antike. Danes se je z
dejavnostjo konjeniških klubov jahanje konj približalo vsem slojem prebivalstva.
Zadnje čase se konj vse bolj uporablja tudi v terapevtske namene in pripomore k
učinkovitejšemu in hitrejšemu okrevanju pacienta.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.

V katere namene uporabljamo konje danes?
Za kaj so konje uporabljali v preteklosti?
Primerjaj način uporabe konj v starem veku, srednjem veku in danes.
Presodi, ali je bila uporaba konj v vojaške namene v srednjem veku enaka današnji.
S pomočjo spleta se seznani z različnimi načini uporabe konj v posameznih obdobjih
človeške zgodovine.
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5 PASME KONJ
Cilj in vsebina poglavja:
V tem poglavju si bomo ogledali osnovne biološke značilnosti konja ter različne pasme.
Spoznali bomo tudi, kako se posamezne pasme razlikujejo med seboj. Predvsem bomo
govorili o začetniku vseh pasem. Morda veš, katera pasma je to?
Po Trapečarju (1999) konja uvrščamo v skupino sesalcev, v družino kopitarjev, v red
lihoprstih kopitarjev, med štirinožce in rastlinojede živali.
Biološke lastnosti konja:

je socialna žival, ki
nenehno potrebuje
družbo

če konj ne more pobegniti
pred nevarnostjo, se bo
branil tako, da bo poskusil
brcati z zadnjimi nogami

v preteklosti se je branil z
begom, zato je zelo plaha
žival, na kar moramo biti
pozorni že pri samem
pristopu k živali

oslabele in bolne živali so
praviloma hitro zaostale
za čredo, tako so konji le
redko prišli v stik z
obolelimi živalmi in imajo
posledično relativno slabo
razvit imunski sistem

potrebuje veliko svetlobe,
veter, vročino in mraz pa
sorazmerno dobro
prenaša, kar upoštevamo
pri gradnji hlevov

sorazmerno dobro
izkorišča krmo slabše
biološke kakovosti, zelo
pa je občutljiv za
higiensko oporečno krmo

zaradi obilice hrane, ki jo
je imel v preteklosti na
voljo, ima relativno slabo
razvit prebavni trakt in ga
je potrebno krmiti večkrat
dnevno

sorazmerno dobro
izkorišča krmo slabše
biološke kakovosti, zelo
pa je občutljiv za
higiensko oporečno krmo

sorazmerno dobro
izkorišča krmo slabše
biološke kakovosti, zelo
pa je občutljiv za
higiensko oporečno krmo

konji vzpostavijo močno
hierarhijo v čredi

ima odlično razvit mišično
- skeletalni sistem, dihala
in krvožilje, ker je rojen
tekač in stalno potrebuje
veliko gibanja

Razlikujemo dve glavni vrsti konj: toplokrvne, ki jih danes uporabljamo predvsem za šport,
ter hladnokrvne, ki se uporabljajo za delo.
Zdaj razlikujemo štiri osnovne skupine konj:
− polnokrvne konje,
− toplokrvne konje,
− hladnokrvne konje ter
− male konje in tako imenovane ponije
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Z imenom hladnokrvni konji označujemo težke delovne in vlečne konje. Med toplokrvne
konje uvrščamo tiste, ki so zaradi svoje telesne zgradbe primerni za šport. Večina teh ras ima
v svoji krvi večji ali manjši delež angleškega ali arabskega polnokrvnega konja. Ime
toplokrvni konj nima nobene povezave s telesno temperaturo, kvečjemu s temperamentom
živali. Med polnokrvne konje prištevamo angleške polnokrvnjake, arabske polnokrvnjake ter
angloarabce.
5.1 ARABSKI POLNOKRVNI KONJ (OX)
Je dobrodušen, privržen človeku, poslušen in inteligenten, z dobrim spominom in veliko
vzdržljivostjo, plemenite zunanjosti, dobre telesne zgradbe, živahnega temperamenta, izredno
razvitega sluha in orientacije ter tankih, a močnih kosti. Suha glava ima ravno ali celo
nekoliko konkavno profilno črto. Srednje dolg vrat je precej visoko nasajen, nekoliko povit,
zelo gibčen in pokrit z nežno grivo. Prsi so široke, obseg prsnega koša je velik, rebra so lepo
zaobljena in dobro razvita. Pleče je dolgo, mišičasto in položno, viher kratek in srednje visok,
hrbet prav tako. Križ je raven, dolg in zadaj lepo zaobljen ter nosi visoko nasajen rep. Kopita
so manjša in kratka, prilagojena za trde terene. Najpogostejši so stalni sivci, poleg njih so še
rjavci, vranci in lisjaki. Najpomembnejše linije so: KUHAYLAN, SIGLAVY, MUNIQI,
GHASAL in ILDERIM (Krumpak, 1994). Ime linije je povzeto po imenu kobile začetnice
družine arabskih konj, po slavni kobili ali po šejku, ki je imel velik vpliv na rejo te linije.

Slika 2: Arabski polnokrvni konj
Vir: Krumpak, 1994, 33

5.2 ANGLEŠKI POLNOKRVNI KONJ (XX)
Nastal je iz arabskih, berberskih, turških in perzijskih žrebcev, ki so oplajali kobile španskega
in berberskega izvora ter avtohtonih pasem iz kraljevih hlevov v Angilji. Prvi arabci so prišli
v Anglijo že v 12. stoletju, vendar so tam že pred uvozom teh žrebcev vzgajali keltskega
ponija galoweja. Tega so potem oplemenitili z arabskim konjem in nato so izbrali najboljše
domače kobile za kraljeve hleve. Te kobile so oplajali trije orientalski žrebci: BYERLY
TURC, DARLEY ARABIAN in GODOLPHIN ARABIAN. Nastale so tri linije, ki obstajajo
še danes: HEROD (po Byerly Turcu), ECLIPSE (po Darley Arabianu) in MATCHEM (po
Godolphin Arabianu). 60 % angleških polnokrvnih konj je rjavcev, 30 % je lisjakov, 9% je
vrancev in 1% je sivih konj (Krumpak, 1994).
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Slika 3: Angleški polnokrvni konj
Vir: Marko Rajkovič, 2010

5.3 ANGLOARABEC (X)
Je križanec med angleškimi žrebci in arabskimi kobilami. Z njegovo vzrejo so se začeli
ukvarjati leta 1846 v kobilarni Pampadur. Je konj plemenitega videza in živahnega
temperamenta, primeren za jahanje, šport in zabavo. Glavo ima suho, ravno in plemenito, vrat
je dolg, globina prsi je precejšnja, hrbet in križ sta srednje dolga. Sklepi so dobro izraženi,
kopita so trda. Prevladujejo predvsem sivci in lisjaki, nekoliko redkejši so vranci in rjavci. So
zelo lepi in harmonični konji, imajo dobre hode in odličen značaj. Mnogi mislijo, da so ti
konji preprosto križanci med obema pasmama, vendar ni tako. Ta pasma se že skoraj 150 let
vzgaja v čisti krvi (Krumpak, 1994).

Slika 4: Angloarabec
Vir: Krumpak, 1994, 34
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5.4 TRAKENEC
Prihaja iz kobilarne Trakehen, ustanovljene leta 1732 v vzhodni Prusiji, na meji z nekdanjo
ZSSR. Plemenili so arabski in angleški polnokrvni žrebci ter najboljši žrebci domače vzgoje.
Arabski konj je dal lepoto in naravno skladnost, angleški pa večji okvir. Cilj je bil narediti
srednje močnega konja z globokim prsnim košem, mirnega temperamenta, ki pa bi vendarle
ohranil temperament in plemenitost dobrega športnega konja (Krumpak, 1994).

Slika 5: Trakenec
Vir: Krumpak, 1994, 35
5.5 NIZOZEMSKI TOPLOKRVNI KONJ
Nastal je s pomočjo andaluzijskega, normandijskega in norfolškega konja. V 19. stoletju so
pasmo oplemenili še hackney, oldenburški, vzhodnofrizijski in anglo – normandijski konj.
Ima plemenito glavo, vrat je lepo spojen z glavo in dobro postavljen na rame. Pleče je dobro
položeno, viher izražen, hrbet kratek in močan, križ je mišičast. Imajo kratko piščal ter velike
sklepe (Krumpak, 1994).

Slika 6: Nizozemski toplokrvni konj
Vir: Krumpak, 1994, 38
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Slika 7: Nekaj pogostejših žigov pri naših konjih
Vir: Trapečar, 1999, 192
POVZETEK:
Konj je socialna žival, ki ustvari močno hierarhijo v čredi. Ima odlično razvit mišično
skeletalni sistem, dihala in krvožilje, vendar ima relativno slabo razvit prebavni trakt.
Dobro izkorišča krmo slabše biološke kakovosti, paziti moramo le na higiensko
oporečno krmo. Je zelo plaha žival in se brani z brcami z zadnjimi nogami, če ne more
pobegniti pred nevarnostjo. Potrebuje veliko svetlobe, veter, vročino in mraz pa
sorazmerno dobro prenaša. Ima relativno slabo razvit imunski sistem.
Danes razlikujemo štiri osnovne tipe konj: polnokrvne konje, toplokrvne konje,
hladnokrven konje in male konje ali tako imenovane ponije. Z imenom hladnokrvni
konji označujemo težke delovne konje, med toplokrvne pa uvrščamo tiste, ki so zaradi
svoje telesne zgradbe primerni za šport. Ime ni povezano s telesno temperaturo, temveč
s karakterjem konja. Med polnokrvne konje prištevamo angleške polnokrvnjake,
arabske polnokrvnjake ter angloarabce. Arabski polnokrvni konj je dobrodušen,
privržen človeku, poslušen in inteligenten, z dobrim spominom in veliko vzdržljivostjo,
plemenite zunanjosti, dobre telesne zgradbe, živahnega temperamenta, izredno
razvitega sluha in orientacije ter tankih, a močnih kosti. Ravno zaradi teh lastnosti so
ga uporabljali za križanje z ostalimi pasmami. Angleški polnokrvni konj je nastal iz
arabskih, berberskih, turških in perzijskih žrebcev, ki so oplajali kobile španskega in
berberskega izvora ter avtohtonih pasem iz kraljevih hlevov v Angliji. Angloarabec ni
preprosti križanec med agležem in arabcem, ampak je že skoraj 150 let samostojna
pasma. Za nastanek pasme so križali angleške žrebce in arabske kobile. Trakenec je
nastal v vzhodni Prusiji, kjer so plemenili arabski in angleški žrebci ter najboljši žrebci
domače vzgoje. Cilj je bil narediti srednje močnega konja z globokim prsnim košem,
mirnega temperamenta, ki pa bi vendarle ohranil temperament in plemenitost dobrega
športnega konja. Nizozemski toplokrvni konj je nastal s pomočjo andaluzijskega,
normandijskega in norfolškega konja.
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Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.

Kam uvrščamo konje?
Naštej biološke značilnosti konj.
Kateri glavni vrsti konj poznaš?
Presodi, ali goveji hlevi ustrezajo konjem.
Razmisli o posameznih reakcijah, ki si jih doživel ob konjih. Lahko te reakcije bolje
razumeš, če poznaš biološke značilnosti konj?
6. Ugotovi bistvene značilnosti konja.
7. Kakšne so značilnosti arabskega polnokrvnega konja?
8. Kako je nastal angleški polnokrvni konj?
9. Opiši značilnosti anglo-arabca.
10. Kako je nastal trakenec?
11. Kakšne so značilnosti nizozemskega toplokrvnega konja?
12. Primerjaj trakenca in nizozemskega toplokrvnega konja. Kakšne so podobnosti in
razlike med njima?
13. Presodi, ali bi lahko po opisu razločil toplokrvne pasme konj med sabo.
14. Poišči še več podatkov o pasmah konj na spletu! Koliko različnih pasem najdeš?

16

Treniranje konj in učenje jahanja

6 REJSKI PROGRAM
Cilj in vsebina poglavja:
Pred nekaj leti se je primerilo, da je rejec pripeljal kobilo na ocenjevanje. Kobila ni bila
priznana za plemensko kobilo. Na osnovi česa so se strokovnjaki – rejska komisija – odločili,
da je ne priznajo za plemensko kobilo? Bi lahko pojasnil njihovo in rejčevo gledanje na
ocenjevanje?
Rejski program je temeljni strokovni dokument, ki vsebuje vsa pravila za izvajanje reje
določene pasme konj ter vse njene zaželene najpomembnejše telesne lastnosti in proizvodne
sposobnosti. V rejskem programu je natančno opredeljen rejski cilj. Ta predstavlja osnovo za
merila, ki jih uporabljamo pri ocenjevanju plemenske vrednosti konj. Poleg tega vsebuje še
navodilo za izvajanje ustreznih načinov, metod in
in vrst selekcije, ki pa so natančneje
opredeljeni v Pravilniku o izvajanju selekcije v konjereji. Pravilnik je osnova za delo
Republiške strokovne službe (RSS) v konjereji.
Trenutno imamo v Sloveniji izoblikovane rejske programe za vse pasme konj, za katere
kate
poteka organizirano selekcijsko
selekcijsko delo pri RSS za konjerejo. To so lipicanska, slovenska
hladnokrvna, kasaška, slovenska toplokrvna, haflinška, noriška in posavska pasma.
pasma
Osnova za ocenjevanje plemenske vrednosti konja je rejski cilj pasme, v katerem so natančno
opredeljene vse zaželene lastnosti pasme. Pri ugotavljanju plemenske vrednosti kobile ali
žrebca uporabljamo ocenjevanje po prednikih ali rodovniško selekcijo, lastno oceno
plemenske kobile ali žrebca ter ocenjevanje po potomstvu ali progeno selekcijo.
selek
Lastno oceno konja oblikujejo naslednje pomembne splošne značilnosti:

eksterier ali zunanji videz,

temperament ali nrav: miren, živahen…,

karakter ali značaj,

konstitucija ali telesni ustroj,

zrelost,

kondicija ali trenutno stanje živali: plemenska, športna, delovna, razstavna…,

izkoriščanje krme,

plodnost,

proizvodnost ali delovna sposobnost

zdravje: dedne napake, bolezni…,
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Med navedenimi merili za izvajanje selekcije konj po svoji zahtevnosti ocenjevanja izrazito
izstopata dve lastnosti, to sta zunanji videz in delovna sposobnost konj.
Pri odraslih konjih se pri ocenjevanju zunanjosti ocenjujejo: pasemski tip in spolni
dimorfizem, glava, vrat, prednji del trupa, srednji del trupa, zadnji del trupa, prednji nogi,
zadnji nogi, pravilnost hodov ter izdatnost hodov in lahkotnost v gibanju. Pri žrebetih se
ocenjuje pasemski tip, glava in vrat, trup, noge ter izdatnosti in pravilnost hodov.
Najpogosteje se konje ocenjuje z lestvico ocen med 1 in 10, kjer pomeni:
1 do 5 – zelo slabo
6 – podpovprečno
7 – povprečno
8 – nadpovprečno
9 – odlično
10 – idealno.
6.1 LIPICANEC

Slika 8: Lipicanec
Vir: Lasten, 2010
Že v starem Rimu so jih uporabljali na dirkah z bojnimi vozovi, saj so bili najhitrejši in
najboljši v rimskem imperiju.
Kobilarno Lipica je za potrebe dunajskega dvora ustanovil nadvojvoda Karl I leta 1580. Na
tem območju je že od nekdaj živel kraški konj, prvotna slovenska pasma. Konj je bil
eleganten, nezahteven, s trdimi kopiti. Domače avtohtone kraške konje so križali s kobilami in
žrebci španskega in italijanskega porekla. Uporabljali so predvsem andaluzijske in neapeljske
konje, pretežno iz češke kobilarne Kladruby in kobilarne Lippe – Bueckenburg v Nemčiji.
Tako so leta 1580 prišli španski konji, naslednja leta pa konji iz Polesine v Italiji, ki so
španskim zelo podobni. Na nadaljnjo vzgojo lipicanca je v manjši meri vplival tudi arabski
konj.
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V razdobju od leta 1772 do 1790 so bile začrtane vse današnje linije lipicancev razen linij
Siglavy in Tulipan, ki sta nastali v 19. stoletju:
 Conversano, začetnik je istoimenski žrebec, ožrebljen leta 1767, italijanska linija;
 Maestoso, začetnik je istoimenski žrebec, ožrebljen leta 1773, kladrubska linija;
 Favory, plavkasti rjavec, ožrebljen leta 1779, kladrubska linija;
 Neapolitano, rjavec, ožrebljen leta 1790, italijanska linija;
 Pluto, sivec, ožrebljen leta 1765, danska linija;
 Siglavy, sivec, ožrebljen leta 1810, arabska linija;
 Tulipan, ožrebljen v hrvaški kobilarni, hrvaška linija.
Poleg navedenih je obstajala pri nas in na Madžarskem še linija Incitato, vzgojena iz
španskih, arabskih in lipicanskih konj.
V številnih kobilarnah lipicancev so osnovani tudi rodovi kobil, ki jih danes obstaja še
osemnajst. V Lipici je zastopanih petnajst rodov lipicanskih kobil, od tega trije kraški
(Sardinia, Spadiglia, Argentina), pet kladrubskih (Afrika, Almerina, Presciana,
Englenderia, Evropa), dva kopčanska rodova (po češki kobilarni Kopčany – Stornella in
Famosa), danski rod Deflorata in trije arabski rodovi (Gidrana, Djerbin – Dubovina,
Mercurio) ter arabski rod Theodorosta in Rebecca iz Bukovine.
Lipiška čreda je morala zaradi vojnih viher večkrat bežati. Leta 1796 se je umaknila na
Madžarsko (vrnila se je jeseni 1798), drugič leta 1805, ko se je umaknila v Džakovo ter nato v
Karad (vrnila se je leta 1807), tretjič pa leta 1809, ko je zbežala v Mezohegyes, kjer je ostala
šest let. Najhuje pa je bilo v drugi svetovni vojni, ko so jo po kapitulaciji Italije zasedli Nemci
in jo skupaj s konji iz Pibra, bivše jugoslovanske dvorne kobilarne Demir Kapije, kobilarne
arabcev Dušanovo pri Skopju in poljske kobilarne Janow Podlaski premestili v Hostau na
Češkoslovaškem. Po vojni so Lipico zasedli Američani, ki so dali ves arhiv in tudi del konj
Italiji, precej pa jih je šlo tudi v Piber. General Patton je zase osebno izbral šest najlepših
lipicancev. To je bil začetek ameriškega zanimanja za lipicanske konje. Tako je Lipica šele
leta 1947 dobila od prvotnih 179 samo enajst konj (kasneje še trinajst).
Lipicanec je srednje velik, močan in dolg konj. Glavo ima pogosto špansko, konveksno
(ovnovska nosna linija), vendar je vedno več konj z arabsko ravno linijo. Vrat je visoko
nasajen, srednje mišičast in lepo zavit. Viher ni izražen, ker ga skriva vrat. Prav zaradi vratu
in močnega mišičja je videti hrbet nekoliko mehak, čeprav v resnici ni. Spoj je srednje dolg,
vendar širok, močan in okrogel. Križ je raven in lepo zaobljen, rep pa je visoko nasajen. Prsni
koš je širok in dovolj globok. Pleče je precej dolgo, včasih strmo. Podlahtnica je kratka, kar
povzroča posebno lastnost lipicancev – visoki hod. Noge so koščene, sklepi so zelo dobro
razviti, kite močne in hodi izdatni, elegantni in visoki. Lipški lipicanec ima zaradi trdega
kraškega terena zelo dobra kopita, kar je tudi pasemska značilnost.
Najpogostejši so sivci in serci, kar je ob značilnem vratu z vihrom in visokimi hodi tretja
lastnost pasme. To so namreč stalni sivci, saj se žrebeta rodijo rjave, lisičje ali mišje barve in
nato postopoma pobelijo, tako da postane dlaka v starosti 6 do 10 let skoraj popolnoma bela.
Redkejši so vranci in rjavci, lisjakov ni.
V hodu, posebno v kasu, dviguje noge zelo visoko, zaradi česar je lipicanec znan kot zelo
dober kočijaški in jahalni, a ne tekaški konj. Ima zelo dober značaj in je primeren za dresuro
in visoko šolo nad zemljo, kar se je najbolje pokazalo v dvesto letih nastopanj v Španski
jahalni šoli. Poleg tega je dober kmečki konj in je v zadnjih nekaj desetletjih izrinil noniusa na
vzhodu in medžimurske konje na severu. To mu je uspelo zlasti zaradi svoje skromnosti,
vzdržljivost, lepote, visoke starosti, ki jo doseže in predvsem zaradi vsestranske uporabnosti.
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Rejski cilji:
Rejski cilj lipicanca je skladen, eleganten, plemenit, konj srednjega okvira, dobrohotnega
karakterja in živahnega temperamenta, pravilnih in izdatnih hodov v klasičnem tipu, ki je
primeren za izvajanje klasičnih dresurnih elementov in tudi za vse zvrsti konjeniškega
udejstvovanja.
Osnovne eksterierne značilnost lipicanca so:
Velikost:
žrebci 155-160 cm
kobile 150-158 cm
Barve:

Vranje siva, rjavo siva, vrana, temnejši odtenki rjave, čim manj belih
znakov – depigmentiranih mest.

Telesna zgradba:

Glava: srednje velika, plemenita, suha, zmerno konveksnega profila, oči
velike, živahnega pogleda, ušesa srednje velika, elegantna, nozdrvi
velike.
Vrat: srednje dolg, visoko nasajen, usločen in dobro omišičen.
Telo: dolgo, široko in globoko, srednjega okvira; viher zmerno izražen,
dobro formiran; hrbet srednje dolg, prožen, s krajšimi in dobro
omišičenimi ledji; križ širok, dolg, raven, dobro omišičen; pleče srednje
dolgo, dovolj položno.

Fundament:

Korekten, čvrst a suh, z dobro formiranimi sklepi, biclji srednje dolgi,
kopita srednje velika, pravilno oblikovana.

Gibanje:

Hodi so visoki, energični, enakomerni, lahkotni, zelo izdatni.

Posebne značilnosti: Pozna zrelost, dolgoživost,
vsestranska uporabnost.

dobro

6.2 LJUTOMERSKI KASAČ

Slika 9: Ljutomerski kasač
Vir: Krumpak, 1994, 82
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Na širšem območju Ljutomera je bila konjereja razvita že od nekdaj. O tem govori tudi
ljutomerski grb, ki je zanesljivo obstajal že v 15. stoletju. Toplokrvne konje so začeli načrtno
rediti v 18. stoletju. Številni viri navajajo, da je šlo za zelo hitre konje orientalskega izvora.
Oblasti so vzgojo konj podpirale, poleg tega pa je imel dirkalni konj predvsem pri
aristokraciji velik pomen. Začetnik reje dirkalnih konj je bil grof Rudolf Warren – Lippit. Od
tedaj naprej je bilo vse domena kmetov, ki so te konje do pred kratkim uporabljali tudi za
kmečka dela. In prav v tem je svetovna posebnost Prlekov in njihovih konj, saj je bil sicer
dirkalni šport povsod po svetu zapisan aristokraciji in bogati buržoaziji.
Že leta 1875 je bilo v Ljutomeru ustanovljeno dirkalno društvo. Tekmovali so z domačimi
kmečkimi konji toplokrvne pasme, predvsem z gidranom in anglo-arabcem. Konje so lahko
oplemenjevali le z v kobilarni vzrejeni polnokrvni žrebci. Že ob koncu prejšnjega stoletja
omenjajo ljutomerskega konja kot zelo kakovostnega konja, ki je tudi na dirkah v tujini
dosegal odlične rezultate. Leta 1884 so uvozili prvega norfolškega kasača Radautza in
orlovega kasača Krolika. Kasneje so navkljub posameznim poskusom z drugimi kasači
uporabljali le še ameriške kasače.
Nastal je s križanjem toplokrvnih kobil anglo-arabskega tipa in ameriških kasačev. Njihova
povprečna telesna masa je 500 kg in višina vihra 150 – 165 cm. Po barvi so največ rjavci,
manj je lisjakov in vrancev, sivci so redki. Glava je srednje velika in plemenita, vrat je daljši
in dobro omišičen, trup je dolg, širok in globok. Okončine so pravilno oblikovane, čvrste, a
suhe.
Rejski cilji:
Rejski cilj kasača je skladen kasaški konj skladne telesne gradnje, srednjega okvira,
dobrohotnega karakterja in živahnega temperamenta, pravilnih in izdatnih hodov, katerega
reja je usmerjena v zrejo vrhunskih tekmovalnih konj, primeren je tudi za ostale potrebe v
rekreativnih oblikah konjeništva.
Velikost:

žrebci 155-165 cm
kobile 150-165 cm

Barve:

Vse barve, čim manj belih znakov – depigmentiranih mest.

Telesna zgradba:

Glava: srednje velika, plemenita, suha.
Vrat: srednje dolg do dolg, dobro nasajen in dobro omišičen.
Telo: dolgo, široko in globoko, viher dobro formiran, hrbet srednje
dolg, prožen, s krajšimi, širokimi in dobro omišičenimi ledji, križ širok,
dolg, dobro omišičen, pleče dolgo.

Fundament:

Korekten, čvrst a suh, z dobro formiranimi sklepi; biclji srednje dolgi,
kopita srednje velika, pravilno oblikovana.

Gibanje:

Hodi, predvsem v kasu so energični, enakomerni, lahkotni, zelo izdatni.

Posebne značilnosti: Primeren za kasaški šport in ljubiteljsko udejstvovanje na področju
konjeništva.
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6.3 NORIČAN

Slika 10: Noričan
Vir: Krumpak, 1994, 83
Noriški konj ni potomec težkega divjega alpskega konja, temveč izvira iz težkih toplokrvnih
konj, ki so z rimskimi legijami prišle iz Tesalije v Grčijo. Drugačno okolje, podnebje ter reja
so naredili hladnokrvnega konja, ki ima še danes pogosto izbočeno glavo, izdatne hode in ki
je od vseh hladnokrvnih konj najbolj podoben toplokrvnim. Ime je dobil po rimski pokrajini
Noricium, po avstrijski pokrajini Pinzgau se imenuje tudi pincgavski, po Štajerski pa tudi
štajerski konj.
Že v 16. stoletju je bila v Stuhlfeldnu ustanovljena kobilarna za te konje. V 17. stoletju so ga
izboljševali z andaluzijskim konjem, kar je povzročilo pojav pegavcev in tigrovcev v reji.
Kasneje so ti konji doživeli le še nekaj križanj s kladrubskimi in lipicanskimi konji, ki so
najbolj prisotni v krvni liniji Elmar. Od leta 1675 obstaja rodovniška knjiga za kobile, od leta
1688 pa se vzgaja v čisti krvi.
Glavne linije noriškega konja so:
Vulkan, po žrebcu 13 Vulkan, ožrebljen leta 1867;
Bravo – Diamant, po žrebcu 367 Bravo, ožrebljen leta 1877;
Optimus – Nero, po žrebcu 126 Optimus, ožrebljen leta 1885;
Bravo – Samson, po žrebcu 39 Bravo, ožrebljen leta 1883.
Noriški konj je izrazito dolg in precej globok in ni tako zbit in skladen kot ostali hladnokrvni
konji. Glavo ima bolj konveksno, vrat pa ni tako kratek in debel kot pri ostalih hladnokrvnih
konjih. Viher je slabo izražen, hrbet je dolg in nekoliko mehak, spoj je daljši, križ je širok,
mišičast, raven in razcepljen. Noge so močne, stoja pravilna. Višina vihra je 160 – 165 cm.
Največ je rjavcev in lisjakov, manj je vrancev, precej pogosti so tudi vranji sivci in pegavci.
Rejski cilji:
Rejski cilj je skladen, zbit a plemenit hladnokrvni konj, večjega okvira, dobrohotnega
karakterja in umirjenega temperamenta, pravilnih in izdatnih hodov, ki je primeren za vprego
pa tudi pod sedlom.
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Osnovne značilnosti noriškega konja so:
Velikost:

žrebci najmanj 155 cm
kobile najmanj 150 cm

Barve:

Vse razen liscev, čim manj belih znakov – depigmentiranih mest.

Telesna zgradba:

Glava: večja, suha, dovolj plemenita, nosni gredelj zmerno konveksen.
Vrat: srednje dolg, dobro nasajen in dobro omišičen.
Telo: dolgo, široko in globoko, večjega okvira; srednje izražen viher;
sicer dolg a dobro omišičen hrbet s kratkimi ledji; križ dolg, zmerno
pobit, razcepljen, dobro omišičen.

Fundament:

Korekten, čvrst a suh, z dobro izraženimi sklepi; kopita čvrsta, pravilno
oblikovana.

Gibanje:

Enakomerno, korektno, zelo izdatno.

Posebne značilnosti: Čvrsta konstitucija, vztrajnost, dobro izkoriščanje krme, dobra plodnost.
6.4 SLOVENSKI HLADNOKRVNI KONJ

Slika 11: Slovenski hladnokrvni konj
Vir: Krumpak, 1994, 83
V Sloveniji ta pasma zavzema okoli 85 % vseh konj. Nastal je s križanjem medžimurskega in
noriškega konja ob sodelovanju belgijskega konja in percherona. To dolgo časa ni bila enotna
pasma, šele po drugi svetovni vojni so si pričeli prizadevati, da bi to postala. Leta 1964 so
pasmo poimenovali slovenski hladnokrvni konj. Sem so prišteli pravzaprav vse hladnokrvne
konje nečiste krvi na območju naše države. Pozneje so se strokovnjaki zelo trudili za
poenotenje te pasme. Rodovniška služba je zato ustanovila A – in B – rodovnik.
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To so dobri kmečki konji, resda za vzdrževanje bolj zahtevni in manj odporni kot druge
pasme hladnokrvnih konj, vendar so hitreje spolno zreli in bolj primerni za težja dela. Imajo
plemenito glavo in dobro nasajen vrat, nizek in neizrazit viher, raven in razmeroma dolg
hrbet, spoj je zadovoljiv, križ je razklan, večkrat tudi pobit. Prsi so globoke, širina je včasih
nekoliko preslaba, noge so trdne, v primerjavi s trupom pa pogosto nekoliko prešibke.
Nepravilnih stoj nog je vse manj, prav tako se izboljšuje tudi kakovost kopita. Največ je
rjavcev in vrancev.
Rejski cilji:
Rejski cilj je skladen, zbit a plemenit hladnokrvni konj, srednjega okvira, dobrohotnega
karakterja in umirjenega temperamenta, pravilnih in izdatnih hodov, ki je primeren za vprego
in tudi pod sedlom.
Osnovne značilnosti slovenskega hladnokrvnega konja so:
Velikost:

žrebci – najmanj 150 cm
kobile – najmanj 148 cm

Barve:

Vse razen liscev, čim manj belih znakov – depigmentiranih mest.

Telesna zgradba:

Glava: večja, suha, dovolj plemenita, nosni gredelj raven do zmerno
konveksen.
Vrat: srednje dolg, dobro nasajen in dobro omišičen.
Telo: dolgo, široko in globoko, srednjega okvira; srednje izražen viher;
srednje dolg, dobro omišičen hrbet s kratkimi ledji; križ zmerno pobit,
razcepljen, dobro omišičen.

Fundament:

Korekten, čvrst, a suh, z dobro izraženimi sklepi; kopita čvrsta,
pravilno oblikovana.

Gibanje:

Enakomerno, izdatno.

Posebne značilnosti: Čvrsta konstitucija, vztrajnost, dobro izkoriščanje krme, dobra plodnost.
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6.5 POSAVSKI KONJ

Slika 12: Posavski konj
Vir: Ema Virant, 2010
Pasma se je izoblikovala na osnovi avtohtonih konj, ki so jih redili v porečju Save, predvsem
v Posavju, z bolj ali manj nenačrtnim križanjem s konji različnih pasem, predvsem pa s
hladnokrvnimi konji v tipu belgijskega hladnokrvnega konja.
Posavski konj je manjšega okvira, manjše suhe glave, ravnega profila, srednje dolgega vratu,
kratkega hrbta, kratkega a zelo širokega zmerno pobitega križa, zelo globok, čvrstega
fundamenta, razmeroma velikih in čvrstih kopit. Njegov značaj je dobrohoten, temperament
pa miren. Posavskega konja odlikujejo čvrsta konstitucija, zelo izražen spolni dimorfizem,
skromnost in dobra plodnost. To je lažji vprežni konj, primeren tudi za zrejo klavnih žrebet.
Ohranjanje reje posavskega konja v Sloveniji datira v leto 1993, ko je bila uvedena
rodovniška knjiga za to pasmo.
Rejski cilji:
Rejski cilj je skladen hladnokrvni konj, manjšega okvira, čvrste konstitucije, dobrohotnega
karakterja in umirjenega temperamenta, pravilnih in izdatnih hodov, ki je primeren za vprego
pa tudi za delo pod sedlom.
Osnovne značilnosti posavskega konja so:
Velikost:

žrebci – 148 (145-152) cm
kobile – 143 (135-147) cm

Barve:

Rjavci, vranci, sivci (manj zaželeni barvi), čim manj belih znakov –
depigmentiranih mest.

Telesna zgradba:

Glava: plemenita, suha, ravnega profila, širokega čela, velikih,
eliptičnih oči.
Vrat: srednje dolg, dobro nasajen in dobro omišičen.
Telo: srednje globoko, široko, manjšega okvira, krajši viher; srednje
dolg, dobro omišičen hrbet s kratkimi ledji; križ pobit, kratek a širok,
razcepljen, dobro omišičen.
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Fundament:

Korekten, čvrst a suh, z dobro izraženimi sklepi; distalni deli okončin
močno poraščeni z zaščitno dlako, kopita čvrsta, pravilno oblikovana.

Gibanje:

Enakomerno, izdatno.

Posebne značilnosti: Čvrsta konstitucija, zelo izražen spolni dimorfizem, vztrajnost, dobro
izkoriščanje krme, dobra plodnost.
6.6 HAFLINGER

Slika 13: Haflinger
Vir: Krumpak, 1994, 93
Njegova ožja domovina je mesto Hafling pri Meranu (Italija). Nastal je s križanjem malih
alpskih kobil s polnokrvnimi arabskimi žrebci. El Badavi je oče dveh sinov, žrebcev, ki sta
začela vseh sedem krvnih linij haflingerjev: A, B, M, N, S, St in W. Vsa imena se dajejo po
začetnicah linij. Od leta 1921, ko so v Innsbrucku odprli matično knjigo, neprekinjeno poteka
strokovno vzgojno delo.
Ima zelo lepo, arabsko glavo, dobro oblikovan prednji del trupa, nekoliko težak in razcepljen
križ, kar se je dominantno dedovalo že od hladnokrvnega konja, ki so ga tu gojili v 8. stoletju.
Danes so vsi konji lisjaki, čeprav so bili še na začetku prejšnjega stoletja različnih barv. Bela
griva in rep sta postala zaščitni znak te pasme.
Dosežejo telesno maso okoli 400 kg in v viher 135 cm. Po barvi so večinoma lisjaki s
svetlejšo, redkeje temnejšo grivo. Njihove telesne značilnosti so: kratka, suha in plemenita
glava, srednje dolg in dobro omišičen vrat, dolg, širok in globok trup, z dobro izraženim
vihrom, s srednje dolgim in dobro omišičenim hrbtom, s kratkimi ledji ter zmerno položnim
in dobro omišičenim križem, okončine so pravilno oblikovane, čvrste, a suhe, z dobro
grajenimi sklepi ter čvrstimi in pravilno oblikovanimi kopiti. Je vsestransko uporaben,
vzdržljiv in skromen v prehrani, zdrav in ploden, dobrega temperamenta in ubogljiv.
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Rejski cilji:
Rejski cilj je skladen, plemenit konj, manjšega okvira, dobrohotnega karakterja in umirjenega
temperamenta, pravilnih in izdatnih hodov, ki je primeren za vprego in tudi pod sedlom.
Osnovne značilnosti haflingerja so:
Velikost:

žrebci: najmanj 140 cm
kobile najmanj 135 cm

Barve:

Lisjak s plavo grivo, čim manj belih znakov – depigmentiranih mest.

Telesna zgradba:

Glava: kratka, suha, plemenita, nosni gredelj raven ali nakazano
konkaven, velike jasne oči, široko čelo.
Vrat: srednje dolg, dobro nasajen in dobro omišičen.
Telo: dolgo, široko in globoko, manjšega okvira; dobro izražen viher;
srednje dolg, dobro omišičen hrbet s kratkimi ledji; križ zmerno pobit,
dobro omišičen.

Fundament:

korekten, čvrst a suh, z dobro izraženimi sklepi; kopita čvrsta, pravilno
oblikovana

Gibanje:

Enakomerno, izdatno.

Posebne značilnosti: Skladen mali konj čvrste konstitucije, z nekoliko poudarjenimi
karakteristikami jahalnega konja; izrazita vsestranska uporabnost, dobro
izkoriščanje krme, dobra plodnost.
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6.7 SLOVENSKA TOPLOKRVNA PASMA

Slika 14: Slovenski toplokrvni konj
Vir: Lasten, 2008
V Sloveniji reja toplokrvnih konj nima daljše tradicije. Vse do začetka devetdesetih let je bila
reja konj razpršena. Rodovniška služba je registrirala le posamezne žrebce in kobile, število
vzrejnih žrebet pa je bilo simbolično. Edina izjema je bila populacija hanoveranskih kobil, ki
jih je vzrejal Konjerejski center Krumperk kot enota Oddelka za živinorejo Biotehniške
fakultete. Po osamosvojitvi se je nato vedno več rejcev usmerjalo v rejo toplokrvnih konj,
vendar je bilo le malo kakovostnih kobil rejsko in športno uveljavljenih pasem. Vse večja
priljubljenost konjeniškega športa in konjeništva nasploh je bila razlog ustanavljanja
posameznih rejskih in konjeniških središč – Srednja kmetijska šola Grm, Grad Prestranek idr.
Ta središča so imela za cilj rejo kakovostnih športnih konj. Tej reji so se priključili tudi
posamezni rejci, ki so konje kupovali v Nemčiji, Franciji in na Nizozemskem. Kmalu se je
tudi v Sloveniji oblikovala populacija plemenskih živali, ki ustrezajo rejskemu cilju. Še vedno
je glede na izvor posameznih živali ta populacija dokaj neenotna, vendar pa tvori glede na
telesne značilnosti in genski potencial dovolj poenoteno, homogeno jedro prihodnje
toplokrvne reje.
Rejski cilji:
Rejski cilj je skladen, eleganten, plemenit toplokrvni konj večjega okvira, dobrohotnega
karakterja in živahnega temperamenta, pravilnih in izdatnih hodov, ki je namenjen za
preskakovanje ovir, primeren pa je tudi za dresuro in vprego.
Osnovne značilnosti slovenskega toplokrvnega konja so:
Velikost:

žrebci 160-170 cm
kobile 155-170 cm

Barve:

Vse barve, čim manj belih znakov – depigmentiranih mest.
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Telesna zgradba:

Glava: srednje velika, plemenita, suha.
Vrat: srednje dolg do dolg, nasajen, usločen in dobro omišičen.
Telo: dolgo, široko in globoko, večjega okvira; viher dobro formiran,
hrbet srednje dolg, prožen, s krajšimi, širokimi in dobro omišičenimi
ledji, križ širok, dolg, raven ali zmerno pobit, dobro omišičen, pleče
dolgo, položno.

Fundament:

Korekten, čvrst a suh, z dobro formiranimi sklepi, biclji srednje dolgi,
kopita srednje velika, pravilno oblikovana.

Gibanje:

Hodi so energični, enakomerni, lahkotni, zelo izdatni.

Posebne značilnosti: Primeren za vse oblike konjeniškega športa in ljubiteljsko udejstvovanje
na področju konjeništva.
POVZETEK:
Rejski program je temeljni strokovni dokument, ki vsebuje vsa pravila za izvajanje reje
določene pasme konj ter vse njene zaželene najpomembnejše telesne lastnosti in
proizvodne sposobnosti. V rejskem programu je natančno določen rejski cilj, ki
predstavlja osnovo za merila, ki jih uporabljamo pri ocenjevanju plemenske vrednosti
konj. Trenutno imamo v Sloveniji izoblikovane rejske programe za lipicansko pasmo,
slovensko hladnokrvno pasmo, ljutomerskega kasača, slovensko toplokrvno pasmo,
haflingerja, noriško in posavsko pasmo. Pri ugotavljanju plemenske vrednosti konja
uporabljamo ocenjevanje po prednikih ali rodovniško oceno, lastno oceno konja ter
ocenjevanje po potomstvu ali progeno selekcijo. Kobilarno Lipica so ustanovili leta
1580. Med svetovnima vojnama se je borila z izgubo konj. Lipicanec je srednje velik,
močan in dolg konj. Posebnost lipicancev so visoki in izraziti hodi, ki so izdatni in
elegantni. Ima zelo dober značaj in je primeren za dresuro in visoko šolo nad zemljo ter
za vožnjo vpreg. Ljutomerski kasač je nastal s križanjem toplokrvnih kobil angloarabskega porekla in ameriških kasačev. Primeren je za kasaške dirke, izdatnih hodov
in živahnega temperamenta. Noričan ni potomec težkega divjega alpskega konja,
ampak izvira iz težkih toplokrvnih konj, ki so v Grčijo prišle z Rimljani. Ime je dobil
po rimski pokrajini Noricium. Med hladnokrvnimi konji je najbolj podoben
toplokrvnim konjem. Primeren je za vprego in tudi za jahanje. Njegova posebnost je
dobro izkoriščanje krme in dobra plodnost. Slovenski hladnokrvni konj je nastal s
križanjem medžimurskega in noriškega konja ob sodelovanju belgijskega konja in
precherona. Je dober kmečki konj, bolj zahteven za vzdrževanje in manj odporen kot
druge pasme hladnokrvnih konj, vendar so hitreje spolno zreli in primernejši za težja
dela. Posavec se je izoblikoval na osnovi avtohtonih konj, ki so jih redili v porečju Save,
predvsem pa v Posavju, z bolj ali manj nenačrtnim križanjem s konji različnih pasem.
Predvsem so uporabljali hladnokrvne konje v tipu belgijskega hladnokrvnega konja. Je
manjšega okvirja, dobrohotnega temperamenta in miren. Uporabljajo ga kot lažjega
vprežnega konja in za zrejo klavnih žrebet. Ožja domovina haflingerja je mesto Hafling
v Italiji. Nastal je s križanjem malih alpskih kobil s polnokrvnimi arabskimi žrebci.
Zaščitni znak te pasme je rjava barva z belo grivo in repom. Haflinger je vsestransko
uporaben, vzdržljiv, skromen pri prehrani, zdrav, ploden, dobrega temperamenta in
ubogljiv. Reja toplokrvnih konj je bila v Sloveniji zelo razpršena, do začetka
devetdesetih so bile registrirane le posamezne kobile in žrebci. Po osamosvojitvi je bilo
vedno več zanimanja za rejo toplokrvnih konj. Slovenska toplokrvna pasma je glede na
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izvor konj še vedno dokaj neenotna, vendar tvori glede na telesne značilnosti in genetski
potencial dovolj poenoteno, homogeno jedro prihodnje toplokrvne reje. Slovenska
toplokrvna pasma je primerna tako za preskakovanje ovir, dresuro kot tudi za vprego.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Kaj je rejski program?
Kako ocenjujemo konje?
Katere značilnosti oblikujejo lastno oceno konja?
Katere linije lipicanskih žrebcev poznaš?
Kdo in kdaj je ustanovil Kobilarno Lipica?
Opiši lipicanca.
Kaj se je v zgodovini dogajalo z lipicanci?
Kakšni so rejski cilji za lipicanca?
Kako je nastal ljutomerski kasač?
Kakšni so rejski cilji za ljutomerskega kasača?
Katere so glavne linije noriških žrebcev?
Napiši rejske cilje za noriškega konja.
Kako je nastal slovenski hladnokrvni konj?
Kakšni so rejski cilji za slovenskega hladnokrvnega konja?
Opiši nastanek posavskega konja in napiši njegove rejske cilje.
Katere so začetnice krvnih linij haflingerjev?
Opiši značilnosti haflingerja in njegove rejske cilje.
Kako je nastala slovenska toplokrvna pasma?
Kakšni so rejski cilji za slovensko toplokrvno pasmo?
Primerjaj rejska programa za lipicanca in slovensko toplokrvno pasmo. V čem se
razlikujeta in v čem sta si podobna?
Napovej razvoj lipicanske pasme, če ne bi imeli rejskega programa.
Presodi, ali je rejski program pomemben. Zakaj?
Izdelaj rejski program za toplokrvnega konja, ki naj bo primeren za vožnjo vpreg, ima
majhne potrebe po krmi in uspešno nastopa na tekmovanjih.
Zamisli si, da bi vsi konji ostali v Lipici v odbobju obeh svetovnih vojn. Misliš, da bi bil
danes lipicanec tak, kot je? Zakaj?
Analiziraj poti lipicanec skozi zgodovino. Kakšne posledice so imele te poti za
lipicance?
Primerjaj noriškega in posavskega konja s slovensko hladnokrvno pasmo. Kakšne
podobnosti in kakšne razlike so med njimi?
Na spletu poišči rejske programe za posamezne pasme. Ali meniš, da rejci dovolj
skrbijo za čim hitrejši napredek pasme? Kako bi lahko to še pospešili?
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7 ZUNANJOST KONJA
Cilj in vsebina poglavja:
Se vam je že zgodilo, da ste prišli v nov hlev, kjer so vam na dolgo in široko razlagali o
nekem konju, ki naj bi ga prepoznali? Meni se je. In mi je bilo prav neprijetno. Dva brata sta
si bila tako podobna, da ju na začetku nisem razločila. Po nekaj tednih dnevnega sprehajanja
po hlevu pa sem se čudila sama sebi, da ju nisem prepoznala. Sedaj se vam je verjetno
postavilo vprašanje, kako prepoznamo in opišemo konja. Nanj bomo odgovorili v tem
poglavju o zunanjosti konja.
7.1 OCENJEVANJE ZUNANJOSTI KONJ
Pri ocenjevanju konj je zelo pomemben njihov zunanji videz ali eksterier. Pri ocenjevanju
zunanjosti konja moramo vseeno upoštevati tudi starost oziroma razvojno obdobje pri mladih
in 'proizvodno stanje' pri starejših konjih. Zunanjost konj ocenjujemo na naslednji način:
1. pasemski tip: velikost, format ali okvir, barva…,
2. spolni tip ali dimorfizem,
3. telesna zgradba:

glava (velikost,
profil, posebna
znamenja)

vrat (nasajenost,
oblika,
omišičenost)

viher (oblika,
izraženost)

hrbet (dolžina,
širina, oblika,
omišičenost)

križ (dolžina,
širina, oblika,
omišičenost)

rep (nasajenost)

trebuh (oblika)

okončine (oblika,
grajenost, obseg
piščali, stoja)

prsi (obseg,
globina, širina)

4. gibanje (korak, kas, galop) in
5. splošni vtis (skladnost, razvitost).
Konja opišemo po spolu, barvi, prirojenih in pridobljenih znakih, starosti, višini ter pasmi. Pri
konjih se da starost dokaj zanesljivo določiti na podlagi stanja zobovja. Osnovna merila za to
so razlika med mlečnim in stalnim zobovjem, menjave zobovja, obrabe zobovja ter oblike
zobovja in položaj zob (kot med sekalci spodnje in zgornje čeljusti). Možnost točnega
določanja se s starostjo živali zmanjšuje, ker si konji zobovje različno obrabljajo, kar je
odvisno od vrste krme. Razlika med mlečnimi in stalnimi zobmi je ta, da so mlečniki svetlejši,
krajši in na zunanji površini nimajo vzdolžnih brazd (Trapečar, 1999).
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Slika 15: Zobovje spodnje čeljusti v 12 starostnih obdobjih: 1 – 6 tednov; 2 – 6 mesecev;
3 – 1 leto; 4 – 2,5 leta; 5 – 3,5 leta; 6 – 4,5 leta; 7 – 6 let; 8 – 7 let; 9 – 8 let; 10 – 12 do 15
let; 11 – 15 do 18 let; 12 – več kot 18 let
Vir: Habe, 2002, 83
Višino konja merimo od zunanjega nosilnega dela kopita sprednje noge do najvišje točke
vihra. Merimo s palico ali trakom, pri čemer nam merjenje s trakom prikaže 6-12 cm več, saj
trak sledi obliki telesa.
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•
•
•
•
•

VRANCI

SIVCI

BELCI

LISJAKI

RJAVCI

Osnovni barvni tipi konj:

rjavci: krovna dlaka je rdečkasto rjava, zaščitna pa vselej črna,
lisjaki: krovna dlaka je v različnih odtenkih rjave barve in tudi zaščitna dlaka je vselej
rjava,
belci: krovna dlaka je bela, zaščitna dlaka je bela ali kakšne druge barve,
sivci: krovna in zaščitna dlaka je bela pomešana s sivo, če je zaščitna dlaka črna,
govorimo o sercu in
vranci: krovna dlaka je črna, prav tako zaščitna dlaka.

Krovna dlaka je kratka dlaka, ki pokriva vse telo. Zaščitna dlaka je daljša in debelejša ter
pokriva samo nekatere posebej izpostavljene dele teles (griva, rep). Tipalna dlaka je na vekah,
nozdrvih in ustnicah in je opremljena z živci. Volneno dlako najdemo pri žrebetih ter pozimi
pri odraslih živalih.
7.2 DELOVNA SPOSOBNOST KONJ
Zaradi specifičnosti uporabe konj pri delu in v športu je osnovni namen selekcije v konjereji
izboljšati delovno sposobnost konj. Zato postaja v selekciji vse pomembnejše preizkušanje
delovnih sposobnosti konj. Delovno sposobnost konj vrednotimo na podlagi rezultatov,
doseženih na izpitih, ki jih konji opravljajo na testnih postajah, pa tudi na podlagi uradnih
rezultatov, ki so jih konji dosegli na športnih tekmovanjih. Preizkusi delovnih sposobnosti
konj se med seboj razlikujejo tako za posamezne pasme konj kot tudi za kobile oziroma
žrebce.
Pri hladnokrvnih pasmah konj moč in vzdržljivost testiramo na podlagi hitrosti pri različnih
obremenitvah konja, kot sta vprega in tovor, pri toplokrvnih pasmah pa na podlagi hitrosti pri
kasu in galopu, uspešnosti v dresuri in skakanju ter jahalni kakovosti konja.
7.3 DELI KONJEVEGA TELESA
Telo konja delimo v tri dele: glavo, trup z vratom in noge. Ne glede na to razdelitev delijo
konjerejski strokovnjaki telo konja tudi na sprednji, sprednji in zadnji del. Sprednji del
sestavljajo glava, vrat in sprednje noge, srednji del trup do navpičnega prereza čez kolk,
zadnji del pa križ in zadnje noge. Zelo pomembno je, da so vsi trije deli med seboj čim bolj
skladno povezani, kar je pogoj za skladnost in lepoto konjevega telesa (Zupanc, 2000).
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Slika 16: Deli konjevega telesa
Vir: Zupanc, 2000, 32

7.4 POJAVNE OBLIKE – NAPAKE V IZGLEDU KONJ
Uleknjen hrbet – udoben za jahača, za konja pa naporen, ker zmanjšuje nosilno moč konja.
Krapovski hrbet – sedlo ne leži stabilno.
Pri drži oziroma stoji nog pri večini praviloma opažamo določene nepravilnosti. Pri sprednjih
nogah so to: pri tleh široka, pri tleh ozka, v kolenih ozka, v kopitih razkrečena – francoska
stoja, stoja pred ali pod trupom ter v kolenih ali v biclju mehka stoja. Najpogostejše napačne
oblike kopit so lahko: plosko kopito – podplat ni usločen, polno kopito – podplat kopita je
rahlo izbočen, obročasto kopito, prelomljeno kopito, kozlovsko kopito in ozko kopito.
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Slika 17: Format, oblika glave in oblika vratu pri konju
Vir: Zupanc, 2000, 108
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Slika 18: Pojavne oblike hrbta, križa in stegen
Vir: Zupanc, 2000, 109
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Slika 19: Pojavne oblike nog in oblika kopita
Vir: Zupanc, 2000, 110
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POVZETEK:
Konja opišemo po spolu, barvi, prirojenih in pridobljenih znakih, višini ter pasmi.
Starost lahko pri konjih dokaj natančno določimo po zobeh. Osnova za to je razlika
med mlečnim in stalnim zobovjem, obraba zobovja in njegova obraba ter oblike in
položaj zob. Višino konja merimo z merilno palico od zunanjega nosilnega dela kopita
sprednje noge do najvišje točke vihra. Lahko uporabimo tudi merilni trak, vendar doda
za 6 do 12 cm višini konja. Med barvami konj ločimo rjavce, lisjake, belce, sivce in
vrance. Za izvajanje selekcije pa postaja vse bolj pomembna delovna sposobnost konj,
ki jo vrednotimo na podlagi rezultatov, doseženih na izpitih ali na športnih
tekmovanjih. Telo konja delimo na tri dele: glavo, trup z vratom in noge. Rejski
strokovnjaki delijo telo konja na sprednji, srednji in zadnji del. Zelo pomembno je, da
so vsi trije deli med seboj čim bolj skladno povezani, kar je pogoj za lepoto konjevega
telesa. Pri konjih se pojavijo tudi napake v izgledu konj. Najbolj neprijetne napake so
napake hrbta, najbolj pogoste pa napake nog. Neredko rečemo napakam v izgledu raje
pojavne oblike, saj so nekatere pasemsko značilne. Tako ščukasta glava pri konjih ni
zaželena, pri arabskem polnokrvnem konju pa je pasemsko značilna. Napake kopit
lahko dokaj uspešno popravljamo s pravilnim kovanjem konja.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kako ocenjujemo zunanjost konja?
Kako konja opišemo?
Zakaj lahko konju starost določimo tudi po zobeh?
Kateri so osnovni barvni tipi konj?
Prepoznaj dele konjevega telesa.
Katere so napake v izgledu konja?
Naštej pojavne oblike glave pri konju.
Primerjaj položno in strmo kopito. Katero meniš, da je težavnejše za preoblikovati?
Zakaj?
9. Analiziraj pomen ocenjevanja zunanjosti konja.
10. Napovej, kakšne težave bo imel konj, ki ima jelenji vrat pri jahanju.
11. Presodi, kako bi lahko okvir konja vplival na njegovo uporabnost pri jahanju oziroma
vožnji vpreg.
12. Preko spleta ugotovi, katere so značilnosti posameznih pasem.
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8 SELEKCIJA
Cilj in vsebina poglavja:
Ste kdaj pomislili, kakšne bi bile današnje pasme konj, če ne bi bilo selekcije? Če bi dopustili
razmnoževanje vsem konjem? Bi lahko govorili o kakšnem rejskem napredku in sledenju
rejskim ciljem? Verjetno bi napredek bil, vendar bi bil veliko počasnejši, kot je danes.
Obenem bi se pojavil velik razkorak med dobrimi in slabimi konji tako kakovostno kot
cenovno.
Številne sodobne pasme konj so nastale z umetno selekcijo, pri čemer sta bila rejska cilja
predvsem oblika telesa živali (morfološka selekcija) in/ali delovna sposobnost (funkcionalna
selekcija). Pri nekaterih pasmah prevladuje funkcionalna selekcija, posledica tega pa je slabša
morfološka izenačenost živali (kasaški konji), v drugih primerih pa je prevladovala predvsem
morfološka selekcija, živali znotraj določene pasme se odlikujejo z zelo izenačenimi
zunanjimi telesnimi značilnostmi (haflinger).
Za izvajanje selekcije in rodovništva v konjereji skrbi Republiška strokovna služba (RSS) v
konjereji. Po Pravilniku o vodenju rodovne knjige v konjereji obsega Rodovna knjiga za
konje knjigo plemenskih žrebcev, knjigo plemenskih kobil, ki jo sestavljajo trije razdelki:
glavna rodovna knjiga (za vse pasme konj), splošna rodovna knjiga (za vse pasme konj) in
evidenčna rodovna knjiga (za nekatere pasme konj) ter dopolnilne sezname: register žrebet,
register rejcev, register lastnikov.
Za vpis plemenskih žrebcev in kobil v določen razdelek rodovne knjige obstajajo posebna
pravila, po katerih so opredeljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati konji posameznih pasem,
da so lahko vpisani v Rodovno knjigo. Ti pogoji so različni glede na pasme konj, vendar pa
imajo v splošnem določene skupne značilnosti, in sicer najnižja možna starost je 3 leta,
nesporna identiteta in poreklo ter primerna plemenska vrednost. Pravilnik o vodenju rodovne
knjige vsebuje tudi navodila za izbiro imena konj ter navodila za označevanje konj.
POVZETEK:
Sodobne pasme so nastale večinoma z umetno selekcijo, pri čemer sta bila rejska cilja
predvsem oblika telesa ali delovna sposobnost. Za izvajanje selekcije in rodovništva v
Sloveniji skrbi Republiška strokovna služba v konjereji. Po pravilniku o vodenju
rodovne knjige v konjereji obsega Rodovna knjiga za konje knjigo plemenskih žrebcev,
knjigo plemenskih kobil ter dopolnilni seznami. Za vpis plemenskih žrebcev in kobil v
rodovno knjigo obstajajo posebna pravila, ki jih morajo izpolnjevati konji posameznih
pasem, da so vpisani v Rodovno knjigo. Pravilnik o vodenju rodovne knjige vsebuje
tudi navodila za izbiro imena konj ter navodila za označevanje konj.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.

Kdo skrbi za izvajanje selekcije?
Kaj obsega rodovna knjiga za konja?
Razmisli, zakaj je pomembna selekcija.
Ali bi lahko na podlagi rejskih ciljev izbral matično čredo konj za novo pasmo? Zakaj?
Na spletu najdi Pravilnik o vodenju rodovne knjige v konjereji. Oglej si sezname, ki jih
pravilnik določa.
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9

RAZMNOŽEVANJE KONJ

Cilj in vsebina poglavja:
Vsak rad pogleda žrebička in se ob njem razneži. Komu ne bi bilo všeč tisto bitje, ki komaj
stoji na svojih predolgih nogah? Vendar malokdo pomisli na dogajanje pred tem. Vso skrb,
ki jo rejec vloži v kobilo med njeno brejostjo, med samo žrebitvijo in ne nazadnje med
odraščanjem žrebeta. V tem poglavju bomo spoznali vse o razmnoževanju konj in kako
prepoznamo gonjenje in brejost pri kobili.
Živali dosežejo spolno zrelost, ko se jim razvijejo spolni organi, vendar takrat še niso
primerne za razmnoževanje, saj še niso dovolj telesno razvite in dozorele. Kobile postanejo
spolno zrele v starosti 15 do 18 mesecev, plemenska zrelost pa nastopi pri hladnokrvnih
kobilah pri starosti 2 do 3 let, pri toplokrvnih 3 do 4 let ter pri polnokrvnih 4 do 5 let. V
primeru prezgodnjega uporabljanja živali za razmnoževanje se po mnenju Zupanc (2000)
pojavijo številne nezaželene posledice:

Zaradi
prezgodnje
brejosti lahko
kobile zaostanejo
v rasti in razvoju

Zaradi neprimerne
plemenske kondicije
kobil so pogoste
plodnostne motnje in
težavnejši porodi

Slabša telesna
kondicija kobile je
vzrok za majhno
rojstno maso žrebeta in
slabšo vitalnost žrebeta

Takšne kobile
imajo krajšo
življenjsko dobo
izkoriščanja

Slabo razvita mlečna
žleza povzroča nizko
mlečnost kobile

Zato začnemo živali uporabljati za razmnoževanje šele v času plemenske zrelosti. Njihova
plodnost in rodnost trajata do približno petnajstega leta starosti, lahko pa tudi dlje.
Gonjenje je sezonsko poliestrično, intenzivnejše postane z naraščajočo dolžino dnevne
svetlobe. Znamenja gonjenja so nemir, žgečkljivost, pogosto izločanje sluzi in urina ter
poševna drža repa. Ciklus pojatve je 21 dni, gonjenje samo pa traja 7 dni. Najprimernejši čas
pripusta je 24 ur pred koncem gonjenja. Prvo gonjenje po žrebitvi se pojavi po 7 do 11 dneh.
Kobile pripuščamo predvidoma 3., 5. in 7. dan gonjenja. Znamenja brejosti so: kobila se ne
goni več, poveča se ji ješčnost, umirijo se in se začnejo previdneje premikati ter postanejo
netolerantne do sovrstnic. Brejost traja povprečno 336 dni ali 11 mesecev. Brejost lahko
ugotavljamo od 17. do 21. dne z ultrazvokom, od 6. tedna do 3. meseca z rektalnim
pregledom, po 125. dnevu pa z laboratorijskim pregledom urina. Znaki žrebitve pri kobili
so: zniža in razširi se področje križa, 2-5 dni pred porodom nabrekne vime, poveča in podaljša
se sramnica, pojavijo se kapljice lepljive smolaste tekočine na vrhu seskov, kobila postane
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nemirna, pogosto lega, vstaja in urinira, udarja s kopiti ob tla ter se znoji. Kobila praviloma
povrže sama, ko ima mir in nikogar ni v hlevu. Laktacija traja 5-6 mesecev, v tem času pa
kobila izloči tudi več kot 2000 litrov mleka.
POVZETEK:
Spolna zrelost ni enaka plemenski zrelosti. Plemenska zrelost nastopi kasneje, in sicer v
starosti med 2 in 5 leti, odvisno od pasme konja. V primeru prezgodnjega uporabljanja
živali za razmnoževanje se lahko pojavijo številne nezaželene posledice, med drugim
kobile zastanejo v rasti, imajo plodnostne motnje in težavnejše porode, nizko mlečnost
in kobile imajo krajšo dobo izkoriščanja. Gonjenje je pri kobilah sezonsko poliestrično
in postane intenzivnejše z naraščajočo dolžino dnevne svetlobe. Znamenja gonjenja so
žgečkljivost, nemir, izločanje sluzi in urina in poševna drža repa. Ciklus pojatve je 21
dni, gonjenje pa traja 7 dni. Najprimernejši čas za pripuščanje je zadnji dan gonjenja.
Prvo gonjenje se po navadi pojavi po 7 do11 dneh po žrebitvi. Najočitnejši znak brejosti
je seveda ta, da se kobila ne goni več. Obenem postane pazljivejša, bolj ješča in
netolerantna do sovrstnic. Brejost traja povprečno 336 dni ali 11 mesecev. Znaki
žrebitve so dokaj očitni. Kobila se razširi in zniža v področju križa, vime nabrekne,
pojavijo se kapljice smolaste tekočine na vrhu seskov, kobila postane nemirna, pogosto
lega, vstaja in urinira in se znoji. Kobila najraje povrže sama, ko ni nikogar v hlevu.
Laktacija traja do 6 mesecev, v tem času pa kobila izloči tudi več kot 2000 litrov mleka.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kakšna je razlika med plemensko in spolno zrelostjo?
Kdaj nastopi plemenska in kdaj spolna zrelost?
Kakšne posledice ima prezgodnje pripuščanje kobil?
Opiši gonjenje kobile.
Kateri so znaki brejosti pri kobili?
Kateri so znaki žrebitve pri kobili?
Razmisli, zakaj ima kobila rada mir med žrebitvijo?
Razmisli in utemelji, zakaj je gonjenje kobil sezonsko poliestrično.
Predlagaj najboljši čas v letu za obrejitev kobile tako s stališča kobile kot s stališča
žrebeta.
Razmisli, zakaj kobila postane netolerantna do ostalih konj v času brejosti. Kaj pa v
času, ko ima ob nogi žrebe?
Na spletu si oglej, kako poteka žrebitev.
Analiziraj, zakaj ima kobila najraje mir med žrebitvijo.
Razloži misel: Žrebe izbere dan žrebitve, kobila pa uro.
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Slika 20: Potek brejosti od dveh mesecev po oploditvi do šestih mesecev brejosti
Vir: Revija o konjih 03/00, 26
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Slika 21: Potek brejosti od sedmega do devetega meseca
Vir: Revija o konjih 03/00, 27
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10 DEDOVANJE
Cilj in vsebina poglavja:
Imeti plemenskega žrebca je preprosto , vzrediti ga, je pa dosežek. In vsak plemenski žrebec
ali kobila s seboj nosita svoje gene. Nekatere bolj in nekatere manj uspešno prenašata na
svoje potomce. Da nam bo morda malo bolj jasno, katere lastnosti se prenašajo na potomce,
si poglejmo naslednje poglavje o dedovanju.
Za uspeh pri rejskem delu je zelo pomembno, da poznamo način dedovanja posameznih
lastnosti. Tu gre lahko za morfološke lastnosti, fiziološke lastnosti ali pa za dedne napake.
10.1 MORFOLOŠKE LASTNOSTI
Velikost: Križanja med hladnokrvno shire pasmo in šetlandskimi poniji so pokazala, da ima
mati precejšen vpliv na kasnejšo rast in razvoj žrebeta. Pri parjenju šetlandskega žrebca in
shire kobile je žrebe tehtalo 48 kg, pri parjenju shire žrebca in šetlandske kobile pa le 27 kg.
Iz prakse vemo, da je dedovanje v glavnem intermediarno. Pri različnih pasmah opažamo, da
posamezni žrebci dajejo vedno večje potomce od drugih. To nam daje določene možnosti za
selekcijo večjih živali.
Glava: Pri glavi je konveksna (ovnovska) glava prevladujoča – dominantna nad drugimi
oblikami.
Vrat: Dominantno se deduje visoko nasajen vrat, ki je dostikrat povezan z uleknjenim
hrbtom, kar pogosto najdemo pri lipicancu. Tudi kratek in debel vrat hladnokrvnih konj se
deduje dominantno.
Križ: Dominantno se deduje razklan križ, ki je pasemska lastnost hladnokrvnih konj. To
posebej prihaja do izraza pri križanjih med hladnokrvnimi in toplokrvnimi pasmami.
Rep: Dedno je držanje repa v eno stran.
Prsi: Na globino in širino prsi v precejšnji meri vpliva način prehrane. Vendar vemo, da
posamezni žrebci dajejo izrazito globoko in široko potomstvo.
Okončine: Stoje nog, tudi nepravilne, so v veliki meri dedno pogojene. Predvsem so dedno
pogojene sabljaste stoje zadnjih nog ter dolgi in mehki biclji.
Kopita: Pravilno kopito je dominantno nad ploskim kopitom, ki se sorazmerno pogosto
pojavlja pri hladnokrvnih pasmah konj.
10.2 FIZIOLOŠKE LASTNOSTI
Temperament: Pri konju je v veliki meri dedno pogojen. Miren temperament je povezan s
težkimi hladnokrvnimi pasmami. Posebej pomembno je, da pri pasmah dirkalnih in jahalnih
konj izločamo živali z nervoznim temperamentom. Razlikovati je seveda treba med živahnim
in nervoznim temperamentom.
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Značaj: Posebej moramo paziti na hudobnost, ki se pogosto prenaša na potomce. Tudi
hudobnost se v določenih linijah pogosteje pojavlja kot v drugih. Zato take živali izločamo iz
reje, ne oziraje se na druge dobre lastnosti.
Zgodnja zrelost: Ta je predvsem značilna za hladnokrvne pasme, vendar tudi med pripadniki
drugih pasem najdemo živali z zgodnejšo zrelostjo, ki je vsekakor zaželena. To v precejšnji
meri velja za pasme dirkalnih konj, ki začnejo tekmovati že v starosti dveh let. Treba je
vedeti, da je zgodnja zrelost tudi dedno pogojena, kar moramo upoštevati pri ocenjevanju
živali.
Izkoriščanje krme: Je precej povezano z zgodnjo zrelostjo. Globoke, široke in zbite živali
bolje izkoriščajo krmo od ožjih in visokonogih, kar se kaže tudi v intenzivnejšem razvoju
mišičja. Tudi izkoriščanje krme je v precejšnji meri dedno pogojeno.
Plodnost: Genetiki trdijo, da je treba boljšo ali slabšo plodnost pripisati predvsem zunanjim
dejavnikom. Delež dedne pogojenosti naj bi bil zelo majhen, od 5 do 10 %. Zato naj bi pri
ocenjevanju zunanjosti posebej pozorno ocenjevali spolni tip živali. Iz prakse vemo, da se
določene kobile obrejijo že pri enem ali dveh zaskokih in imajo žrebe vsako leto, druge se
obrejijo vsako drugo leto ali celo manj in je za obrejitev potrebnih več pripustov.
POVZETEK:
Za uspešno rejsko delo je pomembno, da poznamo način dedovanja posameznih
lastnosti. Tu gre lahko za morfološke ali fiziološke lastnosti ali celo dedne napake. Med
morfološke lastnosti štejemo velikost, obliko glave, vratu, križa, repa, prsi, okončin in
kopit. Med fiziološke lastnosti pa temperament, značaj, zgodnjo zrelost, izkoriščanje
krme in plodnost. Vsaka izmed teh lastnosti ima svoj način dedovanja, zato je toliko
bolj pomembno, da se tega zavedamo pri izbiri žrebca za posamezno kobilo.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.

Katere morfološke lastnosti se dedujejo in kako?
Katere fiziološke lastnosti se dedujejo in kako?
Naredi SWOT analizo križanja slovensko hladnokrvne in slovenske toplokrvne pasme.
Napovej dedovanje in izgled žrebeta, če parimo žrebca z ravnimi nogami in kobilo s
sabljastimi nogami.
Izdelaj tabelo možnih izidov pri parjenju žrebca s konveksno glavo, mehkimi biclji,
pravilnimi kopiti, mirnega temperamenta ter kobilo z visoko nasajenim vratom,
globokimi prsmi, ploskim kopitom ter zgodnjo zrelostjo.
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11 SELEKCIJA V KONJEREJI
Cilj in vsebina poglavja:
Za doseganje rejskih ciljev je pomembno, da izvajamo selekcijo. Tudi pri načrtovanju nove
pasme se moramo odločiti, kako bi kar najhitreje in najlažje dosegli rejske cilje, ki smo si jih
zadali. Ste se kdaj vprašali, kako so nastale današnje pasme konj? Mogoče veste, kako
vzrejajo arabske polnokrvne konje? Ali pa kako razvijamo slovensko toplokrvno pasmo? Če
na ta vprašanja ne znate odgovoriti ali samo delno, je prav, da si preberete naslednje
poglavje.
Pri vzreji vseh vrst domačih živali izvajamo načrtno odbiro ali selekcijo z namenom
ohranjanja in izboljševanja lastnosti posameznih živali in celotne črede. Pri izvajanju selekcije
izberemo za razmnoževanje le najboljše plemenske živali v čredi, s čimer dosežemo ohranitev
ali izboljšanje lastnosti pri potomcih. V ta namen je treba opraviti veliko zahtevnega
strokovnega dela, ki vpliva na uspešnost in hitrost selekcijskega napredka. Ta se kaže v
izboljševanju lastnosti naslednjih generacij v čredi živali.
Pri selekciji uporabljamo različne rejske metode (Zupanc, 2000), ki jih delimo v dve osnovni
skupini rejo živali v čisti krvi in rejo s križanjem živali.
11.1 REJA V ČISTI KRVI
Osnova reje konj v čisti krvi je razmnoževanje živali znotraj pasme, kar pomeni, da se lahko
med seboj parijo le kobile in žrebci iste pasme. Takšna rejska metoda je uporabna pri reji
tistih pasem konj, ki imajo genetsko dobro utrjene vse najpomembnejše in najboljše pasemske
lastnosti. Za vse pomembnejše pasme konj v svetu in pri nas je značilna reja konj v čisti krvi.
Pri nas izvajamo čistokrvno rejo pri lipicanski, slovenski hladnokrvni, haflinški, noriški in
posavski pasmi konj. Pri uporabi metode reje živali v čisti krvi lahko občasno izvajamo:
 osveževanje krvi (z izmenjavanjem linij plemenskih žrebcev ali rodov plamenskih
kobil vnesemo v neko rejo dodatne pozitivne lastnosti pasme);
 rejo v sorodstvu (z načrtnim in strokovno vodenim razmnoževanjem kobil in žrebcev,
ki so si v sorodstvu, lahko v čredo hitro vnesemo združene vse dobre dedne lastnosti
sorodnih živali – na primer pri linijski reji; z naključnim in nestrokovnim ravnanjem
pa lahko razmnoževanje v sorodstvu v čredo vnesemo združene vse slabe dedne
lastnosti sorodnih živali, tudi letalne ali smrtne).
11.2 KRIŽANJE
Rejska metoda križanja temelji na razmnoževanju živali med pasmami, kar pomeni, da se med
seboj parijo kobile in žrebci različnih pasem. Takšna rejska metoda je bila v preteklosti v
konjereji zelo razširjena, saj so na tak način nastale večinoma vse današnje pasme konj na
svetu. Metodo križanja uporabljamo danes le še tam, kjer poskušamo oblikovati novo pasmo
konj. Uspešnost oblikovanja nove pasme je odvisna od števila in kakovosti izbranih konj, ki
sodelujejo pri križanju.
Pri uporabi rejske metode križanja imamo več različnih možnosti:
 kombinacijsko križanje (križanje večjega števila pasem z namenom oblikovanja nove
pasme);
 pretapljanje (postopna zamenjava ene pasme z drugo, z neprenehnim ponavljajočim
se križanjem z drugo pasmo)
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 melioracijsko križanje (izboljšanje lastnosti pasme z občasnim križanjem s pasmo, ki
je običajno že prej sodelovala pri nastanku pasme);
 uporabno križanje (izboljšanje posameznih uporabnih ali gospodarskih lastnosti
potomcev, ki jih ne bomo uporabljali za pleme).
Pri nas trenutno izvajamo kombinacijsko križanje pri oblikovanju slovenske toplokrvne
pasme konj, pretapljanje pri reji kasaških konj ter melioracijsko križanje pri reji slovenske
hladnokrvne pasme konj.
POVZETEK:
Pri vzreji vseh domačih živali izvajamo načrtno selekcijo z namenom, da ohranimo in
izboljšamo lastnosti posameznih živali in s tem celotne črede. Za ta namen izberemo le
najboljše živali, s čimer dosežemo ohranitev ali izboljšanje lastnosti pri potomcih. Pri
selekciji uporabljamo različne metode: rejo v čisti krvi, križanje, kjer imamo več
možnosti, to je kombinacijsko križanje, pretapljanje, melioracijsko križanje in
uporabno križanje. Pri nas trenutno uporabljamo kombinacijsko križanje pri
oblikovanju slovenske toplokrvne pasme, pretapljanje pri reji kasaških konj ter
melioracijsko križanje pri reji slovenske toplokrvne pasme.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zakaj izvajamo selekcijo?
Opiši rejo v čisti krvi.
Katere vrste križanj poznaš?
Na čem temelji rejska metoda križanja?
Kakšna križanja uporabljamo v Sloveniji in za katere pasme?
Na kakšen način misliš, da vzgajamo lipicansko pasmo? Katero vrsto selekcije
izvajamo?
Načrtuj selekcijo na svoji kmetiji na način, da boš kar najhitreje dosegel rejske cilje.
Primerjaj kombinacijsko križanje, pretapljanje ter uporabno križanje med seboj. Kakšne
so podobnosti in kakšne razlike med njimi?
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12 PSIHOLOGIJA KONJ
Cilj in vsebina poglavja:
Vsak konj ima, tako kot človek, svojo osebnost. V preteklosti se je dogajalo, da so konjem
pripisovali lastnosti, ki so veljale za človeka. Marsikdo meni, da konj ne zna tako izražati
čustev, kot jih izražamo ljudje. Vendar konjerejci temu močno nasprotujemo. Morda res
konji ne znajo povedati, vendar nam vse občutke in razpoloženja pokažejo, če le želimo
videti. Na kakšen način se konji sporazumevajo med sabo in kako nam pokažejo svoje
razpoloženje, si preberite v tem poglavju.
Tušak in Tušak (2002) ugotavljata, da so stoletja pesniki in pisatelji opisovali takšne lastnosti
konj, ki zanje v resnici niso značilne. Konjeva pogosto opevana hrabrost in občudovana
drznost sta zgolj plod domišljije. V resnici je konj plašljiv, boječ, ljubi mirno in lagodno
življenje in je tudi po udomačitvi ohranil svojo prastaro nrav in prirojeno potrebo po
svobodnem gibanju. Človeku se je podredil v neki vrsti kompromisa samim s seboj, na nek
način je premagal svojo bojazljivost, osnovno značajsko potezo konj. Obrambni mehanizmi
pri konju so predvsem grizenje, brcanje in beg. V večini primerov poskuša grozeči nevarnosti
uiti z begom. Poročila o navideznih herojskih juriših konjenic iz prejšnjih stoletij samo
potrjujejo to ugotovitev – rezki zvoki trobent in bobnanje vojaških bobnov ob napadu za
njihovimi hrbti so zbudili v konjih paničen strah, zato so se podali v pravo nevarnost, ki je
prežala na bojišču pred njimi.
Konja odlikujeta neobičajna inteligenca in nadpovprečna senzibilnost. Po naravi je sicer
dobrodušen, vendar nikoli ne pozabi trpinčenja ali drugih neprijetnih doživetij. Še po letih se
spominja določenih okoliščin, ki so mu povzročile trpljenje ali bolečine. Njegov odnos do
človeka je mogoče graditi samo na zaupanju – človek mora delovati na konja odločno, pa tudi
zaupljivo in pozorno. To že zaradi tega, ker vidi konj v človeku predvsem svojega zaščitnika.
Kot človek ima tudi konj subjektivne značajske lastnosti, katerih celota šele opredeli njegovo
individualnost. Tako imamo lene, apatične konje pa tudi vročekrvne in bojevite, razdražljive
in flegmatične, radovedne, poslušne in trmaste. Svojim vrstnikom in človeku lahko izkazuje
različna čustva, npr. ljubezen, sovraštvo, ljubosumnost, hvaležnost, simpatijo, antipatijo, srd.
Že po tonu človeškega glasu je sposoben oceniti njegove namere.
Simpatijo in antipatijo do svojih vrstnikov kaže najbolj na prostosti, ko si sam izbira, s
katerimi konji se bo družil, z enim od vrstnikov običajno sklene prijateljstvo. Značaj
tekmovalnih konj pa najbolje spoznamo na tekmovalnih stezah. Nekateri konji se borijo do
izčrpanosti samo, da jih tekmeci ne bi prehiteli, drugi so leni in jih je treba energično
priganjati, tretji so naglo potrti, če jih tekmec prehiti in se takoj povsem predajo. So pa tudi
konji, ki enostavno ne vzdržijo, ne da bi pred ostalimi galopirali ali kasali; krotiti
temperament takega konja je za jezdeca ali voznika težka naloga.
Za medsebojno sporazumevanje imajo konji dve vrsti glasov: rezgetanje (hrzanje) in stokanje.
Za stokanje je značilen kratek, tih, globoko doneč ton. Vedno spremlja občutke bolečine.
Rezgetanje ima veliko stopenj. Z njim izraža konj različne občutke. Če je rezgetanje daljše,
glasno in nihajočega tona ter ponavljajoče se, pomeni veselje; če je prodorno in v kratkih
tonih, pomeni jezo; trajajoče rezgetanje, ki se konča z nizkimi toni, pomeni hrepenenje;
globoko, kratko in odrezavo rezgetanje pa je znak strahu.
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Razpoloženje lahko prepoznamo tudi po položaju konjevih uhljev. Če ima oba čvrsto
pritegnjena nazaj, lahko pričakujemo, da bo napadel ali pa se branil, morda z grizenjem. Če
menjajee vzravnava enega, drugega pa ima pritegnjenega nazaj, pomeni, da je razdražen. Enak,
vendar trajen položaj uhljev pomeni pri konju v gibanju, da je v določeni napetosti, običajno
zaradi obrambe ali kljubovanja dejstvom jezdeca ali voznika. Negibna uhlja, ki se premikata
le redko in samo skupaj z iztegnjeno glavo, pomenita negotovost in strah. Če pa prosto visita
na vsako stran glave, govori to o nezainteresiranosti in nepozornosti do vplivov okolja, čeprav
seveda zaznava zvoke in šume. Če pa v gibanju drži uhlje vzravnano in nagnjene rahlo naprej,
pomeni samozavest in popolno pozornost.
Nekaj osnovnih pravil za delo s konjem in za vzdrževanje ustreznega odnosa konj – človek
(Program Jahač 1):
1

•Konj
Konj dojema človeka kot vrstnika, ki mu je lahko po rangu nadrejen, enakovreden ali
podrejen, ali pa kot sovražnika. Kot učitelj mu mora človek nadomestiti vrstnike. Sposobnost
podrejanja je konju prirojena.

2

•Človek
Človek mora biti konju nadrejen vrstnik, vendar ne s silo, temveč z razumom. Če dela konj pod
človekovim vodstvom napake, je to predvsem posledica nepravilnega razumevanja.

3

•Da
Da bi lahko konj človeka pravilno razumel, mora imeti vanj zaupanje. To je osnova za
razumevanje in medsebojno sporazumevanje.

4

•Sredstva
Sredstva sporazumevanja med človekom in konjem imenujemo dejstva, mednje prištevamo:
glas, dotik (roka), tuširna sredstva ali sredstva prisile (bič), delovanje sedišča in težišča (jezdec)
in sredstva pohvale (nagrajevanje s hrano). Tuširna sredstva nikoli ne smejo biti pretepanje.

5

•Razumevanje
Razumevanje predpostavlja tudi poznavanje vseh dejstev. Na neznane in na njemu neobičajne
stvari se mora konj kot visoko senzibilna živali, ki se brani pretežno z begom, šele postopoma
in smiselno privajati. Če pride pri šolanju do nezanesljivosti ali strahu, je treba pričeti znova.

6

•Osnovna
Osnovna pogoja za sposobnost učenja sta aktualno stanje zrelosti organizma in obnašanja
konja. Preobremenitve organizma in precenjenje sposobnosti učenja pomenijo v šolanju
vedno zastoj.

7

•Vaje
Vaje moramo izvajati dnevno in v spreminjajočem se vrstnem redu. Vadimo, dokler konj ne
razume. Prekinitev vaj naj bo nagrada za pravilno opravljeno nalogo.

8

•Osnovni
Osnovni cilj šolanja konjev je doseganje takta, sproščenosti, zagona, dovzetnosti in zbranosti
telesa.

9

•Za
Za vse delovne sposobnosti konja je značilno, da ne morejo nastati umetno, temveč se lahko
razvijejo le iz naravnih dispozicij posamezne živali

10

•Šolanje
Šolanje konja je njegovo gimnasticiranje s ciljem, da bi izpopolnili njegov, za vrsto značilen in
obnašanju ustrezen, telesni razvoj.

11

•Konj
Konj je sposoben do popolnosti razviti svoje prirojene dispozicije le, če je, glede na za njegovo
vrsto značilne potrebe, v skladu s svojim okoljem, tudi s človekom. Druženje s človekom mu
mora v prvi vrsti pomeniti varnost, in to v vseh okoliščinah
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Čustva, kot nam jih pokaže konj:
Agresija: visoko dvignjena in iztegnjena glava, nazaj položena ušesa.
Grožnja: obrnjene, široko razprte oči, razburjeno udarjanje z repom, brcanje in topotanje z
nogami, prodorno rezgetanje ali cviljenje.
Razburjenje: visoko dvignjena glava, napeta ušesa, široko razprte oči, močno razširjene
nozdrvi, visoko dvignjen rep, razburjeno prhanje ali rezgetanje.
Jeza: nazaj položena ušesa, dvignjene ustnice, iztegnjena glava z napetimi lici, škrtanje s
čeljustmi, topotanje s sprednjimi in zadnjimi nogami, brcanje, mahanje ali kroženje z repom.
Bolečina: nemir, potenje, obračanje oči, razbijanje tal z nogami, rezgetanje, naježena krovna
dlaka.
Zadovoljstvo: mirna drža glave in telesa, mirne, prijazne oči,sproščene čeljusti, mirno
mahanje z repom, globoko prhanje.

Slika 22:Izrazi konja
Vir: Sivenwright, 1999, 229

12.1 FORMIRANJE SKUPIN
Živali formirajo skupine iz različnih vzrokov, vključujoč obrambo proti predatorjem in
kooperativen lov ali za preskrbo krme. Pri konjih je, kot tudi pri drugih živalih, ki živijo v
skupinah, glavni razlog bivanja v skupini parjenje. Pri konjih je pomemben temelji nagon po
druženju in povezovanju. Ko konji enkrat ustvarijo neke vezi, izgubijo nagon po formiranju
novih socialnih vezi. Kadar se pojavi pomanjkanje primerne družbe, z iskanjem prijateljstev
ali nadomestkov konji kažejo potrebo po socialnih stikih. Tako na primer žrebec brez harema
aktivno išče kobile za družbo, prav tako žrebe išče prijatelja žrebeta. Če ga nima, pa ˝prosi˝
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starejše konje za igro in negovanje, ljubkovanje. Pojavlja se tudi, da kobila ali osirotelo žrebe,
ki sta oba izgubila partnerja, postaneta zelo dovzetna za vzpostavljanje nove, trdne vezi.
Želita si skrbeti za nekoga, imeti nekoga rad. Tako je večkrat kobila, ki je brez žrebeta ali ga
je izgubila, zelo skrbna do nekega drugega žrebeta (Tušak in Tušak, 2002).
Podoben dokaz za željo po druženju je ta, da bo konj, če ga izločimo iz poznane družbe,
kmalu tvoril močno vez s konjem, s katerim je nameščen skupaj. Ta močna vez bo trajala tudi,
če jih bodo dali v večjo, že ustanovljeno skupino konj. Konji, ki so ločeni od svoje črede,
bodo rade volje formirali nadomestne vezi z njihovimi lastniki ali pa celo s hlevskim
mačkom.
Ta močni, čredni nagon, nagon po druženju in povezovanju lahko uporabimo pri neposlušnih,
upornih, trmastih konjih, ki ne sprejemajo človeške kontrole. Takim konjem je potrebno
odvzeti čim več socialnih stikov. Socialni kontakti, pa čeprav niso konjski, postanejo tako
pomembni, da so kmalu pripravljeni sprejeti trenerja in sodelovati z njim.
Včasih so predpostavljali, da v čredi vlada stroga hierarhija, red, v katerem vsaka žival ve,
kakšna je njena vloga, kakšen je njen status v primerjavi z drugimi v skupini. Vendar pa se
hierarhični red stalno spreminja, odločilno vlogo pa igra kontekst vsake situacije. V neki vlogi
ima določena žival visok socialni položaj v primerjavi z drugo, v drugem primeru pa precej
nižjega. Vzrok takim spremembam je ta, da med konji vlada prijateljstvo in tudi od tega je
odvisno, kakšno vlogo bo imel kdo v posameznih situacijah. Konji po navadi v parih
vzpostavijo razmeroma trajne, močne vezi. Posebej močne vezi se pojavljajo med kobilo in
potomcem, med sestrama ter bratoma.
Če je bilo povezovanje na začetku torej evolucijska prilagoditev, ki je vzdrževala harem, pa je
ta bazični instinkt konjev skozi potek evolucije dobil še drugo prilagoditveno funkcijo. V
študiji z udomačenimi konji so namreč ugotovili, da prijateljske vezi vplivajo na sekundarno
socialno hierarhijo, in sicer na hierarhijo glede na vrstni red hranjenja. Tisti konji, ki so nižje
na socialni letvici, vendar so navezali prijateljstvo z višje rangiranimi konji, so imeli boljši
dostop do krme kot tisti, ki so se dominantnim vdali šele po agresivnih spopadih. Biti
toleranten ali celo navezan na višje rangiranega konja, ki veliko časa napada druge, do neke
stopnje zmanjšuje možnost, da bi bil napaden in poškodovan.
Druge študije z divjimi konji govorijo o tem, da konji tvorijo prijateljske vezi s konji podobne
starosti in položaja. Kljub temu predstavlja medsebojna socialna podpora povezanega para
prednost v odvračanju agresivnosti drugih konj. Ta nagon po formiranju vezi ima vsekakor
funkcijo preživetja, četudi izvzamemo reprodukcijo. Zmožnost formiranja vezi bi bila
nesmiselna, če konji ne bi znali ločiti tistega, s katerim so se povezali, od sovražnika. Poleg
tega je pogoj za povezanost skupine zmožnost prepoznavanja vseh konj. Študije divjih konj so
pokazale prav njihovo zmožnost za prepoznavanje, ločevanje in zapomnitev posameznih konj
z vidom, vohom in sluhom. Žrebci takoj prepoznajo vsiljivca in poiščejo člane skupine, ki so
zblodili v drugo skupino. V veliko primerih so se kobile in njihova žrebeta prepoznali samo
po zvoku. Ta zmožnost prepoznavanja, ki jo ima konj, se lahko kaže pri menjavi trenerja kot
konjeva neposlušnost. V skrajnih primerih se zgodi, da hoče konj sodelovati samo z
določenim človekom, vse druge pa zavrača. Po drugi strani včasih nepoznan odločen trener
lažje uravnava neubogljivega konja, saj se ta boji posledic, ker človeka ne pozna.
Grizljanje ali ljubkovanje predstavlja bazični nagon konjev, ki omogoča vzpostavljanje in
vzdrževanje vezi med konji, pojavlja se pogosto med pari in je skoraj vedno spontano in
medsebojno, vzajemno. Dva konja si stojita nasproti, z vratovi skupaj, potegneta ustnice nazaj
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in z zobmi praskata drug drugega. Če eden odneha, odneha tudi drugi. Vzajemno ljubkovanje
se pojavlja pri divjih konjih le med člani iste črede, nikoli med različnimi čredami.
Vendar pa je to koristno opravilo kot še pri veliko drugih sesalcih navada, ritual utrjevanja
socialnih odnosov. Konji prav tako kot ljudje oblikujejo osebni prostor, v katerega vsakdo ne
sme. Ta razdalja meri do 1,5 metra in vsiljivce, ki vstopijo v ta prostor, odganja z grozečimi,
agresivnimi znaki. Z ljubkovanjem se ta meja prekrši, prestopi jo lahko samo prijatelj oziroma
član iste črede, s katerim potem utrjujeta socialne odnose.
Praskanje in ljubkovanje podobno kot med konji vzpostavljata in utrjujeta vezi tudi med
konjem in človekom. To pomaga pri pridobivanju zaupanja, učenju in seveda kot pohvala.
12.2 VRSTNIŠKE VEZI
Vrstniške vezi se začnejo vzpostavljati šele nekaj tednov po rojstvu. Kobila je na začetku zelo
zaščitniška, poleg tega žrebe kaže odpor do približevanja z drugimi, tako so preprečeni vsi
stiki z ostalimi konji. Drugi in tretji teden starosti se žrebeta med seboj že srečujejo, vendar si
le ogledujejo drug drugega in se na kratko dotaknejo. Šele po tretjem tednu starosti se žrebeta
začnejo bolj oddaljevati od kobile in s tem postanejo interakcije z žrebeti bolj pogoste.
Prve interakcije so izključno raziskovalne narave, saj se žrebeta približajo drug drugemu, se
ovohavajo in rahlo grizejo. Kmalu raziskovanje preide v igro. Žrebeta se lovijo, preganjajo,
skačejo ter brcajo v galopu. Vzpenjajo se na zadnje noge proti drugemu žrebetu, v mirnih
trenutkih pa precej časa ljubkujejo drug drugega (Tušak in Tušak, 2002).
Čeprav je veliko žrebet, s katerimi bi se lahko družili, igrali in ljubkovali, si žrebeta z
odraščanjem izberejo določenega partnerja, ki jim postane ožji prijatelj. Tak par prijateljev se
večino časa drži zelo blizu skupaj, kadar se paseta, počivata, igrata ali počneta kaj drugega.
Tako prijateljstvo se lahko vzpostavi med sorodniki, lahko pa tudi z drugim žrebetom v čredi
ali celo z žrebetom iz druge črede. Žrebički se po navadi izmenično ljubkujejo in igrajo igro
borbe. Žrebički z žrebicami ali žrebice med seboj pa se skoraj izključno negujejo in
ljubkujejo, le redko se gredo igre lovljenja. Včasih so take prijateljske vrstniške vezi
sestavljene tudi iz treh članov.
Vezi, ki se vzpostavijo pri še nedoraslih konjih, ne trajajo nujno v odraslo dobo. Ko se mladi
ločijo od prvotne črede, se s tem velikokrat ločijo tudi od prijatelja, a kljub temu so osnove za
navezovanje prijateljstev in socialnih stikov zgrajene. Prejšnje vezi verjetno pripomorejo k
lažjemu socialnemu kontaktu in grajenju prijateljstev kasneje, še posebej med kobilami.
12.3 SOCIALNA DOMINANTNOST
Kadarkoli sta v skupini vsaj dva konja ali več, se med njimi pojavi dominantno – podrejen
odnos. V največ primerih socialne dominantnosti govorimo o linearni hierarhiji. En
posameznik (imenovan alfa) je dominanten nad vsemi, zadnji posameznik (omega) je
podrejen, pod vsemi, tisti v sredini so nekateri dominantni in nekateri podrejeni. Po navadi sta
dva ali so trije konji enakovredni po rangu dominantnosti. Dominantnost pri kobilah je
odvisna od okoliščin.
Konj si pridobi alfa položaj, če pokaže drugemu konju dovolj agresivnosti, da mu ta preda
mesto, odstopi od dominantne pozicije ali se umakne. Interakcija je lahko nasilna, z brcanjem,
udarjanjem z nogo, grizenjem, velikokrat sune z glavo in vratom, včasih nastopi samo z
grožnjami, da bo brcnil, in sploh ne pride do fizičnega kontakta.
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Včasih se mu drug konj celo izogne, tako da bi lahko govorili o nezaznavni, neopazni
interakciji. Že po eni ali dveh interakcijah in po navadi v dveh dneh, ko sta se prvič znašla
skupaj v isti čredi, se odnos med njima ustali. V naslednjih srečanjih se borba redko pojavi.
Če se podrejeni konj ne obnaša ustrezno svojemu rangu, dominantni konj z gestami grožnje
po navadi povzroči njegov umik. Oba se zavedata svojega statusa.
Konj, ki je vztrajen pri tem, da dobi svoj delež pri paši, lahko kaže manj vztrajnosti pri
dostopu do vode. Tako ga bo kak drug konj pri napajanju odgnal, mu odvzel višje mesto, na
paši pa mu to ne bo na noben način uspelo. Nekateri konji so agresivni le pri eni aktivnosti,
bolj pasivni pa pri vseh drugih. Ne glede na aktivnosti grožnje podrejenih konj niso
enakomerno razporejene, kar pomeni, da konji nekaterim konjem grozijo veliko bolj kot
drugim, vseeno pa te grožnje niso povezane z rangom.
Ko je socialna dominantnost enkrat usklajena, ostane stabilna nekaj časa. Med žrebeti se
dominantno - podrejeni odnosi stabilizirajo okoli šestega meseca. Smrt ali preselitev člana
skupine ne spremeni vrstnega reda dominantnosti tistih, ki ostanejo. Stabilnost je največja na
vrhu in na dnu hierarhije.
Starost lahko igra veliko vlogo pri zavzemanju socialne pozicije, vendar ni nujno odločujoča.
Večkrat je faktor starosti pomemben v nižjem delu hierarhije, kjer nezreli, mladi člani
zapolnijo najnižje položaje. Za potegovanje za najvišja mesta v hierarhiji sta bolj pomembni
velikost in teža kot starost. Dolžina časa, ki jo posameznik prebije v čredi, lahko predstavlja
pomemben faktor pri socialni dominantnosti. Poleg vsega vplivajo na pridobivanje
dominantnega položaja tudi fizična kondicija in vzdržljivost. V večini primerov haremski
žrebec dominira samcem, kadar pa je glavni žrebec neodločen ali slaboten oziroma bolan,
prepusti glavno pozicijo mlajšim izzivalcem. Poleg vseh drugih faktorjev ima tudi
temperament vlogo pri socialnem statusu. Agresivni in vztrajni konji, ne glede na težo, višino,
spol ali dolžino bivanja v čredi, pridobivajo višje range med pasivni konji.
12.4 PRIPRAVLJENOST, PREPLAH IN POBEG
Pri konju se prvoten odgovor na dražljaje v okolju pokaže v njegovi pripravljenosti,
pozornosti in usmeritvi senzornih sprejemnikov na glavi proti dražljaju. Ponavljanje nekega
znanega dražljaja ali manj pomembni zvoki povzročijo pri konju samo rotacijo ušes, medtem
ko še naprej počiva ali išče pašo. Pogosto je dražljaj dovolj intenziven in močan znak, da konj
dvigne glavo in začne bolj obsežno raziskovati. Z drugimi aktivnostmi, kot sta sprehajanje ali
žvečenje, preneha. Drža konja v pripravljenosti, ki se kaže v dvignjenem vratu, z glavo
pozorno orientirano proti dražljaju in z ušesi ter rahlo razširjenimi nosnicami, zbudi pri
sosednjih konjih pozornost in povzroči podobno pripravljenost na nevarnost. Z opazovanjem,
poslušanjem in vohanjem preizkušajo situacijo. Če ugotovijo, da dražljaj oziroma situacija ni
nevarna in ni vredna pozornosti, se spet vrnejo k svojim prejšnjim aktivnostim.
Če je buden konj še naprej stimuliran, če torej dražljaj ne odneha, začne konj naknadno
raziskovati in se pojavi tekmovalno, bojno vedenje. V primeru, da konj takrat leži, takoj
vstane. Pazljivi konji postanejo nemirni, kadar jih skrbi dražljaj. Včasih tudi rezgetajo, še
posebej kobile svojim žrebetom. Telo in okončine so pripravljene na gibanje, če bi bilo
potrebno. Dražljaju se konj približuje po krivinah, dokler se mu ne zdi varno čisto približati.
Konji iz iste socialne skupine, torej tisti, ki se po navadi družijo, še posebej prijatelji, tudi
skupaj raziskujejo.
S povečano stimulacijo in izzivanjem je vzpostavljen prvi preplah, lahko bi rekli celo alarm.
Veke so široko odprte, da se vidi veliko beločnice. Vrat se popolnoma dvigne, nosnice se
razširijo in direktno gibanje proti dražljaju se ustavi. Konj lahko začne odvajati blato in kopati
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z nogo po tleh. Eden ali dva člana skupine nato eksplozivno spustita zrak skoti nosnice –
zaprhata, ta zvok lahko ponavljajo. Celotna skupina kaže popolno razburjenje. Konj, ki vodi,
se sunkovito postavi v smer dražljaja, kot bi ga nekako privabljal oziroma izzival, pa vendar
še v varni razdalji. Konj potem nestrpno strmi v sumljiv objekt. Pogosto vodeči konj zaprha,
medtem ko v diru naredi nekaj korakov v drugo smer in nato spet strmi v objekt.
Če vir stimulacije ostane grožnja, se umaknejo. Konji se včasih umaknejo po stopnjah, se
ustavljajo periodično, da strmijo v objekt. Če je dražljaj statičen in s tem postane manj
nenavaden, pozornost zbujajoč, se po navadi obotavljajoče vračajo ponovno raziskovat. Nagel
umik in razdalja umika je odvisna od intenzivnosti situacije. Če se konj, ki je najbližji
dražljaju, naenkrat obrne in naglo umakne, to storijo tudi njegovi prijatelji. Žrebeta se skrijejo
za mater. Zaradi takega posnemanja drugih konj znotraj skupine lahko privede do tega, da je
preplah večji in povzroči večji umik, kot bi ga pričakovali. To medsebojno posnemanje,
oponašanje, je po mnenju Tušak in Tušak (2002) opazno že prej, ko se skupina približuje in
raziskuje. Verjetno se en sam konj ne bi nikoli tako približal določenemu dražljaju, kot se mu
približa celotna skupina konj.
Hitrost, način in razdalja umikanja je odvisna od dražljaja in situacije. Prva reakcija ob
presenečenju ali novem dražljaju je refleksna, hitra. Tako preplah, alarm in nagel umik
nastanejo simultano. Po prvotni reakciji začne konj regulirati svoje vedenje in ga prilagodi
situaciji. Če se mu torej zelo približa drug konj z iztegnjenim vratom, se bo na hitro umaknil,
iztegnil, povišal vrat in glavo in z njo pogosto zamahnil v eno smer. V takem primeru se je
konj umaknil pred poskusom udarca ali brce drugega konja. Enako reakcijo bo povzročil vbod
ali pik v gobec ali pa čuden okus paše. Umik je po navadi za kak meter naravnost naprej ali v
stran. Kadar so v nevarnosti sprednje noge, pa se konj povzpne na zadnje noge.
Kadar nevarnost pride od zadaj, reagira z ritanjem in ponavadi z znižanjem medenice. Kadar
raziskuje, konj reagira s povišano glavo in vratom v smeri dražljaja. Tako se pojavi reakcija
ritanja in umika z znižano medenico, če se potiho ali neopazno bližamo konju in ga
potrepljamo po zadnjem delu. Še tako miren konj takrat hitro zniža hrbet, bolj plašljiv pa
lahko celo ritne. Ko sliši znan glas, se pomiri.
V večini naglih umikov prevladuje kas. Kadar se samo izognejo, lahko to storijo v hodu.
Kadar je nevarnost ekstremno velika in konje zasleduje, takrat konji lahko uporabijo galop.
Žrebeta uporabljajo galop v preplahu bolj pogosto kot odrasli konji.
Kadar so fizično omejevani, zadrževani, prisiljeni v nekaj, žrebeta in drugi konji velikokrat
uporabijo serijo vlečenja, potiskanja, vijuganja, vrtenja, obračanja, vse z namenom izbojevati
si svobodo, svojo voljo. Pojavljajo se ugrizi, vendar počasi borba upada. Konji, ki že imajo
izkušnje z omejevanjem in učenjem, prej odnehajo kot naivni posamezniki. Odrasli konji kot
tudi nekaj ur stara žrebeta se pomirijo že s človeško prisilo oziroma prepričevanjem.
Plašnost se pri konjih razlikuje od enega do drugega in je rezultat dednosti in prejšnjih
izkušenj. Reakcije strahu lahko zmanjšamo s habituacijo dražljaja, kar pomeni, da konju
ponavljajoče prikazujemo nepomemben dražljaj, dražljaj brez ogrožajočih posledic.
12.5 AGRESIVNOST
Izrazi agresivnosti se odvisno od situacije izražajo kot mile, nežne akcije ali pa kot močni,
divji izrazi agresije. Prav tako je od situacije odvisna tudi razdalja, na kateri pokažejo
agresivnost, vendar znaša v večini od enega do dveh metrov. Po navadi konji pokažejo le
tolikšno količino agresivnosti, ki je za situacijo nujno potrebna. Tako so veliko bolj pogoste
grožnje kot resnične nasilne akcije.
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Bolj mile oblike agresivnosti vključujejo polaganje ušes nazaj, zniževanje in iztegovanje
glave, premikanje, nastavljanje zadnjega dela k nasprotniku in uporabljanje telesa za
blokiranje ali porivanje nasprotnika. Prvi znak nezadovoljstva ali agresivnih namenov so na
splošno ušesa, ki so položena čisto nazaj h glavi. Bolj so ušesa pritisnjena h glavi, bolj močna
je agresivnost. Kadar agresivnost povzroči konj, ki je spredaj, pokaže svoje reakcije z gestami
z glavo. Kadar je tak konj zadaj, pa agresivnost pokaže z zadnjim delom, ki ga pomakne v
njegovo bližino, direktno proti njemu.
Po navadi z blokado telesa kobila brani svoje žrebe, haremski žrebec pa s telesom zaščiti
žrebe ali posameznike harema in s tem prestraši vsiljivca, ki je v bližini. Milejše oblike
agresivnosti, kot so porivanje z glavo, vratom ali pleči, se pojavijo, kadar hoče konj pregnati
nasprotnika. Srednje visoka agresivnost se kaže v grožnjah pred ugrizom, udarci, brcami kot
tudi z iztegnjenim vratom in glavo z bočnim nihanjem, nihanjem vstran ali gor – dol. Močno
udarjanje, bičanje z repom in celo šibko poskakovanje z zadnjim delom se pojavi prej kot
grožnje brc. Grožnje udarcev in brc včasih vključujejo sunke glave in telesa proti nasprotniku
in se pogosto pojavljajo z ostrim, rezkim cviljenjem. Grožnje udarcev s sprednjima nogama
izgledajo tako, da se z eno ali obema sprednjima nogama dvigne v zrak, grožnje brce pa tako,
da z eno ali obema zadnjima nogama narahlo brcne in s tem nakaže, kaj se lahko zgodi. Tako
lahko osedlani konji v protest topotajo z nogami po tleh in grozijo z udarci s sprednjimi
nogami. Brcanje z zadnjimi nogami je značilna oblika protesta.
Grožnje ugriza so najbolj pogoste, kadar gre za nenadno srednje močno agresivnost. Kažejo
se z miganjem glave in z rahlo odprtim gobcem z močnim gibanjem proti nasprotniku, glava
in vrat sta podaljšana, iztegnjena. Take kretnje konj izraža sovražniku direktno, naravnost ali
od strani. Po navadi so usmerjene k nasprotnikovi glavi, plečem ali k prsnemu košu in
običajno proti sprednjim nogam. V večini primerov je jasno vidno, da gre le za grožnje, saj ne
kaže posebnega truda, da bi prišlo do kontakta ali celo ugriza. Grožnje ugriza so opazne tudi,
kadar se konji borijo proti insektom, ki se usedejo na zadnje noge, hrbet, boke in trebuh.
Pogosto v igri konji zgrabijo grivo soigralca. Redko se zgodi, da bi ob agresivnih akcijah konj
dolgo z gobcem držal kožo drugega konja. Po navadi konji nežno zagrabijo kožo drugega
konja v igri ali pa prijatelja pri negovanju, ljubkovanju. Človeškega prijatelja zagrabi za kožo
ali pogosteje za obleko.
Visoka stopnja agresivnosti pri konju vključuje resen namen in trud, da bi nasprotnika
ugriznil, brcnil z zadnjimi nogami ali udaril s sprednjimi nogami. Prisoten je poskus fizičnega
kontakta. A je kljub temu pri borbi opaziti neko stopnjevanje. Drugače se v boj spusti s polno
energijo in naporom. Tak agresiven kontakt, lahko bi rekli borba, lahko povzroči nasprotniku
rane. Po navadi je nasprotnik dovolj previden, da se takim napadom izogne. Paziti moramo,
če imamo manjše izpuste, ker se podrejeni konj nima kam umakniti agresiji nadrejenega
konja.
Tak primer je pogost, ko imamo žrebeta spuščena skupaj v izpustih in se žrebički dolgo časa
le v igri preganjajo, igrajo in grizejo. Ko postanejo spolno zreli, se začne tekma za prevlado in
močnejši lahko začne grobo, agresivno preganjati druge, ti pa nimajo kam zbežati. Slabe
izkušnje in strah, ki so ga doživljali ob prevladi in agresivnosti drugega, lahko prinesejo
bojazen do drugih konj in se že v naprej skušajo braniti, čeprav jim nihče noče nič hudega.
Zato je pomembno, da opazimo, kdaj se igra žrebičkov spremeni v boj za prevlado in jih
takrat ločimo. Kadar pride do spopada, se oba trudita premagati in podrediti nasprotnika z
načrtovanimi ugrizi ali ga spraviti iz ravnotežja.
Agresivnost se lahko pojavi med in znotraj različnih starostnih skupin in tudi med spoloma.
Dolgotrajna agresivnost se redko pojavi med žrebeti, običajno je le kot igra. Odrasli konji
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včasih resno grozijo mladim konjem. Žrebetom, ki se poskusijo približati in sesati mleko pri
kobili, ki ni njihova mati, pokažejo svojo moč in jih s tem odvrnejo od tega. To lahko
pokažejo s cviljenjem, nakazanim ugrizom ali celo brco. Konji, ki so zavrnjeni ali
vznemirjeni, pogosto agresivnost prenesejo na bližnjega podrejenega.
Borbe med odraslimi istega spola so pogosto intenzivne. Kobile občasno napadejo druge
kobile. Dominantne kobile včasih postanejo agresivne do podrejenih kobil, ki se približajo
žrebcu v času estrusa. Med neznanimi, tujimi kobilami se lahko kot izzivanje in
determiniranje dominantnosti pojavi brcanje. Boji med žrebci so lahko močno obredno
pogojeni in na trenutke nasilni.
12.6 INTERAKCIJA MED ŽREBCI
Interakcija med žrebci pogosto vsebuje ritualizirane izraze, ki niso podobni nobeni drugi
obliki tekmovalnega vedenja pri konjih. Konflikti med odraslimi žrebci funkcionirajo deloma
tudi kot mehanizem ločevanja, vzdrževanja razdalje med čredo z žrebcem od ostalih čred in
njihovih žrebcev, saj se prav zaradi njih izogibajo drug drugemu, s tem pa čreda ostane
ločena. Poleg tega te tekmovalne interakcije pokažejo sposobnost haremskega žrebca ali
lahko obdrži status in svoje kobile. Ta ritual omogoča demonstracijo dominantnosti ne da bi
bilo potrebno uporabiti silo. Tako se žrebca velikokrat razideta brez resnega fizičnega
spopada in s tem brez hujših poškodb.
Ritualne interakcije so sestavljene iz ponavljajočih sekvenc naslednjih stopenj:
1. stanje na miru in strmenje
2. položaj, drža telesa in lokomotorni izraz
3. zaključeno vohalno raziskovanje
4. cviljenje, grožnje in potiskanje, porivanje s sprednjim delom telesa
5. izločanje blata
Včasih je katera stopnja izpuščena ali skrajšana. Ločitev žrebcev pogosto nastopi že po
izločanju iztrebkov.
12.7 IGRA
Žrebeta se kmalu po rojstvu že začnejo igrati. Pogosto se žrebe začne igrati tako, da grizlja
noge matere. Ko se med seboj grizljajo in ljubkujejo svoje mame, se tudi žrebeta v čredi
grizljajo med seboj. Iz negovalnih ugrizov se razvije igra, saj se oralno hlastanje, grizljanje
pojavi na začetku igre. En dan staro žrebe že kaže izbruhe igralnih aktivnosti v obliki skokov.
Pri žrebetih predstavlja igra pomembno zaposlitev in po drugi strani nujen del v življenju, saj
je zelo pomembna za vajo rastočih žrebet. Igra ima pomembno funkcijo prakticiranja in
pridobivanja spretnosti, dovršenosti veščin odraslih konj, ki so v življenju odraslih pomembne
na širokem področju aktivnosti. Poleg tega je pomembna za razvoj normalnega vedenja.
Najpogosteje se pojavi pri zdravih mladih živalih in sledi mnogim pravilom. Socialne igre,
kot so preganjanje, lovljenje, igra borbe, so najpogostejše.
Različne igralne aktivnosti se od resničnih aktivnosti razlikuje v spremljajočih čustvih in v
trajanju akcije. V resnih situacijah se borba konča takrat, ko se eden umakne ali zbeži iz
nasprotnikovega obsega, oziroma kadar eden odbije, premaga drugega. Pri igri pa ni tako.
Nadaljuje se tudi po tem, ko se je eden že umaknil, saj se zopet vrne in udeleženi žrebeti
nadaljujeta z igro. Traja lahko zelo dolgo, vse dokler žrebeti nista utrujeni ali naveličani.
Pri igri se konji tudi učijo. Čeprav so gibi pri igri prirojeni in imajo v osnovi tudi izoblikovane
vzorce za vsako situacijo, pa prvič še niso odlično, dovršeno izvedeni. Spretnost v igri žrebeta
izredno hitro dosežejo, takoj ko se naučijo atributov, znakov družabnika in okolja. Igra je
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očitno ena najpomembnejših metod harmonične integracije med živaljo in okoljem. Igra je še
posebej pomembna za tiste vrste, ki so zelo reaktivne, kinetične in socialne.
Neresna narava igre zagotavlja, da le redko prihaja do resnih poškodb v igrah borbe in noben
pobeg ni resen v igrah bega, saj ni prisotne agresivne motivacije. Igra pozitivno, sproščujoče
deluje na živali in krepi njihovo čustveno stanje, kadar se igrajo spontano in ponavljajoče. Če
se igri zaradi dolgotrajnega omejevanja odrečejo, se po izpustitvi teh živali zgodi, da se pri
njih pojavi pravi izbruh igralnih aktivnosti.
12.8 IGRA PRI ŽREBETIH
Igra je koristna v zgodnji socialni integraciji žrebeta v čredo. Zdrava mlada žrebeta se pogosto
igrajo in odsotnost igre je lahko znak bolezni. Socialna igra se kaže po navadi v preganjanju,
lovljenju in igranem boju, kadar se igra posameznik sam, pa po navadi teka naokrog, celo
znotraj zaprtih področij. Mnoge igralne aktivnosti se pojavijo kot preplah in skrivanje. Le
redko pride do pravih poškodb, prav tako pa pobegi niso resnični, saj posameznika nikoli ne
preženejo daleč stran.
Tendenca do igre pri mladih konjih narašča z dobrim hranjenjem in pada s slabo prehrano.
Žrebeta se lahko igrajo z neživimi predmeti prav tako kot tudi s svojimi materami.
Najmočnejša igra se pojavi takrat, ko se igralna aktivnost pojavi med parom ali skupino
žrebet. Igralne aktivnosti okoli svoje mame se zmanjšujejo po prvem tednu življenja, potem
pa se začnejo rajši igrati s sovrstniki.
Interaktivna igra se kaže v lovljenju, preganjanju, vloge pa se večkrat zamenjajo. Ni vedno
eden tisti, ki lovi, naslednji trenutek lahko že beži pred tistim, ki ga je prej preganjal. Ta igra
vsebuje tudi telesni kontakt, in sicer potiskanje, porivanje, grizenje, borba z vratom, hkratno
vzpenjanje ali galop. Ta oblika igre je še posebej pomembna v skupini mladih konjev in se
večkrat spremeni v rahlo tekmovalno borbo. Socialne interakcije, ki vključujejo fizični
kontakt med mladimi žrebci, včasih združujejo sestavne in funkcionalne značilnosti igre
takega nizko intenzivnega tekmovalnega boja. To lahko determinira pozicijo ali rang mladih
konj, ki vstopijo v skupino mladih samskih konjev.
V skupinah žrebet socialna igra narašča s starostjo. V socialnem paru ali skupini se žrebeta
grizljajo, ljubkujejo. Iz ljubkovalnih ugrizov se lahko razvije igra, saj se igra žrebet po navadi
začne s tem. Najpogostejša oblika igre med žrebeti vključuje ščipanje glave in vihra ter
vlečenje grive, vzpenjanje drug proti drugemu, preganjanje, lovljenje, borbo s potiskanjem z
boki ali od strani.
V igri žrebet obstajajo razlike med spoloma, ki se kažejo v tem, da se žrebčki bolj pogosto
vzpenjajo in se bolj aktivno udeležujejo igre kot žrebice. Prav tako se celotna gledano žrebčki
bolj pogosto igrajo kot žrebice. Odgovor žrebice na iniciativo žrebčka za skupinsko igro je po
navadi umik ali agresivnost. Večino igre vključuje ščipanje, grizljanje, grizenje različnih
delov telesa ali pa samostojno tekanje okrog ali v skupinah. Lahko se preganjajo, lovijo,
zraven pa močno stresajo z glavo, nenadoma se zaustavijo in se spet poženejo v tek ter brcajo
z zadnjimi nogami v zrak. Igralne aktivnosti okoli mame ali s samim seboj se reducirajo z
večjo starostjo. Igra s starostjo in dozorevanjem ter odhajanjem od mame traja dalj časa in se
pojavlja bolj pogosto. Samotarska igra se ohranja pri osamljenih žrebetih, ki nimajo družbe in
tako se njihova socialna igra preusmeri na druge živali ali na človeka. Taka žrebeta se pogosto
igrajo tudi z neživimi predmeti. To se pogosto dogaja, kadar imajo ljudje doma le dva konja
ali celo samo žrebe. Ker konj tako zelo potrebuje družbo, mladi konji pa socialno igro, se ta
začne z vsem, kar je na razpolago, s človekom, živalmi ali predmeti.
57

Treniranje konj in učenje jahanja

12.9 UPORABNOST IGRE
Igra je za konje življenjsko pomembna. Jasno je, da je bistvena za vedenjski razvoj, saj
predstavlja pravila razvoja in mehanizme spreminjanja teh pravil kot rezultat individualnih
igralnih izkušenj. Fenomen igre bi lahko postal glavni determinacijski faktor stanja ugodja,
dobrega počutja, še posebej kadar se povezuje z razvojem atletskega konja.
Pri udomačitvi so bile gibalne sposobnosti in značilnosti pretvorjene v razne oblike dela in
rekreacijske sposobnosti. Moderni konj verjetno sprejme to kot analogijo naravni igri, ki sicer
zagotavlja integracijo živali in njeno dobro zdravje in počutje. Za primer, tekanje in lovljenje
je podobno dirkanju, skupinsko gibanje lahko povežemo s timskim delom v vpregah, naravni
gibalni output (tekanje, skakanje, poskakovanje, vzpenjanje) pa je podobno preskakovanju
ovir, dresuri ter različnim oblikam jahanja.
12.10
OSEBNOST KONJA
Kadarkoli govorimo o temperamentu, govorimo o tem, kako hitro in intenzivno žival reagira
in kako dolgotrajne so te reakcije. Lastnosti temperamenta so v večji meri prirojene, vendar to
ne velja za značajske lastnosti. Najbolj znana je Hipokrat-Galenova tipologija, ki govori o
štirih temperamentih. Silovito reagiranje, naglost, razburljivost, aktivnost, prepirljivost,
nezadovoljnost je vsebina koleričnega temperamenta. Naglost, odzivnost, živahnost,
spremenljivo razpoloženje, vedrina, podjetnost je značilnost sangviničnega temperamenta.
Neodzivnost, mirnost, počasnost, stabilnost je značilnost flegmatičnega temperamenta ter
počasne in globoke ter trajne reakcije so značilne za melanholični temperament. Ko delimo
konjske pasme oziroma določamo tipe konj, to klasifikacijo, ne da bi se zavedali, delamo
glede na temperament konj. V glavnem ločimo štiri vrste konj.
Prvi in glavni so polnokrvni konji. Arabski polnokrvni konj je: ognjevitega temperamenta,
skromen, vzdržljiv, žilav, pogumen in inteligenten. Značilnosti angleškega polnokrvnjaka so
temperamentnost, senzibilnost, žilavost, vzdržljivost, pogumnost, trdnost in hitrost. Drugi so
toplokrvni konji. Temperament je živahen. Tretji so hladnokrvni konji. Značilno zanje je, da
so preudarni, mirni. Zato je človek tega konja uporabljal za delo, saj mu njegov temperament
ni delal težav. Četrti so poniji. To so majhni konji, ki so lahko tako po zunanjosti kot po
temperamentu podobni toplokrvnim ali hladnokrvnim konjem.
12.11
INTELIGENCA KONJ
Mnogokrat in veliko ljudi meni, da je konj izredno inteligentna žival. Pripisujejo mu intuicijo,
včasih celo jasnovidnost in podobno. Vedeti moramo, da so konjeva čutila izvrstno razvita.
Konj v trenutku zazna minimalno napetost jezdeca oziroma njegove muskulature. Tako v
trenutku, ko stojimo pred lužo, prepozna, ali je jezdec odločen ali omahljiv, ali bo moral iti
čez lužo, ali bo lahko obrnil.
Konji imajo med drugimi tudi neko zelo presenetljivo sposobnost, neke vrste ˝branja misli˝
oziroma predvidevanja naših želja in načrtov. Vendar pa je potrebno vedeti, da je večino
˝branja misli˝ možno razjasniti preko pogojnih odgovorov in dražljajev ter s pomočjo
komunikacije. Okolje in ljudje konju nudijo nešteto dražljajev, ki se jih sami ne zavedajo. Ste
se kdaj vprašali, kako konj ve, da bo šel na dirko ali tekmovanje? Malokrat se zavedamo, da
konju sami sporočimo, da se bo to zgodilo. Naša mirnost se spremeni, način krmljenja je
drugačen, oblečeni smo drugače, sliši, kako pripravljamo tekmovalno opremo, in še niz
drugih podrobnosti je, ki jih konj prepozna.
Najzanimivejši primer je Bistri Hans. To je izredno zanimiva in tudi svarilna zgodba na
področju živalskega obnašanja. V zgodnjih letih dvajsetega stoletja je polnil stolpce berlinskih
časopisov. Bil je sposoben reševati matematične probleme, povedal je čas, identificiral
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različne kovance in je odgovarjal na nekatera vprašanja iz geografije in politike. Računal in
štel je tako, da je s sprednjo nogo kopal – tolkel ob tla ali pa je z glavo prikimaval na druga
vprašanja. Njegov lastnik je bil v Berlinu spoštovan in cenjen učitelj Wilhelm von Osten. V
nobenem primeru ni šlo za prevaranta, ampak je sam trdno verjel v Hansove sposobnosti in
nadarjenost. Nazadnje pa je komisija Pruske akademije znanosti ugotovila, za kaj je šlo v tem
primeru. Njihove ugotovitve so bile, da je Hans rešil vse te naloge, dokler je bil prisoten
njegov lastnik, ko so njega odstranili, je še vedno reševal probleme, ko so izločili še publiko,
pa je postal nesposoben reševati in dajati pravilne odgovore. Hans se je v bistvu naučil
konsistentno odgovarjati na perceptivne dražljaje na način, ki je bil konsistentno nagrajen.
Kadar je povedal pravi odgovor, je dobil kocko sladkorja. Nezavedno je Wilhelm von Osten
pogojeval oziroma dajal dražljaje Hansu, tako, da je postajal napet, ko se je konj s tolčenjem s
kopitom približeval pravilnemu odgovoru. Ko je bil ta mimo, se je von Osten sprostil in konj
je nehal tolči. Z dovolj poskusi in napakami se je Hans naučil, da če se ustavi na takšni pravi
točki, bo dobil kocko sladkorja.
V ameriški državi Virginia je v dvajsetih letih dvajsetega stoletja živela kobila Lady Wonder,
ki ni bila le pametna, ampak tudi jasnovidna. Znala je celo odgovarjati na vprašanja, ki so jih
ljudje postavljali njej ali njenemu gospodarju. Po zastavljenem vprašanju je začela z nosom
premikati kocke, na katerih so bili odgovori, in na tak način odgovorila. Ker je njen lastnik v
trenutku, ko je ona odgovarjala, stal daleč zadaj, je bilo to dovolj, da je navdušila enega izmed
znanih parapsihologov, ki je napisal članek o njej. Postala je najpopularnejši konj na svetu. To
je trajalo kar nekaj časa, dokler ni profesionalni čarovnik John Scarne ugotovil, da je šlo za
enostavno namerno potegavščino. Lastnik Lady Wonder je premišljeno in namerno kobili s
premikanjem biča, ki ga je imel v rokah, signaliziral pravilen odgovor. Ko je bila na pravi
kocki, kjer je bil pravi odgovor, ji je z bičem pokazal, da naj se ustavi. Da ljudje tega niso
opazili, gre zasluga dejstvu, da o konjevem zaznavanju ne vedo veliko. Konj ne vidi le 15
stopinj tik za seboj. Tako je lastnik z bičem kobili kazal pravilno rešitev, čeprav je stal zadaj
in daleč.
Konj je plašljiva in boječa žival, ki kot obrambne mehanizme uporablja predvsem grizenje,
brcanje in beg. Konja odlikujeta nenavadna inteligenca in nadpovprečna senzibilnost. Po
naravi je dobrodušen, vendar nikoli ne pozabi trpinčenja in drugih neprijetnih doživetij.
Njegov odnos do človeka je mogoče graditi samo na zaupanju. Človek mora z njim ravnati
odločno, tudi zaupljivo in pozorno, ker konj vidi v človeku predvsem svojega zaščitnika.
Enako kot človek ima tudi konj subjektivne značajske lastnosti, katerih celota šele opredeli
njegovo individualnost. Svojim vrstnikom in človeku lahko izkazuje različna čustva in je že
po tonu človekovega glasu sposoben oceniti njegove namere.
Konj ljubi družbo drugih živali, predvsem psov in koz. Nekatere pomanjkljivosti v značaju so
posledica slabih navad. Konji imajo lahko določene čudaške navade ali že kar grde razvade.
Te so vedno znamenje živčne napetosti, ki je večkrat posledica dolgotrajnega mirovanja,
primera pa sta hlapanje in tkanje. Pri hlapanju konj nasloni sekalce zgornjih čeljusti na ograjo
ali jasli, napne vratno mišičje in slišno vsesa zrak ali pa dela to, ne da bi se kam naslonil.
Takega konja lahko prepoznamo po zelo razvitih spodnjih vratnih mišicah. Tkanje se prav
tako pojavlja predvsem pri konjih, ki so premalo zaposleni – pri tem se konj prestopa z ene
sprednje noge na drugo, pri tem pa nenehno niha z vratom in glavo.
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POVZETEK:
Konj je plašljiv, boječ, miroljuben in je tudi po udomačitvi ohranil te lastnosti.
Obrambni mehanizmi konj so predvsem brcanje, grizenje in beg. Konja odlikujeta
neobičajna inteligenca in nadpovprečna senzibilnost. Po naravi je sicer dobrodušen,
vendar nikoli ne pozabi trpinčenja ali drugih neprijetnosti. Njegov odnos do človeka je
mogoče graditi le na zaupanju. Človek mora na konja delovati odločno, obenem pa
zaupljivo in pozorno. Konj ima subjektivne značajske lastnosti, katerih celota šele
opredeli njegovo individualnost. Konj človeku in svojim vrstnikom izkazuje različna
čustva, že po tonu človeškega glasu pa je sposoben oceniti njegove namere. Simpatijo in
antipatijo do svojih vrstnikov kaže najbolj na prostosti, ko si sam izbira, s katerimi
konji se bo družil. Za medsebojno sporazumevanje imajo konje dve vrsti glasov:
rezgetanje in stokanje. Stokanje vedno spremlja občutek bolečine, rezgetanje pa ima
veliko stopenj. Razpoloženje prepoznamo tudi po konjevih uhljih in obrazni mimiki. Če
želimo vzdrževati ustrezen odnos konj – človek, se moramo zavedati nekaterih stvari.
Konj dojema človeka kot prijatelja, ki mu nadomesti vrstnike. Razumevanje med
človekom in konjem predpostavlja poznavanje vseh dejstev. Na neznane in neobičajne
stvari se mora konj postopoma privaditi. Če pride pri šolanju do nezanesljivosti ali
strahu, je potrebno začeti znova. Za konja je pri šolanju nagrada prenehanje vaj. S tem
mu pokažemo, da neko vajo popolnoma obvlada. Če temu ni tako, jo ponavljamo še
naprej. Za vse delovne sposobnosti konja velja, da ne morejo nastati umetno, temveč se
lahko razvijejo samo iz naravnih dispozicij. Šolanje konja je njegovo gimnasticiranje z
namenom, da bi izpopolnili njegov telesni razvoj. Druženje s človekom mora konju v
prvi vrsti pomeniti varnost v vseh okoliščinah. Konj nam lahko pokaže čustva, kot so
agresija, grožnja, razburjenje, jeza, bolečina in zadovoljstvo.
Živali oblikujejo skupine iz različnih vzrokov, najpogosteje pa je to obramba pred
napadalci. Pri konjih je glavni razlog bivanja v skupinah parjenje. Ta nagon po
druženju lahko s pridom uporabimo pri šolanju neposlušnih, upornih in trmastih
konjih. Če jim odvzamemo socialne stike, se bodo navezali na človeka in bodo
pripravljeni delati z njim. Včasih so menili, da obstaja v družbi konj strogo postavljena
hierarhija. Danes vemo, da temu ni tako. V določenih situacijah postane podrejena
žival nadrejena.
Vrstniške vezi se začnejo pri konjih vzpostavljati šele nekaj tednov po rojstvu, ker je
kobila na začetku zelo zaščitniška, poleg tega pa žrebe kaže na odpor do približevanja
drugim. Interakcije med žrebeti so predvsem raziskovalne narave, kasneje se med njimi
vzpostavi igra.
Pri konju se prvoten odgovor na dražljaje pokaže v njegovi pripravljenosti na beg.
Ponavljanje nekega dražljaja pogosto privede do tega, da se konj navadi na dražljaj in
ga ne zaznava več kot grožnjo. Hitrost, način in razdalja umikanja je odvisna od
dražljaja in situacije. Prva reakcija je refleksna, hitra, zato preplah, alarm in angel
umik nastanejo spontano. Po prvotni reakciji začne konj regulirati svoje vedenje in ga
prilagodi situaciji.
Izrazi agresivnosti se lahko izražajo kot mile, nežne akcije ali kot močni, divji izrazi
agresivnosti. Po navadi konji pokažejo le toliko agresivnosti, koliko jo je za situacijo
nujno potrebno. mile oblike agresivnosti vključujejo polaganje ušes nazaj, zniževanje in
iztegovanje glave, premikanje, nastavljanje zadnjega dela k nasprotniku in
uporabljanje telesa za blokiranje ali porivanje nasprotnika. Visoka grožnja
agresivnosti pri konju vključuje resen trud, da bi nasprotnika ugriznil, brcnil ali udaril.
Prisoten je tudi poskus fizičnega kontakta.
Interakcija med žrebci vsebuje ritualizirane izraze, ki niso podobni nobeni drugi obliki
tekmovalnega vedenja pri konjih. Konflikti med odraslimi žrebci delujejo deloma tudi
kot mehanizmi ločevanja, vzdrževanja razdalje med čredo z žrebcem in ostalimi
čredami, nenazadnje pa pokažejo sposobnost haremskega žrebca ali lahko obdrži svoj
60

Treniranje konj in učenje jahanja

status in kobile. Žrebca se pogosto razideta brez poškodb.
Igra je pomemben del razvoja žrebet, saj se tako naučijo osnovnih socialnih veščin.
Pogosto je lovljenje, preganjanje in igran boj. Konji se pri igri tudi učijo, ker si obenem
priučijo vzorce za vsako situacijo. V igri žrebet se pogosto pojavijo razlike med
spoloma, saj se žrebčki mnogo pogosteje vzpenjajo in se bolj aktivno udeležujejo igre
kot žrebice.
Ko govorimo o osebnosti konja imamo v mislih njegov temperament oziroma hitrost in
intenziteto odgovora in trajanje reakcije na nek dražljaj. Tudi za konje najpogosteje
uporabljamo Hipokrat-Galenovo tipologijo, ki govori o kolerikih, sangvinikih,
flegmatikih in melanholikih. V prvo skupino bi lahko uvrstili polnokrvne konja, v
drugo toplokrvne konje, hladnokrvni konji spadajo v tretjo skupino, v četrti pa so
poniji.
Mnogo ljudi meni, da je konj zelo inteligentna žival. Vse pogosteje pa se ljudje
zavedamo, da ima konj neverjetno dobro razvita čutila in nas s tem lahko prepriča, da
ima intuicijo. Večina njegovih branj misli je samo reakcija na naše delo. Z
opazovanjem okolice se konj priuči določenih situacij, ki se jih morda niti ne zavedamo.
Tako na primer konj že v naprej ve, da ga okopamo, mu damo najlepšo hlevsko uzdo in
povodec, pripravimo prikolico in opremo, samo na dan tekme. Za to mu ni potrebno
imeti šestega čuta, le dobro mora opazovati.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kako prepoznamo razpoloženje konj?
Katera so osnovna pravila za delo s konji?
Zakaj živali formirajo skupine?
Kdaj se začnejo formirati vrstniške vezi in zakaj so pomembne?
Opiši socialno dominantnost.
Kako konj pokaže, da je pripravljen na beg?
Na kakšen način konji izražajo svojo agresivnost?
Zakaj je pomembna igra?
Kakšne so interakcije med žrebci?
Kakšna je uporabnost igre?
Kako lahko opišemo osebnost konja?
Ali je konj inteligenten?
Predvidevaj, kaj bi se lahko zgodilo v čredi, če vodilni žrebec ne bi mogel več dokazati
svoje dominantnosti. Kaj bi to pomenilo za čredo?
14. Presodi, ali bi se lahko konj naučil socialnih stikov, če v mladosti ne bi imel nobenega
konja ob sebi. Kaj bi to pomenilo za njegov nadaljnji razvoj?
15. Analiziraj igro žrebet. Ali prepoznaš kakšne elemente konjeniškega športa v teh igrah?
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13 ČUTILA KONJ
Cilj in vsebina poglavja:
Ste se kdaj vprašali, zakaj se vas je vaš konj ustrašil, ko ste vsi zamišljeni prišli v hlev in brez
besed stopili k njemu? Kaj je ta čas konj počel? Vas je videl? Morda na tekmovanju ali samo
v sosedovem hlevu ni želel piti vode, čeprav ste vedeli, da je žejen? Se vam kdaj čudno zdi,
da preko dlake čuti muho, ki se mu usede na hrbet? Morda vas pa prepozna po korakih, ko še
niste niti stopili v hlev? Na vsa ta vprašanja boste našli odgovore v tem poglavju.
Konj je izredno občutljiv za vse vibracije tal in zazna že tiste, ki jih povzroči človek s hojo.
Zelo pomembno čutilo je tip, ki mu pri krmljenju in tudi sicer daje pomembne informacije o
okolju. Konji so občutljivi na dotik in bolečino, odličen je tip po celem telesu, najbolj pa na
nosu. Živčni končiči reagirajo na vročino, mraz, dotik, pritisk, položaj telesa in bolečino. Tip
je pri konju najbolj razvito čutilo. Konji imajo nadvse dobro razvit voh, ki jim pomagajo tudi
pri orientaciji. Z vohom iščejo hrano, spolnega parterja, odkrivajo bližino plenilca, se
prostorsko orientirajo, kobile pa tako prepoznavajo svoja žrebeta. Konji vohajo podobno kot
človek, uporabljajo pa tudi Jakobsonov organ, ki je zelo občutljiv na feromone. Že po legi in
obliki uhljev ter po bliskovitem striženju z njimi lahko sklepamo, kako pomembno in dobro
razvito čutilo je sluh. V nekaj delčkih sekunde lahko konj zazna smer, iz katere prihaja zvok.
Mirni in nizki toni ga pomirjajo, visoki in kratki pa vzbujajo njegovo pozornost in ga plašijo.
Zvok, katerega smeri konji ne morejo določiti in katerega izvora ne poznajo, povzroča v njih
nemir, strah in celo paniko. Konji lahko ušesne školjke obračajo za 180° in so zelo dober
indikator konjevega razpoloženja. Konj sliši veliko bolje kot človek. Vid je šibka točka
konjevih čutil. Konj je kratkoviden, vendar zaznava skoraj 360° vidno polje. Konji
prepoznavajo barve, najboljšo vidljivost imajo v delu spektra rumene in zelene barve. V temi
vidijo veliko bolje kot človek (Štuhec, 2007).
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Slika 23: Vidno polje konja
Vir: Sivewright, 1999, 223
POVZETEK:
Konj je zelo občutljiv na vibracije tal, ima zelo razvit tip, voh in sluh. S pomočjo tipa
lahko že po vibracijah tal spozna, kdo prihaja v hlev. Z vohom išče hrano, se prostorsko
orientira, kobile pa na ta način tudi prepoznavajo svoja žrebeta. Konja mirni in nizki
toni pomirjajo, visoki in kratki pa zbujajo njegovo pozornost in ga plašijo. Konj lahko
uhlje obrača za 180°. Obenem so uhlji zelo dober indikator konjevega razpoloženja.
Vid je šibka točka konjevih čutil, saj je kratkoviden. To izravnava z dejstvom, da ima
skoraj 360° vidno polje. Kadar se konj pase, ima slepo polje samo tik za sabo. Konji
lahko prepoznavajo barve, najboljšo vidljivost pa imajo v delu spektra rumene in
zelene barve. V temi veliko bolje vidijo kot človek.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.

Opiši čutila konj?
Kako vidi konj?
Analiziraj, zakaj so se konju najbolj razvili tip, voh in sluh.
Razmisli, zakaj konj najbolje vidi rumeno in zeleno barvo.
Analiziraj konjevo vidno polje. Lahko razložiš, zakaj je tako?
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14 PREHRANA KONJ
Cilj in vsebina poglavja:
Se kdaj zasledili, da kmetje ponujajo posebej mrvo za konje in za govedo? Ste se vprašali
zakaj? Ali pa se morda opazili, da ima konj po zaužitju večje količine koruze zatečene tetive.
Ker je to povezano s prehrano konj lahko sklepamo, da imajo konji specifične potrebe po
krmi. Obenem smo omenili, da je konj prilagojen na celodnevno zauživanje krme, česar mu z
današnjim načinom vhlevljanja ne omogočamo. Vsak konjerejec se zaveda, da je prehrana
pol konja. S pravilnim krmljenjem lahko zmanjšamo stroške za veterinarja in imamo konja
kar se da zdravega. S katero krmo krmimo konja in koliko krme je potrebne za pokritje
potreb konja si bomo pogledali v tem poglavju o prehrani konj.
Osnovni cilj krmljenja in prehranjevanja je po mnenju Trapečarja (1999), zagotavljanje
potrebnih hranilnih snovi za rast, razvoj in obnovo organizma ter energije za mišično
aktivnost in delo.
Optimalen obrok za športne konje naj bi zagotovil dovolj hranilnih snovi pri minimalnem
zauživanju krmil, oskrbel konja z optimalno količino in razmerjem energije, pospešil
izkoristek hranilnih snovi, zmanjševal telesno maso in volumen črevesne vsebine, vzdrževal
ustrezno hidratacijo organizma in zmanjšal kislost v črevesju in mišičju.
Pravilna oskrba žrebet s potrebnimi hranilnimi snovmi je temeljni pogoj za razvoj vseh
organskih sistemov, še posebno sklepov in tetiv. Zaradi različnih dejavnikov konji zelo
različno izkoriščajo isti obrok. Zato je še posebno pomembno, da konje krmimo
individualno. Konji so monogastrične živali in so se med evolucijo specializirale na krmo
rastlinskega izvora. Imajo sorazmerno kratek prebavni trakt in so prisiljeni večkrat na dan
zaužiti manjše količine krme.
Formula za izračun teže konja:
Teža v kg = (obseg prsi X dolžina konja2)/12
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Upoštevati moramo naslednja osnovna pravila (Habe, 2002):
konja krmimo glede na delo, kondicijo in temperament
med krmljenjem in delom mora biti vsaj ena ura
krma mora ustrezati po količini in kakovosti
krmiti moramo vsaj trikrat na dan

hrana mora biti čim bolj pestra zaradi zagotovitve vseh potrebnih hranilnih
snovi

krmo spreminjamo počasi, ker so nagle spremembe lahko škodljive
skladišča za krmo in posoda morajo biti vedno čisti

konj mora imeti na voljo dovolj vode

konju zmanjšamo obrok, če ne dela

najprej napajamo in nato krmimo

pravilna oskrba žrebet s hranilnimi snovmi je temeljni pogoj za razvoj vseh
organskih sistemov

konje krmimo malo in pogosto

ne skoparimo z mrvo, še posebno ne zvečer

Osnovni del krmnega obroka konja je voluminozna krma (Zupanc, 1999). V prehrani konj
ima tako pomembno vlogo količina surove vlaknine. To je težko prebavljivi del krmila, ki
vsebuje predvsem težko prebavljive ogljikove hidrate, kot so celuloza, hemiceluloza in pektin,
ter neprebavljivi del ali balast, ki ga sestavljata predvsem lesna vlakna ali lignin.
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Voluminozna krma vpliva na pravilno delovanje prebavil in normalen potek prebave, ker:

povzroča nastajanje primerne strukture
vsebine prebavil, kar izboljša izkoriščanje
krme
omogoča dolgotrajno in temeljito žvečenje in
s tem pravilno obrabo zob ter izločanje velikih
količin sline

omogoča enakomerno pomikanje krme po
prebavilih

zagotavlja občutek sitosti

Za zadostno izločanje sline, za enakomerno obrabo zob in za nemoten potek prebave v
želodcu je potreben čim daljši čas žvečenja.
Za krmni obrok konja je priporočljivo, da vsebuje najmanj 20 % surove vlaknine, lahko pa
tudi do 30 %. Pri tem pa je potrebno vedeti, da se pri konjih za vsak % surove vlaknine
zmanjša prebavljivost krmnega obroka za več kot 1 %. Vendar krmni obroki z manjšimi
deleži težko prebavljivih hranljivih snovi povzročajo številne motnje. Kažejo se ne samo v
poslabšanju prebave, temveč tudi v nezadostni in nepravilni obrabi zob ter v motnjah v
obnašanju konj. Vedeti moramo, da 1 kg mrve ustreza 2,5 kg prilasta ter 2 kg silaže.
Praviloma konjem najprej pokladamo voluminozna krmila, nato pa koncentrirana. Za
izkoriščanje koncentriranih krmil je pomembno, da se v želodcu pomešajo s krmo, ki je
bogata s surovo vlaknino, da zrahlja njihovo strukturo. V nasprotnem primeru obstaja
nevarnost, da se žita v želodcu zlepijo v škrobno gmoto, ki lahko povzroči hujše prebavne
motnje. Pri krmljenju konj se je potrebno izogibati pšenici in rži.
Velika prostornina konjevih prebavil in sorazmerno majhna prostornina želodca zahtevata
pogostejše dnevno pokladanje manjših količin krme. Konje moramo krmiti najmanj 2-3 krat
na dan, če je le mogoče tudi večkrat. Količino krme razporedimo tako, da dobijo konji
največji del obroka zvečer. S tem zagotovimo nepretrgan dotok krme v slepem in debelem
črevesu. V primeru nerednega dotoka hrane v slepo in debelo črevo se začne število
mikroorganizmov zmanjševati, kar lahko pozneje vpliva na poslabšanje mikrobne prebavne
aktivnosti. Konji zauživajo krmo zelo počasi, zato potrebujejo pri vsakem obroku veliko časa,
to je približno 40 minut na kilogram sena, 10 minut na kilogram peletiranega koncentrata in
20 minut na kilogram nepeletiranega koncentrata. Vznemirjenje med zauživanjem krme
povzroča motnje v izločanju prebavnih sokov v želodcu, zato se hrana, ki se nalaga v plasteh,
slabše izkoristi. Zaradi nezadostnega izločanja prebavnih sokov lahko pride v želodcu tudi do
nezaželene mikrobne aktivnosti in nastajanja plinov, ki povzročata resne prebavne motnje.
Konji krmo zauživajo relativno počasi. Prehitra konzumacija povzroči hitrejše potovanje krme
skozi prebavni trakt ter nepravilno fermentacijo. To občasno spremljajo močnejše prebavne
motnje. Za normalno vzdrževanje, rast, razvoj, brejost, laktacijo in delo morajo konji dnevno
zaužiti s krmo ustrezno količino energije, beljakovin ter mineralov in vitaminov.
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Zamenjavo krmil v krmnem obroku konj je potrebno izpeljati postopoma, in sicer v približno
14 dneh. To je potrebno zaradi mikrobnega prebavnega procesa v slepem in debelem črevesu.
Mikroorganizmi, ki razgrajujejo hrano, so namreč za vsako vrsto krme drugačni in se morajo
zato ustrezno prilagoditi novi vrste krme. Ta proces lahko poteka le postopoma, tako da
nepotrebni mikroorganizmi polagoma odmirajo, potrebni pa se postopoma razmnožujejo. V
nasprotnem primeru lahko nastajajo nezaželeni plini, ki
ki napenjajo in vodijo v kolike.
kolike
14.1 POTEK IN POSEBNOSTI PREBAVE PRI KONJU
Prebava opravlja tri osnovne naloge:

1.

2.

• sprošča surove snovi iz krme: beljakovine, maščobe, ogljikove hidrate,
vlaknine in balastne snovi, minerale, mikroelemente, vitamine in druge
učinkovine

• deli surove snovi v čista hranila: beljakovine v aminokisline, maščobe v
maščobne kisline, ogljikove hidrate v sladkor in škrob, surove vlaknine z
encimsko razgraditvijo mikroorganizmov in balastnih snovi, topi
minerale in spojine mikroelementov

• pripravi čista hranila v oblike, ki jih organizem lahko izkoristi

3.
Glede na telesno maso in prebavila drugih vrst domačih živali je prebavni trakt konja
sorazmerno kratek in z relativno majhno prostornino (Trapečar, 1999).
1999) Divji kopitarji se
prehranjujejo s pašo, pri kateri glede na telesne potrebe izbirajo
izbirajo primerne rastline. Njihova
krma vsebuje dosti vode, topnih sladkorjev, beljakovin in lipidov, celuloze in le malo škroba.
Obdobja krmljenja se vrstijo ves dan, bolj intenzivna so v svetlem delu dneva.
14.1.1 Prebava v področju ust
Jemanje se začne z ustnicami
ustnicami in jezikom, deloma tudi z zobnimi sekalci, pri čemer so konji
zelo izbirčni. Za drobljenje krme skrbijo meljaki, ki pri konju ves čas rastejo in morajo biti
zaradi pravilnega ugriza v intenzivni rabi. Tudi zato vlakninaste krme pri prehrani konj ni
mogoče
če z ničemer nadomestiti. Ob mletju krme v ustih žleze slinavke poskrbijo, da se krma
izdatno namoči in postane spolzka, pri tem pa se že začne njena prebava. Pri poniju nastaja
več kot 12 litrov sline na dan, pri odraslem konju in suhi krmi pa več kot 50 litrov. Slina ne
vsebuje prebavnih encimov, pač pa minerale in bikarbonate, ki imajo pomembno vlogo pri
uravnavanju kisline v sprednjem delu želodca.
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Preglednica 1: Količine sline, ki jo konj izloča pri žvečenju različne krme
Vrsta krme
Seno
močna krma (zrnje)
zelena krma

Količina sline kg / kg krme
3 -5
1 – 1,5
≤1

14.1.2 Prebava v področju želodca
Konjev želodec ima prostornino približno 15 litrov in obliko fižola. Njegova prostornina
predstavlja le okrog 8 % celotnega volumna prebavil. Prehod krme skozi želodec je relativno
hiter, kar je tudi poglavitni vzrok, da konji v naravi zaužijejo na dan manjše količine krme. Ob
večjih pritiskih v želodcu pa nastane krč mišičnega obroča na prehodu požiralnika v želodec,
vendar bruhanje ni možno. Poleg tega v želodčni steni ni receptorjev za raztezanje, zato je
nevarnost, da pri prenažrtju konju poči želodec, še posebno velika. Omenjeno vodi k
priporočilu, da konjem v enem obroku ne damo več kot 0,4 do 0,5 kg krmila na 100 kg
telesne teže. Krma mora biti za konja vedno dobre higienske kakovosti. V manjšem
sprednjem delu želodca bakterije spreminjajo škrob v krmi v sladkorje in mlečno kislino. V
večjem pravem delu želodca krmo začne razkrajati želodčna kislina, ki uniči večino bakterij v
krmi in s tem poskrbi za nekakšno dezinfekcijo krme. Ob tem se topijo minerali in
mikroelementi, vitamini in druge snovi, deloma pa se razkrojijo beljakovine v krmi. Surova
vlaknina, škrob, sladkor in maščobe ostanejo v želodcu večinoma nespremenjene, nastane
želodčna kaša, ki skozi naslednji mišični obroč postopoma prehaja iz želodca v tanko črevo.
Pomanjkljivo nastajanje sline in želodčnega soka, prenapolnjenost želodca ali motnje v
nastajanju želodčnega soka zaradi nemira med žretjem ali takojšnje obremenitve živali
neposredno po krmljenju pogosto pospešujejo bakterijski razkroj krme. Ob tem se običajno
sproščajo večje količine plinov, ki lahko povzročijo količno bolečino, v skrajnem primeru pa
lahko želodec tudi poči. Nasprotno lahko preveliko nastajanje mlečne kisline povzroči vnetje
želodčne sluznice.
14.1.3 Prebava v področju tankega črevesa
Želodčna kaša se v približno 20 do 24 metrov dolgem tankem črevesju prebavlja naprej. V
izločku trebušne slinavke so encimi ter alkalije in bikarbonati, ki nevtralizirajo želodčno
kislino. V jetrih proizveden žolč in izloček črevesne stene sta naslednji tekočini, ki sodelujeta
pri prebavi. Temu sledi encimski razkroj lahko prebavljivih hranil (sladkor, škrob,
beljakovine, maščobe) in se začenja resorpcija razgradnih produktov. Žolč se pri konju zaradi
njegovega naravnega načina krmljenja stalno izloča, zato v nasprotju z ostalimi živalmi konj
nima žolčnika.
14.1.4 Prebava v področju debelega črevesa
Skupna dolžina je približno 6 do 8 metrov. Ostala strukturirana krma oziroma surova vlakna
se v debelem črevesu razkrajajo naprej. Za to posebej v slepem in debelem črevesu poskrbijo
mikroorganizmi. Hranijo se z beljakovinami, ki jih vsebuje vlaknina. V tem procesu nastajajo
tudi nekateri v vodi topni vitamini. Ker te mikroorganizme konj na koncu procesa sam
prebavi, s tem pridobi tudi manjše beljakovine živalskega izvora.
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14.2 HRANILNE SNOVI IN POTREBE ŠPORTNIH KONJ
14.2.1 Energija
Energijske rezerve konja so vezane na kri in tkiva. V krvi se nahajajo glukoza, proste
maščobne kisline in aminokisline, v tkivih pa najdemo mišični glikogen in beljakovine in
maščobne kisline v maščobnih tkivih. Mišične rezerve glikogena so najpomembnejše za
začetno gibanje. Da bi mišice lahko opravile delo, potrebujemo energijo. Viri energije so v
organizmu energijsko bogati fosfati (ATP), ki so v mišičju neposredno na voljo v omejeni
količini in se lahko v trenutku sprostijo. Če delo traja dalj časa, zaloge energijsko bogatih
fosfatov v mišicah poidejo, zato jih mora organizem zagotoviti prek presnovnih organizmov,
ki potekajo anaerobno in aerobno. Kateri od teh dveh načinov pridobivanja energije bo
prevladoval, pa je odvisno od intenzivnosti dela, količine razpoložljivega kisika ter vrste in
količine encimov v posameznih mišicah. Če je konj pretirano obremenjen, še preden je
mehanizem puferskih sistemov, ki morajo prestreči hitro povečano količino laktata in
pospešiti naglo presnovo v jetrih, dobro razvit, se poškodujejo mišične celice in hitro
zmanjšajo telesne sposobnosti. Ta upad je toliko hujši in daljši, kolikor bolj so hkrati
prizadeta jetra (Zupanc, 2000).
Poglavitni vir energije predstavljajo ogljikovi hidrati, ki so v rastlinah prisotni v obliki škroba.
Celuloza, rastlinski strukturni ogljikov hidrat, je drugi najpomembnejši vir energije, ki jo
razgrajuje bakterijski encim celulaza v slepem in debelem črevesju, kjer se tudi resorbira v
obliki hlapnih maščobnih kislin. Tretji vir energije predstavljajo maščobe. Imajo 2,25 krat
višjo energetsko vrednost kot ogljikovi hidrati in so za konje visoko prebavljive.
14.2.2 Ogljikovi hidrati
Konji izkoriščajo ogljikove hidrate kot najpomembnejši vir energije. Pri divjih konjih škrob
nima večjega pomena, pri delovnih in športnih pa zadovoljuje kar do 50 % celotnih potreb po
energiji. Nekaterim vrstam kolik in večini splošnih vnetij kopit je vzrok ravno pretirana
oskrba in motena prebava škroba v tankem črevesu kot posledično 'vrenje' v slepem črevesu.
Nekateri ogljikovi hidrati, ki se pred slepim črevesom slabo prebavijo, se z mikrobiološko
razgradnjo prebavijo v slepem in debelem črevesu, pri čemer nastanejo hlapne maščobne
kisline. Ocetna, propionska in maslena kislina se tam resorbirajo in dajejo pomemben vir
energije. Od omenjenih hlapnih maščobnih kislin se lahko samo propionska pretvori v
glikogen, ostali pa ob anaerobni oksidaciji pomenita drugačen vir energije. Konji zaužijejo
ogljikove hidrate predvsem v dveh oblikah. Ena so preprosti ogljikovi hidrati, kot sta sladkor
in škrob, druga pa kompleksni ogljikovi hidrati kot na primer vlaknina in celuloza. Ogljikovi
hidrati so najpogostejši vir energije. Shranjujejo se kot glikogen v mišicah ali jetrih.
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Preglednica 2: Potrebe odraslih konj po energiji in hranljivih snoveh pri različnih delovnih
obremenitvah
Telesna masa v kg
400
400
400
500
500
500
600
600
600
700
700
700

Delovna obremenitev
Kg SS
lahka
6,8
srednja
7,6
težka
9,4
lahka
8,4
srednja
9,3
težka
11,5
lahka
9,9
srednja
11,0
težka
13,6
lahka
10,9
srednja
12,0
težka
14,9
Vir: Zupanc, 2000, 70

MJ PE
69,9
84,2
112,2
85,8
103,0
137,3
101,3
121,8
163,4
111,4
133,6
178,4

g SB
670
894
1072
820
984
1312
970
1164
1552
1064
1277
1702

14.2.3 Maščobe
Maščobe dajejo konjem pomemben vir energije, ker zmanjšujejo razmerje beljakovine :
energija, zmanjša pa se lahko tudi količina škroba v obroku. Dokazano je, da konji ob
vzdrževalni krmi potrebujejo 15 % manj krme, če obrok vsebuje 8 % maščobe. Prednosti se
kažejo tudi pri plemenskih kobilah z večjo laktacijo, manjšo izgubo telesne mase, večjim
odstotkom mlečne maščobe in boljšo plodnostjo. Dejstvo je, da konji lahko v krmi dodane
maščobe oziroma olja dobro prebavljajo, pri čemer bolje izkoriščajo rastlinske maščobe kot
tiste živalskega izvora. Tekmovalnim konjem zato lahko dodajamo v obrok do 2 g maščobe
na kilogram telesne mase na dan.
14.2.4 Beljakovine
Beljakovine, ki so zgrajene iz aminokislin, so nujno potrebne za sintezo mišičnine, kosti,
hormonov in ostalega tkiva in lahko v izjemnih primerih predstavljajo tudi vir energije.
Tipičen znak preobilnega krmljenja z beljakovinami je prisotnost močnejšega vonja po
amoniaku. Znaki deficitarnosti beljakovin je zmanjšanj apetit, nenormalen razvoj okostja in
naježena dlaka.
Beljakovine razkrajajo encimi v tankem črevesu, s fermentacijo pa se razgrajujejo tudi v
debelem črevesu. Kot končni produkt se aminokisline v tankem črevesu resorbirajo, v
debelem črevesu pa je končni produkt fermentacije predvsem amonijak in tam ni večje
resorpcije aminokislin. Prebavljivost različnih beljakovin je po večini zelo podobna, njihova
biološka vrednost pa je lahko zelo različna. Beljakovine, ki jih žival ne porabi za graditev
svojih telesnih tkiv, organizem lahko porabi kot vir energije. Pomanjkanje beljakovin je pri
konjih relativno redko in le v izjemnih primerih postane kritično relevantno. V praktičnih
razmerah konji večkrat dobivajo pretirane količine beljakovin. Šolanje in trening konja
bistveno ne povečujeta potreb po dodatnih beljakovinah, vendar pa je pri dolgotrajnem
treningu priporočljivo upoštevati te dodatne potrebe. Presežek beljakovin povzroči upad
delovne sposobnosti, otečene noge, povečano znojenje, poškodbe kopit in celo poškodbe
pljuč. Nekaj večje količine beljakovin so potrebne predvsem mladim konjem, ki še rastejo.
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14.2.5 Minerali in vitamini
Minerali in vitamini odločilno sodelujejo pri najrazličnejših presnovnih procesih. Razen nekaj
izjem jih organizem ni sposoben tvoriti sam, zato jih moramo konju dnevno dodajati v
zadovoljivi količini in pravilnem medsebojnem razmerju. Fosforja naj bi bilo v celotnem
obroku od 0,3 do 0,4 % in največ 0,6 % v dodatnih krmilih. Magnezij moramo dodajati z
mineralnimi dodatki, da ga je v celotnem obroku od 0,05 do 0,10 %. Razmerje med kalcijem
in fosforjem naj bi bilo praviloma 3 : 1, oba minerala pa sta zelo pomembna za pravilno rast
kosti.
Med makroelemente štejemo kalcij, fosfor, magnezij, kalij, klor in žveplo. Med
mikroelemente uvrščamo železo, baker, kobalt, cink, mangan, jod in selen. Za
mikroelemente velja, da jih potrebuje v organizmu le nekaj miligramov na dan, vendar so
prav ti življenjsko pomembni (Zupanc, 1999).
Makroelementi
Kalcij (Ca) najdemo v zelenih rastlinah, stročnicah, živalski krmi ter kalcijevih spojinah.
Potreben je za pravilno rast in razvoj okostja in zob, pravilno delovanje živčevja, mišičja ter
celično presnovo. Fosfor (P) se nahaja v žitnem zrnju, živalskih krmilih ter fosforjevih
spojinah. Pomemben je za pravilno rast okostja in zob, celice pa ga kot vir energije
potrebujejo za svojo presnovo. Kalij (K) najdemo v zelenih rastlinah in okopavinah. Potreben
je za pravilno delovanje živčevja, mišičja ter celične presnove. Natrij (Na) konji dobijo preko
živalske krme ali soli. Potreben je za kri, živčevje, mišičje ter celično presnovo. Klor (Cl) in
žveplo (S) se nahajata v živalski krmi, potrebna sta za celično presnovo. Magnezij (Mg)
najdemo v rastlinskih ter živalskih krmilih in magnezijevih spojinah. Potreben je za okostje
zobovje ter za celično presnovo.
Pomanjkanja mineralov se kažejo kot mišični krči (Mg), pomanjkanje apetita, suha koža, hitra
utrudljivost, slabša storilnost, zaprtje ter nizek krvni pritisk (Na, Cl, K).
Mikroelementi
Baker (Cu) je vpleten v zgradbo kosti, elastina, pigmenta in hrustanca. Pomemben je za
izkoristek železa pri proizvajanju hemoglobina. Najdemo ga v semenih žit. Cink (Zn)
potrebuje telo za normalen metabolizem celice in je aktivator in obenem nasprotnik encimov.
Visoke koncentracije cinka lahko povzročijo šepanje in nenormalen razvoj kosti. Najdemo ga
v otrobih, žitnih kalčkih in kvasu. Mangan (Mn) telo potrebuje za aktivacijo encimov, ki
tvorijo hrustanec, vsebujejo ga pšenični otrobi, v travi in senu pa njegova koncentracija zelo
niha. Železo (Fe) je najpomembnejši element izmed mikroelementov, saj sodeluje pri
izgradnji hemoglobina. Njegov vir so vsa krma z izjemo mleka. Sintezo hormona, ki
nadzoruje hitrost kemijskih reakcij, narekuje koncentracija joda (J). Njegov vir je vsa krma.
Za pravilno delovanje mišičnega tkiva je pomemben mikroelement selen (Se). Le – tega konji
navadno dobijo preko komercialnih dodatkov. Kobalt (Co) je pomemben za sintezo vitamina
B12 v črevesju, njegov vir pa so vsa krmila (Pilliner, 1992).
Naravne vrednosti za vitamine A, D in E lahko v krmi zanemarimo, saj jih je konjem vedno
nujno dodajati. Ključni vitamini v prehrani športnih konj so vitamin A, vitamini B skupine,
vitamin E, biotin ter folna kislina. Pomanjkanje ali nezadostna oskrba z vitamini ima za
posledice presnovne in prebavne motnje, zaostajanje v rasti, motenj v reprodukciji, večjo
dovzetnost za infekcije ter razna bolezenska stanja. Te posledice se pojavijo ob daljšem
pomanjkanju vitaminov.
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Vitamini, topni v maščobah
Vitamin A najpogosteje najdemo v živalskih krmilih, zelenih rastlinah, korenju in rumeni
koruzi. Njegova vloga v organizmu je predvsem povezana z vidom in sluznicami, ima pa
vlogo tudi pri rasti, okostju, plodnosti ter celični presnovi. Vitamin D prav tako najdemo v
živalskih krmilih ter v mrvi, sušeni na soncu ter kvasu. Pomembno vlogo ima pri rasti okostja
ter celični presnovi. Vitamin E najdemo v zelenih rastlinah in žitnem zrnju, potreben pa je za
plodnost, mišičje ter celično presnovo. Vitamin K se nahaja v zelenih rastlinah, živalskih
krmilih, konji ga lahko sami sintetizirajo v prebavilih. Pomemben je za pravilen potek celične
presnove in za tvorbo krvi.
Vitamini, topni v vodi
Naslednji so vitamini B skupine. Te najdemo v pivskem kvasu, stročnicah, žitnem zrnju,
zelenih rastlinah in živalskih krmilih. Pomembni so za celično presnovo, rast in razvoj, kri,
kožo in sluznice, živčevje ter prebavila. Vitamin C se sam sintetizira v živalskem telesu, s
krmo pa ga konji lahko dobijo preko zelene krme, krompirja in korenovk. Pomemben je za
odpornost organizma in celično presnovo.
Preglednica 3: Priporočila za oskrbo športnih konj s pomembnejšimi vitamini
vitamin A
vitamin D
vitamin E
vitamin B1
vitamin B2
Biotin

IE / kg telesne mase
IE / kg telesne mase
mg / kg telesne mase
mg / kg suhe snovi
mg / kg suhe snovi
mg / kg suhe snovi
Vir: Trapečar, 1999, 64

75
5 – 10
1–2–4
4–5
2,5
0,05

14.3 VRSTE KRME IN POSAMEZNA KRMILA
Krmo lahko delimo na več vrst:
1. sočna krma: paša, pokošena trava, travna in koruzna silaža, korenje, jabolka, krmna in
sladkorna pesa, pesni rezanci…,
2. voluminozna krma: seno, slama,
3. zrnata ali posamična krma: oves, ječmen, koruza, pšenica, laneno seme, pšenični
otrobi, ovseni kosmiči, suhi pesni rezanci…,
4. krmne mešanice ali koncentrati: krmilo za konje, dodatno krmilo za športne konje,
dodatno krmilo za plemenske konje, dodatno krmilo za žrebeta,
5. dodatki in mešanice: sol, vitamini, mineral, vitaminsko –mineralne mešanice,
specialne mešanice vitaminov, mineralov, aminokislin in drugih učinkovin in
6. voda
Krmo skladiščimo v suhem in zračnem prostoru, kjer ni prisotnih glodavcev ali drugih
skladiščnih škodljivcev.
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Preglednica 4: Povprečna sestava nekaterih vrst rastlinskih krmil
Vrsta krmila

Voda (%)

mlada trava
ostarela trava
lucerna
krompir
repa
koruzno
zrnje
sojino zrnje
dobro seno
slabo seno

82,3
80,0
77,5
74,0
91,0
14,0
8,0
15,0
15,0

Ogljikovi
hidrati (%)
12,0
14,1
14,6
22,7
7,1
71,7

Beljakovine
(%)
3,1
3,1
4,8
2,1
1,0
9,1

34,2
35,0
58,2
14,5
71,2
6,5
Vir: Zupanc, 1999, 10

Maščobe (%)

Pepel (%)

0,8
1,0
0,7
0,1
0,2
3,9

1,8
1,8
2,4
1,8
0,7
1,3

18,1
3,0
1,7

4,7
9,3
5,6

14.3.1 Paša in trava
Na začetku rastne dobe vsebujeta paša in trava presežek beljakovin, posebno problematične so
detelje in lucerna. Pokošeno travo je vedno treba krmiti svežo in nikoli uvelo. Trava pogosto
vsebuje premalo kalcija. Paša na naravnem travinju s pestro botanično sestavo je
najprimernejši način prehranjevanja konj. Obenem poleg ustrezne prehrane omogoča tudi
gibanje konj. Proizvodni potencial 1 ha travne ruše pri pašno-kosnem načinu izkoriščanja
zadostuje za pašo 1-2 odraslih konj. Pri celodnevni paši se konji praviloma oskrbijo tudi z
vsemi potrebnimi vitamini in minerali. Pri drugačnih načinih izkoriščanja travne ruše, kot sta
pregonski pašnik in paša povprek, lahko pašnik obremenimo tudi z 2-5 konji na hektar. Pri
tem pa moramo upoštevati, da se travna ruša lahko hitro izčrpa. Pri mladi travni ruši moramo
konjem pred pašo dodajati v krmni obrok tudi voluminozna krmila z veliko količino surove
vlaknine, kot sta mrva in slama. Za kakovostno prehrano konj na pašniku je dobra čredinska
paša, pri kateri se konji pasejo na manjših ograjenih površinah 4-6 dni. Te se nato v štirih
tednih ponovno zarastejo in konji jih znova popasejo. S tem zmanjšamo tudi možnost okužbe
s črevesnimi zajedavci.
14.3.2 Seno oziroma mrva
Je najprimernejše osnovno krmilo za konje v zimskem obdobju in dopolnilno krmilo k sveži
zeleni krmi. Kakovost mrve je odvisna od botanične sestave travne ruše in stadija rastlin ob
košnji ter načina sušenja. Za konje je najprimernejše pozno košeno travniško seno, to je ob
koncu latenja. Pred latenjem košeno seno ima večjo prebavljivost, a vsebuje le 20 % surove
vlaknine. V cvetenju ima seno slabšo prebavljivost, vendar tudi do 40 % surove vlaknine. Čas
stabilizacije mrve je močno odvisen od deleža listnih delov rastlin v njej in se giblje med 6 in
8 tednov. S kakovostno mrvo dobijo vse potrebne hranljive snovi le odrasli nedelavni konji,
medtem ko je za ostale kategorije konj v mrvi premalo beljakovin, mineralov in vitaminov.
Seno mora biti v prvi vrsti higiensko neoporečno, ne sme pretirano zbledeti, biti mora suho
(pod 17 % vlage), prijetnega vonja in aromatično, sestavljati ga morajo povečini sladke trave,
brez kakšnih primesi ter strupenih rastlin. Konjem pokladamo približno 1 kg sena na 100 kg
telesne teže.
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14.3.3 Slama
Vsebuje precej manj hranilnih snovi kot seno, zato pa veliko več surove vlaknine. Konji jo
radi zauživajo v manjših količinah v obliki nastilja. Kadar slamo v prehrani konj načrtno
uporabljamo, jo običajno dodajamo različnim briketom, s čimer se upočasni zauživanje
obroka in doseže občutek sitosti. Pri tem moramo paziti, da zaužite količine slame niso
prevelike zaradi možnih prebavnih motenj. V prehrani konj uporabljamo le tiste vrste slame,
ki nimajo res.
14.3.4 Oves
Je v prehrani konj najpomembnejše žito. Oves mora imeti tanko svetlečo se lusko svetle zlato
rumene barve, na pritisk z zobmi se zdrobi in ne gnete. Ne sme vsebovati raznih primesi in
plesni, ne sme kliti, ne sme biti kislega ali grenkega okusa ali kakšnega drugega neprijetnega
okusa ali vonja. Skladiščimo ga lahko, če vsebuje manj kot 14% vlage. Za konja je
pomembno energijsko krmilo, ki ima ugodne prebavne in prehransko-fiziološke lastnosti.
Vsebuje sorazmerno velike količine fosforja, malo kalcija, natrija in karotena. Liter
kakovostnega ovsa mora tehtati vsaj 500 do 600 gramov. Krmiti ga lahko začnemo šele 10
tednov po žetvi. Obenem spodbuja delovanje živčevja, sprošča mišice in preprečuje debelost.
14.3.5 Ječmen
Vsebuje nekaj več energije in manj beljakovin kot oves. Zaradi ostre luske ga moramo vedno
stisniti ali pa namakati vsaj šest ur pred krmljenjem, sicer lahko nastanejo prebavne motnje.
14.3.6 Pšenica in rž
Vsebujeta manj surove vlaknine in sta bolj lepljivi. Pri konjih lahko povzročata sprimke,
vnetje želodčne sluznice in druge prebavne motnje skupaj s splošnim kopitnim vnetjem.
Pšenice smemo dati samo do 10 % dnevne količine koncentrirane krme, in še to količino
razdelimo na več obrokov.
14.3.7 Koruzno zrnje
Vsebuje manj surove vlaknine in beljakovin, vendar pa veliko energije. Pri krmljenju koruze
je posebej treba dodajati minerale, mikroelemente in vitamine. Koruza zaradi visoke hranilne
vrednosti ni priporočljiva v večjih količinah za mlade konje.
14.3.8 Otrobi
So stranski proizvod predelave različnih žit in se pri konjih pogosto uporabljajo v prehrani,
čeprav nimajo pomembnejše prehranske vrednosti. Pšenični otrobi, pomešani z vodo, naj bi
imeli ugoden učinek na prebavo. Vendar pa ima nestrokovna uporaba otrobov v prehrani konj
tudi nezaželene učinke, kot so presnovne motnje in nastajanje črevesnih kamnov zaradi
pretirane oskrbljenosti s fosforjem, ki ga je mnogo več kot kalcija. Delujejo rahlo odvajalno in
so zelo primerna krma za bolne konje.
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Preglednica 5: Povprečna kemična sestava žit in stročnic v odstotkih
Vrsta krmila
Koruza
Oves
Ječmen
Pšenica
Rž
Proso
Bob
Grah
Fižol
Leča
Soja
Lupine

Suha snov
86
86
86
86
86
86
85
85
85
85
90
85

Surove beljakovine Surove maščobe
10
5
11
5
12
2
16
2
12
2
11
4
25
2
22
3
23
3
23
2
33
18
45
5
Vir: Zupanc, 1999, 86 in 88

Surova vlaknina
2
11
5
2
2
9
9
6
4
4
4
4

Skupne lastnosti žit so:
o visoka koncentracija hranljivih snovi,
o v suhi snovi je približno 70 % ogljikovih hidratov, večinoma kot škrob,
o vsebujejo približno 10 % beljakovin in 3 % maščob,
o vsebujejo določene pomembne vitamine in minerale,
o prebavljivost hranljivih snovi je velika ter
o imajo visoko energijsko vrednost.
14.3.9 Stročnice
So zrnata krmila, ki so jih v prehrani konj uporabljali zaradi odlične kakovosti beljakovin. Za
konje sta primerni krmni bob in grah, ki ju pokladamo zdrobljena. Zelo primerna je tudi soja,
vendar jo moramo zaradi strupenih snovi najprej toplotno obdelati. Zaradi napenjanja in
zapiranja, ki ju stročnice povzročajo v prebavi, mora biti njihova količina v krmnem obroku
konj omejena.
Skupne lastnosti stročnic so:
o imajo visoko koncentracijo hranljivih snovi,
o imajo veliko lahko prebavljivih ogljikovih hidratov ali veliko maščob visoke
kakovosti,
o imajo veliko beljakovin visoke biološke vrednosti,
o vsebujejo pomembne vitamine in minerale,
o imajo visoko energijsko vrednost ter
o v prebavi delujejo zapiralno.
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Preglednica 6: Maksimalne dnevne količine različnih vrst krmil v obroku odraslih konj
Vrsta krmila
pašna trava
zelena detelja in lucerna
travniško seno
deteljno in lucernino seno
travna silaža
koruzna silaža
oves – zrnje
ječmen – zrnje
koruza – zrnje
Stročnice
Korenovke
pesni rezanci
pivske tropine
oljne pogače
Otrobi
Slama
krmna pesa
krmno korenje
sladkorna pesa
pšenični otrobi

Količina v kilogramih
50 – 70
12
15
5
12
10
10
6
4
0,5
2
2
1–2
0,5 – 1
0,5 – 1
4–6
25
10
15
0,5 – 1
Vir: Zupanc, 2000, 57

14.4 PREHRANA PLEMENSKIH KOBIL
Prehrano plemenske kobile začnemo načrtovati že pri mladi žrebici ob prvem pripustu. Za
uspešno oploditev je namreč bistvenega pomena, da so kobile v času pripustov oskrbljene z
vsemi potrebnimi hranljivimi snovmi. Zato jim 2 tedna pred in 2 tedna po pripustu dajemo
nekoliko povečan obrok vzdrževalne krme. Ker rast in razvoj plemenskih žrebic ob prvi
brejosti še nista končna, potrebujejo breje žrebice kot prvesnice ves čas brejosti hranljive
snovi še za svojo rast in razvoj. Odraslim kobilam zadostuje med nizko brejostjo le pravilen in
kakovosten vzdrževalni krmni obrok. V obdobju visoke brejosti, ko sta rast in razvoj plodu
najbolj intenzivna, se močno povečajo potrebe kobil po hranljivih snoveh. Pri tem je potrebno
upoštevati, da postajajo prebavila kobile vse bolj utesnjena, kar vpliva na zmanjševanje
sposobnosti brejih kobil za zauživanje krme. Zato moramo v krmnih obrokih visoko brejih
kobil postopoma zmanjševati delež mrve in povečevati delež krmil oziroma koncentratov. V
obporodnem obdobju kobile instiktivno same zmanjšajo količino zaužite voluminozne krme.
Zato moramo ustrezno omejiti tudi delež koncentriranih krmil 2 do 3 dni pred porodom in po
njem. V obdobju laktacije se potrebe doječih kobil po hranilnih snoveh povečujejo v skladu z
naraščanjem dnevno proizvedene količine mleka. Dnevna količina mleka narašča do tretjega
meseca laktacije, nato pa počasi upada. Mlečnost kobile se giblje med 12 in 20 kilogrami na
dan, tako proizvede kobila v laktaciji 2000 do 3000 kg mleka. Kobile v laktaciji potrebujejo
povprečno 50 litrov vode na dan. Ker se z mlekom izločajo tudi večje količine mineralov
(zlasti Ca in P) in vitaminov (A in D), jih je treba v prehrani kobile v obdobju laktacije redno
dodajati. V času odstavitve žrebeta moramo kobilo ustrezno presušiti. Mlečno žlezo
presušimo tako, da krmni obrok 1 do 2 tedna postopoma zmanjšujemo na vzdrževalni krmni
obrok brez koncentriranih krmil. Kobile lahko do 8 meseca brejosti delajo kot delovne živali,
po tem pa priporočajo lažja dela ali pa jo spustimo v izpust. Po žrebitvi po 14 dneh lahko
kobila že lažje dela, vendar mora žrebe sesati še najmanj na 3 ure. Po 4-6 tednih lahko žrebe
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sesa le še trikrat na dan. Ob povečanem delu moramo paziti, da kobila zaradi tega ne izgubi
mleka. Krmiti jo moramo tako za potrebe laktacije kot za povečano delo.
Preglednica 7: Potrebe plemenskih kobil po energiji in hranljivih snoveh v obdobju visoke
brejosti
Telesna masa
kobile v kg
400
400
400
500
500
500
600
600
600
700
700
700

Mesec brejosti

Kg SS

MJ PE

g SB

9
10
11
9
10
11
9
10
11
9
10
11

6,6
6,7
6,7
8,1
8,2
8,2
9,6
9,7
9,7
10,5
10,6
10,7
Vir: Zupanc, 2000, 63

62,4
63,2
67,2
76,2
77,4
82,5
90,0
91,7
97,6
98,8
100,5
106,8

654
666
708
810
815
866
947
965
1024
1039
1058
1124

Preglednica 8:Potrebe plemenskih kobil po energiji in hranljivih snoveh med laktacijo
Telesna masa
kobile v kg
400
400
500
500
600
600
700
700

Mesec laktacije

Kg SS

MJ PE

g SB

1
5
1
5
1
5
1
5

8,8
8,1
10,9
9,9
12,9
11,8
14,6
13,2
Vir: Zupanc, 2000, 64

95,9
82,5
188,5
101,7
141,7
121,0
158,7
135,7

1141
839
1427
1049
1712
1259
1997
1469

Preglednica 9: Kemična sestava kobiljega mleka (v %)
Vrsta izločka
mlečne žleze
kolostrum
mleko 1.
Mesec
mleko 2.
Mesec
mleko 3.
Mesec
kravje mleko

Suha snov

Beljakovine

Maščobe

Laktoza

Pepel

25,2
10,7

19,1
2,7

0,7
1,8

4,6
6,2

0,72
0,50

10,5

2,2

1,7

6,4

0,37

10,0

1,8

1,4

6,5

0,32

4,9

0,71

12,8

3,5
3,7
Vir: Zupanc, 2000, 65
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14.5 PREHRANA ŽREBET
Za normalno rast in razvoj žrebeta je življenjskega pomena, da po rojstvu čim prej zaužije čim
večjo količino mleziva ali kolostruma. Kolostrum vsebuje obrambne snovi, ki dajo žrebetu
pasivno imunost. Obenem deluje odvajalno in očisti žrebetovo črevesje črevesne smole ali
mekonija. Molekule protiteles so zelo velike, zato lahko prehajajo preko sluznice tankega
črevesa le 24 ur po žrebitvi, ko je le – ta še dovolj prepustna. Do tretjega dne se količina
protiteles v kolostrumu zmanjša na normalno raven.
V prvem tednu starosti žrebe sesa večkrat na uro cel dan, potem pa se frekvenca sesanja
zmanjša. Če se zgodi, da kobila nima mleka ali žrebetu ne pusti sesati, lahko žrebe napojimo z
napojem, ki ga prilagodimo potrebam žrebeta. Za pripravo napoja lahko uporabimo posneto
kravje mleko, ki smo mu dodali sladkor. Mleka ne redčimo z vodo, da ne zmanjšamo količine
beljakovin! Mlečni nadomestek mora imeti temperaturo okoli 38 °C, da se lahko pravilno in
hitro sesiri. Po treh mesecih je potrebno žrebeta dokrmljevati, zato moramo žrebe že prej
navaditi na zauživanje suhih krmil. Priporočljivo je, da imajo žrebeta mrvo in pašo po volji,
dnevno pa naj bi zaužili tudi 0,5 do 1 kg žita na 100 kg telesne mase. Količina žita je odvisna
od mlečnosti kobile in kondicije žrebeta.
Preglednica 10: Dnevne potrebe po energiji in hranljivih snoveh pri žrebetih
Končna telesna
masa v kg
400
500
600
700

Starost v
mesecih
3–4
3–4
3–4
3–4

Dnevni prirast v
kg
0,85
0.85
1,00
1,00
Vir: Zupanc, 2000, 67

MJ PE

g SB

56,5
60,3
69,1
82,5

675
720
825
986

14.6 PREHRANA MLADIH KONJ
Najbolj kritično za prehrano konj je obdobje od odstavitve do enega leta starosti, ko sta rast in
razvoj mladih konj najbolj intenzivna. Predvsem je pomembno, da spremljamo rast in razvoj
konja sproti in tako tudi pravilno prilagajamo krmni obrok. Mladi konji potrebujejo veliko
hranilnih snovi ter vitaminov in mineralov, da ne pride do motenj v razvoju okostja ter tetiv.
Če v obroku primanjkuje kalcija, natrija ali bakra in je količina energije prevelika, lahko
privede do deformacij okostja ter tetiv, kar zaznamuje žrebe za celo življenje.
14.7 PREHRANA DELOVNIH IN ŠPORTNIH KONJ
Prehrana športnih konj je zaradi zelo različnih potreb najzahtevnejše področje v prehrani konj.
Oskrba z energijo je zapleteno področje, saj konji dobro izkoriščajo energijo iz težko
prebavljivih ogljikovih hidratov, kot je celuloza. Vendar je ta energija zaradi mikrobnih
prebavnih procesov na razpolago šele po 20 do 40 urah po zaužitju. Hitreje dostopni viri
energije v prehrani konj so lahko prebavljivi ogljikovi hidrati, kot so sladkorji in škrob,
vendar se lahko zaradi nenadne večje količine resorbirane energije pojavijo spremembe v
presnovi, ki se kažejo kot začasne motnje v počutju in obnašanju konj. Krmila, ki vsebujejo
veliko lahko prebavljivih ogljikovih hidratov in maščob, moramo krmiti večkrat na dan,
obenem pa moramo zagotoviti zadostno oskrbo z voluminoznimi krmili. Dodajati je potrebno
tudi vitamine in minerale.
V času večjih delovnih naporov se lahko potrebe po vodi povečajo tudi za 300 %. S 6 – 7 litri
znoja se iz organizma izloči toliko energije, kot jo vsebujejo 2 kg sena ali 1,5 kg ovsa ali 1,2
kg koruze. Ker znoj vsebuje tudi veliko natrija, klora in kalija, je treba izgubljene minerale
78

Treniranje konj in učenje jahanja

takoj nadomestiti. Najprimernejše razmere pri oskrbi konj z elektroliti, glede na izgubljene
količine posameznih mineralov v znoju, je Na: K: Cl = 1: 0,5: 2.
Preglednica 11: Potrebe športnih konj po pomembnih mineralih (v g / žival/dan)
Telesna masa (kg)
Kalcij
Fosfor
Natrij
Klor

400
21
12
18
48

500
600
26
31
15
18
23
27
60
73
Vir: Trapečar, 1999, 62

700
36
21
32
85

14.8 PREHRANA PLEMENSKIH ŽREBCEV
Za plemenske žrebce je pomembno, da so v zelo dobri plemenski kondiciji, ki se kaže v
njihovem telesnem ustroju in odpornosti. Za doseganje takšne kondicije potrebujejo razen
ustrezne prehrane tudi veliko gibanja. V času izven plemenilne sezone odrasli plemenski
žrebci ne potrebujejo obilnih krmnih obrokov, da ne postanejo zamaščeni in zavaljeni. V času
plemenilne sezone so potrebe plemenskih žrebcev po energiji in beljakovinah odvisne od
intenzivnosti njihovega izkoriščanja. Pri zmernih obremenitvah z zaskoki imajo podobne
potrebe kot delovni in športni konji pri lažjem delu. Za kakovost njihovega semena je
pomembno tudi, da so dobro oskrbljeni z vitamini in minerali.
Preglednica 12: Potrebe plemenskih žrebcev po energiji in hranljivih snoveh v času
plemenilne sezone
Telesna masa v kg
400
500
600
700
800

Kg SS
MJ PE
7,0
69,9
8,5
85,8
10,1
101,3
11,1
113,4
11,9
119,7
Vir: Zupanc, 2000, 71

g SB
670
820
970
1064
1143

14.9 PITANJE KONJ
Pri pitanju konj lahko uporabljamo krmo slabše kakovosti, pri tem pa moramo paziti na
zadostno količino beljakovin v obroku (žrebeta potrebujejo za rast mišic veliko beljakovin) ter
pravilno oskrbo z vitamini in minerali. Tako nižamo rastni potencial žrebet. Konje lahko
pitamo tudi s silažo, zlasti kvalitetna je mešana travno – koruzna silaža, ki lahko služi kot
osnovna krma za pitanje mladih konj. Sama silaža neugodno vpliva na ješčnost živali in ne
krije prehrambenih potreb za rast žrebeta. Obrok moramo dopolniti vsaj z minimalno količino
sena in močno krmo – ovsom ali koruzo in mineralnimi dodatki. Travno – koruzno silažo naj
bi kot osnovno sestavino obroka žrebeta dobila šele po dvanajstem mesecu starosti (Habe,
2002).
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14.10
NAPAKE PRI KRMLJENJU KONJ
Napake v sestavi obroka:
 kmila prebogata s škrobom, premalo vlaknine; posledice so zaklejenost želodca,
napačno vrenje, želodčni in črevesni katari, preobremenjenost želodca,
 enostransko krmljenje z vlakninasto krmo, revno z beljakovinami,
 krma, ki napihuje:mlada zelena krma, detelja, lucerna, zelje, jabolka, kruh ter
 preveč magnezija in fosforja.
Slaba kvaliteta krmil:
 plesniva krma,
 premalo časa skladiščeno seno ali oves,
 zelena krma ogreta v kupih,
 gnila ali zmrznjena krma in
 močno umazana krmila.
Napake v pripravi krme:
 prekratko zrezana krma, seno pod 3 cm ali
 prekratko zrezana trava ali
 pesni rezanci neovlaženi.
Napake v tehniki krmljenja
 prevelike količine v obroku, zlasti lahko prebavljive krme,
 nepravilni, neredni čas krmljenja,
 nekontroliran pristop do močnih krmil,
 nenadna menjava krme, zlasti prehod na zeleno,
 prehude telesne obremenitve neposredno po krmljenju,
 premalo gibanja ob dobri prehrani ter
 prevelika ali pomanjkljiva preskrba z vodo.
Preglednica 13: Vpliv vlakninaste in močne krme na potek prebave pri konju
Kriterij prebavljanja
trajanje zauživanja krme
prepojitev s slino
polnjenje želodca

Vlakninasta krma
Dolgotrajno
Močno
Počasno

znižanje
pH
vrednosti Izrazito
vsebine želodca
mikrobna aktivnost v želodcu Zmerna
in tankem črevesu
nastajanje kislin v debelem kontinuirano in zmerno
črevesu
Vir: Lasten, 2010
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Močna krma
kratkotrajno
slabo
znatno do močno glede na
količino krme
počasno ali nič
eventuelno močna
nekontinuirano, pri veliki
količini krme na obrok jih
nastaja veliko
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14.11
SESTAVLJANJE KRMNIH OBROKOV ZA KONJE
Pri sestavljanju krmnih obrokov za konje upoštevamo naslednja pravila:
1. Konji morajo biti nahranjeni, kar dosežemo s pravilno sestavljenimi krmnimi obroki,
ki zadovoljijo vse potrebe konj po energiji in hranljivih snoveh.
2. Konji morajo biti siti, kar zagotovimo s pravilno obsežnostjo in hranljivostjo krmnih
obrokov, ki morajo za zagotavljanje občutka sitosti in nahranjenosti tudi zadovoljivo
napolniti prebavila.
3. Konjem moramo zagotoviti normalen potek prebave, kar dosežemo z vključevanjem
pravilnih deležev posameznih vrst krmil v sestavi celotnega krmnega obroka.
Postopek sestavljanja in izračunavanja krmnega obroka poteka v štirih fazah:

1.
2.
3.
4.

• ugotavljanje celodnevnih potreb konja po energiji in hranljivih snoveh

• sestavljanje osnovnega krmnega obroka iz razpoložljivih vrst krmil

• ugotavljanje usklajenosti potreb konja po energiji in hranljivih snoveh s
hranilno vrednostjo osnovnega krmnega obroka
• sestavljanje pravilnega krmnega obroka z dopolnjevanjem osnovnega
krmnega obroka za popolno zadovoljitev potreb konja po energiji in
hranljivih snoveh

mnih obrokov moramo upoštevati biološko pogojeno sposobnost živali za
Pri sestavljanju krmnih
zauživanje dnevnih količin krme. Ker pa potrebe konj po energiji in hranljivih snoveh
naraščajo sorazmerno z njihovimi proizvodnimi obremenitvami, je treba temu prilagoditi
sestavo krmnega
ga obroka oziroma razmerje med voluminozno in koncentrirano krmo. Pri tem
je potrebno upoštevati tudi velike individualne razlike v apetitu konj. Konjem s slabim
apetitom zmanjšamo delež voluminozne krme za 10-20
10
% in za 5-10
10 % povečamo delež
koncentratov. Konjem, ki imajo velik apetit, za 10-20
10 20 % povečamo delež voluminoznih krmil
in zmanjšamo koncentrate za 5-10
5
%.
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Preglednica 14: Sposobnost konj za zauživanje dnevnih količin krme, izražena v kg suhe
krme in v odvisnosti od njihove telesne mase
Proizvodna
obremenitev
vzdrževanje: 1,5
% telesne mase
lahka: 2 %
telesne mase
srednja: 2,5 %
telesne mase
intenzivna: 3 %
telesne mase

400 kg

500 kg

600 kg

700 kg

6

7,5

9

10,5

8

10

12

14

10

12,5

14,5

17,5

12

15

18

21

Vir: Zupanc, 2000, 73
Preglednica 15: Priporočljivo razmerje med voluminozno krmo in koncentrati v dnevnem
krmnem obroku
Proizvodna kategorija
Vzdrževanje
odstavljena žrebeta
Enoletniki
Dvoletniki
visoko breje kobile
doječe kobile
lahko delo
srednje težko delo
težko delo

Razmerje voluminozna krma : koncentrati
100 : 0
50 : 50
60 : 40
80 : 20
70 : 30
40 : 60
60 : 40
50 : 50
40 : 60
Vir: Zupanc, 2000, 74

POVZETEK:
Osnovni cilj krmljenja in prehranjevanja je zagotavljanje potrebnih hranilnih snovi za
rast, razvoj in obnovo organizma ter energije za mišično aktivnost. Pri krmljenju
moramo upoštevati nekaj osnovnih pravil, ki nam zagotavljajo, da konj krmo pravilno
zaužije in prebavi. Zaradi različnih dejavnikov konj zelo različno izkoriščajo svoj
obrok, zato je zelo pomembno, da jih krmimo individualno. Osnovni del vsakega
obroka je voluminozna krma. Ta vsebuje vlaknine, to je težko prebavljivi del krmila ter
neprebavljivi del ali balast, ki vplivajo na pravilno delovanje prebavil in normalen
potek prebave. Za zadostno izločanje sline, enakomerno obrabo zob in nemoten potek
prebave je potreben čim daljši čas prežvekovanja. Praviloma konjem dajemo najprej
voluminozna krmila, šele nato koncentrirana. Za izkoriščanje koncentriranih krmil je
pomembno, da se v želodcu premešajo s krmo, ki je bogata s surovo vlaknino, da
zrahlja njihovo strukturo. Če tega ne naredimo, obstaja nevarnost, da se gluten v žitih
spremeni v kepo, ki lahko povzroči hujše prebavne motnje. Konj ima veliko
prostornino prebavil in majhno prostornino želodca. Zato ga je potrebno krmiti
večkrat na dan z manjšimi količinami krme. V primeru nerednega dotoka krme v slepo
in debelo črevo se začne število mikroorganizmov zmanjševati, kar lahko pozneje vpliva
na poslabšanje mikrobne prebavne aktivnosti. Vznemirjenje med zauživanjem krme
povzroča motnje v izločanju prebavnih sokov, zato se krma nalaga v plasteh in tudi
slabše izkoristi. Zamenjavo krmnega obroka je potrebno pri konju izpeljati postopoma
v dveh tednih. To je potrebno zaradi mikrobnega procesa v slepem in debelem črevesju.
V področju ust se krma zdrobi in navlaži. Konjem zobje neprenehoma rastejo, zato se
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morajo tudi pravilno obrabljati. Slina pri konju ne vsebuje prebavnih encimov, vsebuje
pa minerale in bikarbonate, ki imajo pomembno vlogo pri uravnavanju kisline v
želodcu. Konjev želodec ima obliko fižola, njegova prostornina pa predstavlja le okoli
8% celotnega volumna prebavil. Prehod krme skozi želodec je relativno hiter. Bruhanje
pri konju ni možno, poleg tega v želodčni steni ni receptorjev za raztezanje, zato je
nevarnost prenažrtja pri konju zelo velika. Pomanjkljivo nastajanje sline, želodčnega
soka, prenapolnjenost želodca ali motnje v nastajanju želodčnega soka zaradi nemira
med krmljenjem ali takojšnje obremenitve živali neposredno po krmljenju pogosto
pospešujejo bakterijski razkroj krme. Ob tem se običajno sproščajo večje količine
plinov, ki lahko povzročajo bolečino, v skrajnem primeru pa lahko želodec tudi poči.
Želodčna kaša se v približno 22 metrov dolgem tankem črevesju prebavlja naprej. Žolč
se pri konju zaradi njegovega naravnega načina krmljenja stalno izloča. V debelem
črevesu se neprebavljena krma razkraja naprej. Za to posebej v slepem črevesu
poskrbijo mikroorganizmi.
Energijske rezerve so pri konju vezane na kri in tkiva. Če je konj pretirano
obremenjen, nastaja v mišicah mlečna kislina, ki poškoduje mišične celice. S tem se
zmanjšajo tudi telesne sposobnosti. Poglavitni vir energije predstavljajo ogljikovi
hidrati, ki so v rastlinah prisotni v obliki škroba. Celuloza je strukturni ogljikov hidrat,
ki je drugi najpomembnejši vir energije. Pri divjih konjih škrob nima večjega pomena,
pri prehrani delovnih in športnih konj pa zadovoljuje do 50 % celotnih potreb pa
energiji. Nekaterim vrstam kolik in večini splošnih kopitnih vnetij je vzrok ravno
pretirana oskrba in motena prebava škroba v tankem črevesu. Konji zaužijejo
ogljikove hidrate predvsem kot preproste ogljikove hidrate, kot sta sladkor in škrob,
ter kot kompleksne ogljikove hidrate v obliki vlaknine in celuloze. Maščobe dajejo
konjem pomemben vir energije, ker zmanjšujejo razmerje beljakovine : energija,
zmanjša pa se lahko tudi količina škroba v obroku. Prednosti se kažejo tudi pri
plemenskih kobilah z večjo laktacijo, manjšo izgubo telesne mase, večjim odstotkom
mlečne maščobe in boljšo plodnostjo. Beljakovine konji nujno potrebujejo za sintezo
mišičnine, kosti, hormonov in ostalega tkiva. Tipičen primer preobilnega krmljenja z
beljakovinami je prisotnost močnejšega vonja po amoniaku. Pomanjkanje beljakovin je
pri konjih zelo redko. Šolanje in trening konja bistveno ne povečujeta potreb po
dodatnih beljakovinah. Presežek beljakovin povzroči upad delovne sposobnosti, otečene
noge, povečano znojenje, poškodbe kopit in celo poškodbe pljuč. Minerali in vitamini
odločilno sodelujejo pri presnovnih procesih. Razen nekaj izjem jih organizem ni
sposoben tvoriti sam, zato jih moramo dodajati. Minerale delimo na mikroelemente in
makroelemente, vitamine pa na topne v vodi in v maščobah.
Krmo delimo na več vrst: sočna krma, voluminozna krma, zrnata krma, krmne
mešanice, dodatke in mešanice ter vodo. Skladiščimo jo v suhem in zračnem prostoru,
kjer ni glodavcev ali drugih škodljivcev. Na začetku rastne dobe vsebuje trava veliko
beljakovin. Paša omogoča konjem najbolj ustrezno prehrano in obenem tudi gibanje.
Seno je najprimernejše osnovno krmilo za konje v zimskem obdobju. Kakovost je
odvisna od botanične sestave travne ruše in načina sušenja. S kakovostno mrvo dobijo
vse potrebne hranljive snovi le odrasli nedelavni konji, za ostale pa je premalo
beljakovin, mineralov in vitaminov. Mrva mora biti higiensko neoporečna, suha,
prijetnega vonja in brez primesi strupenih rastlin. Slama ima precej manj hranilnih
snovi kot seno, vendar je primerno krmilo zaradi velike količine surove vlaknine. Oves
je v prehrani konj najpomembnejše žito, saj ima ugodne prebavne in prehranskofiziološke lastnosti, obenem spodbuja delovanje živčevja, sprošča mišice in preprečuje
debelost. Ječmen ima nekaj več energije in manj beljakovin kot oves, pred krmljenjem
pa ga moramo zaradi močne luske namočiti. Pšenica in rž vsebujeta manj surove
vlaknine in sta bolj lepljivi. Pri konjih lahko v prebavilih sproščata sprimke, zato jih ne
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krmimo pogosto. Koruza vsebuje manj surove vlaknine in beljakovin, vendar ima
veliko energije. Zaradi svoje visoke hranilne vrednosti v večjih količinah ni primerna za
krmljenje konj. Otrobi so stranski proizvod predelave različnih žit in se pri konjih
pogosto uporabljajo v prehrani, čeprav nimajo pomembnejše prehranske vrednosti.
Stročnice uporabljamo zaradi odlične kakovosti beljakovin. Zaradi napenjanja in
zapiranja mora biti količina stročnic v prehrani omejena.
Pri prehrani plemenskih kobil moramo biti pozorni, da zadostimo potrebam, ki jih ima
kobila v času brejosti in laktacije. V času nizke brejosti kobile nimajo posebnih potreb
po dodatnih hranilnih snoveh. V obdobju visoke brejosti se moramo zavedati, da imajo
kobile zaradi rastočega plodu vedno manj prostora za prebavila in imajo zato omejeno
sposobnost zauživanja krme. Žrebeta potrebujejo za pravilen razvoj in obrambo pred
mikroorganizmi kolostrum. Po treh mesecih je potrebno začeti žrebe dokrmljevati, zato
morajo imeti mrvo in pašo na voljo že prej. Mladi konji potrebujejo zaradi rasti več
beljakovin, vitaminov in mineralov. Prehrana športnih in delovnih konje je zaradi zelo
različnih potreb najširše področje v prehrani konj. Plemenske žrebce v času plemenilne
sezone krmimo obilneje, pozimi pa jih imamo na vzdrževalni krmi. Pri pitanju konj
lahko uporabimo krmo slabše kakovosti, pri tem pa moramo paziti na zadostno
količino beljakovin v obroku. Konje lahko pitamo tudi s silažo. Napake v prehrani konj
delimo na napake v sestavi obroka, slabo kvaliteto krmil, napake v pripravi krme in
napake v tehniki krmljenja.
Pri sestavljanju krmnih obrokov moramo upoštevati, da morajo biti konji nahranjeni,
siti in da jim moramo zagotoviti normalen potek prebave. Postopek sestavljanja in
izračunavanja krmnega obroka pa poteka v štirih fazah: ugotavljanje potreb,
sestavljanje osnovnega obroka, ugotavljanje usklajenosti obroka in potreb ter
sestavljanje pravilnega krmnega obroka.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Napiši osnovna pravila krmljenja konj.
Kako izračunamo težo konja?
Zakaj je pomembna voluminozna krma?
Kako izvedemo zamenjavo krmil?
Opiši značilnosti prebave konj.
Napiši osnovne naloge prebave.
Opiši prebavo na področju ust.
Opiši prebavo na področju želodca.
Opiši prebavo na področju tankega črevesa.
Opiši prebavo na področju debelega črevesa.
Katere so hranilne snovi v krmi?
Iz katere krme dobi konj največ energije?
Opiši ogljikove hidrate kot hranilne snovi pri konj.
Opiši maščobe kot hranilne snovi pri konju.
Opiši beljakovine kot hranilne snovi pri konju.
Kateri minerali so potrebni za normalen razvoj konja? Kje jih najdemo?
Kateri vitamini so potrebni za normalen razvoj konja? Kje jih najdemo?
Kako delimo krmo?
Opiši posamezne vrste krmil za konje.
Katere so skupne lastnosti žit?
Katere so skupne lastnosti stročnic?
Kakšne so maksimalne dnevne količine različnih vrst krmil za konje?
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Opiši prehrano plemenskih kobil.
Opiši prehrano žrebet.
Opiši prehrano mladih konj.
Opiši prehrano športnih in delovnih konj.
Opiši prehrano plemenskih žrebcev.
Kako pitamo konje?
Katere so napake pri krmljenju konj?
Kako sestavimo krmni obrok za konja?
Sestavi krmni obrok za posamezne kategorije konj.
S pomočjo spleta poišči slike krmil za konje in podatke o njihovih hranilnih vrednostih.
Analiziraj krmni obrok za breje kobile. Kakšna je razlika med njim in krmnim obrokom
za športne konje?
Analiziraj krmni obrok za vzdrževanje konja in krmni obrok za plemenske žrebce.
Kakšna je razlika med njima?
Izračunaj in uravnoteži krmni obrok za posamezno kategorijo konj.
Analiziraj, kateri kategoriji konj bi lahko krmil večjo količino stročnic.
Primerjaj žita in stročnice. Kakšne so razlike med njimi?
Napovej, kako bo vplivala večja količina pšenice v obroku na konjeva prebavila.
Napovej, kako bo vplivala večja količina soje v obroku na konja.
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15 BOLEZNI KONJ, PRVA POMOČ BOLNEMU IN POŠKODOVANEMU KONJU
Cilj in vsebina poglavja:
Vsakemu živemu bitju se kdaj zgodi, da zboli ali se poškoduje. Naloga konjerejca je, da
konju čim bolj omili bolečine, ki nastanejo zaradi tega. Vendar, ali sploh vemo, kdaj je konj
bolan? Kakšen je zdrav konj? In kaj storimo, ko zboli? Lahko sami pozdravimo ali oskrbimo
konja po nesreči, ali moramo poklicati veterinarja? Morda obstajajo bolezni, ki se ne zdravijo
ali je njihovo zdravljenje večinoma neuspešno? Odgovore na vsa ta vprašanja boste izvedeli,
če preberete poglavje o boleznih konj in prvi pomoči bolnemu ali poškodovanemu konju.
Trapečar (1999) piše, da je zdrav konj živahen, bistrega in iskrivega pogleda, je običajno ješč,
ima gladko in svetlečo se dlako ter mehko in elastično kožo. Diha mirno in enakomerno 8-14
krat v minuti, telesna temperatura mora biti med 37,5 in 38,2°C, pulz srca je 35-40 krat na
minuto, pri delu je vzdržljiv. Konj, ki je obolel, je apatičen in medel, slabo ali nič ne je, se
hitro oznoji in utrudi. Dlake so resaste in brez leska. Površina telesa je neenakomerno topla,
sicer pa ima lahko zvišano ali znižano telesno temperaturo. Pri boleznih dihal pospešeno diha
in kašlja ter ima izcedek iz nozdrvi. Pri obolenjih prebavil je zaprt ali ima drisko ter količne
bolečine. Poškodbe kože, tetiv, mišic in kosti se odražajo z ranami, oteklinami in šepanjem.
Bolezni konj delimo na nalezljive ali kužne bolezni (infekcijske bolezni in invazijske bolezni)
ter nenalezljive ali nekužne bolezni. Najpogostejše infekcijske bolezni konj so septikemija
novorojenih žrebet, smolika, kužni kašelj ali gripa konj, virusni abortus, kontagiozni meritis
kobil (CEM), kužna malokrvnost (IAK), tetanus, leptospiroza ter steklina. Pod pojmom
invazijske bolezni konj razumemo okužbe konj z različnimi vrstami parazitov, ki žive kot
zajedavci v različnih delih prebavnega trakta, pljuč, podkožja in kože. Znaki invazije s
paraziti so upad kondicije, hiranje živali, srbeč ekcem po glavi, vratu ali nogah, srbenje okoli
repa ter gliste v konjskih figah.
Ostale najpogostejše bolezni konj:
• Praznična – nedeljska bolezen konj: značilnosti so težka, berglasta hoja, znojenje,
klecanje zadnjih nog, temno rjav urin. Bolezen nastane kot posledica pretiranega
krmljenja v dneh, ko žival miruje. Prva pomoč: strogo mirovanje, žival odenemo in
pokličemo veterinarja.
• Naduha – kronična bolezen dihal: značilno je kratko, plitvo in sunkovito dihanje in
nadušni žleb za rebrnim lokom. To je alergija na prah, semena in predvsem plesen, do
katere pride v slabih zoohigienskih razmerah in po prebolevanju drugih bolezni dihal.
Prva pomoč: svež zrak, seno pred krmljenjem navlažimo.
• Kolika: to je skupno ime za različna bolečinska stanja v področju trebuha. Kaže se v
nemiru živali, znojenju, brcanju pod sebe, valjanju, zaprtju ali driski. Najpogosteje
nastane zaradi strupenih rastlin v krmi, sveže ali mokre detelje, pokvarjene hrane,
nepravilnega napajanja vročih konj, črevesnih zajedavcev. Prva pomoč: masaža –
senjanje konja, konju moramo preprečiti valjanje, pokličemo veterinarja.
• Splošno kopitno vnetje: zanj je značilna drža z iztegnjenimi prednjimi okončinami.
Do tega pride zaradi krmljenja s svežim ječmenom, ovsom, pšenico, mlado deteljo.
Lahko je posledica kolik ali zaostale posteljice po porodu. Prva pomoč: žival
postavimo na mehka tla, na kopita damo hladne obkladke ali pa jih zalivamo z mrzlo
vodo, nujno je čim prej poklicati veterinarja.
• Šepavost: pod šepavostjo razumemo različne motnje v gibanju živali. Gre za
posledice bolezni ali poškodb, ki so vidne, slišne ali oboje hkrati. Konj mora mirovati,
zdravljenje pa je po navadi dolgotrajno. Na bolezni ali poškodbe tetiv in njihovih
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•

ovojnic opozarja šepavost živali, otekline in zadebelitve na področju prizadete tetive.
Ta je toplejša od okolja in na pritisk boleča.
Mahovnice: tako poimenujemo vlažen do gnojen ekcem kože na področju med
roževinastimi deli pete kopita in bicljem. Do njih pride največkrat na zadnjih nogah
zaradi slabe higiene. Bolezen je trdovratna in konja zelo moti.

Preventivni ukrepi proti infekcijskim boleznim: splošni higienski ukrepi v hlevu, karantena,
redni diagnostični pregledi, redno zaščitno cepljenje, kontrola prometa konj, osamitev in
neškodljivo odstranjevanje bolnih živali.
Po poškodbi je konj običajno vznemirjen in ga moramo najprej pomiriti. Po ogledu mesta in
obsega poškodbe se odločimo, kaj bomo storili. Na odrgnine običajno nanesemo antibiotično
sredstvo. Manjše rane nato povijemo s sterilno gazo, vato in povojem. Umazane, globlje in
obsežne rane prepustimo v oskrbo veterinarju, do njegovega prihoda pa poskrbimo, da se še
dodatno ne umažejo. Močne krvavitve iz žil poskušamo nemudoma ustaviti. Konj lahko brez
večjih posledic prenese izgubo tudi do 10% krvi, kar je pri 500 kg konju približno 5 litrov
krvi.
Preglednica 16: Osnovne vrednosti dihanja, temperature in srčnega utripa pri konju
dihanje – žrebeta, 1-14 dni
0,30-0,43 Hz (18-26 / min)
dihanje – žrebeta, 1-4 leta
0,23-0,30 Hz (14-18 / min)
dihanje – odrasel konj
0,13-0,27 Hz (8-16 / min)
dihanje – konj pri veliki obremenitvi
do 100 vdihov / min
telesna temperatura – žrebeta, 1-4 dni
38,8-39,3 °C (povprečno 39,0 °C)
telesna temperatura – žrebeta, 1-4 leta
37,5-38,5 °C (povprečno 38,0 °C)
telesna temperatura – odrasel konj
37,5-38,0 °C (povprečno 37,8 °C)
srčni utrip – žrebeta, 1-2 dneva
1,67-200 Hz (100- 120 utripov / min)
srčni utrip – žrebeta, 14 dni
1,33-1,50 Hz (80-90 utripov / min)
Srčni utrip – žrebeta, 3-6 mesecev
1,07-1,27 Hz (64-76 utripov / min)
srčni utrip – žrebeta, 6-12 mesecev
0.80-1,20 Hz (48-72 utripov / min)
srčni utrip – žrebeta, 1-2 leti
0,67-0,93 Hz (40-56 utripov / min)
srčni utrip – odrasli konji
0,47-0,67 Hz (28-40 utripov / min)
srčni utrip – odrasli konji pri veliki
do 220 utripov / min
obremenitvi
Vir: Trapečar, 1999, 195
Priporočljivo je, da imamo v hlevu seznam telefonskih številk za nujno pomoč in obstaja
možnost telefoniranja. Prav je tudi, da imamo preglednico konj v hlevu s pripadajočimi
telefonskimi številkami lastnikov ali drugih odgovornih oseb ter zapise o zadnjih cepljenjih.
Da bi lahko v nujnem primeru pomagali, moramo imeti primeren material. Najnujnejša
oprema hlevske lekarne je stabilna oglavnica s povodcem, dva dolga trdna povodca ali dve
lonži, dovolj povojev in čistih gaz, blazinice in povoj za enkratno uporabo, lepilni trak,
termometer, škarje, dezinfekcijski preparati za rane (jodova raztopina), mazilo za rane, žepna
svetilka, nosna zadrga, rokavice za enkratno uporabo.
Obveze imajo različno vlogo. Lahko rano pokrijejo in ščitijo pred umazanijo, torej so zaščitne
obveze. Ko povoj služi za imobilizacijo ali ko preprečuje otekanje, je to oporna obveza. Poleg
tega lahko obveze uporabljamo za nanos zdravil. Za uporabo so najprimernejše
samooprijemljive obveze. Pomembno je, da vse obveze vedno dobro podložimo. Ne smemo
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jih zategniti tako močno, da bi pritiskali na obvezano mesti, in tudi ne tako ohlapno, da bi
zdrsnila s poškodovanega mesta.
Zaščitna obveza
Na očiščeno rano položimo na pravo stran obrnjeno sterilno gazo za rane. Čez njo položimo
obvezilno vato, ki smo jo že prej odrezali na ustrezno velikost. Blazinasta podlaga ne sme biti
najmanj eno tretjino širine obveze.
Oporna obveza (opornica)
Za oporo za otekline je obvezovanje enako kot pri zaščitni obvezi. Paziti moramo, da je
podloga dovolj debela, kajti pritisk moti prekrvavitev. Imobilizacijske obveze ostanejo na
poškodovanem delu dalj časa in pri njih je potrebna toliko večja pozornost pri debelini
podloge.
Kompresijske obveze
Nekatere krvavitve lahko ustavimo le tako, da močno pritisnemo na rano. Prvi ukrep pri tem
je, da na rano pritisnemo s čisto tkanino, ki ne pušča kosmičev. Na krvaveče mesto najprej
položimo gazo, nato pa podlogo, ki jo dovolj trdno in z enakomerni pritiskom ovijemo okoli
poškodovanega mesta.
POVZETEK:
Zdrav konj je živahen, bistrega in iskrivega pogleda, običajno ješč, ima gladko in
svetlečo se dlako, ter elastično kožo. Obolel konj pa je apatičen, slabo ali nič ne je, se
hitro oznoji in utrudi. Dlaka je resasta in brez leska. Površina telesa je neenakomerno
topla, sicer pa ima lahko zvišano ali znižano telesno temperaturo. Pri boleznih dihal
diha pospešeno, kašlja in ima izcedek iz nozdrvi. Pri obolenjih prebavil je zaprt ali ima
drisko ter količne bolečine. Poškodbe kože, tetiv, mišic in kosti se odražajo ranami,
oteklinami in šepanjem. Bolezni konj delimo na nalezljive ali kužne bolezni (infekcijske
in invazijske bolezni) ter nenalezljive ali nekužne bolezni. Najpogostejše infekcijske
bolezni konj so septikemija novorojenih žrebet, smolika, kužni kašelj ali gripa konj,
virusni abortus, kontagiozni meritis kobil (CEM), kužna malokrvnost (IAK), tetanus,
leptospiroza ter steklina. Pod pojmom invazijske bolezni razumemo okužbe konj z
zajedavci. Ostale najpogostejše bolezni konj so praznična ali nedeljska boelzen konj,
naduha ali kronična bolezen dihal, kolika, splošno kopitno vnetje, šepavost in
mahovnice. Preventivne ukrepe izvajamo proti infekcijskim boleznim.
Po poškodbi je konj večinoma vznemirjen in ga moramo najprej pomiriti. Ko poškodbo
pogledamo, se odločimo, kaj bomo storili. Manjše rane lahko sami oskrbimo, večje pa
prepustimo veterinarju. V hlevski lekarni moramo imeti povoje, sterilne gaze,
termometer, dezinfekcijske preparate za rane in ostali drobni inventar. Obveze imajo
lahko različno vlogo. Lahko rano pokrijejo in ščitijo pred umazanijo, lahko
imobilizirajo ali preprečujejo otekanje, z njihovo pomočjo lahko nanašamo zdravila.
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Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Katere bolezni konj poznaš?
Naštej kužne bolezni konj.
Naštej nekužne bolezni konj in jih opiši.
Kaj je kolika?
Opiši splošno kopitno vnetje.
Kako se borimo proti infekcijskim boleznim konj?
Razmisli, kaj bi se lahko zgodilo, če bi konja cepili preventivno proti vsem boleznim.
S pomočjo spleta poišči podatke o številu bolezni konj v Sloveniji in Evropski uniji.
Primerjaj koliko in splošno kopitno vnetje. Katera bolezen je po tvojem mnenju hujša?
Napovej, kaj bi se zgodilo s konjem, če ne bi zdravili nedeljske bolezni.
Izdelaj načrt preventivnih ukrepov za preprečevanje nalezljivih bolezni.
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16 KOVANJE KONJA
Cilj in vsebina poglavja:
Še pred časom naših dedkov so poznali rek, da brez kopita ni konja. Znaš ta rek morda
razložiti? Že na prvi pogled nam je jasno, da imajo kopita pri konju velik pomen. Konj brez
kopit ne more hoditi naokrog in že zaradi tega je pomembno, da poskrbimo kar najbolje za
zdravje kopit. Kako se tega lotimo in kaj je pri kovanju konja pomembno, pa boste izvedeli v
tempoglavju.
Pri konjih v naravi nadomesti obrabo kopita na novo zrasla roževina. V devetih do petnajstih
mesecih se roževina kopita popolnoma obnovi. V naravi živeče živali običajno ne
premagujejo velikih razdalj, zato je kopito pri njih navadno le malo obremenjeno in se
pozneje obrabi. Pri delovnih in športnih konjih pa je ravno nasprotno. Posebna okoliščina je
tudi zgradba tal. Medtem, ko se prostoživeči konji premikajo predvsem po naravnih travnikih
in pašnikih, se delovni in športni konji gibljejo zlasti po trdih podlagah, zato je pri njih kopito
bolj obremenjeno in se tudi hitreje obrabi (Vejnovič, 2008).
Konja kujemo na vsakih 6-8 tednov, izjemoma 4-6 tednov, sicer pa vedno, ko je potrebno.
Kovač poreže odmrle dele kopita, saj roževina zraste približno 0,5 cm na mesec. Obenem
obrusi ostre dele kopita, popravi napake v stoji konja in pribije novo podkev. Pri tem bi moral
biti kot sprednjega kopita 45-50°, zadnjega kopita pa 50-55°.
Poznamo štiri vrste podkev. Poletne in zimske podkve, posebne podkve za posebne namene in
ortopedske ali korekturne podkve. Za delo na terenu podkve dodatno opremimo z ozobci, ki
povečujejo zanesljivost koraka na gladkih tleh. Najprimernejši so taki, ki se dajo priviti in
odviti. Ostre ozobce privijemo le na zunanjo stran kopit, na notranjo pa praviloma le tope.
Pod podkvijo se kopito ne obrablja, zato mora biti pri vsakem kovanju porezano do pravilne
oblike in dolžine. Prvič podkujemo konja, ko opravi osnovno šolanje in ga na začetku
prekujemo na vsakih 30 do 40 dni. Prvo kovanje naj bo čim kasnejše, da se kopita lahko
nemoteno razvijajo. Roževina na kopitih sprednjih nog raste pogosto hitreje kot na zadnjih
nogah, zato je možno, da včasih izpustimo prekovanje zadnjih nog.
Podkev ima obliko nosilne stene kopita in je ovalne oblike, zadaj odprta, sredina je spredaj,
zadaj pa se konča s krajcema, ki se prilegata petnemu delu kopita in sta običajno 0,5 cm daljša
od pete. Celotno maso podkve, širino in debelino kovine, imenujemo jakost podkve, širino
podkve pa pokrivno ploskev. Podkve imajo dve površini – nosilno, ki je v stiku z nosilnim
robom kopita in talno, ki je v stiku s tlemi. Obstaja cela vrsta podkev za posebne namene,
dopolnjuje jih veliko ortopedskih podkev. Za večino jahalnih konj so primerne običajne
gladke podkve, večinoma pa morajo biti prilagojene obliki kopita in pokrivati nosilno steno
kopita, belo linijo in zunanji rob podplata. Zaradi raztezanja kopita mora podkev gledati za
približno 1,5 mm izpod stranskih sten in pet kopita. Podkev ne sme biti predebela, saj mora
strela ohraniti stik s tlemi. Manjše podkve običajno pribijemo s 5 žeblji, srednje velike s 5 do
7, velike pa 7 do 8 podkovskimi žeblji. Glava pravilno pribitega žeblja mora gledati približno
1,5 mm čez talno površino podkve. Zabijamo jih v belo linijo, na površje pa morajo priti
približno 2 cm nad nosilnim robom kopita. Navadno jih pribijamo v razdalji ene tretjine
dolžine nosilne stene kopita.
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Najpogostejše napake pri podkovanju konj so (Trapečar, 1999):
1. predolgi presledki med posameznimi podkovanji konja – neredno kovanje,
2. nepravilna velikost podkve,
3. nepravilno krajšana roževina,
4. pretirano porezane pete in žilni svitek – podplatni krak,
5. pretirano skrajšana zunanja stena kopita,
6. neravno porezana nosilna stena kopita,
7. prekratko in preozko umerjene podkve,
8. nepravilno skrajšan ali sploh neskrajšan vrh sprednje stene kopita,
9. poševno pribita podkev,
10. podkovski žeblji, pribiti zunaj bele linije,
11. preveč žebljev,
12. previsoko ali prenizko zabiti žeblji in,
13. predolge ali nepravilno zakovane konice žebljev.
Podkovanje konj naj vedno opravlja le za to usposobljen podkovski kovač. Pravila
podkovanja konja so namreč odvisna od namena uporabe konja in značilnosti konjevega
kopita. Potek podkovanja obsega pet faz.
Prva faza je pregled konja pred podkovanjem. Na tej točki ocenimo razlog podkovanja,
telesno zgradbo konja, težo konja razmerje med velikostjo konja in velikostjo njegovih kopit,
velikost ter izenačenost prednjih in zadnjih kopit ter kategorijo konja. Bolj natančno pa
presodimo o stoji nog, osi prsta, obliki kopit ter prisotnosti poškodb in obolenj.
Druga faza je razkovanje konja, kjer snamemo stare podkve. Pri tem s kopitnimi kleščami
dvignemo najprej zunanji in nato notranji krak podkve, pred čemer smo odprli zaklepe
žebljev. Privzdignjene krake podkev zatolčemo nazaj, žeblje pa izvlečemo z nagibanjem klešč
proti prstnemu delu podkve. Sneto podkev pregledamo in ocenimo delovanje kopitnega
mehanizma – obraba petnih delov, podplatne ploskve krakov in pa enakomernost obrabe talne
ploskve podkve.
Nadaljnja faza je izbiranje in umerjanje podkve, kjer se držimo osnovnega pravila, da se
podkev prilagaja kopitu in ne obratno. Podkev izberemo glede na obliko kopita, kakovost
roževine, značilnost hodov ter vrsto dela in tal. Podkev umerimo tako, da se od prstnega dela
do največje širine kopita povsem prilega zunanjemu robu nosilne ploskve, proti petam pa se
nato polagoma širi. Ob umerjanju jo ogrejemo le toliko, da roževina spremeni barvo, nosilne
ploskve pa ne smemo povsem izravnati z žganjem.
Predzadnja faza je pribijanje podkve, kjer pazimo, da velikost žebljev ustreza velikosti kopita
in podkve. Podkev položimo na kopito in jo na prstnem delu potisnemo nazaj, tako da se
kapice povsem prilegajo steni. Najprej zabijemo žeblje v prstne dele podkve. Nato nogo
položimo na tla, da ocenimo položaj podkve. Preostale žeblje zabijamo izmenično z ene in
druge strani. Na kopitih prednjih nog jih zabijamo tako, da izhajajo iz rožene stene vse bližje
podkvi, na kopitih zadnjih nog pa naj ostajajo na isti višini. Ko so vsi žeblji zabiti, jih
poščipljemo, roženo steno pod njimi pa obrusimo. Zatem konce žebljev opilimo in
zaklepljemo. Zaklepljemo še kapice in obrusimo ostre štrleče dele podkve, kapice in zaklepov
ter odvečno in razpokano roževino ob nosilnem robu.
Zadnja, peta, faza je pregled konja po podkovanju. Pri tem ocenimo obliko kopita, skladnost
prednjih in zadnjih kopit, položaj in kakovost zaklepov in kapic. Po vsakem kovanju je treba
konja opazovati še v koraku in kasu zaradi morebitnega šepanja.
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POVZETEK:
Konja kujemo na šest do osem tednov, če pa popravljamo napake kopita pa bolj
pogosto. Pri kovanju poznamo štiri vrste podkev. Poletne in zimske podkve, posebne
podkve in ortopedske ali korekturne podkve. Konja prvič podkujemo, ko opravi
osnovno šolanje. Na začetku ga kujemo bolj pogosto, potem pa čas med kovanjema
podaljšujemo. Za večino jahalnih konj so najprimernejše gladke navadne podkve.
Najpogostejše napake pri kovanju konj so predolgi presledki med kovanji, nepravilna
velikost podkve, nepravilno krajšana roževina, pretirano porezane pete in žilni svitek,
pretirano skrajšana nosilna stena kopita, prekratko in preozko umerjene podkve,
nepravilno skrajšan vrh sprednje stene kopita, poševno pribita podkev, žeblji pribiti
zunaj bele linije, preveč žebljev, previsoko ali prenizko pribit žeblji ter predolge ali
nepravilno zakovane konice žebljev.
Podkovanje naj vedno opravlja le za to usposobljen podkovski kovač. Kovanje obsega
pet faz. Prva je pregled konja, druga je razkovanje konja, tretja izbiranje in umerjanje
podkve, predzadnja pribijanje podkve in zadnja pregled konja po kovanju.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opiši kovanje konja.
Katere vrste podkev poznaš?
Kako namestimo podkev?
Katere so najpogostejše napake pri podkovanju?
Katere so faze kovanja?
Razmisli, kaj bi lahko dolgoročno pomenilo slabo kovanje za konja.
S pomočjo spleta najdi kje vse se lahko v Sloveniji izobrazimo za podkovskega kovača.
Primerjaj kovanje športnega in vlečnega konja. Kakšna je razlika med njima?
Kako bi razložil pravilno umerjanje podkev? Zakaj je to pomembno?
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17 TRANSPORT KONJ
Cilj in vsebina poglavja:
Vsak konjerejec se zaveda, kako pomembno je, da konja lahko transportiramo. Včasih so bili
konji tisti, ki so prevažali ali prenašali ljudi, danes pa ljudje prevažamo konje. Največkrat se
poslužujemo transporta pri nakupih konj, pripustih kobil ali športnih tekmovanjih. Konja
moramo seveda na transport primerno pripraviti, tako fizično kot psihično. Kako so
naredimo, pa je opisano v naslednjem poglavju.
Pri transportiranju moramo konja pravilno opremiti in tudi psihično pripraviti. Najprej
moramo konja mirno pripeljati do transportnega sredstva in ga pustiti, da si ga ogleda. Pri
nalaganju konja nikakor ne smemo hiteti. Pri transportu je potrebno konja primerno zaščititi.
Najpogosteje zaščitimo noge, in sicer s transportnimi bandažami, ki jih lahko nadomestimo s
hlevskimi bandažami. Priporočljivo je tudi namestiti kopitne zvonce vsaj na prve noge. Pri
daljših transportih moramo konju omogočiti oskrbo z vodo in senom. Promet s konji postaja
vedno bolj pomemben. Na transport konj moramo vedno gledati z dveh vidikov, in sicer glede
na možnost širjenja kužnih bolezni in varstva živali pred mučenjem. Zaradi navedenega
morajo imeti živali med transportom vedno spremljati ustrezni dokumenti, ki potrjujejo
lastništvo, identiteto in zdravstveno stanje živali. Danes je to vse zapisano v identifikacijskem
dokumentu. Prepovedano je prevažati bolne ali poškodovane živali ter sesna žrebeta.
Prepoved transporta bolnih živali ne velja v primeru, če so namenjene v veterinarske ustanove
(Trapečar, 1999).
Med dolgotrajnim prevozom mora biti konjem zagotovljeno napajanje in krmljenje vsakih 6-8
ur. Seno in slama morata biti higiensko najboljše kakovosti, ker so konji med prevozom še
posebno občutljivi za obolenja dihal. Skrbeti moramo za dobro prezračevanje transportnega
vozila. Konji morajo imeti v transportnem vozilu dovolj prostora. Za odraslega konja naj bi
bilo to 1,75 m2 (0,7 × 2,5 m). Strop mora biti vsaj 50 cm nad višino vihra. Velikost
transportnega sredstva moramo prilagajati največjemu konju, ki ga imamo namen prevažati.
POVZETEK:
Konja moramo na transport primerno pripraviti. Najpomembneje je, da se nam pri
nalaganju ne mudi. Konja pri transportu najpogosteje zaščitimo z bandažami, redkeje s
kopitnimi zvonci in pregrinjalom. Konj mora imeti med daljšim transportom na voljo
mrvo in vodo. Zaradi vedno večjega transporta konj mora imeti konj vsa potrdila, da je
zdrav. Med transportom moramo konju zagotoviti svež zrak in dovolj prostora.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Na kaj moramo biti pozorni pri transportu konj?
Kateri dokumenti morajo spremljati konja na poti?
Koliko prostora mora imeti konj v transportnem vozilu?
Na spletu najdi pravilnik, ki določa pogoje za transport konj.
Razmisli, kakšne posledice bi imel premajhen transportni prostor na konja.
Planiraj daljšo pot s konjem. Na kaj vse moraš bit pozoren?
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18 ZAKONODAJA IN PRAVILNIKI V KONJENIŠTVU
Cilj in vsebina poglavja:
Danes je večina področij človeškega delovanja vsaj malo urejena s predpisi in zakoni. Tako
je tudi v konjeništvu. Cilji v konjereji, pogoji in načini reje, rejski programi, promet in trg z
živalmi, potrebe živali, označevanje živali, tekmovanja, ocenjevanja konj, registracija
plemenskih živali in še marsikaj je urejeno z zakoni in pravilniki. Kaj določa posamezen
zakon ali pravilnik, pa najdete v naslednjem poglavju.
18.1 ZAKON O ŽIVINOREJI
Zakonodaja v konjeništvu temelji na Zakonu o živinoreji (ZŽiv, Uradni list Republike
Slovenije, 18/02). Zakon določa cilje živinoreje, pogoje in način reje ter nemoteno rejo, ureja
načine živinoreje in krmno bazo, rejske programe, spreminjanje in ohranjanje lastnosti
domačih živali, prenos selekcijskih dosežkov v rejo, ohranjanje genetske variabilnosti,
genetske rezerve in avtohtone pasme, strokovne naloge in službe na področju živinoreje ter
genske banke v živinoreji, organizacije v živinoreji, izobraževalno in raziskovalno delo na
področju živinoreje, promet in trg s plemenskim materialom, načine zagotavljanja sredstev za
uresničevanje tega zakona ter nadzor nad izvajanjem tega zakona. Zakon dovoljuje samo
tehnologije in načine reje, ki izpolnjujejo etološke normative in so v skladu z načeli, ki urejajo
dolžnosti ljudi do narave, zlasti v smislu trajnostnega razvoja. Živalim je potrebno zagotoviti
tako rejo, da so zadovoljene njihove biološke potrebe, da niso motene njihove telesne funkcije
in obnašanje, da ni presežena prilagoditvena sposobnost in da se z njimi ravna skladno s
predpisi, ki urejajo zaščito živali in veterinarstvo. Krmljenje, nega in nastanitev so primerni,
kadar ustrezajo fiziološkim, etološkim in drugim potrebam domačih živali. Domače živali
morajo biti krmljene na način, ki ustreza posamezni vrsti domačih živali, biti morajo primerno
negovane in zagotovljena jim mora biti ustrezna nastanitev v objektih za rejo. Oskrbovalec
živali mora imeti ustrezno usposobljenost in znanje o reji in ravnanju z domačimi živalmi,
zdravstvenem varstvu domačih živali, krmi in krmljenju domačih živali, živalskih proizvodih
in ravnanju z živinskimi gnojili. Stopnja in vrsta usposobljenosti in znanja sta odvisni od
zahtevnosti opravil pri reji oziroma oskrbi živali. Rejec živali mora živali redno in dovolj
izdatno oskrbovati s kakovostno in ustrezno krmo, ustrezno vodo za napajanje ter zrakom,
tako da so zadovoljivo pokrite njihove prehranske in druge biološke potrebe. Zaradi
zootehniških in veterinarskih razlogov, izvajanja ukrepov kmetijske politike, prometa in
sledenja domačih živali, zagotavljanja zadostne prireje živalskih proizvodov ter zagotavljanja
kakovosti živalskih proizvodov morajo biti domače živali označene in registrirane v
predpisanih rokih in na predpisan način. Za označitev domačih živali mora poskrbeti lastnik
živali. Označevanje kopitarjev opravlja rejska organizacija, ki je priznana za vodenje
rodovniških knjig za kopitarje. Rejci živali, izvajalci javnih služb in organizacije v živinoreji
morajo voditi predpisane evidence, registre in druge zbirke podatkov, ki so povezane v
informacijski sistem in mednarodne informacijske sisteme na področju živinoreje.
Konvencionalna živinoreja so splošni načini reje domačih živali, ki dovoljujejo uporabo
dovoljenih sistemov reje, oskrbe, krme in simulatorjev prireje. Sonaravna živinoreja je okolju
prijazna oblika kmetijske dejavnosti, ki jo je mogoče izvajati le na kmetijskih gospodarstvih z
enako obliko sonaravne rastlinske pridelave. Sonaravna živinoreja se izvaja zlasti v naslednjih
oblikah:
- Integrirana živinoreja je reja živali na kmetijskem gospodarstvu ali v območju s ciljem
maksimalne uravnoteženosti kroženja snovi na obratu ali v območju, tako da vnos snovi v
krogotok ne sme preseči iznosa.
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- Ekološka (organska, biološka) živinoreja je reja živali, ki se izvaja pretežno po naravnih
metodah in postopkih, ki jih določa zakon, ki ureja kmetijstvo.
- Biološko dinamična živinoreja je reja živali z upoštevanjem ekološke živinoreje in ustreza
zahtevam biodinamičnega kmetovanja z upoštevanjem naravnih zakonitosti pri reji domačih
živali.
- Permakulturna živinoreja je reja živali, ki ustreza zahtevam permakulturnega kmetovanja
tako, da se v celoti izvaja na kmetijskem gospodarstvu z zaprtim krogotokom snovi.
Rejske programe izvajajo organizacije v živinoreji. Za vsako vrsto domačih živali oziroma
pasme je lahko eden ali več rejskih programov.
Organizacije v živinoreji so priznane rejske organizacije, odobrene rejske organizacije, druge
priznane organizacije. Priznane rejske organizacije so organizacije, ki izpolnjujejo s tem
zakonom predpisane pogoje in izvajajo rejske programe.
18.2 PRAVILNIK O IDENTIFIKACIJI IN REGISTRACIJI KOPITARJEV
Pravilnik o identifikaciji in registraciji kopitarjev (UL RS 125/2003) določa pogoje in načine
identifikacije in registracije kopitarjev, vsebino identifikacijskega dokumenta za kopitarje in
drugih dokumentov, namenjenih označitvi kopitarjev, ter načine in pogoje izdajanja teh
dokumentov. Obvezna označitev kopitarja je izdaja identifikacijskega dokumenta (ID) ali
potrdila o istovetnosti (PI). Dodatna označitev kopitarjev je fizična označitev s hladnim ali
vročim žigom, tetoviranjem, mikročipom ali drugo. Kopitarji, ki morajo biti označeni, so
registrirani kopitarji, ki so vpisani ali registrirani in primerni za vpis v rodovniško knjigo,
kopitarji za zakol, ki so namenjeni direktno v klavnico, na sejem ali odobren zbirni center, od
koder se odpremlja kopitarje direktno v klavnico ter kopitarji za rejo in rabo. ID je dokument,
ki se uporablja za ugotavljanje istovetnosti kopitarjev zaradi:
- izvajanja selekcije, rodovništva in reprodukcije kopitarjev ter drugih strokovnih nalog v
živinoreji;
- izvajanja konjeniških prireditev in tekmovanj;
- zagotavljanja sledljivosti kopitarjev v reji in prometu;
- varovanja zdravja ljudi in živali;
- izvajanja ukrepov kmetijske politike.
18.3 OSTALI PRAVILNIKI
Pravilniki, ki so pomembni v konjereji so še: Pravilnik o metodah za merjenje in ocenjevanje
lastnosti kopitarjev in metodah za napovedovanje genetskih vrednosti za kopitarje (UL RS
125/2003), ki določa metode za merjenje in ocenjevanje lastnosti kopitarjev in metode za
napovedovanje genetskih vrednosti za kopitarje ter zbirke podatkov o lastnostih kopitarjev in
genetskih vrednosti za kopitarje.
Pravilnik o pogojih za udeležbo kopitarjev na tekmovanjih ter zbiranju podatkov s tekmovanj
za kopitarje (UL RS 125/2003) določa pogoje za udeležbo kopitarjev na tekmovanjih s
kopitarji ter načine zbiranja, obdelave in uporabe podatkov s tekmovanj.
Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v konjereji (UL
RS 125/2003) ureja organizacijske, kadrovske in tehnične pogoje za odobritev organizacij iz
96. člena Zakona o živinoreji, njihove naloge in postopek odobritve ter organizacijske,
kadrovske in tehnične pogoje za priznanje drugih organizacij iz 98. člena Zakona o živinoreji
ter njihove naloge in postopke priznavanja.
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Pravilnik o sprejetju registriranih kopitarjev za pleme (UL RS 125/2003), ki določa pogoje za
sprejetje registriranih kopitarjev za pleme, sprejetje plemenskih žrebcev za pripust oziroma
osemenjevanje in uporabo semena plemenskih žrebcev.
Pravilnik o poreklu žrebčevega semena, jajčnih celic in zarodkov registriranih plemenskih
kopitarjev (UL RS 125/2003), ki določa podrobnejše pogoje za popolno in delno poreklo,
načine in metode preverjanja porekla, vsebino, obliko in pogoje za izdajo zootehniških
spričeval za žrebčevo seme, jajčne celice in zarodke registriranih plemenskih kopitarjev ter
potrjevanje zootehniških spričeval.
Pravilnik o pogojih za odbiro, ocenjevanje in priznavanje ter vpis plemenskih kopitarjev v
rodovniško knjigo (UL RS 125/2003), ki določa natančnejše pogoje za odbiro, ocenjevanje in
priznavanje ter vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo in razdelitev rodovniške
knjige v glavni in dodatni del.
18.4 PRAVILNIKI ZA TEKMOVANJA
18.4.1 Splošni predpisi FEI
Splošni predpisi FEI (Federation Equestre Internationale – Mednarodne konjeniške zveze)
obsegajo predpise in pravila, ki se uporabljajo na konjeniških tekmovanjih, definicije
posameznih izrazov opise, poimenovanja ter kategorije turnirjev. Obsega tudi vrste
tekmovanj, poimenovanje tekmovanj, organizacijo turnirjev, propozicije za turnirje, udeležbo
tekmovalcev, njihove prijave in način oblačenja. V splošnih predpisih so opredeljene nagrade
in stroški, registracija tekmovalcev, konji, ki lahko nastopajo na tekmovanjih in dokumenti, ki
jih morajo imeti. Obravnavajo tudi zaščito tekmovalcev in konj, uradne osebe turnirja ter
pravni sistem.
Za konjeniška tekmovanja so v rabi sledeči opisi oziroma nazivi turnirjev:
1. Konjeniški turnir (CH), ki predstavlja vse turnirje, katerih program predvideva
tekmovanja za več kot eno disciplino.
2. Turnir preskakovanja ovir (CS) predstavlja turnirje, katerih tekmovanja so namenjena
izključno disciplini preskakovanja ovir.
3. Turnir dresurnega jahanja (CD) predstavlja tekmovanja, katerih tekmovanja so
namenjena izključno disciplini dresurnega jahanja.
4. Vsestranska preizkušnja konj (CC) predstavlja turnirje, katerih tekmovanja so
namenjena izključno disciplini vsestranske preizkušnje konj.
5. Tekmovanja v vožnji (CA) prestavlja turnirje, katerih tekmovanja so namenjena
izključno vožnji.
6. Tekmovanja vzdržljivostnega jahanja (CE) predstavlja turnirje, katerih tekmovanja so
namenjena izključno disciplini vzdržljivostnega jahanja (endurance).
Vsak od turnirjev pa je lahko poimenovan sledeče:
1. Nacionalni turnir (CN).
2. Manjši mednarodni turnir (CIM).
3. Mednarodni turnir (CI). Turnirji, na katerih so tekmovanja za Svetovni pokal, so
označeni z dodatno črko W (CSI – W).
4. Uradni mednarodni turnir (CIO).
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18.4.2 Pravilnik FEI za tekmovanja v dresurnem jahanju
Pravilnik o dresurnem jahanju določa cilj dresure, ki je harmoničen telesni razvoj in razvoj
konjevih sposobnosti. Rezultat tega je, da postane konj miren, lahkoten, sproščen in okreten,
razen tega pa še zaupljiv, pozoren in prizadeven in tako ustvarja popolno medsebojno
razumevanje s svojim jahačem. Nadalje so v pravilniku o dresurnem jahanju razloženi pojmi
v dresuri in vaje, ki jih izvajamo v dresurnih nalogah. V posebnem poglavju so obrazloženi
turnirji v dresurnem jahanju in kategorije mednarodnih dresurnih turnirjev.
Naloge v dresurnem jahanju so naslednje: naloga A, naloga L, naloga M, naloga St. Georges,
naloga Intermediaire I, naloga Intermediaire II, Grand Prix, Grand Prix Special, Prosti
program – Kur.
Pravilnik o dresurnem jahanju opredeljuje tudi pogoje za sodelovanje, povabila in prijave,
obleko jahača ter konjevo opremo. Tekmovalni prostor in prostor za vadbo sta predpisanih
velikosti. Tekmovalni prostor mora imeti velikost 60 m dolžine in 20 m širine. Ograja mora
biti od gledalcev oddaljena najmanj 15 metrov. Ograja sama predstavlja nizko pregrado višine
0,30 m. Zunaj tekmovalnega prostora morajo biti postavljene predpisane oznake – črke.
Najmanj en prostor za treniranje izmer 60 m x 20 m mora biti na razpolago tekmovalcem tri
dni pred prvo tekmo turnirja.
Vsak sodnik ocenjuje vaje in določene prehode od 0 do 10. Najnižja ocena je 0, najvišja 10.
Lestvica ocen je naslednja: 10 – odlično, 9 – zelo dobro, 8 – dobro, 7 – še kar dobro, 6 –
zadovoljivo, 5 – zadostno, 4 – nezadostno (pomanjkljivo), 3 – precej slabo, 2 – slabo, 1 – zelo
slabo, 0 – ni bilo izvedeno. Skupne ocene za hode, zamah, poslušnost in držo ter sedišče
jahača, pravilnost in učinkovitost dejstev se dajo potem, ko je tekmovalec zaključil svojo
nalogo. Za vsako od skupnih ocen se dajo točke od 0 do 10.
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Slika 24: Tekmovalna maneža in postavitev črk
Vir: Sivewright, 1999, 75
18.4.3 Pravilnik FEI za tekmovanja v preskakovanju ovir
Tekmovalni prostor za tekmovanja v preskakovanju ovir mora biti ograjen. Med
tekmovanjem, ko je tekmovalec s konjem v tekmovalnem prostoru, morajo biti zaprti vsi
izhodi in vhodi. V jahalnicah mora imeti najmanj 1200 m2, z najmanjšo stranico 20 m.
Tekmovalni prostor zunaj mora imeti površino najmanj 4000 m2 z najmanjšo širino 50 m.
Tekmovalci smejo peš vstopiti v tekmovalni prostor samo enkrat pred vsakim tekmovanjem.
Poskusna ovira je lahko širinska ovira, ne višja od 1,40 m in ne širša od 1,60 m ali strma
ovira, ne višja od 1,40 m in mora biti označena z belimi in rdečimi zastavicami ter mora biti
brez številke. Na tej oviri sta dovoljena samo dva poskusna skoka. Tekmovalec ima za
poskusna skoka na voljo največ 90 sekund, ki štejejo od trenutka znaka z zvoncem.
Najmanj pol ure pred začetkom vsakega tekmovanja mora biti čim bliže vhodu v tekmovalni
prostor izobešen načrt parkurja s točno navedbo vseh podrobnosti parkurja. Ovire morajo biti
oštevilčene po vrstnem redu, kakor morajo biti preskočene. Kombinacije ovir imajo samo eno
številko.
Pravilnik za tekmovanja v preskakovanju ovir vsebuje tudi vrste ovir ter kazenske točke v
parkurju. Obravnava tudi čas in hitrost posameznega tekmovanja.
Organizator mora zagotoviti najmanj en prostor za vadbo in ogrevanje, dovolj velik in v
skladu s pogoji, ki omogočajo primeren trening. V njem mora biti najmanj ena strma in ena
širinska ovira.
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POVZETEK:
V Zakonu v živinoreji (Uradni list Republike Slovenije 18/02) je opredeljeno, kateri so
cilji živinoreje, pogoje in načine reje krmno bazo, rejske programe, spreminjanje in
ohranjanje lastnosti domačih živali, prenos selekcije v rejo, ohranjanje genetske
pestrosti, genetske rezerve in avtohtone pasme, organizacije v živinoreji, izobraževalno
in raziskovalno delo, promet in trg s plemenskim materialom,… Zakon dovoljuje samo
tehnologije in načine reje, ki zagotavljajo živalim tako rejo, da so zadovoljene njihove
biološke potrebe, da niso motene njihove telesne funkcije in obnašanje, ni presežena
prilagoditvena sposobnost in da se z njimi ravna skladno s predpisi, ki urejajo zaščito
živali in veterinarstvo. Označevanje kopitarjev opravlja rejska organizacija, ki je
priznana za vodenje rodovniških knjig za kopitarje. Konvencionalna živinoreja so
splošni načini reje domačih živali, ki dovoljujejo uporabo dovoljenih sistemov reje,
oskrbe, krme in simulatorjev prireje. Sonaravna živinoreja je okolju prijazna oblika
kmetijske dejavnosti, ki jo je mogoče izvajati le na kmetijskem gospodarstvu z enako
obliko sonaravne rastlinske pridelave.
Pravilnik o identifikaciji in registraciji kopitarjev (UL RS 125/03) določa pogoje in
načine identifikacije in registracije kopitarjev, vsebino identifikacijskega dokumenta za
kopitarje in drugih dokumentov, namenjenih označitvi kopitarjev, ter načine in pogoje
izdajanja teh dokumentov. Obvezna označitev kopitarja je izdaja identifikacijskega
dokumenta ali potrdila o istovetnosti. Dodatna označitev je fizična označitev s hladnim
ali vročim žigom, tetoviranjem ali mikročipom. Identifikacijski dokument je dokument,
ki se uporablja za ugotavljanje istovetnosti kopitarjev zaradi izvajanja selekcije,
rodovništva in reprodukcije kopitarjev, izvajanja konjeniških prireditev in tekmovanj,
zagotavljanja sledljivosti kopitarjev v reji in prometu, varovanja zdravja ljudi in živali
ter izvajanja ukrepov kmetijske politike. Ostali pravilniki so še Pravilnik o metodah za
merjenje in ocenjevanje lastnosti kopitarjev in metodah za napovedovanje genetskih
vrednosti za kopitarje (UL RS 125/03), Pravilnik o pogojih za udeležbo kopitarjev na
tekmovanjih ter zbiranju podatkov s tekmovanj za kopitarje (UL RS 125/03), Pravilnik
o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v konjereji (UL RS
125/03), Pravilnik o sprejetju registriranih kopitarjev za pleme (UL RS 125/03),
Pravilnik o poreklu žrebčevega semena, jajčnih celic in zarodkov registriranih
plemenskih kopitarjev (UL RS 125/03) ter Pravilnik o pogojih za odbiro, ocenjevanje in
priznavanje ter vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo (UL RS 125/03).
Pravilniki za tekmovanja so sestavljeni iz Splošnih pravil FEI (Federation Equistre
Internationale – Mednarodne konjeniške zveze), Pravilnika FEI za tekmovanja v
dresurnem jahanju in Pravilnika FEI za tekmovanja v preskakovanju ovir.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kaj določa Zakon o živinoreji?
Kaj določa Pravilnik o identifikaciji in registraciji kopitarjev?
Katere ostale pravilnike s področja konjereje še poznaš?
Kaj obsegajo Splošni predpisi FEI?
Kako označujemo turnirje?
Kaj določa Pravilnik FEI za tekmovanja v dresurnem jahanju?
Kako ocenjujemo naloge v dresurnem jahanju?
Kaj določa Pravilnik FEI za tekmovanja v preskakovanju ovir?
Presodi, zakaj je pomembno, da področje živinoreje urejajo zakoni.
Primerjaj vse tri FEI pravilnike. Kakšne so podobnosti med njimi?
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19 OSNOVE JAHANJA
Cilj in vsebina poglavja:
Kdo si ni še nikoli zaželel imeti odlično najahanega konja? Ali ste se ob tem vprašali, kako
ga je jahati? Tudi sami lahko veliko dosežemo, če začnemo s pravilno osnovo. Mnogokrat
tudi oprema vpliva na pripravljenost konja na delo in na njegovo zadovoljstvo po delu. Če
želite o osnovah jahanja izvedeti kaj več, si preberite naslednje poglavje.
19.1 HIGIENA IN NEGA KONJ
Konja očistimo vsaj enkrat dnevno oziroma po potrebi. Za čiščenje uporabljamo naslednji pribor:
• mehko krtačo za čiščenje (a),
• kovinsko, plastično ali gumijasto strgalo za čiščenje krtače in za rahljanje zlepljenih delov
dlake (b),
• strgalo za otiranje znoja in vode s kože (c),
• gumijasto vodno strgalo, ki se pritrdi na cev za vodo in ga uporabljamo pri kopanju konja (č),
• gobe in krpe za umivanje oči, nozdrvi, vimena, spolovil in anusa – uporabljamo različne krpe
(e),
• grobo (sirkovo) krtačo, čopič in klin za čiščenje kopit ter
• glavnik in škarje za grivo in rep (g).

Slika 25: Pribor za čiščenje konja
Vir: Trapečar, 1999, 86
Da se ne bi prenašala različna kožna obolenja, mora imeti vsak konj svoj pribor za čiščenje.
Konja pričnemo čistiti vedno na levi strani od glave nazaj, nato ponovimo še na desni strani. Če konja
čistimo po jahanju in je moker, ga najprej osušimo. Za to opravilo so najprimernejši zvitki sena ali
slame. Konja s krožnimi gibi očistimo s strgalom, da razrahljamo bolj umazane, prašne in zlepljene
dele in odstranimo le največjo in trdovratno umazanijo. Nato ga z mehko krtačo skrtačimo v smeri
dlake. Krtačo sproti čistimo tako, da jo podrgnemo po strgalu, ki ga občasno otresemo ob tla na
hodniku. Dlako obrišemo z mehko krpo. Grivo in rep lahko nazadnje tudi razčešemo z glavnikom.
Glavo, oči in nosnice obrišemo z mehko krpo. Nazadnje konju očistimo še vsa kopita. Kopita lahko
vsak teden tudi umijemo z mlačno vodo, nato jih dobro posušimo in premažemo z mastjo za kopita.
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19.2 OPREMA JAHAČA IN KONJA
Jahač za varno jahanje potrebuje predvsem jahalno čelado in rokavice. Jahalna čelada varuje
jahača pri padcih. Čelada se mora tesno prilegati glavi in mora imeti pritrdilni podbradni pas.
Kot izhod v sili lahko nosimo kolesarsko čelado. Jahalne rokavice so ojačane v predelu med
palcem in kazalcem ter med prstancem in mezincem.
Kot opremo konja omenimo sedlo, kjer poznamo več vrst, uzdo z različnimi načini zapenjanja
nosnika ter hlevsko uzdo in povodec.

Slika 26: Vrste sedel
Vir: Program Jahač 1, 18

Slika 27: Sestavni deli sedla
Vir: Program Jahač 1, 18
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Slika 28: Vrste nosnikov
Vir: Program Jahač 2, 20

Slika 29: Sestavni deli uzde
Vir: Program Jahač 1, 19
Za vso opremo moramo tudi ustrezno skrbeti. Usnjene dele očistimo s posebnim milom za
usnje in ga potem namažemo s kremo za usnje. Ostale dele opreme čistimo z vodo ali milnico,
če je le-to potrebno.
19.3 VODENJE KONJA
Ko vodimo konja na roki, vzamemo vajeti z vratu in jih primemo z desno roko blizu
konjevega gobca. Kazalec in sredinec vtaknemo med vajeti, da obroča uzde ne pritiskata na
konjev gobec. Konec vajeti držimo z levo roko. Konja ne vlečemo za seboj, temveč ga z
odločnim korakom vodimo ob sebi. Konja spodbudimo h gibanju z glasom in nakažemo
gibanje. Če je konj nemiren, dvignemo levo dlan pred konjevo levo oko in če je potrebno, tudi
nekajkrat kratko, energično zategnemo vajeti, predvsem desno. Obenem ga pomirjamo z
glasom.
19.4 PRAVILNO UZDANJE IN SEDLANJE KONJA
Pri sedlanju uporabimo le čisto podsedelnico. Pred sedlanjem moramo stremena dvigniti po
spodnjem stremenskem jermenu. Sedelni pas, ki je na desni strani zapet položimo preko sedla.
Sedlo damo na konja z leve strani tako, da ga položimo na viher in ga potisnemo nazaj v
sedelno ležišče. Podsedelnica ne sme imeti gub, ki bi konja lahko ožulile, na sprednjem koncu
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pa se mora tesno prilegati sedelni komori, ne pa da konju pritiska na viher. Sedelni pas mora
ležati približno za širino dlani za komolcem konja.
Pri uzdanju se konju z leve strani čim mirneje približamo in stopimo h glavi. Uzdo držimo v
levi roki, z desno pa objamemo konjevo glavo in čeznjo položimo vajeti. Uzdo pod čelnikom
vzamemo v desno roko in hkrati pritiskamo nos navzdol, brzdo pa z levo dlanjo potisnemo
rahlo navzdol na rob dlesni tam, kjer konj nima zob. Nato previdno potegnemo oglavnik prek
konjevih ušes in položimo grivo čez čelnik. Nato zapnemo podvratnik in nosnik. Podvratnik
mora biti zategnjen toliko, da lahko podenj potisnemo pest, podbradni jermenček nosnika pa
toliko, da lahko spodaj potisnemo dva prsta. Nosnik mora ležati na čvrstem delu nosne kosti,
saj bi na sprednjem hrustančnem delu oviral konja pri dihanju. Brzda mora biti na robovih ust
debela vsaj 16 mm. Debelejša brzda deluje na usta mehko, tanjša ostro in boleče. Brzda naj bi
na vsaki strani gledala iz ust približno 0,5 do 0,75 cm.

Slika 30: Zauzdanje konja
Vir: Sivewright, 1999, 215

19.5 ZAJAHANJE KONJA
Pri zajahanju se postavi jahač na konjevo levo stran in z levo roko prime obe vajeti, ki sta
rahlo napeti. Jahač obrne hrbet proti konjevi glavi, z levo roko pa se oprime prednjega dela
sedla in vihra. Z desno roko prime levo streme z desne strani in ga obrne poševno h konju. Z
levo nogo stopi v streme vse do pete. Z desno roko se prime za zadnji del sedla, se odrine od
tal in se s pomočjo rok potegne prek konjskega hrbta ter se mehko usede v sedlo. Streme naj
po možnosti poišče brez pomoči roke. Ko ima vajeti v obeh rokah, naj obstoji s konjem še
nekaj časa na mestu.
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Slika 31: Metode zajahanja konja
Vir: Sivewright, 1999, 243

104

Treniranje konj in učenje jahanja

Slika 32: Razjahanje konja
Vir: Sivewright, 1999, 248
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19.6 OSNOVNA DRŽA JAHAČA
Pravilna drža jahača je pogoj za njegovo delovanje na konja. Mehko spremljanje konjevega
gibanja ter stalno usklajevanje jahačevega in konjevega težišča sta osnovna cilja, ki ju želimo
doseči s skrbnim in intenzivnim šolanjem in vadbo. Osnovna drža jahača:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

•Sedimo na najnižji točki sedla.

•Zgornji
Zgornji del jahačevega telesa je zravnan.

•Ramena potegnemo nazaj.

•Križ mora biti rahlo pritegnjen.

•Pogled usmerimo naprej.

•Nadlakti
Nadlakti sproščeno visita ob telesu.

•Podlakti
Podlakti sta upognjeni tako, da tvorita skupaj z vajetmi ravno linijo.

•Vajeti
Vajeti vstopijo v dlan med mezincem in prstancem in izstopijo med kazalcem in palcem, rahlo upognjena palca
pritiskata vajeti ob kazalec, pesti so zaprte in pokonci.

•Stopala
Stopala potisnemo v stremena tako, da ta podpirajo njihov najširši del.

•Noge
Noge so v kolenu rahlo upognjene, stegna, kolena in goleni ležijo ob konjskem trupu, kolena in pete so potisnjeni
navzdol – z rahlo razprtimi koleni ne bomo varno sedeli, kolen pa vendarle ne smemo krčevito pritiskati ob sedlo.

•Prsti
Prsti na nogi so usmerjeni čisto rahlo navzven.

Dresurna drža:: izhajamo iz osnovne drže. Stremena so nekoliko daljša, vendar morajo še
vedno omogočati jahaču, da obdrži pravilen položaj stopal. Jahač sedi čim bolj globoko v
sedlu, z nizkimi koleni, kar mu omogoča dober stik s konjem s celo notranjo površino nog. Pri
tem kolen ne smemo pretiranoo stiskati ob sedlo, ker se v tem primeru goleni obrnejo od
konjevega trupa in je s tem oteženo njihovo delovanje. Jahač naj bo z zgornjim delom telesa
kar se da vzravnan in miren, nikoli naj ne prehiteva konjevega gibanja. Križ je zmerno
pritegnjen, da lahko
hko prožno niha in skupaj z gibanjem konjevega hrbta. Usločen hrbet
povzroči, da je sed trd in delovanje na konja pomanjkljivo. Rame so neprisiljeno
neprisiljeno potisnjene
nazaj, tako da se prsi nekoliko izbočijo.
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Razbremenilna drža: pogoj zanjo so za približno dve luknji krajša stremena kot za dresurno
držo. Jahač nagne zgornji del telesa nekoliko naprej in s tem zmanjša pritisk sedišča na
konjski hrbet, težo pa prenese prek stegen in kolen bolj na stremena. Zadnjica ostane kljub
temu v sedlu. Goleni ne smejo zdrsniti nazaj. Jahač z mirnimi rameni in rokami mehko
spremlja konjevo gibanje. Razbremenilna drža omogoča hiter prehod v dresurno ali polsedečo
držo. Primerna je za vadbo skakalne gimnastike in jahanje na terenu, ker idealno povezuje
prednosti trdnega in varnega seda in hkrati omogoča hitro razbremenitev konjevega hrbta.
Lahki sed – polsedeča drža: v klasičnem lahkem sedu je konjev hrbet povsem razbremenjen,
zadnjica je dvignjena iz sedla. Da jahač ostane v ravnotežju, pomakne zadnjico nazaj, zgornji
del telesa pa nagne nekoliko naprej. Hrbet ostane čim bolj raven, pogled je usmerjen naprej.
Vajeti so krajše, roki ležita nižje in bolj spredaj kot pri dresurnem sedu. Stremena so krajša,
kolena ležijo ob sedlu, ne da bi ga pretrdo oklepala. Jahač prenese težo nekoliko bolj na
stremena, peti sta potisnjeni navzdol, meča so trdno ob konju, jahač v lahkem sedu predvsem
z njimi žene konja.
19.7 HODI PRI KONJU
V treh osnovnih vrstah hodov jahalnega konja – koraku, kasu in galopu, imamo različne
tempe, ki se med seboj razlikujejo po stopnji zbranosti in s tem pogojeni dolžini korakov ali
skokov. Korak je hod v štirih taktih. V določenem trenutku sta dve, tri ali štiri noge sočasno
na tleh. Zaporedje gibanja nog pri koraku je prednja leva, zadnja desna, prednja desna in
zadnja leva noga.

Slika 33: Gibanje konja v koraku
Vir: Sivewright, 1999, 150 in 151

V kasu gre konj naprej z diagonalnim nogama in se giblje v dveh taktih. Zaporedje sledenja
nog je naslednje: prednja leva in zadnja desna ter prednja desna in zadnja leva noga. Če pride
do razmaka med opornimi fazami, gre za tako imenovani leteči kas.
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Slika 34: Gibanje konja v kasu
Vir: Sivewright, 1999, 152 in 153
V galopu se giblje konj skokoma v treh taktih. Noge si pri tem hodu sledijo v naslednjem
zaporedju: zadnja leva, zadnja desna in prednja leva, prednja desna v levo vodenem galopu ter
zadnja desna, zadnja leva in prednja desna, prednja leva v desno vodenem galopu. Konj pri
galopu uporablja vratne mišice za dviganje glave, kar pomaga dvigovati prednje četrti telesa
in voditi prednji nogi.
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Slika 35: Gibanje konja v galopu
Vir: Sivewright, 1999,172 in 173

Dodamo lahko še odstopanje, ki je dejansko korakanje nazaj. Jahač mora v vseh hodih
spremljati konjevo gibanje.
19.8 PRIPOMOČKI PRI JAHANJU
Martingal: sestavljata ga dva jermena. Eden leži okrog konjevega vratu, na spodnji strani
vratu pa skozenj poteka pas, ki se ga s spodnjim koncem med konjevimi prednjimi nogami
pritrdi na sedelni pas, nad vratnim jermenom pa se razcepi v dva kraka, ki se končata z
obročkom. Skozi ta obročka potekajo vajeti. Martingal konja omejuje, če z glavo udarja
navzgor ali jo želi previsoko nositi. Če je pravilno zapet, vstopi v vlogo šele takrat, ko konj
dvigne glavo nad dovoljeno mejo.

Slika 36: Martingal
Vir: Sivewright, 1999, 182
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Pomožne vajeti: večina pomožnih vajeti je namenjena temu, da konja naučimo spustiti in
iztegniti glavo in vrat navzdol in naprej ter na ta način raztegniti hrbtne mišice in mu
omogoči, da aktivira zadnji del.

Slika 37: Pomožne vajeti
Vir: Program Jahač 2, 22

Zaščita nog: noge konj lahko zaščitimo z bandažami, ščitniki in kopitnimi zvonci. Ločimo
delovne in medicinske bandaže. Bandaža mora biti toliko zategnjena, da ne zdrsi, nikakor pa
ne sme ovirati normalnega obtoka krvi v nogi. Ščitnike vedno zapenjamo na zunanji strani
noge tako, da so zapenjalni jermenčki obrnjeni nazaj.

Slika 38: Bandažiranje
Vir: Sivewright, 1999, 216
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19.9 POJMI PRI JAHANJU
19.9.1 Naslon
Postaviti konja v naslon pomeni potisniti ga z delovanjem nog od zadaj naprej v pasivno roko,
tako da se na mestu in tudi v gibanju vzpostavi med jahačevo roko in konjevim gobcem
zanesljiva, čeprav lahka zveza. Naslon omogoča jahaču, da lahko na konja v vsakem trenutku
zanesljivo deluje. Zveza mora biti prožna in nikoli trda, tudi če mora postati za trenutek
močnejša. Konjeva drža v naslonu je različna in je primerna stopnji njegove izšolanosti in
načinu ter izdatnosti hodov.
19.9.2 Zbranost
Je rezultat povečanja angažiranosti zadnjih nog, pri tem so sklepi upognjeni in elastični,
zadnje noge so pod težo kot posledica stalnega in občasnega, a pogostega delovanja sedišča in
nog jahača, ki žene konja naprej v bolj ali manj mirujočo a zadržujočo roko, pri tem pa pušča
konju ravno pravo mero zamaha.
19.9.3 Zamah
Je pojem, s katerim opisujemo živo, energično, vendar obvladljivo gonilno energijo, ki izvira
iz konjevih zadnjih nog in poživlja njegovo športno sposobnost. Zamah pride do pravega
izraza v tem, ko se preko mehkega in elastičnega hrbta prenaša v mehko jahačevo roko.
19.9.4 Polparada
S polparado skrajšujemo tempo, prehajamo v nižjo vrsto hoda, povečujemo zbranost konja,
dosežemo bolj privzdignjene korake ali opozorimo konja na naslednjo vajo oziroma lik. S
polparadami povečujemo prepustnost konja ter ga naredimo lahkotnega. Polparado izvedemo
s skoraj sočasnim pritegovanjem križa, prenosom teže na konjev zadnji del, pasivno roko
oziroma rahlimi zategljaji vajeti in aktivno nogo tik za sedelnim pasom.

19.9.5 Prepustnost
Kadar je konj popolnoma sproščen in poslušno sprejema in reagira na delovanje jahačevih
dejstev, rečemo, da je prepusten. To pomeni, da gre npr. polparada skozi konja, od gobca prek
tilnika in hrbta do zadnjih nog.
19.10
SPLOŠNA PRAVILA ZA TERENSKO JAHANJE
Na izlet v naravo se lahko odpravijo le izurjeni jahači. Obvezno je, da se na terenskih poteh
jezdi v skupini ali v paru, saj je v primeru nesreče ali poškodbe vedno potrebna pomoč.
Najizkušenejši jahač v skupini prevzame skrb za vodstvo. Pri jahanju na terenu skrbimo za to,
da so razdalje med udeleženci primerne tempu ježe. Za vsak izlet posebej je potrebno
pripraviti program, v katerem se določi smer in potek poti, orientiranje, trajanje, postanke,
prenočitve, predvidi se možnost napajanja in oskrbe s krmo, pri dolgih, več dni trajajočih
izletih pa tudi možnost podkovanja. Predvidi se tudi čas vrnitve. Cesto prečkamo le na
preglednih odsekih in to le v strnjeni formaciji eden zraven drugega.
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POVZETEK:
Konja čistimo enkrat na dan oziroma po potrebi. V ta namen uporabljamo več
različnih krtač. Zaradi prenosa kožnih obolenj je priporočljivo, da ima vsak konj svoj
pribor za čiščenje. Za varno jahanje potrebujemo predvsem jahalno čelado in rokavice.
Kot opremo konja omenimo sedlo, uzdo, hlevsko uzdo in povodec. Za vso opremo
moramo ustrezno skrbeti. Usnjene dele očistimo s posebnim milom za usnje in ga potem
namažemo s kremo za usnje. Ostale dele očistimo z vodo in milnico. Ko konja vodimo
na roki, ga nikoli na vlečemo za seboj, temveč hodimo ob njegovi plečki. Pri sedlanju je
pomembno, da je oprema čista. Podsedelnica prav tako ne sme imeti gub, ki bi lahko
ožulile konja. Sedelni pas mora ležati približno za širino dlani za komolcem konja.
Sedlamo in uzdamo vedno z leve strani konja. Pri zajahanju se postavimo na levo stran
konja, primemo obe vajeti in se mehko usedemo v sedlo.
Pravilna drža jahača je pogoj za njegovo delovanje na konja. Mehko spremljanje
konjevega gibanja ter stalno usklajevanje jahačevega in konjevega težišča sta osnovna
cilja, ki ju želimo doseči s skrbnim in intenzivnim šolanjem in vadbo. Poznamo
dresurno držo, razbremenilno držo in polsedečo držo, ki ji pravimo tudi lahki sed. Pri
konju poznamo tri osnovne vrste hodov – korak, kas in galop. V vsakem izmed hodov
poznamo različne tempe, ki se med seboj razlikujejo v zbranosti in s tem pogojeni
dolžini korakov ali skokov. Korak je hod v štirih taktih, kas v dveh in galop v treh
taktih. Pripomočki pri jahanju so predvsem oprema, ki nam olajša korekcijo konja. To
so martingal, različne pomožne vajeti ter zaščita nog. Pomembnejši pojmi pri jahanju
so naslon, zbranost, zamah, polparada in prepustnost.
Na terensko jahanje naj se podajo le izkušeni jahači. Obvezno je, da jahamo v skupini
ali paru, najizkušenejši jahač pa naj prevzame vodstvo. Poskrbeti moramo za pravilne
razdalje med konji in tempo jahanja. Za vsak izlet posebej je potrebno določiti
program, ki mora vsebovati smer in potek poti, orientiranje, trajanje, postanke,
morebitne prenočitve, možnost napajanja in krmljenja, pri več dni trajajočih poteh pa
tudi možnost podkovanja.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kako skrbimo za higieno konja?
Katero opremo za konja poznaš?
Kakšne vrste sedel poznaš?
Naštej glavne sestavne dele sedla.
Katere vrste nosnikov poznaš?
Naštej sestavne dele uzde.
Kako vodimo konja?
Kako pravilno sedlamo in uzdamo konja?
Kako konja pravilno zajahamo in razjahamo?
Opiši osnovno držo jahača.
Katere drže pri jahanju poznaš? Opiši jih.
Katere hode poznaš? Kako si sledijo noge v posameznem hodu?
Kateri so pripomočki pri jahanju? Za kaj jih uporabljamo?
Kaj pomeni naslon?
Kaj pomeni zbranost?
Kaj pomeni zamah?
Kaj je polparada? Kako jo izvedemo?
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Kaj pomeni prepustnost?
Katera so splošna pravila za terensko jahanje?
S pomočjo spleta poišči malo manj znano opremo za konja.
Načrtuj pot za terensko jahanje, ki bo trajala tri dni.
Predvidevaj, kako bi različni pripomočki za jahanje vplivali na konja.
Razmisli, kako vpliva nepravilna drža jahača na konja in njegovo gibanje.
Presodi, ali lahko s spremembo drže vplivamo na konja. Kako?
Razmisli, v katerem hodu se konj najbolje počuti. Zakaj?
Presodi, ali so naslon, zbranost, zamah in prepustnost pomembni dejavniki pravilnega
jahanja.
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20 LONŽIRANJE
Cilj in vsebina poglavja:
Osnova dobrega jahanja je še boljše lonžiranje. Tudi jahači sed najbolje popravijo ravno med
lonžiranjem, ko jim ni potrebno paziti na konja. Kako pravilno lonžiramo in zakaj je to
potrebno, je razloženo v tem poglavju.
Lonžiranje je vaja (Vejnovič, 2008), s katero lahko pomagamo konju na veliko področjih.
Seveda pa je pomembno, da lonžiramo pravilno in predvsem, da začnemo mladega konja čim
prej pripravljati na delo. Konj mora imeti spoštovanje do svojega vodnika in trenerja, vendar
se ga ne sme bati. Trener mora biti zato odločen, vendar miren. Upoštevati mora tudi dejstvo,
da bo neko nalogo določen konj usvojil v eni uri, drug pa bo zanjo porabil cel dan.
Med prvim in tretjim letom življenja konju počasi predstavljamo opremo, ki jo bomo
uporabili pri jahanju. Tako mu lahko brzdo damo v gobec že pri enem letu. Namen tega je, da
se konj navadi na občutek brzde v ustih. Zato ga pustimo z brzdo v ustih kakšne pol ure.
Najbolje je, da ima konj možnost neovirano hoditi po boksu. Če želi, lahko zraven tudi žveči
mrvo. V času privajanja na brzdo konja ne smemo voditi pripetega na brzdo. Prav lahko bi se
nam zgodilo, da bi se konj prestrašil in bi se brzde ustrašil. Pri dveh letih mu že lahko damo
sedlo na hrbet, obenem zapnemo sedelni pas le toliko, da se sedlo ne premika. Zopet ga
pustimo nekaj časa s sedlom na hrbtu, da se privadi na novo opremo. Če se konj hitreje
ustraši, damo nanj starejše sedlo ali samo lonžirni pas. Pomembno je, da se navadi na
stiskanje sedelnega pasu okoli trebuha. Pri dveh letih in pol lahko začnemo konja privajati na
lonžiranje. Na začetku je bolje, da ima trener ob sebi tudi pomočnika. Le-ta bo konja popeljal
stran od trenerja in ga privadil na krog. S sedla odstranimo stremena, da se konj na začetku ne
ustraši. Ko se lonžira brez pomočnika v krogu in sledi osnovnim ukazom za spremembo
tempa, dodamo na sedlo tudi stremena. S tem mu pomagamo, da se lažje navadi na dejstvo
noge, ko bo na njem sedel jahač. Konja zajahamo šele takrat, ko na lonži teče uravnovešeno in
ko uboga ukaze za spremembo tempa. Najboljše je, če konja zajahamo s pomočjo podstavka
za zajahanje ali da se nanj povzpnemo brez uporabe stremen. Na začetku je dovolj, da konj
sprejme težo jahača in morda naredi nekaj korakov. Čas, ko je jahač na konju vsako učno uro
podaljšujemo. Koliko časa nam bo vzelo zajahovanje, je odvisno predvsem od konja. Nekateri
konji hitro sprejmejo težo jahača in njegova dejstva, drugi za to potrebujejo dalj časa. Šele ko
konj sprejme jahačev glas in dejstva kot ukaze, ga odpnemo in mu dovolimo po jahališču.
Ravno v času zajahovanja lahko naredimo največje napake, ki jih potem težko odpravimo. Če
smo namreč na začetku preveč grobi s konjem tako na vajetih kot z dejstvi nog, bo to konja
spremljalo ves čas.
Lonžiranje lahko uporabimo tudi v korekturne namene za starejše konje, ki imajo težave z
naslonom, zamahom ali zbranostjo. Pomagamo si lahko s spremembami hitrosti v samem
tempu, različnimi pripomočki ali pa nam služi samo kot dodatno gimnasticiranje, s katerim
želimo konju ponuditi več raznolikosti v delu. Bolj kot konj postane voljan, bolj se zbira
skupaj in aktivira zadnje noge. Vedno več teže prenaša na zadnji del telesa. To lahko
dosežemo z večanjem ali manjšanjem kroga na lonži.
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POVZETEK:
Lonžiranje je vaja, s katero pomagamo konju. Pomembno je, da konja lonžiramo
pravilno in da ima konj spoštovanje do svojega vodnika in trenerja. Konja med prvim
in tretjim letom počasi navajamo na opremo. Vse to delamo zelo počasi, da se konj
opreme ne ustraši. Lonžiranje lahko uporabimo poleg priprave na jahanje tudi v
korekturne namene. S tem namenom lonžiramo predvsem starejše konje, ki imajo
težave z naslonom, zamahom ali zbranostjo. Lonžiranje je tako gimnasticiranje, s
katerim konju ponudimo več raznolikosti pri delu.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1. Kakšen je namen lonžiranja?
2. Presodi, ali je lonžiranje primerno za breje kobile.
3. Primerjaj lonžiranje mladih in starejših konj. Kakšna je razlika med njima in kakšne
so podobnosti?
4. Izdelaj program lonžiranja za starejšega konja, ki je izgubil zamah.
5. Izdelaj program lonžiranja za mladega konja, ki ga moramo še privaditi na opremo.
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21 USPOSABLJANJE JAHAČEV
Cilj in vsebina poglavja:
Usposabljanje jahačev je zelo ogovorna naloga. Če jahača napačno naučimo, bo to zelo težko
popravil. Tudi izkušenejši jahači imajo lahko težave s pravilnim in sproščenim sedenjem na
konju. Ste se kdaj vprašali, ali je vaš sed pravilen? Kako bi to ugotovili? Vse to se boste
naučili v naslednjem poglavju.
Ljudje so pogosto v zmoti glede pomena besedne zveze »jahačev sed«. Izraz se ne nanaša
toliko na položaj okončin (Müseler, 2007),
2007) kot na način, na katerega jahač:

1

• vzdržuje položaj v sedlu s pomočjo ravnotežja

2

• sproščeno sedi

3

• spremlja konjevo gibanje

Obvladanje teh treh zahtev pomeni, da nekdo sedi dobro, ima nadzor nad okončinami, jih
torej lahko uporablja, kot je to potrebno in lahko deluje na konja na najboljši možen način.
Koncept tako imenovanega »pravilnega seda« je nevaren in lahko vodi v precenjevanje
prototipnega seda, s tem pa naredimo več škode kot koristi. Obstaja namreč več poti, kako
sedeti na konju in veliko se lahko naučimo z opazovanjem drugih jahačev. Ampak, prav tako
kot bi nas skica pravilnega seda silila
silil v slepo posnemanje le-te,
te, bi bilo tudi od jahalnega
trenerja nepravilno, da zahteva, naj sedimo v nekem »predpisanem« položaju. Kljub temu pa
je vprašanje: »Kako se jahač nauči sedeti?« zelo pomembno. Vprašanje ni lahko in nanj ne
moremo odgovoriti v nekaj
aj besedah, pa vendar se odgovor nanj skriva v odgovoru na dve
najpogostejši vprašanji jahačev začetnikov: »Ali sedim pravilno?« in »Kaj (še vedno) delam
narobe?« Vsak jahač mora najti svoj odgovor na ti dve vprašanji. Kajti samo on lahko pove,
pove
ali sedi udobno
obno in ali čuti konja in samo on sam se lahko zaveda kaj pomenijo tri načela:
ravnotežje, sproščenost in sledenje konjevemu gibanju. Okončine sledijo naravno in ne na nek
»predpisan« način in njihov položaj je določen glede na vrsto delovanja na konja, ki ga
uporabljamo. Položaj rok in trupa v tem poglavju torej ne bo obravnavan, posvetili se mu
bomo kasneje, v poglavju o delovanju na konja.
Ravnotežje je prva in najpomembnejša
najpomem
stvar, ki jo mora jahač usvojiti.
svojiti. To mu bo omogočilo,
da bo varno sedel na konju.
ju. Telo naj počiva pokončno na sednih kosteh in sramni kosti, se
pravi na treh podpirajočih točkah in v najglobljem delu sedla. Idealno naj bi bil najgloblji del
sedla na sredini in ne na začetku ali na koncu, kot je na žalost pogosto pri slabo prilegajočih
prilegajoč
se sedlih. Roke in noge pri ravnotežju v sedlu ne igrajo nobene vloge; oziroma bodo
pomembne le v primeru, da jahač popolnoma izgubi ravnotežje in je v nevarnosti, da pade s
konja. Najhitrejša pot za začetnika, ki hoče vaditi ravnotežje je, da sedi na konju,
konju, ki se giba v
koraku in v kasu in je opremljen z zveznimi vajetmi. Dobro je, če v tej fazi učenja inštruktor
ne daje nasvetov in se lahko jahač osredotoči na svojo nalogo. Bistvo zveznih vajeti je v tem,
da je konjevo gibanje manj izrazito in jahača ne
n moti toliko. Začetnik naj jaha mirnega konja,
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ki se giba mehko. Stremena uporabimo že od samega začetka, saj se jahač z njimi počuti bolj
varno in bo hitreje pridobil zaupanje, se sprostil in se znebil togosti. Ko je določena mera
ravnotežja dosežena, je čas, da se to ravnotežje preizkusi – jahač naj jaha brez stremen. Paziti
moramo, da se tega poslužimo postopoma in za malo časa, da se izognemo morebitni izgubi
jahačevega zaupanja in samozavesti. Izguba samozavesti bi namreč neizogibno pomenila
premik nazaj; jahač bi se oprijemal z nogami in postal popolnoma tog. Premik nazaj lahko
pomeni tudi padec s konja, saj taki jahači pogosto postanejo boječi in nagnjeni k visenju
naprej. Stremena moramo odstraniti postopno. Najprej za nekaj korakov, ko pa se jahač počuti
udobno, ta čas podaljšamo. Kasneje preidemo celo na izvajanje raznih vaj med jahanjem brez
stremen. Ravnotežje je predmet fizične spretnosti, ki jo vsak jahač lahko kmalu usvoji.
Izboljšamo ga lahko s tem, da jahača naučimo, kako pritegniti križ in šele takrat bo dobil
jasno predstavo, občutek o tem, kako naj bi sedel v sedlu. Ključnega pomena je, da jahaču
začetniku razložimo, kaj pomeni »pritegniti križ« in »slediti konjevemu gibanju«, v
nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da bo postal tog in bo naredil votel hrbet. Oseba, ki
ima votel hrbet, sili svojo zadnjico nazaj in ven iz sedla in je potemtakem brez možnosti, da
sedi dobro in doseže ravnotežje. Idealno je, če nam uspe priti do točke, ko ravnotežje
dosežemo in ohranjamo avtomatično in instinktivno, podobno kot kadar se vozimo s kolesom.
Šele takrat lahko začnemo razvijati sposobnost »iti s konjem«, se prilagajati njegovemu
gibanju in se tudi naučiti, kako vplivati nanj s svojo težo. Preizkus ravnotežja prestanemo
takrat, ko nam uspe vzdrževati varen sed brez uporabe stremen v ovinkih in serpentinah, brez
zategovanja in visenja naprej. Doseganje vsega tega najbolje oceni vsak jahač sam zase. Ko se
jahač nauči sedeti tako, da se konj lahko svobodno giba, smo dosegli točko, kjer se tudi konj
sam začne truditi za to, da bi on in oseba na njem ostala v ravnotežju. Na vsak napačen
premik teže jahača se bo v takem primeru konj bolj odzval. Jahanje brez stremen je
pomembno tudi za bolj izkušene jahače. Najboljše je, da od časa do časa še vedno jahajo na
tak način. Če se jim zdi, da ne sedijo dobro, to vsekakor pomeni, da so podvrženi določeni
meri togosti, kar negativno vpliva na njihovo ravnotežje.
Z izrazom sproščenost imamo v mislih stanje, ko so sklepi rok in nog ter jahačeve mišice
sproščene, brez neprostovoljne togosti. To seveda ne pomeni, da jahačeve okončine lahko
prosto opletajo naokrog. Težava pri sproščenosti se kaže v tem, da jahač ne zna oceniti, kdaj
so njegove mišice toge in kdaj sproščene. Velja, da smo togi, kadar čutimo, da sedimo
neudobno in da svoj sed le stežka vzdržujemo. Ko jahač osvoji določeno stopnjo ravnotežja,
strah, togost in tendenca po visenju naprej začnejo izginjati in stanje sproščenosti se lahko
prične. Pri doseganju ravnotežja in sproščenosti jahaču lahko pomagajo razne vaje, ki jih
izvaja, med tem ko sedi na konju. Gledanje okrog sebe, premikanje, pogovarjanje, žvižganje
in druge vaje so v veliko pomoč jahaču pri navajanju na svojega konja in sproščanju, vendar
le, če je že usvojil določeno stopnjo ravnotežja in samozavesti, ki ga tako početje zahteva.
Jahanje po terenu nam pri razvijanju samozavesti in sproščenosti pomaga prav toliko kot vaje.
Poleg tega nam dodatno pomaga, da spoznamo, kako se naš konj vede v različnih situacijah.
Veliko slišimo o vajah na konjskem hrbtu, malo pozornosti pa posvečamo vajam na tleh.
Slabo drža in togost slabo vplivajo na jahačev sed. Obstaja razlika med napakami v drži, ki
samo zgledajo slabo, ter med napakami, ki imajo škodljiv efekt. Prav tako obstaja razlika med
nepravilnostmi, ki so lahko prirojene, kot npr. telesne deformacije ali nepravilnosti ali pa take,
ki so jih povzročile slabe navade. Priporočljivo je, da se jahalni učitelj o teh napakah in
nepravilnostih pogovori z učenci in če je le možno, ne med učno uro. Kadar izvirajo iz strahu
ali iz prevelikih naporov, naj se učitelj in učenec pogovorita o tem, kako bosta ukrepala.
Kadar težave izvirajo iz telesnih deformacij ali slabih navad, je najbolje, kar učitelj lahko
naredi, da poda učencu jasna navodila o prihodnjem delu, ki jim mora le-ta skrbno slediti. Za
razliko od izvajanja vaj na konjskem hrbtu, morajo biti vaje, ki jih učenec izvaja na tleh zaradi
svoje slabe drže in drugih slabih navad, pripravljene za vsakega učenca posebej in jih ne
izvajamo med učno uro, kjer jaha več učencev skupaj. Ena najpogostejših težav je bolečina v
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stegnih, ki jo povzroči raztegovanje stegenskih mišic, ki tega niso navajene. Oseba, ki trpi za
tem, bo posledično imela težave s položajem nog. Samo jahač, ki se v sedlu počuti udobno,
lahko sedi dobro in sproščeno. Če jahač med sedenjem v sedlu občuti neudobje ali ima težave
z držanjem svojih nog takoj za sedelnim pasom, brez da bi pri tem odmaknil kolena stran od
sedla ali če njegove noge ne visijo naravno v tem položaju, je, gledano z vidika telesne
zgradbe, “preozek” v dimljah. To se zgodi približno dvema tretjinam jahačev v začetnih fazah
učenja. Razlog tiči v močni, a elastični mišični strukturi na notranji strani stegen, kar je še
posebej pogosto pri odraslih. Ko te bolečine ponehajo, ima jahač po navadi še vedno težave s
položajem nog, ne da bi vedel zakaj je temu tako. Nemogoče se je znebiti te mišične togosti,
če so noge prisiljene v pravilen položaj. Vaji, kot sta iztegovanje vsake noge posebej vstran in
raztegovanje nog široko narazen, lahko raztegneta sramno kost ali bolje rečeno notranje
stegenske mišice. Potrebno je poudariti, da morajo biti te vaje izvedene večkrat na dan,
najbolje zjutraj, opoldne in zvečer, da bi imele kakšen pozitiven učinek. To je edini način
sproščanja nog. Med tem časom, ko ima jahač take težave, bi bilo zanj koristno, da jaha konja,
ki nima preveč izraženih hodov. Poleg vsega tega se mora jahač boriti proti napakam v drži,
proti togosti v bokih in sklepih gležnjev, proti zaokroževanju hrbta ali neuravnanosti bokov.
Zategnjena zapestja prav tako potrebujejo popravljanje. Potrebno se je zavedati, da je
enostavno nemogoče vse zgoraj našteto pravilno izvesti v relativno kratkem času, ko sedimo
na konju. Če jahač zanemarja učiteljeva navodila, ne sme biti presenečen, ko bo imel težave z
udobjem, sproščenostjo, konec koncev pa tako jahanje niti ne zgleda lepo. Te težave
posledično negativno vplivajo na čutenje in na delovanje na konja. Stvar, ki najbolj ogroža
jahačevo sproščenost v sedlu, je prav gotovo popravljanje seda. To se lahko sliši precej
nesmiselno. Vendar popravljanje seda ni nič drugega kot siljenje v neko v naprej določeno
držo. Položaj telesa in okončin je odvisen od vaje, ki jo moramo izvesti in od dejstev, ki jih
moramo uporabiti. Nesmiselno bi bilo torej učiti en položaj v izolaciji od drugih, to lahko
storimo le v primerih, ko je naš namen, da se jahač nauči dajati dejstva in »čutiti« konja.
Seveda to še ne pomeni, da izboljšanje seda ni pomembno. Daleč od tega. Je
najpomembnejše, saj pokaže, da le učenje jahanja (v najširšem možnem pomenu besede)
lahko za rezultat da dober sed, pri katerem jahač čuti kaj se dogaja in lahko daje pravilna
dejstva. Pred vsako novo lekcijo, naj bo to hod, kas, zaustavljanje, obračanja ali galopiranje,
je potrebno izvesti polparado. Tako bo izboljšal svoj sed in obenem ocenil, ali je bila
polparada dovolj učinkovita, ter ali se je konj pravilno odzval. Da pa jahač kaj takega lahko
občuti, mora sam biti popolnoma sproščen. Če trener in jahač izvedbam polparad posvečata
dovolj pozornosti, je to neprecenljive vrednosti pri pridobivanju dobrega seda, občutka in
delovanja. Popravljanje sedišča kot takega bo kmalu postalo nepotrebno. Potrebno je vedeti,
kako pogosto se polparada izvaja. Avtomatično mora slediti trenerjevemu pozivu k
pozornosti, ki mu vedno sledi ukaz. Pri tem je jasno, kaj učenec mora storiti. Ne naredi samo
ene stvari od naslednjih: se zravna, poravna, potisne prsi naprej in rame nazaj, ampak naredi
polparado, ki pokrije vse to. Učenec se zravna z določenim namenom in pri tem ne sme priti
do zategnjenosti. Ko zahteva pravilno polparado, mora pri tem združiti več stvari naenkrat.
Naredi se dolgega, tako da se zravna, stisne noge navznoter, se prilagodi konjevemu gibanju
in ga na sploh »čuti«. Jahač lahko dober elastičen, prožen sed osvoji šele takrat, ko je
popolnoma osvojil izvedbo polparade.
Težave se pričnejo v kasu, ko jahača začne »metati« iz sedla. Konji imajo različno izdatne
hode. Bolj mehko gibanje imajo, hitreje jahača neha metati iz sedla in njegovo ravnotežje ter
sproščenost se takoj izboljšata. Če kasneje jaha svojega konja v hitrejših hodih, še posebno
kadar zvezne vajeti niso pripete, ali kadar jaha kakega drugega konja, ki nima tako mehkega
gibanja, se bo takoj začel počutiti zelo neudobno. Začetnik bo skušal to neudobje omiliti s
stiskanjem nog ali stegen. Kmalu bo ugotovil, da je njegovo početje neučinkovito. Kaže se v
jahačevi togosti in konjevem hitenju naprej. Najprimernejša rešitev je pritegovanje križa.
Pritegovanje križa je nekaj, kar nevede počnemo vsak dan v vsakodnevnih opravilih, vendar
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se tega ne zavedamo. Kot se na gugalnici lahko zagugamo s pomočjo pritegovanja križa, tako
lahko na isti način tudi konja poženemo naprej. Ko konj enkrat že hodi, se lahko na enak
način izognemo temu, da bi bili za konjevim gibanjem. Prilagodimo se njegovemu gibanju,
»gremo s konjem«. Če smo usvojili, kako pravilno poženemo konja v korak, nam tudi iti z
njim v harmoniji ne bo težko. Mnogo jahačev, ki jahajo že leta in leta, še ni usvojilo tega
pogoja za dober sed, ki je zelo pomemben za pravilno uporabo dejstev (pravilno vplivanje na
konja). Pritegovanja križa ne smemo zanemarjati, niti ne sprejemati kot nekaj, kar pride
sčasoma. To moramo dolgo vaditi. Pri tem potrebujemo dobro ujahanega konja, ki se bo takoj
odzval na pritisk hrbtnih mišic. Kadar jahač zahteva korak in pri tem uporabi tudi dejstva
križa in ledij, lahko ugotovi, da tako potrebuje manj dejstev nog (listov). Če pri prehodu v hod
uporabimo tudi ledja (križ), lahko ugotovimo, da se konj odzove precej drugače. Kadar pri
prehodu ne uporabljamo ledij, nam ostane le še vlečenje vajeti in po navadi postane to
vlečenje precej močno. Z uporabo križa in ledij konja spodbudimo naprej, v brzdo, ki ga
ustavi. Potrebno je le malo pridržati vajeti, da konj ugotovi, da od njega ne zahtevamo
prehoda v hitrejše, ampak v nižje gibanje; jahač naj bi dobil občutek, da je konj pod njim
znižan v zadnjem delu in zvišan v prednjem. Najhitrejša pot, kako postati dobro podkovan v
pritegovanju križa, je ponavljajoča se vadba prehodov v korak in stoj, ter tudi iz koraka v kas
in nato spet v korak in stoj. Če ne dosežemo željenega učinka na konju, ki ga jahamo,
poizkusimo tudi na drugih konjih, dokler nam ne uspe. Pomembno je da uspeh dosežemo,
drugače se tehnike pritegovanja križa ne bomo nikoli naučili. Ključnega pomena je, da jahač
razvije občutek in da loči, kako se konj ustavi (ali nadaljuje s korakom), kadar ga ustavimo z
ali brez pritegovanja križa. Razlika je precejšnja. Šele, ko je to razumevanje popolno, lahko
jahač dojame, kako ga lahko delovanje mišic križa reši tako hudega »metanja« iz sedla kot na
začetku. V lahnem (mišljeno je lahkotno, ne lahko jahanje) kasu pritegovanje križa premakne
sedišče in center gravitacije naprej – enako, kot se zgodi pri koraku in pri prehodu v stoj,
posledica pa je zanesljiv položaj spodnjega dela hrbtenice. Jahač, ki sedi globoko v sedlu, daje
vtis, kot da je del sedla in da je nanj pritrjen z nogami in hrbtom. Ta koncept se začetnikom
morda zdi zelo čuden, ampak, če imajo priložnost sedeti na dobro ujahanem konju, ki se že
nosi sam, bo to povezanost hitro začutil. Tesen kontakt se tako vzpostavi med jahačem in
konjem in za to ni potreben noben poseben trud. Priporočljivo je, da se za take vaje uporablja
dobro ujahan konj ali pa vsaj konj, ki jahača ne meče preveč visoko iz sedla, saj se jahač pri
tem precej lažje nauči slediti konjevemu gibanju. Uporabne so tudi pogoste menjave hodov,
posebno zaradi vadbe hrbtnih mišic, ki jih uporabimo takrat, ko konju ukažemo naj hodi ali da
naj se ustavi, takoj zatem pa zahtevamo prehod nazaj v korak in kas. Z več ali manj
pritegovanja križa lahko v sedlu sedimo različno globoko, brez da bi bila prizadeta t. i.
globina seda. Bolj izdatni kot so konjevi hodi in bolj kot je živahen kas, več delovanja križa je
potrebno. Takoj ko jahač začuti, da je to usvojil, je nujno, da se tega loti tudi na drugih,
težavnejših konjih. Da je nekdo »prilepljen v sedlo« rečemo takrat, ko lahko sedi na
kateremkoli konju, v močnem, živahnem kasu, ne da bi ga metalo iz sedla. Sledenje
konjevemu gibanju je neizogibno povezano s sproščenostjo in občutkom. S togostjo, surovo
močjo ali veliko delavnostjo ne naredimo nič. Pogosto začetniki dobijo nasvet, naj se »gibajo
(nihajo) skupaj s konjem«. To je zelo slab nasvet. Da bi sledili konjevemu gibanju ni dovolj
le, da naše telo prosto niha tako kot konjevo. Za to je potrebno zavestno in premišljeno
delovanje določenih mišic, potiskanje telesa naprej. Dokaz za to najdemo pri navadni
gugalnici. Z odločnejšim gibanjem križa jo poganjamo; če pa bi v njej samo pasivno sedeli, bi
se slej ko prej počasi zaustavila.
Delovanje določenih mišic hrbta ali »pritegovanje križa« je (v konjeniškem kontekstu) ena
najpomembnejših stvari, ki jih je potrebno znati, če hočemo biti na konju učinkoviti pri
uporabi dejstev. Je tako zelo pomembna, da resnično težko pravilno delujemo na konja, če
pritegovanja križa ne obvladamo. Da to obvladamo, vemo takrat, kadar smo dosegli določen
uspeh pri sproščeni drži, uspeh torej čutimo. Pri pritegovanju križa niti malo ne gre za
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zategovanje! Dobro je, da jahač med to vajo govori, žvižga ali poje, če želi. Pravzaprav,
počne naj karkoli, kar ga bo odvrnilo od zategovanja. V normalnem položaju na konju se
hrbtenica krivi/upogiba na več mestih. To lahko preverimo na sebi ali drugih ljudeh. Pri
pritegovanju križa je najnižji del hrbtenice pomaknjen naprej. Posledica tega je potiskanje
zadnjega dela medenice nazaj in dol ter prednjega dela navzgor; sedne kosti so pri tem
potisnjene naprej. Nasprotni učinek dosežemo, če naredimo votel hrbet. V takem primeru se
medenica nagne naprej, sedne kosti pa končajo daleč preveč nazaj. Križ lahko pritegnemo na
obeh straneh ali pa samo na eni, tako da lahko naprej potisnemo obe ali pa samo eno sedno
kost. Reakcije konja, še posebno takega z občutljivim križem, nam bodo hitro povedale, ali
smo se pritegovanja križa že naučili. Naslednja razlaga je primerna za začetnike za razjasnitev
pojma »pritegovanje križa«:
Pritegovanje križa na obeh straneh telesa (potiskanje naprej obeh sednih kosti):
1. Na gugalnici pritegnemo križ, da se zagugamo in sprostimo, ko se zagugamo nazaj.
2. Če se uležemo na tla in dvignemo zadnjico, to storimo izključno s pritegovanjem križa.
3. Če si na mizo pred sabo položimo knjigo tako, da je pol knjige na mizi, pol pa jo gleda čez,
jo lahko celo potisnemo nazaj na mizo – s pritegovanjem križa. Ta primer nam najbolje od
vseh prikaže razlike med pritegnjenim križem in med votlim križem! Pritegovanje križa
premakne sedne kosti naprej, kar je nujno za jahanje, votel hrbet pa ravno obratno, nazaj.
Potiskanje prsi naprej in primikanje ramen čim bolj skupaj (plečna razdalja) je posledica
votlega hrbta.
4. Če se usedemo na stol in se naslonimo na naslonjalo ter pritegnemo križ, se lahko z
zadnjico in stegni podrsamo naprej.
5. Če se usedemo na lahek stol, brez naslonjala, z nogami narazen (podobno kot bi sedeli na
konju), lahko stol prekucnemo naprej s pomočjo pritegovanja križa. Tu je potrebno poudariti,
da moramo noge položiti na levo in desno stran stola in ne pred stol.
Za bodočega jahača ni zadosti, da te razlage prebere in si ogleda ilustracije. Razumevanje ni
enako kot čutenje. Treba je vaditi in ko imamo občutek, da stvar obvladamo, je treba vaditi še
na konju, dokler ne delamo tega čisto naravno in popolnoma uspešno.
Pritegovanje križa samo na eni strani telesa (potiskanje ene sedne kosti naprej):
Ta vaja je prav tako pomembna kot prejšnja. Da dosežemo zbranost, zmožnost pravilnega
zavijanja in galopiranja, moramo nujno obvladati pritegovanje križa samo na eni strani telesa.
1. Gugalnico lahko zagugamo tako, da se bo gugala vijugasto.
2. Če ležimo na tleh, dvignemo samo eno sedno kost.
3. Če pred sabo na mizo položimo knjigo tako, da jo pol leži na mizi, pol pa jo gleda čeznjo,
jo lahko s pomočjo pritegovanja križa samo na eni strani telesa porinemo naprej, v vijugasti
smeri.
Prav nič težje ni vaditi pritegovanje križa na začetku učenja jahanja ali kasneje. Križ lahko
pritegnemo bolj ali manj tako, kot velja za vse mišice telesa. Iz tega sledi, da konju lahko
dejstva dajemo z neskončno mnogo stopnjami delovanja naših mišic. Sedne kosti lahko
potisnemo močno ali pa malo manj naprej, lahko pa križ pritegnemo le toliko, da preprečimo,
da bi zdrseli nazaj. Križ je lahko tudi popolnoma sproščen. Ključnega pomena pri vsem tem je
ponavljajoča se vadba. Ni zadosti, da stvar poznamo v teoriji. Nikoli ne smemo pozabiti, da je
pritegovanje križa temelj dobrega seda, korakanja in prehoda v stoj. Dejstev ne moremo dajati
brez pritegovanja križa, če nočemo, da prehod v stoj postane vlečenje vajeti. Brez njega ne
moremo dobro sedeti na konju. Če pa ne sedimo dobro, ne moremo biti efektivni. In na tako
trhlih temeljih si nihče ne more privoščiti, da bi popravljal konjeve napake in odpravljal
neubogljivost.
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POVZETEK:
Izraz jahačev sed pomeni lahko položaj jahačevih okončin kot tudi način, na katerega
jahač vzdržuje položaj v sedlu s pomočjo ravnotežja, sproščeno sedi in spremlja
konjevo gibanje. Obvladanje teh treh zahtev pomeni, da jahač sedi dobro, ima nadzor
nad okončinami in deluje na konja na najboljši možen način. Najbolj pomembno je, da
jahač sedi udobno in čuti konja pod seboj. Ravnotežje mu zagotavlja, da varno sedi na
konju. Začetnik naj jaha mirnega konja, da ne izgubi zaupanja vase ali v konja.
Ključnega pomena je, da jahaču začetniku razložimo, kaj pomeni »pritegniti križ« in
»slediti konjevemu gibanju«. Ko se jahač nauči sedeti v ravnotežju, lahko odstranimo
stremena. Jahanje brez stremen je pomembno tudi za bolj izkušene jahače. Z izrazom
sproščenost imamo v mislih stanje, ko so sklepi rok in nog ter jahačeve mišice
sproščene. Ko jahač doseže določeno stopnjo ravnotežja, se lahko pojavi sproščenost.
Jahanje po terenu nam pri razvijanju samozavesti in sproščenosti pomaga prav toliko
kot vaje v maneži. Vaje na tleh so prav tako pomembne kot vaje na konju, čeprav se
tega malokdo zaveda. Pritegovanje križa je za jahanje zelo pomembno. Pomaga nam
pravilno izvesti polparado, obenem pa spremljamo konja v njegovem gibanju.
Najboljša vaja za pravilno pritegovanje križa je veliko prehodov med hodi. Križ lahko
pritegnemo na obeh straneh telesa, s tem potiskamo naprej obe sedni kosti, ali pa samo
na eni strani.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kaj pomeni besedna zveza jahačev sed?
Kako dosežemo ravnotežje?
Kako lahko tečajniku pomagamo priti do ravnotežja na konju?
Kaj je sproščenost?
Kako tečajniku pomagamo do sproščenosti?
Zakaj uporabljamo pritegovanje križa?
Kako bi tečajniku razložili, kaj pomeni izraz pritegovanje križa?
Načrtuj učne ure za jahača začetnika, da bo čim prej pridobil ravnotežje.
Izdelaj načrt treninga za izkušenega jahača, ki ne uporablja križa kot dejstva, s katerim
deluje na konja.
10. Presodi, ali je jahačev sed pomemben. Zakaj?
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22 ŠPORTNO JAHANJE
Cilj in vsebina poglavja:
Večina konjerejcev si želi udejstvovati na raznih konjeniških prireditvah. Večina mladih
jahačev sanjari o velikih tekmovanjih, na katerih uspešno nastopajo. Ste tudi vi med njimi?
Kako pripravimo tako tekmovanje bomo spoznali v naslednjem poglavju.
Pod izrazom športno jahanje imamo po navadi v mislih predvsem športno udejstvovanje v
vseh zvrsteh konjeništva. Tekem se lahko udeležujemo kot tekmovalci ali kot organizatorji.
Če smo tekmovalci, moramo poskrbeti, da imamo konja primerno pripravljenega in da imamo
vsa potrebna dokazila veterinarja o zdravstvenem stanju konja. Obenem moramo upoštevati
predpise o opremi jahača in konja, kot je to določeno v FEI pravilnikih.
Kot organizatorji moramo zagotoviti tekmovalcem tekmo, na katero se bodo radi vračali.
Zagotovo je najpomembnejši primeren izbor tekmovalnih nalog. Zavedati se moramo, kakšne
tekme so obiskane in zanimive tako za tekmovalce kot obiskovalce. Odločiti se moramo tudi,
ali bomo organizirali enodnevno ali večdnevno tekmovanje. V primeru enodnevnega
tekmovanja je najbolje, da izberemo začasne bokse oziroma nastanimo tuje tekmovalne konje
v lastnem hlevu. Če te možnosti nimamo, moramo postaviti stojišča v senci. Pozabiti ne
smemo na vodo za konje. Če organiziramo večdnevno tekmovanje, moramo poskrbeti za
bokse, ki so lahko tudi začasni. Ker so tuji tekmovalni konji samo obiskovalci, je iz
higienskih in zdravstvenih razlogov vseeno bolje, če jim ponudimo začasne bokse. Seveda ne
smemo pozabiti na okrepčila za tekmovalce in obiskovalce. Da se bodo tekmovalci in tudi
obiskovalci vračali, je potrebno še veliko več kot samo to. Najboljše je, da imamo med
tekmami pripravljen program, da ljudje lažje počakajo na začetek nove tekme. Med tekmami
naj ne bo prevelikega časovnega razmika, saj se začnejo obiskovalci dolgočasiti in odidejo. V
primeru večdnevne tekme je potrebno razmisliti tudi o ponudbi prenočišča za tekmovalce in
njihove pomočnike. Najbolje je, če je prenočišče blizu hleva, ker se tekmovalci tako počutijo
bolje, saj so bližje svojim konjem. V primeru, da organiziramo v dveh dneh dve različni vrsti
tekmovanj (dresurno jahanje in preskakovanje ovir), pa to lahko štejemo kot organizacijo
dveh enodnevnih tekmovanj.
POVZETEK:
Športno jahanje nam predstavlja predvsem športno udejstvovanje v vseh zvrsteh
konjeništva. Če tekmovanje organiziramo, imamo veliko odgovornost tako do konj kot
do jahačev. Poskrbeti moramo za privlačno tekmovanje, na katerega se bodo
tekmovalci in obiskovalci radi vračali. V mislih moramo imeti prostore za tekmovalce,
primeren prosto za konje in ne nazadnje tudi razvedrilo za obiskovalce.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.

Za kaj moramo poskrbeti kot organizatorji tekmovanja?
Kako se lahko udeležimo tekmovanja?
Načrtuj tekmovanje v preskakovanju ovir.
Izdelaj program dvodnevnega tekmovanja v dresurnem jahanju.
Izdelaj SWOT analizo organizacije konjeniškega tekmovanja.
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23 TURISTIČNO JAHANJE
Cilj in vsebina poglavja:
Šolo jahanja je lahko ustanoviti. Doma imaš nekaj konj in ravno površino, pa lahko začneš
učiti. Tudi terensko jahanje ni problematično. Nekaj jahačev se dobi skupaj in krenejo na pot.
Pa je res tako? Preverite v tem poglavju.
Za turistično jahanje se po navadi odločimo na kmetijah, kjer strankam ponudimo šolo jahanja
ali rekreativno terensko jahanje. Danes se v ponudbo jahanja vključujejo tudi kmetije s
ponudbo oskrbe konj. Za to, da imamo lahko šolo jahanja, moramo izpolnjevati z zakonom
določene pogoje. Kot dopolnilno dejavnost štejemo tako terensko jahanje kot šolo jahanja. Po
pravilniku o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (UL RS
17/2004) mora imeti nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji najmanj srednjo poklicno
izobrazbo ustrezne smeri ali potrdilo o usposobljenosti. Za izvajanje šole jahanja mora imeti
tudi veljavno licenco za inštruktorja jahanja, podeljeno s strani Konjeniške zveze Slovenije
(KZS).
Jahalno šolo lahko registriramo pri KZS, če imamo primerno infrastrukturo in potrebno
licenco za poučevanje jahanja. Pri načrtovanju jahalne šole moramo biti še posebej previdni,
saj se moramo zavedati, da bodo naše stranke v veliki večini otroci. Zaradi varnosti, ki jo
moramo nuditi v jahalni šoli, je potrebno prostor, v katerem učimo jahanje ograditi. S tem
preprečimo, da bi konj pobegnil iz prostora, kjer z njim delamo. Prav tako moramo biti
posebno pozorni, kakšne konje bomo izbrali za šolo jahanja. Najbolj so primerni srednje
veliki in mirni konji, katerih pasma ni pomembna. Pomembno je, da so konji pripravljeni na
delo s tečajniki in se ne ustrašijo ob vsakem šumu. Zato mora inštruktor te konje redno jahati,
da jih po eni strani sprošča in jim daje voljo do dela ter po drugi strani odpravlja napake, ki jih
povzročajo tečajniki. Poleg ograjenega jahališča je potrebno imeti tudi hlev z individualnimi
boksi, sedlarno in garderobo s sanitarijami. Če je le mogoče uredimo poleg jahališča tudi
prostor za gledalce. Večina staršev bo namreč z veseljem in velikim zanimanjem opazovala
otroka pri jahanju.
Pri terenskem jahanju, ki ga ponudimo kot dodatek k ponudbi na turistični kmetiji, je
potrebno že v naprej določiti poti, po katerih bomo vodili jahanje in jih po možnosti tudi
označiti. Najmanj, kar moramo storiti je, da še nekomu iz družine, ki zna jahati povemo, po
kateri poti bomo vodili terensko jahanje. Konje še pred začetkom vodenja terenskega jahanja
dobro seznanimo s potjo, da se nanjo privadijo. Zaželeno je, da ne spreminjamo tempa jahanja
na istem mestu na terenu, saj se lahko konj privadi kraju in nato sam zamenja tempo jahanja.
Če gre za daljše jahanje, je potrebno predvideti postanke na poti in poskrbeti za priveze konj
in njihovo napajanje.
Vedno bolj razširjena je ponudba konjenic, kjer se več jahačev z različnih področij skupaj
odloči za ježo. Tudi v tem primeru moramo poskrbeti za pripravljenost konj na taki poti, za
dovolj pogoste postanke in primerno obnašanje jahačev in konj. Enako velja za večdnevna
jahanja, na katerih je pomembno, da načrtujemo več krajših poti in poskrbimo za prenočišče
konj in jahačev.
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POVZETEK:
Za turistično jahanje se večinoma odločamo na kmetijah, kjer strankam ponudimo šolo
jahanja ali terensko jahanje. Jahalno šolo moramo registrirati pri Konjeniški zvezi
Slovenije. Paziti moramo, kakšne konje imamo za šolo jahanja in primeren prostor za
izvajanje jahalnih ur. Pri terenskem jahanju takih težav ni, je pa priporočljivo, da
preverimo znanje jahačev preden se odpravimo na pot, ki jo moramo skrbno
načrtovati. Vedno več je povpraševanja po konjenicah, kjer se več jahačev z različnih
področij odloči za skupno ježo. Za vsa terenska jahanja moramo konja pripraviti
nanje, prav tako pa moramo skrbno načrtovati pot jahanja.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.

Kakšne so zahteve za ustanovitev jahalne šole?
Na kaj moramo biti pozorni pri vodenju terenskega jahanja?
Izdelaj SWOT analizo za ustanovitev jahalne šole.
Na spletu poišči čim več informacij o ustanovitvi jahalne šole in organizaciji terenskega
jahanja.
Izdelaj SWOT analizo prirejanja organiziranega terenskega jahanja, večdnevnih jahanj in
konjenice.

6.
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24 HLEVI IN INFRASTRUKTURA ZA KONJE
Cilj in vsebina poglavja:
Dovolj veliki boksi, primerni hlevi, urejeno jahališče… Večinoma so to le sanje mnogih
konjerejcev. Kaj pa pašnik? Je po vašem mnenju pomemben ali ne? Kako veliki morajo biti
boksi in tudi pašnik ter kakšne so naloge vhlevljanja, boste spoznali v tem poglavju.
Glavni namen vhlevljanja konj je zaščita pred vremenskimi pojavi (Trapečar, 1999). Pri tem
je pomembno, da so razmere v hlevu čim bolj podobne zunanjim. Za gradnjo hlevov so
najprimernejši zračni materiali, kot sta les in opeka. Zlasti pomembno je, da so tla v konjskem
hlevu suha in prepustna.
Hlev za konje mora biti zračen, svetel in brez prepiha, saj so dihala konj zelo občutljiva na
prah in škodljive pline. Konji prenašajo velika nihanja v temperaturi zraka, zato naj bo le – ta
čim bolj podobna zunanji temperaturi. Temperatura pod lediščem zaradi zmrzovanja vode v
napajalnikih ni zaželena. Okna v hlevu morajo obsegati najmanj eno petnajstino talne
površine, nameščena pa naj bodo čim bolj pod strop, najmanj dva metra od tal.
Preglednica 17: Mejne vrednosti v hlevu
relativna vlaga zraka
gibanje zraka
CO2
NH4
H2S
Temperatura

60-80 %
najmanj 0,1 m/s
največ 0,1 vol %
največ 10 ppm
0 ppm
8-15 °C
Vir: Štuhec, 2007

Konji morajo imeti pri vsakem sistemu uhlevitve možnost neoviranega uleganja in vstajanja,
ležanja v stranski legi in valjanja. Ležišče mora biti čisto in nastlano. Nastilj za konja mora
biti suh, brez plesni in škodljivih primesi. Pri individualnih boksih morajo imeti konji
možnost vidnega, slišnega in vonjalnega kontakta s sovrstniki. V skupinski reji morajo imeti
podrejeni konji možnost umika, v času krmljenja pa mora biti vsem konjem omogočen dostop
do krme. Strop hleva mora biti tako visok, da se konj ne more udariti vanj, kadar sune z glavo
navzgor. Za skupinsko rejo velja, čim manjša je skupina, tem večja je potreba po površini na
konja. V večjem skupinskem boksu mora biti več izhodov na izpust, nobenih slepih ulic in
stalna možnost za umik podrejenih živali.
Po velikosti ločimo tri vrste konj: velike (1,80 m višine v vihru – VV), povprečne (1,67 m
VV), ter ponije (1,45 m VV). V skupinskih boksih za konje v prosti reji brez stalnega
izpusta, mora biti ležalna površina najmanj (2 x VV)2 na konja. Pri prosti reji s krmilnimi
stojišči in stalnim izpustom se ležalna površina na konja zmanjša. Izračunamo jo na
naslednji način: 3 x VV2, pri čemer ne vračunamo krmilnih stojišč. Pri prosti reji z ločenimi
krmilnimi stojišči in stalnim izpustom mora imeti posamezen konj najmanj 2,5 x VV2
ležalne površine. Krmilna stojišča morajo biti široka najmanj 80 cm za posameznega konja,
dolžina z jaslimi vred pa 1,8 x VV2. Pri individualnih boksih mora biti površina najmanj (2 x
VV)2, pri čemer mora biti dolžina krajše stranice najmanj 1,5 VV. Nizka pregrada med boksi
naj bi bila visoka najmanj 0,8 x VV, če pa je visoka, mora biti zgoraj rešetkasta in v višini 1,3
x VV. V primeru, da se odločimo za visoko polno pregrado, pa moramo računati na najmanj
1,45 x VV. Krmilniki za konje morajo imeti dno najmanj na višini ene tretjine višine vihra
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konja. Krmilnik naj bo v vogalu, ki je čim bolj oddaljen od napajalnika. Ko računamo višino
vrat za v boks, morajo imeti vrata najmanj 1,4 x VV, pri čemer morajo imeti vrata polno
pregrado v višini 0,8 x VV. Pri načrtovanju hleva ne smemo pozabiti na širino hodnika med
boksi. Ta mora znašati po možnosti 3 metre ali pri velikih konjih najmanj 2,4 m. Za prehod
konja in njegovega vodnika pa potrebujemo pri velikih konjih 1,2 m.
Pašnik za konja je najprimernejša oblika vsakodnevne rekreacije in gibanja. Veliko ljudi se
sprašuje, kako velik naj bo pašnik. Pri načrtovanju moramo upoštevati, ali bomo kosili travo
tudi za seno, kakšna je kvaliteta trav, kakšen je način vzdrževanja pašnika in ne nazadnje tudi
kakšne konje bomo pasli. Ne glede na vse našteto pašnik ne sme biti ograjen z bodečo žico.
Prava ograja je iz impregniranih lesenih okroglic ali desk, cenejši so električni trakovi –
električni pastir in mora biti visoka vsaj 1,3 metra. Za izračun potrebne velikosti pašnika
moramo vedeti, kako bomo pašnik izkoriščali. Glede na intenziteto izkoriščanja poznamo
enovite, pregonske in razdeljene pašnike. Prvi ni razdeljen in se izkorišča neprekinjeno. Drugi
je razdeljen na dve do štiri ograde, ki se menjavajo, da si lahko poškodovana mesta
opomorejo in se zarastejo z novo travo. Tretja oblika pašnika pa je razdeljena na več manjših
ograd, konji pa se vsak dan po nekaj ur pasejo v vsaki izmed ograd. Da bi lahko izračunali
potrebno površino za enega konja, si pomagamo s približnimi vrednostmi, to je na enoto GVŽ
(glava velike živine). Veliki konji, starejši od treh let, veljajo za 1,1 GVŽ, mlajši od treh let pa
0,7 GVŽ. Ena enota GVŽ naj bi imela 500 kg žive teže. Če je vključeno pridobivanje sena na
pašniku, znaša potrebna površina na enega konja približno en hektar, brez pridobivanja sena
pa pol hektarja. Idealna oblika pašnika je pregonski pašnik, kjer je poleg primerne zaščite in
nege možna tudi mešana paša z drugimi domačimi živalmi. V tem primeru se lahko na enem
hektarju pase celo do pet konj naenkrat. Deljen pašnik je najpogostejši kompromis tam, kjer
se soočajo s pomanjkanjem prostora. V tem primeru moramo število konj individualno
določiti. Paziti moramo, da površina konju nudi dovolj prostora za tek. Pravilo, da za konja
zadostuje en hektar pašnika, je lahko napačno razumljeno. Vedeti moramo, da pašnik ni enak
pašniku in da je v večini primerov pašnik namenjen temu, da je konj na svežem zraku in da
ima možnost tekanja. Njegova prvotna naloga torej ni prehrana konja. Poleg svežega zraka in
sprostitve pa pašnik navaja konja na različne šume in ostale zunanje zvoke, kar nam pomaga
pri jahanju na terenu. Paša v jutranji rosi ni priporočljiva, saj je v tem času večja okužba z
larvami parazitov. Larve z roso zaidejo na travne bilke in nato v konjev prebavni trakt.
Za potrebe skladiščenja potrebujemo: za seno cca 35 m3 po konju letno, za slamo cca 45 m3
po konju letno in za močna krmila cca 4 m3 po konju letno.
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Slika 39: Nomogram za oceno potrebnega skladiščnega prostora za 50 konj (po dr.
Pirkelmannu)
Vir: Trapečar, 1999, 176
Pri urejanju gnojišča in gnojnične jame moramo upoštevati, da proizvedejo odrasli konji v
enem letu 7500 kg hlevskega gnoja in 1500-2000 l gnojnice.
POVZETEK:
Glavni namen vhlevljanja je zaščita pred vremenskimi pojavi, pri tem pa morajo ostati
razmere v hlevu čim bolj podobne zunanjim. Za gradnjo hlevov so primerni zračni
materiali. Tudi hlev mora biti svetel, zračen in brez prepiha, okna pa morajo obsegati
najmanj eno petnajstino talne površine. Konj mora imeti v hlevu možnost neoviranega
uleganja in vstajanja, nastilj mora biti brez plesni in škodljivih primesi. Pri
individualnih boksih morajo imeti konji možnost vidnega, slišnega in vonjalnega
kontakta. V skupinski reji morajo imeti podrejeni konji možnost umika. Poznamo hleve
s skupinskimi boksi za konje v prosti reji brez stalnega izpusta, prosto rejo s krmilnimi
stojišči in stalnim izpustom ter individualne bokse. Krmilniki naj bodo v vogalu, ki je
čim bolj oddaljen od napajalnika. Pašnik za konje je najprimernejša oblika
vsakodnevne rekreacije in gibanja. Pri načrtovanju pašnika moramo poznati kvaliteto
trav, vzdrževanje pašnika, dodatno rabo pašnika in ne nazadnje, kakšne konje bomo
pasli. Pašnik nikdar ne sme biti ograjen z bodečo žico. Glede na intenziteto izkoriščanja
poznamo enovite, pregonske in razdeljene pašnike. Idealna oblika je pregonski pašnik.
Poleg svežega zraka se konj na pašniku navaja na različne šume in ostale zvoke, kar
nam pomaga pri jahanju na terenu.
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Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kakšen mora biti hlev za konje?
Opiši velikost ležalne površine in značilnosti posameznih načinov vhlevitve.
Kakšen naj bo pašnik za konje?
Kakšne načine paše poznaš?
Naredi SWOT analizo gradnje odprtega hleva za deset konj.
Naredi SWOT analizo gradnje hleva z individualnimi boksi za deset konj.
Analiziraj vpliv kvalitete trav na načrtovanje velikosti pašnika.
Primerjaj rejo v skupinskih boksih in individualnih boksih. V čem se razlikujeta in v čem
sta si podobni?
Kateri način vhlevljanja je po tvojem mnenju najprimernejši za posamezne kategorije
konj?
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25 EVIDENCE
Cilj in vsebina poglavja:
Ste se kdaj izgubili v evidencah? Ali ste morali izpolniti dokumente, ki jih niste znali? Katere
evidence moramo voditi na konjerejskem obratu? Odgovore boste našli v tem poglavju.
Na vsakem konjerejskem obratu je potrebno voditi evidence. Najpomembnejši dokument za
konja je vsekakor identifikacijski dokument (ID) za kopitarje, ki so namenjeni za vzrejo, šport
in rekreacijo, oziroma potrdilo o istovetnosti (PI) za tiste kopitarje, ki so namenjeni izključno
zakolu. V ID vpisujemo vse spremembe lastništva, cepljenja in laboratorijske preiskave ter
zdravljenja. Veterinar mora zdravljenja in izdajo zdravil vpisati tudi v hlevsko knjigo. Sem je
priporočljivo vpisovati vsa dogajanja na konjerejskem obratu. Če je teh dogajanj več, je
smiselno imeti posebno knjigo, kamor se vpisujejo premiki konj, poraba krme, nakup ali
spravilo krme, dajanje raznih preparatov konjem (mineralno-vitaminske mešanice, paste proti
parazitom…), popravila, ki smo jih izvedli v hlevu in podobno. Če imamo na konjerejskem
obratu tudi kobile, ki jih pripuščamo, si je dobro zapisati začetke in konce estrusov, pripuste
kobil in žrebce, pod katere so bile pripuščene in morebitna opažanja pri kobilah. V primeru,
da imamo v hlevu nastanjene tudi tuje konje, si moramo v posebno knjigo zapisati vse
podatke o tujem konju in njegovem lastniku (ime in priimek, naslov, telefonska številka za
nujne primere). V to knjigo vpisujemo tudi opažanja pri konju ter njegovo zdravljenje
oziroma posebnosti. V primeru, da nudimo na konjerejskem obratu tudi šolo jahanja ali
ujahovanje konj, je potrebno imeti posebno evidenco tečajnikov ter dela konj. Na ta način se
nam ne bo zgodilo, da bi kateri izmed konj delal več, drugi pa bi ostal v boksu. Tudi če nam
ni potrebno voditi računovodskih knjig, je priporočljivo, da si vse izdatke in dohodke
zapisujemo, da bomo lahko le na ta način vedeli, kakšno je finančno stanje konjerejskega
obrata.
POVZETEK:
Najpomembnejši dokument za konja je identifikacijski dokument za kopitarje ali
potrdilo o istovetnosti. Veterinar mora zdravljenja vpisovati v hlevsko knjigo, kamor je
priporočljivo vpisovati vsa dogajanja na konjerejskem obratu. Če je teh dogajanj več,
je smiselno imeti posebno knjigo za posamezne dogodke. Če imamo na konjerejskem
obratu kobile, ki jih pripuščamo, si je dobro zapisovati čas estrusa, pripuščene kobile in
opažanja pri kobilah. V primeru, da imamo v oskrbi tuje konje, moramo imeti posebno
knjigo za podatke o konjih in njihovih lastnikih. Tudi za šolo jahanja in ujahovanje je
priporočljivo imeti posebno knjigo. Da imamo osnovno evidenco o porabi sredstev, si
prihodke in odhodke zapisujemo.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.

Katere evidence moramo voditi na konjerejskem obratu?
Katere evidence je priporočljivo voditi na konjerejskem obratu?
Razmisli, zakaj je pomembno voditi evidence na konjerejskem obratu.
Izdelaj evidence za konjerejski obrat s šolo jahanja in ponudbo ujahovanja.
Izdelaj evidence za kobilarno.
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26 TRŽENJE IN PROMOCIJA
Cilj in vsebina poglavja:
Ali nam pomaga, da imamo najboljšega konja, če ga ne znamo predstaviti? Ali odlične
pogoje za šolo jahanja, če nas nihče ne pozna? Kako tržimo svoje storitve ali proizvode, si
bomo ogledali v naslednjem pogavju.
26.1 OSNOVE TRŽENJA
Trženje je proces ugotavljanja želja in potreb potrošnikov in potem ponujanje potrošnikom
takšnih izdelkov in storitev, ki zadovoljujejo ali celo presegajo njihova pričakovanja. Temelj
tržnega uspeha je torej odločitev potrošnika za nakup našega izdelka ali storitve. Proces
trženja gre skozi več korakov, ki vodijo od prepoznavanja potrebe do njene zadovoljitve na
način, ki nam prinaša dobiček (Glas, 2003).
2003)
Uspešen prodajalec bo skušal povečati prodajo svojih izdelkov ali storitev. Pospeševanje ali
promocija prodaje vključuje vse tehnike, ki jih uporabljajo prodajalci, da bi pridobili kupce:
oglaševanje, osebna prodaja, publiciteta ter različne oblike spodbud za kupce (kuponi,
popusti, vzorci itd.). V procesu
ocesu trženja skuša proizvajalec zgraditi tudi dobre odnose s kupci.
To pomeni, da se hitro odzove na predloge kupcev o izboljšanju proizvoda oziroma storitve
ali trženja. Trženje je torej stalni proces, saj se mora podjetje nenehno prilagajati
prilagaja
spremembam na trgu ter željam in potrebam potrošnikov.
Trženjski pristop, ki je potreben v sodobnih podjetjih, izvira iz ostre konkurence med podjetji,
ki je posledica obsežne ponudbe in borbe za kupce. Podjetja so ugotovila, da morajo
prisluhniti potrošnikom, zato ravnajo tako, da:

1
2
3

•so
so naravnana k potrošnikom, da ugotavljajo, kakšne so potrebe potrošnikov in jih
zadovoljujejo
•usposabljajo
usposabljajo zaposlene v vseh oddelkih, kako nuditi storitve potrošnikom tako, da
imajo vsi v organizaciji isti cilj – zadovoljstvo potrošnikov. To je popoln in usklajen
organizacijski napor
•podjetje
podjetje hkrati teži k dobičku, zato proizvaja in prodaja izdelke in storitve, ki
omogočajo dobiček in s tem obstoj in rast podjetja, da zadovoljuje vse več potreb

V podjetju je vsak od zaposlenih odgovoren, da prispeva k ustvarjanju in ohranjanju
obojestransko dobrih odnosov s kupci in drugimi interesnimi skupinami. Ključna naloga je
ugoditi kupcem, ki vključuje štiri dejavnike:
1. Razviti proizvod (product
product), ki dobro zadovoljuje potrebe.
2. Določiti ceno (price)) proizvoda, ki
k bo sprejemljiva za obe strani.
3. Spraviti proizvod na prostor (place),
(
kjer ga kupci želijo oziroma
oma so ga pripravljeni
kupovati.
4. Pospeševati (promotion)) prodajo proizvoda.
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Tem dejavnikom rečemo trženjski splet, saj gre za bistven element trženjskega programa.
Vodja trženja skuša oblikovati trženjski splet tako, da ustreza dogajanju v okolju, ki zahteva
nenehno prilagajanje posameznih sestavin v spletu. Upravljanje trženja pomeni načrtovanje in
izvajanje zamisli, določanje cen, oblik promocije in distribucije izdelkov in storitev
proizvoda, kar ustreza spremembam v okolju.
26.2 RAZISKAVA TRGA
Raziskava trga pomeni analizo trgov, s katero želi podjetnik oceniti svoje priložnosti in izzive.
S to raziskavo želimo doseči:
1. Ugotoviti, kaj želijo oziroma potrebujejo potrošniki ali organizacijski kupci, kar
seveda ni lahko, saj se te potrebe nenehno spreminjajo. S tržno raziskavo ugotavljamo,
kaj so potencialni kupci kupovali v preteklosti, kaj se v okolju spreminja in vpliva na
njihove potrebe in kaj bodo verjetno želeli v prihodnje. Hkrati ocenjujemo tudi trende
v poslovanju v gospodarstvu, vpliv razvojnih procesov na okolje, trende v mednarodni
menjavi in podobno. S tržno raziskavo tako zbiramo pomembne podatke za odločitve.
2. Na podlagi teh podatkov in poznavanja dejavnosti potem izberemo najbolj učinkovit
način za dobro zadovoljevanje teh želja in potreb.
Tržna raziskava se opravi na dva načina – s sekundarno raziskavo, ki jo lahko opravimo v
sami organizaciji, kjer uporabimo obstoječe vire podatkov, ali s primarno raziskavo, ki je
raziskava na terenu, med potencialnimi kupci, kjer zbiramo nove podatke o trgu tako, da
anketiramo kupce na njihovih domovih, proučimo poslovanje v četrti, kjer iščemo lokacijo za
svoj posel in podobno (Glas, 2003).
26.2.1 Sekundarna tržna raziskava
Zelo učinkovito je proučevanje podatkov, ki že obstajajo v organizaciji:
- analiza lastne prodaje v preteklosti kot podlaga za napoved prihodnje prodaje,
- analiza zahtev kupcev po spremembah v sedanjih izdelkih,
- analiza povpraševanja kupcev po novih modelih,
- analiza pritožb kupcev na težave z izdelki ali storitvami ter
- analiza poročil prodajnega osebja, trgovskih potnikov, zastopnikov, tujih partnerjev o
mnenjih in pripombah kupcev.
Raziskava o izdelkih in ravnanju konkurentov: podatke zberemo tako, da kupimo in
preizkusimo te izdelke, da zberemo promocijsko gradivo, ki ga konkurenti nudijo na sejmih,
prodajnih konferencah, na svojih prodajnih mestih, da zberemo poročila svojega prodajnega
osebja o delovanju konkurentov – tako ugotovimo, kje so njihove slabosti in prednosti. S tem
poznavanjem lahko razvijemo nove in izboljšamo sedanje izdelke, s katerimi dosežemo
prednost pred konkurenti.
Analiza objavljenih podatkov o trgih in prodaji: danes obstaja vrsta publikacij, v katerih je
mogoče najti vrsto podatkov o tržnem dogajanju – statistična poročila, objavljeni podatki o
tržnih raziskavah, strokovne publikacije, podatki na posameznih poslovnih združenjih,
zbornicah…
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26.2.2 Primarna
na tržna raziskava
Če razvijamo povsem nov izdelek, zanj ni dovolj podatkov za oceno trga, ker ga v preteklosti
kupci še niso poznali. Zato uporabljajo podjetja različne metode za raziskavo trga, ki
kombinirajo:
1. Vprašalnike: gre za spisek vprašanj, s katerimi želimo zbrati povsem določene podatke
o svojih ciljnih kupcih. Vprašalnike izpolnimo z osebnim intervjujem s potencialnimi
kupci, po telefonu ali s pošiljanjem vprašalnikov po pošti.
2. Poskusno trženje: izdelek ponudimo le na manjšem delu predvidenega
predvidene trga in po
odzivu kupcev ocenimo, ali je izdelek
izd
primeren za predvideni trg ali pa so potrebne
spremembe.
3. Potrošniški panel: izbrani skupini ljudi ponudimo izdelek v preskus ali začasno
uporabimo in zberemo od njih podrobne pripombe, ocene ali mnenja.
26.2.3 Koraki v tržni raziskavi:

1.

•Opredelite
Opredelite problem in ocenite sedanjo situacijo.
•Ugotoviti
Ugotoviti želimo, kaj počne organizacija dobro in kaj slabo – pomembno je vedeti
oboje. Oseba, ki raziskuje trg, mora imeti proste roke, da ugotovi, v čem so problemi,
kakšne so alternative, katere podatke potrebuje in kako naj se loti zbiranja podatkov.

2.

•Zberite podatke.
•Za
Za dobro raziskavo je pomembno zbrati prave, uporabne podatke, seveda pa moramo
upoštevati obseg raziskave in s tem povezane stroške. Najti moramo pravo mero med
obsegom podatkov, ki jih potrebujemo in stroški. Najti moramo sekundarne podatke,
da ne zbiramo tistega, kar že obstaja.

3.

•Analizirajte
Analizirajte in ovrednotite podatke iz raziskave.
•Za
Za poslovne odločitve si moramo razložiti, kaj nam vsi ti podatki dejansko povedo o
trgu, kupcih in konkurentih, da poiščemo smiselno pot reševanja trženjskih problemov.
Pogosto si različne osebe dokaj različno razlagajo te podatke – potrebna je dovolj
tehtna, kritična analiza.

4.
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•Izberite
Izberite najboljšo in etično primernejšo rešitev.
•Tržniki
Tržniki naj bi predstavili možne alternativne rešitve ali dali priporočila, kaj naj bi bila
najboljša strategija in zakaj. Pri tem je potrebno upoštevati etični vidik – izbrati
moramo rešitev, ki omogoča doseganje dobička, vendar na pravi, moralno sprejemljiv
način. Spremljati moramo nadaljnje dogajanje in ugotoviti, ali dosegamo pričakovane
rezultate. Če jih ne, se moramo lotiti popravnih ukrepov in včasih izpeljati še dodatno
raziskavo trga, da bi dosegli ustrezno zadovoljstvo kupcev.
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POVZETEK:
Trženje je proces ugotavljanja želja in potreb potrošnikov in potem ponujanje
potrošnikom takšnih izdelkov in storitev, ki zadovoljujejo ali celo presegajo njihova
pričakovanja. Temelj tržnega uspeha je odločitev potrošnika za nakup našega izdelka
ali storitve. Pospeševanje ali promocija prodaje vključuje vse tehnike, ki jih
uporabljajo prodajalci, da bi pridobili kupce: oglaševanje, osebna prodaja, publiciteta
ter različne oblike spodbud za kupce. Trženje je stalni proces, saj se mora podjetje
nenehno prilagajati spremembam na trgu ter željam in potrebam potrošnikov. Ključna
naloga trženjskega spleta je ugoditi kupcem, ki vključuje štiri dejavnike. To so razviti
proizvod, določiti ceno, spraviti proizvod na prostor in pospeševanje prodaje.
Raziskava trga pomeni analizo trgov, s katero želi podjetnik oceniti svoje priložnosti in
izzive. Tržna raziskava se opravi na dva načina – s sekundarno raziskavo in primarno
raziskavo. Koraki v tržni raziskavi so sledeči: opredelitev problema in ocenitev sedanje
situacije; zbiranje podatkov; analiziranje in ovrednotenje podatkov iz raziskave ter
izbira najboljših in etično primernih rešitev.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.

Kaj je trženje?
Kako raziščemo trg?
Kateri so koraki v tržni raziskavi?
Analiziraj proces trženja.
Razmisli, na kakšen način bi izvedli tržno raziskavo za vaš konjerejski obrat.

133

Treniranje konj in učenje jahanja

27 RAČUNOVODSTVO
Cilj in vsebina poglavja:
Računovodstvo je dolgočasna reč. Številke in še enkrat številke. Vendar brez njih ni možno
voditi konjerejskega obrata. Katera računovodska znanja so potrebna za uspešno vodenje
konjerejskega obrata, je opisano v tem poglavju.
V konkurenčnih razmerah ni mogoče učinkovito voditi podjetja, če podjetnik ni sposoben
brati, razumeti in analizirati računovodskih poročil in finančnih izkazov. Pri tem je posebnost
računovodstva v tem, da o njem ne vemo skoraj ničesar iz izkušenj. Podjetnik mora imeti
osnovna znanja računovodstva, čeprav ima zanesljivega in vestnega računovodjo. Razumeti je
potrebno povezavo med računovodstvom in knjigovodstvom in način, kako hranimo
dokumentacijo. Obenem je potrebno poznati logiko finančnih izkazov – kako vanje vstopajo
različni poslovni dogodki in kako se pokažejo rezultati poslovanja.
Računovodstvo podjetja je sistem zajemanja, merjenja in poročanja o finančnem poslovanju,
ki izraža poslovne dejavnosti podjetja, različnim uporabnikom – predvsem gre za lastnike,
včasih pa za državo (davčna uprava), banke, morebitne strateške poslovne partnerje (Glas,
2003). Uporablja se tako za profitne kot neprofitne organizacije, kot so različna združenja.
Vsi morajo namreč imeti pregled nad svojim poslovanjem.
27.1 VRSTE RAČUNOVODSTVA
V podjetju spremljamo poslovanje z različnih vidikov, zato razlikujemo štiri glavna področja
računovodstva, ki generirajo različne vrste poročil. To so: računovodstvo za poslovodenje,
finančno računovodstvo, revizije in davčno računovodstvo.
27.1.1 Računovodstvo za poslovodenje
Računovodstvo je ključni instrument za posredovanje podatkov in analiz managerjem, s čimer
jim pomaga pri poslovnih odločitvah. Računovodstvo za poslovodenje spremlja in poroča:
• o stroških proizvodnje, trženja in drugih poslovnih dejavnosti,
• pripravlja finančne načrte dejavnosti in napovedi,
• nadzoruje, ali oddelki v podjetju poslujejo v okvirih predvidenih sredstev, proračunov,
• načrtuje strategije podjetja, kako naj plača čim manjše davke.
27.1.2 Finančno računovodstvo
Finančno računovodstvo se ukvarja s podobnimi podatki in analizami, ki jih pripravlja za
uporabnike izven organizacije – lastnike in potencialne lastnike, posojilodajalce, kupce,
dobavitelje, državne ustanove in širšo javnost. Te uporabnike zanima predvsem dobiček
podjetja, njegova sposobnost plačevanja obveznosti in druge finančne informacije. Večina teh
podatkov se navaja v letnem poročilu podjetja, ki opisuje finančni položaj podjetja ter
napredek podjetja na različnih področjih v obdobju enega leta. Finančno računovodstvo
vsebuje knjigovodstvo (tekoče spremljanje finančne dejavnosti podjetja) ter pripravo
zaključnih poročil, kakršna sta izkaz uspeha in bilanca stanja.

134

Treniranje konj in učenje jahanja

27.1.3 Računovodska revizija poslovanja
Revidiranje poslovanja pomeni pregled in oceno uporabljene dokumentacije pri pripravi
finančnih izkazov podjetja. Včasih gre za notranjo revizijo, ko računovodje preverjajo, ali se v
podjetju uporabljajo pravi računovodski postopki in tehnike priprave finančnih izkazov. Na ta
način se v samem podjetju popravljajo in dopolnjujejo pravila vodenja računovodstva. Za
delniške družbe pa zakon zahteva zunanjo revizijo, ki mora zagotoviti, da so finančni izkazi
družbe pripravljeni skladno z računovodskimi standardi in tako delničarjem omogočajo dovolj
zanesljivo poznavanje poslovnih rezultatov.
27.1.4 Davčno poslovanje
Država zahteva tekoča davčna poročila in letno poročilo, v katerem izkažejo višino dobička
zaradi plačila davka na dobiček. Davčni sistemi omogočajo vrsto davčnih olajšav za podjetja
(za naložbe, za nove zaposlitve, za vlaganja v usposabljanje delavcev, v razvojno in
raziskovalno dejavnost), zato lahko s smiselno politiko razporejanja prihodka in čistega
dobička podjetje precej zniža znesek plačanega davka. Ko se davčna obremenitev podjetij
povečuje, postaja vloga davčnih svetovalcev vse pomembnejša.
27.2 RAČUNOVODSTVO IN KNJIGOVODSTVO
Knjigovodstvo zajema zapisovanje poslovnih dogodkov, računovodstvo pa gre dosti dlje, saj
razvršča in povzema podatke, ki jih podajo knjigovodje, te podatke razlaga in poroča o njih
managementu. Računovodje predlagajo tudi strategije za izboljšanje finančnih razmer v
podjetju. Računovodstvo je torej znanje o pripravi računovodskih poročil na podlagi
knjigovodskih zapisov poslovnih dogodkov. Knjigovodje zberejo vso temeljno dokumentacijo
– prodajni dokumenti, računi nabav, prevozni dokumenti… Podatke vpišejo v dnevnik, ki
zajema zaporedje vseh dogodkov v vsakem dnevu poslovanja.
Tipično knjigovodstvo temelji na dvostavnem knjigovodstvu, kar pomeni, da se vsak poslovni
dogodek pojavi dvakrat. V dnevniku so v zaporedju vpisani različni poslovni dogodki, zato je
težko iz dnevnika ugotoviti, kaj se dogaja s podjetjem. V ta namen uporabljamo glavno
knjigo, ki je sestavljena iz različnih računov, kamor vpisujemo istovrstne poslovne dogodke.
Tako imamo lahko posebni račun za tok gotovine, za obveznosti do dobaviteljev, terjatve do
kupcev, za druge poslovne zapise itd. S pregledom teh dogodkov hitro ugotovimo stanje na
posameznem računu.
Računovodstvo sledi poslovnemu procesu, zato je pomembno razumeti dogajanje na tem
procesu, ki se seveda razlikuje med posli. Dokumentacija o poslih, ki jo predstavljajo
knjigovodske listine, se deli na zunanje in notranje listine.
Zunanje (izvirne) knjigovodske listine, kakršne so računi, dobavnice, pogodbe itd., pridejo v
podjetje od zunaj zaradi poslovnih razmerij z drugimi podjetji – te listine je potrebno pred
knjiženje preveriti.
Notranje (izvedene) knjigovodske listine nastajajo v podjetju na podlagi izvirnih
knjigovodskih listin ali podatkov iz poslovnih knjig in so vezane na izvajanje poslov – to so
računi, naročilnice, prevzemnice, kalkulacije, obračuni plač itd.
27.3 TEMELJNI FINANČNI IZKAZI
Finančni izkaz je povzetek vseh poslovnih dogodkov, ki so se zgodili v določenem obdobju.
Finančni izkazi prikazujejo finančno stanje podjetja, zato so pomembni za delničarje, banke in
razne posojilodajalce, investitorje, zaposlene in za davčne organe. Bistvena sta dva izkaza, ki
ju mora podjetje predložiti ob letnem poročilu: izkaz (bilanca) stanja, ki kaže finančni položaj
podjetja na določen dan, ter izkaz (bilanca) uspeha, ki poroča o prihodkih, stroških in drugih
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izdatkih ter o dobičku (ali izgubi) za določeno obračunsko obdobje, s čimer kaže rezultate
poslovanja v tem obdobju.
POVZETEK:
V konkurenčnih razmerah ni mogoče učinkovito voditi podjetja, če podjetnik ni
sposobne brati, razumeti in analizirati računovodskih poročil in finančnih izkazov. Pri
tem je posebnost računovodstva v tem, da o njem ne vemo skoraj ničesar iz izkušenj.
Računovodstvo podjetja je sistem zajemanja, merjenja in poročanja o finančnem
poslovanju, ki izraža poslovne dejavnosti podjetja. Vrste računovodstva so
računovodstvo za poslovodenje, finančno računovodstvo, računovodska revizija
poslovanja in davčno poslovanje. Knjigovodstvo zajema zapisovanje poslovnih
dogodkov, računovodstvo pa gre dosti dlje, saj razvršča in prevzema podatke, ki jih
podajo knjigovodje, te podatke razlaga in poroča o njih managementu. Računovodje
predlagajo tudi strategije za izboljšanje finančnih razmer v podjetju. Računovodstvo je
torej znanje o pripravi računovodskih poročil na podlagi knjigovodskih zapisov
poslovnih dogodkov. Tipično knjigovodstvo temelji na dvostavnem knjigovodstvu, kar
pomeni, da se vsak poslovni dogodek pojavi dvakrat. Dokumentacija o poslih, ki jo
predstavljajo knjigovodske listine, se deli na zunanje in notranje listine. Finančni izkazi
je povzetek vseh poslovnih dogodkov, ki so se zgodili v določenem obdobju. Bistvena sta
dva izkaza, ki ju mora podjetje predložiti ob letnem poročilu, sta izkaz (bilanca) stanja
ter izkaz (bilanca) uspeha.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.

Katere vrste računovodstva poznaš?
Opiši posamezne vrste računovodstva.
Analiziraj pomen računovodstva na konjerejskem obratu.
Izdelaj načrt za osnovno računovodstvo na konjerejskem obratu. Kaj vse bi zapisovali?
Razmisli, ali nam računovodstvo lahko pomaga pri pridobivanju nepovratnih sredstev.
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28 OGLAŠEVANJE
Cilj in vsebina poglavja:
Ste že kdaj kupili izdelek samo zaradi privlačnega oglaševanja? Torej je bil cilj oglaševanja
dosežen. Kako pa bi vi oglaševali svoj konjerejski obrat? Poznate načine oglaševanja? Vse
česar niste vedeli o oglaševanju, se lahko naučite v tem poglavju.
Oglaševanje je najpomembnejša tržno komunikacijska dejavnost, s katero želi podjetje
porabnike pravočasno obvestiti o svojih izdelkih in jih prikazati, da bi si lahko zagotovilo
prodajo pred drugimi ponudniki, pa tudi povečanje prodaje in s tem ustvarjanje večjega
dobička. Oglaševanje je vsaka plačana oblika neosebnega tržnega komuniciranja in promocije
izdelkov. Sprejemanje odločitev o oglaševanju je petstopenjski proces, ki ga sestavljajo:
opredelitev ciljev, opredelitev reklamnega sporočila, izbira posrednikov, določitev denarnih
sredstev in ocenitev učinkovitosti oglaševanja. Oglaševanje je tudi dejavnost, ki s
posredovanjem sporočil prek tiska, televizije, radia ali drugih sredstev javnega obveščanja
poskuša vplivati na porabnike, da bi izbrali, kupili ali uporabljali prav reklamirane izdelke
(Potočnik, 2002).
Ker oglaševanje s svojimi sporočili vpliva na nakupne odločitve porabnikov, so naloge
oglaševanja predvsem:

da izdelke, ki jih
podjetje ponuja na
trgu, prikaže na
privlačen način

da usmerja neodločene
kupce, kako izbrati med
številnimi istovrstnimi
izdelki

da deluje na
spremembo ustaljenih
navad in običajev pri
porabi izdelkov

da obvešča porabnike o
novih izdelkih ali
tehnoloških dosežkih, ki
izboljšujejo sedanje
izdelke

da pri porabnikih
ustvarja pozitiven
odnos in zaupanje do
podjetja ter njegovih
izdelkov

da posredno vpliva na
rast proizvodnje in na
zniževanje stroškov
zaradi povečane
prodaje

Pri izvajanju oglaševanja razlikujemo med osebno reklamo, ki je usmerjena na posameznega
porabnika, in množičnim oglaševanjem, ki je hkrati usmerjeno na vse možne potrošnike.
Zato razlikujemo dve skupini oblik izvajanja oglaševanja:
Oblike osebne reklame
• reklamni razgovor s kupci,
• reklamno pismo, namenjeno osebno določenemu porabniku,
• preizkus izdelka pri posameznem porabniku,
• pridobivanje kupcev za sodelovanje v reklamnih akcijah.
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Oblike množičnega oglaševanja
• oglasi v časopisih in revijah, na radiu in televiziji ipd.,
• letaki, plakati, katalogi, reklamne brošure, reklamna pisma, itd.,
• reklamni sestanki (okrogle mize), novinarske konference, panel potrošnikov
(gospodinjstev) ipd.,
• izložbe z aranžiranjem, notranja dekoracija prodajaln, opozorilci, reklamni predmeti,
značke, reklamno pakiranje izdelkov, vzorci izdelkov ipd.
Navedene oblike oglaševanja niso enako uporabne za vse trženjske aktivnosti, zato je pri
izvajanju programa oglaševanja najpomembnejša naloga ustrezno usklajevanje reklamnih
izdelkov in reklamnih posrednikov (medijev), da bi podjetje z razpoložljivimi denarnimi
sredstvi, namenjenimi oglaševanju, doseglo najboljše prodajne učinke. Prav tako so izjemno
pomembne odločitve glede razporeditve razpoložljivih sredstev po posredniku, času in
območjih izvajanja reklamnih akcij.
Temeljni cilj oglaševanja je povečanje prodaje ali pa vsaj ohranitev sedanjega trga, kadar je
oglaševanje konkurentov izrazito ostro oziroma okrepljeno. Za vrednotenje uspešnosti
oglaševanja moramo določiti merila, s katerimi bomo merili prodajne cilje. Vpliv oglaševanja
na prodajo lahko vrednotimo vrednostno ali količinsko oziroma absolutno (po doseženi
vrednosti ali količini) ali relativno (v primerjavi z dosežki konkurence). Svoje cilje glede
oglaševanja poskuša podjetje doseči s tremi strategijami:
1. s strategijo ustvarjanja potreb – pri tej strategiji poskuša ustvariti potrebo po izdelkih,
ki jih do sedaj na trgu ni bilo;
2. s strategijo razširjanja potreb – pri tej strategiji poskuša razširiti potrebe na izdelke, ki
so že na trgu;
3. s strategijo usmerjanja potreb – pri tej strategiji usmerja zadovoljitev dane potrebe na
določen izdelek.
28.1 SPODBUJANJE POVPRAŠEVANJA
Ko podjetje uveljavlja nov ali izboljšan izdelek, poskuša spodbuditi povpraševanje in pri tem
uporablja začetno oglaševanje, s katerim kupce informira o izdelku, njegovih značilnostih,
kakovosti, uporabi in kje ga lahko kupijo. V začetnem oglaševanju ne primerja izdelka z
drugimi izdelki, saj je šele na uvajalni stopnji.
Nasprotno pa podjetje s konkurenčnim oglaševanjem poudarja vrednost, uporabnost in
značilnost blagovne znamke in posebne koristi za kupca. Konkurenčno oglaševanje je
primerno za oblikovanje selektivnega povpraševanja.
Primerjalno povpraševanje je oblika konkurenčnega oglaševanja, s katerim podjetje
primerja svoj izdelek z enim ali več drugih izdelkov in eno ali več značilnostmi.
28.2 SPOMINJANJE NA IZDELEK
Podjetja včasih oglašujejo izdelke samo zato, da spomnijo kupce, da so uveljavljeni izdelki ali
blagovne znamke še vedno na voljo. S to obliko oglaševanja podjetje želi obdržati tržni delež
na stopnji zrelosti.
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28.3 SPOPAD S KONKURENTI
Z defenzivnim oglaševanjem podjetje opravlja in minimizira vpliv tržno komunikacijskih
aktivnosti konkurentov. Cilj te oblike oglaševanja ni nujno povečanje prodaje ali tržnega
deleža, ampak preprečitev vstopa konkurentov na ciljni trg oglaševalca. Defenzivno
oglaševanje je najpogostejše na izjemno konkurenčnem trgu.
28.4 MINIMIZIRANJE NIHANJ PRI PRODAJI
Z oglaševanjem podjetje pogosto poskuša minimizirati nihanja pri prodaji zaradi sezon,
vremenskih vplivov ali praznikov tako, da opozarja na možnosti predčasnega nakupa, prenos
nakupa na kasnejše obdobje, ko bo kupec lahko izkoristil popust ipd.
POVZETEK:
Oglaševanje je najpomembnejša tržno komunikacijska dejavnost, s katero želi podjetje
porabnike pravočasno obvestiti i svojih izdelkih in jih prikazati, da bi si lahko
zagotovilo prodajo pred drugimi ponudniki, pa tudi povečanje prodaje. Oglaševanje je
vsaka plačana oblika neosebnega tržnega komuniciranja in promocije izdelkov.
Oglaševanje je tudi dejavnost, ki s posredovanjem sporočil prek tiska, televizije, radia
ali drugih sredstev javnega obveščanja poskuša vplivati na porabnike, da bi izbrali,
kupili ali uporabljali prav reklamirane izdelke. Pri izvajanju oglaševanja razlikujemo
med osebno reklamo, ki je usmerjena na posameznega porabnika, in množičnim
oglaševanjem, ki je hkrati usmerjeno na vse možne potrošnike. Vse oblike oglaševanja
niso enako uporabne za vse trženjske aktivnosti, zato je pri izvajanju programa
oglaševanja najpomembnejša naloga ustrezno usklajevanje reklamnih izdelkov in
reklamnih posrednikov, prav tako pa so pomembne odločitve glede razporeditve
razpoložljivih sredstev po posredniku, času in območjih izvajanja reklamnih akcij.

Vprašanja za utrjevanje in ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.

Kaj so cilji oglaševanja?
Na kakšen način bi oglaševali svojo dejavnost in zakaj?
Izdelaj reklamni material za konjerejski obrat.
Razmisli, kako bi lahko še boljše oglaševal svojo dejavnost.
Primerjaj različne načine oglaševanja. Kakšne so podobnosti med njimi in kakšne
razlike?
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Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju 2008–11
2008
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Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in
šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013,
2007
razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljšanje
kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.
usposabljanj
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