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I. KOŃ I MOTOR 
ORAZ ICH ROLA W ROLNICTWIE

I TRANSPORCIEW rolnictwie przybywają - dawno już gdzieindziej stosowane traktory i samochody, jako środki zwiększenia pracy wytwórczej i przewożenia płodów rolnych oraz potrzebnych do ich produkcji towarow. JStosunek tej nowej w Polsce siły pociągowej do siły konia, którym nieomal wyłącznie dotychczas posługiwaliśmy się, szczególnie przy uprawie roli, staje się dla rolnictwa sprawa zasadniczego znaczenia. 'W rolnictwie, a nawet częściowo w transporcie, koń i motor stanowią siły pociągowe wzajemnie się uzupełniające.Przy pomocy bowiem nieskomplikowanego przekalkulowania, zupełnie ściśle możemy dokonać wyboru jednej z tych sił do poszczególnych zadań, w zależności od ekonomii wykonywanej przez nie pracy. .Rozważając dodatnie oraz ujemne strony motoru i konia w przystosowaniu ich siły do prac rolniczych — wykorzystujemy niektóre porównania.Jeżeli np. zestawimy środki, przy pomocy których koń i motor uzyskują swe siły do wytwarzania pracy, spostrzeżemy, że koń czerpie je z pożywienia wyprodukowanego na roli. Jesteśmy więc w tym wypadku niezależni od nabywania i sprowadzania tych artykułów z zewnątrz mając poza tym możność kombinowania paszy najtańszej.Inaczej rzecz ta przedstawia się w odniesieniu do motoru. Paliwo musimy zawsze kupować, a często sprowadzać z zagranicy.Nie możemy też ani zmniejszyć ilości paliwa koniecznego na jednostkę pracy, ani stosować gorszego gatunku oleju gazowego,



benzyny czy oliwy, gdyż albo w ogóle motor nie ruszy, albo będzie narażony na poważne uszkodzenia.Jeżeli dalej porównamy np. efekt wywoływany częstymi przystankami jakie mają miejsce przy tego rodzaju pracach, jak zwózka zboża lub rozwożenie obornika — to zobaczymy, że koń wyzyskuje te przystanki na odpoczynek, a więc rezerwowanie energii, gdy w przeciwieństwie do tego, motor przy częstym zatrzymywaniu się i ruszaniu zużywa energię, a więc i paliwo z dużym spotęgowaniem.Dodatnią stronę stanowi również łatwa podzielność zaprzęgów końskich. Mając np. do wykonania pracę na jednego konia nie potrzebujemy zaprzęgać pięciu — czego przy motorze uczynić nie- sposób. Wskutek tego do wykonania najmniejszej pracy musimy użyć całej maszyny, co podnosi koszt jej użytkowania.Mówiąc o korzyściach osiąganych przy używaniu koni do pracy w rolnictwie, nie można pominąć sprawy nawozu.Ubogie na ogół ziemie Polski potrzebują nawozów zwierzęcych więcej, niż gleby innych krajów europejskich, a około 2O°/o wyprodukowanego u nas obornika pochodzi z odchodów końskich.Poza tym ekonomika pasz, użytków zielonych, płodozmianu, rola jaką w nim odgrywa owies, itp., dyktuje konieczność zachowania pewnego optimum ilościowego każdego gatunku zwierząt gospodarskich, a więc i Koni.Przechodząc z kolei do dodatnich stron motoru, dzięki którym góruje on nad koniem — w pierwszym rzędzie należy wymienić dużą oszczędność wynikającą z braku jakichkolwiek kosztów w okresie bezczynności motoru. Przeciwnie, koń nie pracujący musi być żywiony, a utrzymywany nawet tylko na paszy bytowej drożej kosztuje, niż wart jest wyprodukowany przezeń nawóz.Pomieszczenie dla motoru jest bardzo niekosztowne w porównaniu ze stajnią dla koni. Ryzyko, związane z chorobami zakaźnymi lub urazowymi u koni jest o wiele większe, niż ryzyko pozostające w związku z uszkodzeniem motoru, którego całość zależy prawie wyłącznie od sumienności i dobrej woli pracującego nim człowieka.Dobrze obsługiwany motor w okresach pilnych robót może pracować z krótkimi tylko przerwami całą dobę — koń zaś, nawet najintensywniej żywiony, musi mieć zapewniony co najmniej 10-go- dzinny wypoczynek na dobę poza czasem potrzebnym na zaprzęganie i karmienie.Z tych nielicznych nawet porównań widać, że obie z wymienionych sił pociągowych mają zarówno zalety jak i wady, ale wobec różnorodności prac w rolnictwie mamy właśnie możliwość wybrania 6



do każdej z nich tej siły żywej lub mechanicznej, którą kalkuluje się w danym wypadku taniej lub, która daną robotę wykona sprawniej.Śmiało można powiedzieć, że zastosowanie w pracach rolniczych motoru i konia pospołu daje możliwość najekonomiczniejszego ich wykonania.Zasadniczym wskaźnikiem przy organizowaniu podziału pracy między tymi siłami pociągowymi powinien być stopień wysiłku ponoszonego przy jej wykonaniu.Prace ciężkie wykonywa motor, prace lżejsze koń, co w rolnictwie zbiega się najczęściej z ekonomią i z potrzebami gleby. Weźmy np. głęboką orkę mocnej ziemi, którą konie z trudnością wykonują — ciągnik zaś czyni to szybko i sprawnie, rozkruszając znakomicie rolę. A teraz odwrotnie: weźmy bronowanie zasiewów lub bronki posiewne — robotę lekką, którą o wiele ekonomiczniej i skrupulatniej można wykonać końmi, bez szkodliwego ugniatania roli ciężkim ciągnikiem.Mając wszystko na uwadze, dążymy do usprawnienia i unowocześnienia gospodarstw rolnych z takim wyrachowaniem, by wprowadzając potrzebną ku temu motoryzację zachować siłę pociągową koni , ze względu na niezaprzeczalną potrzebę używania koni do szeregu prac rolniczych.Ciągniki winny nam służyć do wykonywania orek i podorywek, do kultywatorowania roli, do ciągnięcia kosiarek, żniwiarek, snopo- wiązałek, do przeciągania ciężkich lokomobil, młocarni, do transportu.Konie winny wykonywać wszelkiego rodzaju roboty wozowe w granicach gospodarstwa, bliższe dostawy —■ odstawy po bocznych drogach, dostawy — odstawy drobnicowe, redlenia, opielania konne, bronowania przedsiewne i posiewne, siewy i obsługę podwórza. I ciągnik, i koń wykaźą, jak są niezbędne w gospodarstwie rolnym wówczas dopiero, gdy ich sprawność robocza będzie pod każdym względem nienaganna i gdy obsługujący i pracujący nimi ludzie staną na wysokości swego zadania przez fachowe i sumienne spełnianie obowiązków w stosunku do powierzonych ich opiece: ciągnika i konia.



II. REJONIZACJA
ORAZ NAJODPOWIEDNIEJSZE TYPY 
I RASY KONI DLA NASZEGO KRAJUWyznaczenie przez Ministerstwo Rolnictwa okręgów hodowlanych, określających, jakie rasy i typy koni należy w danej części

ł

Mapa okręgów hodowli koni w Polscekraju hodować, stanowi dla hodowli koni w Polsce fakt nieprzeciętnej doniosłości.



Przestrzegając wytyczne rejonizacji i stosując skrupulatnie przepisy zawarte w ustawie o nadzorze nad hodowlą koni, po szeregu lat pracy hodowlanej, będziemy mogli dojść w pewnych okręgach do ustalonych typów koni.Utrwalając zaś te typy przez odpowiedni dobór osobników rozpłodowych, stworzymy w przyszłości rodzime rasy koni polskich.Rejonizacja przewiduje okręgi jednokierunkowe i dwukierunkowe, czyli mieszane.W okręgach jednokierunkowych — prace hodowlane polegać będą na grupowaniu tam materiału zarodowego, najbardziej dian typowego, możliwie o wspólnych prądach krwi, przy stopniowym eliminowaniu osobników rodowodowo i pokrojowo obcych.

Rys. I. CZORLA — klacz krajowa (mierzyn) matka stadna 
w PSR w Janowie PodlaskimW okręgach dwukierunkowych, mieszanych, prace hodowlane będą o wiele trudniejsze i wymagające dużej czujności czynników nadzoru hodowlanego. Nadzór ten będzie zmuszony stosować z całą surowością istniejące przepisy, by chronić hodowlę przed mieszań- cowaniem odmiennych typów, co stosowane jest u nas z dziwnym upodobaniem nawet przez uświadomionych skądinąd rolników.W rejonach jednokierunkowych dopuszczalne jest użytkowanie koni odmiennego typu, lecz używanie ich do rozpłodu jest bezwzględnie wzbronione. 9



Konie szlachetne typu lżejszego hodowane będą w okręgu jednokierunkowym, obejmującym południowo-wschodnią część kraju, a mianowicie: woj. kieleckie z wyjątkiem powiatu częstochowskiego, kozienickiego i radomskiego; woj. krakowskie, woj. lubelskie, woj. rzeszowskie oraz z woj. śląskiego powiaty: bielski, cieszyński i pszczyński.Konie te, wywodzące się od konia rodzimego, o mniejszej lub większej domieszce krwi arabskiej bądź angielskiej, specjalnie są odpowiednie do pracy w pagórkowatych lub podgórskich terenach wymienionych połaci kraju. Zalegają one gleby żyzne, konieczne do należytego ukształtowania ich kośćca oraz krainy o rzadkiej sieci dróg bitych i bardzo złych drogach bocznych, gdzie cięższy koń półkrwi i koń pospieszno-roboczy żadną miarą nie dałby sobie rady.

2. Ogier półkrwi anglo-arabskiej SCIIAGYA JANTAR, siwy, ur. 1936 roku 
w Górze (pow. morski). Znakomity reproduktor PSK w WalewicachW Polsce, obok rodzimych naszych mierzynów, konie o domieszce krwi orientalnej cechuje doskonałe wykorzystywanie paszy oraz odporność na brak wygód.Konie te należą do najżywotniejszych pod względem przekazywania swych zewnętrznych i wewnętrznych zalet. Zdrowie, wytrzymałość na znoje, posłuszeństwo i inteligencja są ich zaletami bezkonkurencyjnymi.10



Konie orientalne są tak żywotne, że niemal w każdym zakątku świata są zdolne się zaaklimatyzować, a w Polsce przystosowują się do warunków wyjątkowo dobrze, podczas gdy dalsze pokolenia koni innych ras importowanych do nas zdradzają skłonność do wyradzania się.Te wszystkie zalety koni pochodzenia arabskiego hodowla polska powinna skwapliwie wykorzystywać, bez uprzedzania się do stosunkowo niewielkiego ich wzrostu. Wiadomo jest zresztą, że araby zyskują w Polsce na kalibrze, a łączone z krwią angielską dają potomstwo o należytym wzroście i odpowiedniej masie.

Rys. 3. Klacz półkrwi anglo-arabskiej KULA IV, siwa, ur. 1937 r. w st. Biała
Wielka (pow. włoszczowski). Model konia wszechstronnie użytkowego, szlachetnego 

lżejszego typuDo najodpowiedniejszych do hodowli w tym okręgu należą: konie półkrwi arabskiej i anglo-arabskiej, szlachetne konie ras węgierskich i ich pochodne, a w szczególności: Schagya i Furioso.Drugi okręg jednokierunkowej hodowli, w którym przewidziany jest koń szlachetny cięższego typu o większej masie i kalibrze niż poprzedni, obejmuje całe woj. poznańskie, woj. pomorskie z wyjątkiem powiatów chełmińskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, toruńskiego i wąbrzeskiego; w woj. gdańskim powiaty: kartuski, kościerzyński, lęborski i morski; wschodnią część woj. dolno-śląs- 11



kiego, woj. łódzkie z wyjątkiem powiatu brzezińskiego, łowickiego i skierniewickiego; woj. warszawskie z wyjątkiem powiatu: błońskiego, garwolińskiego, mińsko-mazowieckiego, siedleckiego, socha- czewskiego, sokołowskiego i warszawskiego; z woj. białostockiego pow. łomżyński i wysoko-mazowiecki i z woj. kieleckiego pow częstochowski i radomski.U większości koni tego okręgu przebija krew angielska, dzięki temu, że przodkami ich były bądź reproduktory pełnej krwi angiel-

-Rys. 4. Grupa koni remontowych z Nowego Sącza (woj. krakowskie)skiej bądź znane ze swych zalet i kalibru dawne konie wschodnio- pruskie, które wycisnęły wyraźnie piętno szczególnie w województwach zachodniej Polski.Istniejące obecnie pokrojowe różnice koni hodowanych w omawianym okręgu powinny się z czasem zacierać, przynajmniej do granic nieuniknionego zawsze wpływu klimatu i gleby.Przyszłego, standartowego konia poznańsko-pomorskiego winny cechować poza wspólnymi prądami krwi, umiarkowany temperament, wydatne chody i zdatność pociągowa, a z cech pokrojowych duża masa i kościstość przy wymiarach: wzrost ok. 155—158 cm, obwód klatki piersiowej 185—190 cm, nadpęcie 20—21 cm. Będzie to wówczas bardzo dobry koń rolniczy, odpowiedni jednocześnie do użytku przy transportach krótkodystansowych.12



Najwłaściwsze w tym okręgu będą konie: poznańskie, trakeńskie i wschodnio-pruskie, aczkolwiek konie ras czystych oraz araby i anglo-araby półkrwi mają tu pełne prawa obywatelstwa. Pozostałe okręgi przeznaczone są do hodowli koni typu ciężkiego z dopuszczeniem obok nich koni typu lekkiego. W rejonach mieszanych główny nacisk położony jest na wychowanie i zaaklimatyzowanie najodpowiedniejszego dla naszych warunków i potrzeb konia roi-
........"Tl

Rys. 5. Ogier poznański LORD, kasztan, ur. 1927 r. w Posadowię, nagrodzony
I nagrodą i medalem złotym na wystawie w Poznaniuniczo-transportowego, a więc przy dużej masie należycie kłusującego. Tak więc w okręgu obejmującym południową część woj. śląskiego w celu otrzymania konia szlachetnego dążyć się będzie do wytworzenia konia szlachetnego cięż: ego typu pochodnego od fryzów, które od dawna wywierały duży wpływ na pogłowie tamtejszych koni, kształtując miejscowego konia dolno-śląskiego, o pewnych rodzimych cechach.Dostatecznie suche, masywne, choć nieco ordynarne konie dolnośląskie nadają się w tym kraju gęstej sieci dobrych dróg i wysokiej kultury rolnej, zarówno do prac polowych jak i ciągnienia ciężarów.Na Śląsku pozostało sporo Oldenburgów i ich pochodnych, które odpowiadają miejscowym potrzebom i upodobaniom ze względu na 13



łagodny temperament, zdatność pociągową, dobre chody i duży kaliber, Są one w woj. śląskim (pow. kozielski, opolski, strzelecki) i wrocławskim (pow. jeleniogórski, kamiennogórski, wałbrzyski) zalecane do hodowli.

Rys. 6. Klacz poznańska LAFETA, kasztan, ur. 1939 r. w st. Gogolewo. 
Model konia wszechstronnie użytkowego, szlachetnego, cięższego typuZarówno fryzy jak i Oldenburgi oraz ich pochodne zaliczane są do rzędu koni ciepłokrwistych o największej masie i najgrubszym kalibrze. Jest to typ jak gdyby przejściowy między koniem lekkim a koniem zimnokrwistym ciężkim.Dla kierunku konia zimnokrwistego za odpowiednie do hodowli w tym okręgu uznaje się konie ras ciężkich pociągowych — przede wszystkim brabansońskiej i jej pochodnych ras niemieckich oraz nordyckiej.Poważnie zapowiadającym się okręgiem hodowli koni pospiesz- no-roboczych jest rejon północno-wschodni, obejmujący woj. olsztyńskie, woj. gdańskie z wyjątkiem pow. kartuskiego, koście- rzyńskiego, lęborskiego, morskiego oraz woj. białostockie z wyjątkiem pow. łomżyńskiego i wysoko-mazowieckiego. Okręg ten poddany jest wpływom licznie ostatnio importowych do Polski skandy-



Rys. 7. Ogier dolno-śląski, KARPACZ, ciemnogniady, urodzony 1944 r. na Śląskunawskich koni — gudbransdal. Znawca koni w krajach skandynawskich dr W. Bielański mianem konia gudbransdalskiego obejmuje zarówno norweskie Dólle, jak i konie północno-szwedzkie (Nord- svensk).

Rys. 8. Ogier oldenburski GAUGBERT, gniady, ur. 1939 r. w Oldenburgu 1S



Po ostatniej wojnie światowej importowano do Polski materiał zarodowy męski i żeński obu pododmian konia gudbransdalskiego tzw. Dóllow i koni północno-szwedzkich.Dzięki doskonałemu ruchowi, względnej suchości i nie wybujałej jak na konia ciężkiego masie, gudbransdale Dólle i Nordsvensk, odpowiadają potrzebom naszego rolnictwa północy, stanowiąc te rasy koni ciężkich, którym można rokować szanse pomyślnego rozwoju w Polsce.

Ąys. 9. Ogier gudbransdal BORCEN, syn najznakomitszego reproduktora Nor
wegii — Gjestara, nagrodzony I nagrodą, ojciec 8 ogierów zakupionych do PolskiPewne niebezpieczeństwo hodowlane grozi wszakże przyszłemu tamtejszemu koniowi pospieszno-roboczemu ze strony możliwego krzyżowania Skandynawów z końmi pochodzącymi od ardenów, belgów lub bulonów, którymi w pewnej mierze nasycone są okolice Białegostoku, Sokółki i Sokołowa Podlaskiego, a które nie były też obce woj. olsztyńskiemu (reńskie belgi).Tutaj więc jest wskazana czujność czynników hodowlanych, by przeciwdziałać łączeniu konia skandynawskiego z końmi o wyraźnych cechach ras ciężkich, zachodnich.Produkt takiego krzyżowania jest z hodowlanego punktu widzenia bardziej niebezpieczny od każdego innego mieszańca, gdyż sądząc z pokroju może być zaliczony, przez dobrego nawet znawcę, do niewłaściwej grupy koni. Błędu tego nie popełnimy mając przed 16



oczami krzyżówkę konia ciężkiego ze szlachetnym, gdyż koń taki swoim pokrojem zawsze zdradzi mieszane pochodzenie.Najlepiej więc byłoby, gdyby konie o wyraźnych cechach ras ciężkich, zachodnich były z okręgu wschodnio-północnego stopniowo eliminowane.W rejonie, o którym mowa, na północy woj. olsztyńskiego, bazowane są stadniny państwowe, w których grupowane są konie wschodnio-pruskie, obecnie zwane mazurskimi.

Rys. 10. Klacz gudbransdal ALFA, jedna z czołowych klaczy tej rasy, występu
jąca niemal we wszystkich rodowodach lepszych koni w Norwegii.

Model konia pospieszno-roboczegoTe stadniny elitarne mają za zadanie hodowlę ogierów, które będą służyły jako czołowe w Stadninach Państwowych, produkujących materiał zarodowy dla okręgu hodowlanego koni poznańsko- pomorskich, celem utrwalenia w nich cech nabytych już poprzednio, dzięki bardzo znacznemu oddziaływaniu na ich kształtowanie się koni wschodnio-pruskich.Drugi gatunek ogierów wyprodukowanych w tych stadninach pozostanie w terenie okręgu północno-wschodniego, w charakterze ogierów PSO dla klaczy lekkich, hodowanych tam, obok gudbrans- dali, właśnie w kierunku konia wschodnio-pruskiego.
— Chów Koni 17



Wybór terenów dla tych elitarnych stadnin na Mazurach jest bardzo trafny, w tamtejszych bowiem warunkach glebowych i klimatycznych powstała rasa koni wschodnio-pruskich, wyhodowanych w stadninie państwowej w Trakenach.Mały okręg mieszany w województwach centralnych składający się z powiatów: brzezińskiego, łowickiego, łódzkiego i skierniewickiego w woj. łódzkim; powiatów: błońskiego, garwolińskiego, mińsko-mazowieckiego, sochaczewskiego, siedleckiego, sokołowskiego i warszawskiego w woj. warszawskim oraz powiatu kozie-

Rys. 11. Ogier wschodnio-pruski DIR1GENT, gniady, urodzony 1937 r. w Prusach 
Wschodnich. Model konia wszechstronnie użytkowego, szlachetnego, cięższego typunickiego w woj. kieleckim — przeznaczony jest do hodowli koni ciężkich przy udziale reproduktorów ardeńskich i belgijskich oraz ich pochodnych.Takie same nastawienie hodowlane ma okręg w woj. pomorskim z powiatami: chełmskim, grudziądzkim, inowrocławskim, toruńskim i wąbrzeskim oraz rejon mieszany — stanowiący część woj. szczecińskiego, wyjątkowo ogołocony z koni podczas wojny i przedstawiający obecnie mozaikę ras i typów.W wyżej wymienionych okręgach mieszanych dla kierunku konia szlachetnego przewidziane są konie identyczne jak w okręgu poznańsko-pomorskim, z tym, że w okręgu warszawsko-łódzkim nierzadko jeszcze występują gorącokrwiste konie pospolite, kra18



jowe oraz araby i anglo-araby półkrwi, których chów należy tam kultywować.We wszystkich okręgach mają prawo obywatelstwa konie ras czystych: arabskiej i pełnej krwi angielskiej, konieczne jako rege- neraty dla ras szlachetnych półkrwi. Ze względów klimatycznych i glebowych wszakże stadniny koni tych ras winny być prowadzone — dla czystej krwi arabów w okręgu południowo-wschodnim, cila pełnej krwi angielskiej w woj. centralnych i południowo- zachodnich.

RPS- 12 Ogier czystej krwi arabskiej ABU-MLECH, siwy, ur. 1902 r. w Jezupolu. 
Znakomity reproduktor w Janowie PodlaskimZachodzi pytanie, które z typów koni przewidzianych w planach hodowlanych w opisanych powyżej okręgach są najodpowiedniejsze dla potrzeb naszego kraju?Aby dać trafną odpowiedź na to pytanie, musimy wyjść z założenia, że wszechstronność użytkową konia ma pewne granice.W grupie koni lekkich dużego kalibru koń poznański, doskonały do wszelkiego rodzaju prac rolniczych jak i do dźwigania ciężarów, w kulturalnych warunkach zachodniej względnie centralnej Polski, nie będzie np. przydatny do tych samych prac rolnych w bardzo górzystym terenie lub w okolicach o biednych glebach, gdzie duże wymagania, związane z jego utrzymaniem nie będą dostosowane do środków finansowych gospodarstwa. Idealny do prac rolnych19



Rys. 13. Klacz czystej krwi arabskiej IKWA, siwa, ur. 1927 r. w PSK 
w Janowie Podlaskimw każdej okolicy i w każdych warunkach koń o typie anglo-araba nie będzie znów odpowiedni do dźwigania ciężkich platform i bardzo wielkich wozów używanych w okolicach, gdzie jest gęsta sieć dróg bitych, albo też ciągnięcia wagoników kolejek buraczanych tam gdzie gospodarstwo w ten sposób załatwia transporty.

Rys. 14. Klacz pełnej krwi angielskiej ARAGWA, gniada, ur. 1916 r. w Rosji20



Musi być przeto zastosowana zasada hodowania i użytkowania właściwego typu konia we właściwym dlań miejscu.Wobec zanikającego znaczenia konia w bezpośredniej obsłudze armii, służyć ma on celom transportowym, a przede wszystkim rolnictwu. O ile w obsłudze transportów rola konia szybko się będzie kurczyć, o tyle w rolnictwie długie jeszcze dziesiątki lat nie spad- nie ona do rodzaju drugorzędnej.

Rys. 15. Ogier pełnej krwi angielskiej ROYAL MINSTREL. siwy, ur. 1925 r.
w AngliiPatrząc dalej w przyszłość należy naginać metodę hodowlaną do używania końskiej siły roboczej przede wszystkim dla celów rolniczych.Ze względu na ekonomię w użytkowaniu, na oszczędność w wychowie oraz na największe szanse utrwalenia rasy — półkrew ■anglo-arabska stanowi dla nas najwłaściwszy hodowlany materiał wyjściowy do wytworzenia konia rodzimego lekkiego typu, ze wszech miar odpowiadającego potrzebom rolnictwa.Biorąc znów pod uwagę konieczność posiadania własnego konia lekkiego o potężnym kośćcu i dużej masie, dla najintensywniejszych gospodarstw rolnych, gdzie koszty wyżywienia nie odgrywają tak21



poważnej roli jak w gospodarstwach mniej zasobnych — koń po- znańsko-pomorski reprezentuje typ takiego właśnie konia.Wreszcie dla tych samych celów rolniczych, co koń poznańsko- pomorski oraz dla transportów miejskich, które jeszcze nie prędko będą obsługiwane wyłącznie samochodami, cięższy koń dolno-śląski lub koń pospieszno-roboczy, jakiego spodziewamy się wytworzyć

Rys. 16. Racjonalny wychów młodzieżyprzy pomocy gudbransdali (norweskich Doili i koni północno- szwedzkich) na Mazurach, będą reprezentować dalsze typy koni pożądanych w Polsce. Wymienione typy koni najbardziej zasługują na szczególną pieczę, gdyż zawsze znajdują racjonalne zastosowanie w naszej gospodarce narodowej, a przeistoczą się w nasze rodzime, utrwalone rasy, jeżeli hodowla ich będzie prowadzona należycie i troskliwie, w oparciu o właściwy dobór osobników rozpłodowych, księgi stadne i próby dzielności.I



III. HODOWLA KONIKoń tym się różni od innych zwierząt domowych, że służy człowiekowi prawie wyłącznie pracą. Jest to żywa siła używana bądź do robót polnych, bądź do przewożenia, bądź też pełniąca, w nowoczesnej zmotoryzowanej armii pomocniczą służbę w wojsku, głównie w jego zapleczu.Inne zwierzęta gospodarskie służą człowiekowi wytwarzanymi przez nie produktami: mlekiem, mięsem, wełną, szczeciną, rogiem itp. — praca tych zwierząt (woły, krowy) jest czynnikiem ubocznym, stosowanym raczej dodatkowo. Inaczej jest z koni mi.Jego wyłączną niemal wartością jaką służy człowiekowi — jest praca.Te względy powodują, że konia trzeba traktować zupełnie odrębnie w całokształcie zagadnień hodowlanych, odmienne są bowiem metody jego hodowli i chowu, w porównaniu z innymi zwierzętami, a nadto żadna hodowla nie nastręcza tylu trudności gospodarczych co hodowla koni.Na czym polegają te trudności?Wypływają one właśnie z wymienionej wyżej różnicy między właściwościami konia i innych zwierząt, właściwościami natury zarówno przyrodniczej jak i gospodarczej.Koń jest stworzeniem dojrzewającym dość późno. Bydło rogate, Świnia, owca i inne zwierzęta w krótkim czasie po urodzeniu przedstawiają towar poszukiwany i mogący być spieniężony korzystnie. Koń musi być bardzo udanym okazem, żeby stanowił wartość jako źrebię. W razie uszkodzenia cielesnego czy choroby prosię czy jagnię można poddać ubojowi z konieczności, źrebię w takim wypadku jest produktem bezwartościowym. Trzy lata trzeba łożyć na wychowanie konia, nie mając z niego korzyści. Dopiero korzyść ta 23



ujawnia się w całej pełni, gdy koń zaczyna pracować, gdyż przeciętna wartość konia równa się wartości jego rocznej pracy.Koń rozmnaża się wolniej niż inne zwierzęta i ze względu na to, że jest rodzajem skomplikowanego silnika żywego, dużo jest trudniej przekształcać go i doskonalić niż inne zwierzęta, u których moment motoryczny gra małą rolę. Stąd wynika trudność szybkiego dojścia w hodowli koni do pozytywnych rezultatów. Tak więc w chlewni można osiągać wyniki w parę lat, oborę zarodową łatwo postawić na wysokim poziomie w lat kilkanaście, a na stworzenie wysokowartościowej stadniny za mało jest życia ludzkiego. Do tego trzeba dodać, że hodowla koni, a więc zwierząt, które są uosobieniem ruchu, wymaga znacznie większej powierzchni pastwisk i w ogóle areału ziemi niż inne hodowle.Wszystko to razem wpływa na kosztowność hodowli koni. Kosztowność ta potęguje się jeszcze przy produkcji rozpłodników.Hodowla pełnowartościowych ogierów jest najkosztowniejszą hodowlą zwierząt. Celem osiągnięcia jej najwyższego poziomu trzeba od czasu do czasu importować czołowe reproduktory z zagranicy. Aby osiągnąć pozytywny wynik hodowlany, nie można czynić najmniejszej oszczędności, nie tylko na ilości paszy, ale i na jej jakości.Ażeby wyselekcjonować niewielką ilość reproduktorów najwyższej klasy trzeba utrzymywać całe stadniny matek stadnych, znakomicie żywionych i pielęgnowanych przez specjalnie wyszkoloną obsługę. Rolny obiekt stadninowy musi cechować rozmach, a podstawą powodzenia są rozległe pastwiska utrzymane w kulturze, również bardzo kosztowne, jeśli chodzi o ich zakładanie i utrzymanie. Do tego trzeba dodać wielkie nakłady, konieczne na przeprowadzenie prób dzielności ogierów czy to w formie wyścigów, czy to w formie utrzymywania zakładów tych prób oraz wydatki na prowadzenie stad ogierów, aby ogiery te były celowo wykorzystane. Wyżej wymienione właściwości przyrodnicze i ekonomiczne hodowli koni decydują o konieczności państwowego chowu koni, który musi być nastawiony na nieopłacalność — hodowla bowiem elitarnych koni zarodowych jest bezpośrednio deficytowa, opłacając się dopiero pośrednio przez ulepszenie pogłowia koni, dzięki czemu można zmniejszyć ich ilość, zaoszczędzając w ten sposób miliony kwintali paszy treściwej i objętościowej, która może być przerobiona przez inne zwierzęta i częściowo wyeksportowan w formie gotowych produktów.
24



HODOWLA PAŃSTWOWAPolska jest krajem, który, mimo postępującej motoryzacji, należycie ocenia rolę i znaczenie konia w życiu gospodarczym kraju i dlatego u nas hodowla państwowa postawiona jest na odpowiednim poziomie.Państwowe zakłady chowu koni podlegają Naczelnej Dyrekcji Hodowli i Chowu Koni w Centralnym Zarządzie Państwowych Gospodarstw Rolnych i dzielą się na: stadniny koni, stada ogierów, źrebięciarnie i zakłady treningowe.Państwowe stadniny koni mają za zadanie hodowlę superelity i elity zarodowej z tym, że głównym ich celem jest produkcja ogierów czołowych — kontynuatorów ras i typów. Nadto stadniny państwowe są powołane do wypracowywania wzorców (standartów) konia najodpowiedniejszego dla poszczególnych okręgów hodowlanych. Do zadań ich należą też wszelkiego rodzaju doświadczenia i eksperymenty.Państwowe stadniny koni w żadnym wypadku nie mogą się zajmować hodowlą konia roboczego.Ilość klaczy-matek, jaką powinny rozporządzać elitarne państwowe stadniny koni, wynika z następującego rachunku. Stan pogłowia koni wynosił u nas przed wojną 3.916.000 sztuk, należy więc przypuszczać, że wobec postępującej motoryzacji i mimo zwiększenia się terenów o intensywnej gospodarce rolnej, liczba 3.000.000 koni będzie wystarczająca. Dla utrzymania ilości pogłowia na tym poziomie, trzeba mieć w kraju 14.000 ogierów-reproduktorów, aby zaś zachować tę liczbę ogierów, należy corocznie uzupełniać ich ubytek. Ponieważ ubytek ten wynosi około 8°/o należy wyprodukować rocznie około 1.200 młodych ogierów. Będziemy chyba bliscy prawdy, twierdząc, że z tych 1.200 ogierów — 400 wyprodukują gospodarstwa chłopskie, na razie prywatne a w przyszłości spółdzielcze, resztę zaś tj. około 800 sztuk muszą wyhodować państwowe stadniny koni. Wobec tego, że etat ogierów państwowych przewidziany jest z końcem planu 6-letniego na 2.500, a w stadninach państwowych będzie czynnych około 100 ogierów czołowych, przeto, biorąc pod uwagę niewielki import, na uzupełnienie samego etapu ogierów państwowych będzie potrzeba około 200 ogierów rocznie. Reszta — 600 sztuk pójdzie na ogiery licencjonowane.Ponieważ przeciętnie od 10 klaczy elitarnych osiąga się jednego ogiera, przeto na wychowanie 800 ogierów potrzeba 8.000 matek stadnych. Według bardzo szczegółowych obliczeń, dla jednej klaczy zarodowej z przychówkiem potrzeba u nas 10,3 ha użytków rolnych 25



(normy ZSRR przewidują około 17 ha), a więc do utrzymania 8.000 klaczy, które wyprodukują 800 ogierów rocznie, potrzeba 82.400 ha, czyli około 100 średnich obiektów rolnych.Na dzień 1 lipca 1948 r. posiadaliśmy przeznaczonych na ten cel 41.540 ha i 51 obiektów (P.S.K.), w których było zgrupowanych 2.016 klaczy zarodowych. Z tych stadnin — 4 przeznaczone były dla pełnej krwi angielskiej (G o 1 e j e w k o, Kozienice, I wn o, Widzów) — 2 dla arabów czystej krwi (Michałów, NowyDwór (W i e p r z) — 9 dla superelity półkrwi: Gogolewo — koń poznański, Chyszów —- Klikowa — gidrany, Liszki — wschodnio-pruski Okocim — furiosy, M c h o w o —• anglo-araby francuskie, Nieświastów — anglo-araby półkrwi, Posado- wo — Lwówek — koń poznański (i chwilowo araby półkrwi, które będą przeniesione do Janowa Podlaskiego), Racot — z filiami: Białe z, Czacz, Darń owo, Gryzy na, Kobył ni ki Kościańskie, Nielęgowo, Przysieka — koń poznański, Rzeczna — koń wschodnio-pruski, Walewicez filiami G ł a ż- nów, Goślub, Ktery, Sobota, jako kompleks stadnin nad- bzurzańskich — anglo-araby półkrwi z krwią Schagya — 3 dla koni ciężkich, pospieszno-roboczych. Leszno — ardeny szwedzkie, Obory — konie amerykańskie, Wale wic e — ardeno-szwedy, Przewidziane są nadto stadniny dla koni czystej krwi arabskiej w woj. kieleckim, dla koni śląskich w woj. śląskm, dla koni gud- bransdalskich w woj. olsztyńskim i inne. Oprócz stadnin elitarnych, o jakich mowa wyżej, istnieją jeszcze inne pomniejsze stadniny, a nadto będą wytypowane państwowe gospodarstwa rolne, w których zostanie zgrupowany cały wartościowy materiał klaczy.W obiektach tych powstaną stadniny II stopnia, gdzie zaplanowane zostanie dojście po pewnym okresie do elity, drogą racjonalnych metod hodowlanych i selekcji.Państwowe stada ogierów mają za zadanie utrzymywanie w należytym stanie i kondycji ogierów stadnych i rozprowadzanie ich w teren w okresie rozpłodowym. Ogiery elitarne są zwierzętami tak trudnymi do zdobycia i tak kosztownymi, że grupowanie ich w specjalnych zakładach, pod fachowym kierownictwem, jest konieczne dla uniknięcia strat z powodu nieumiejętnego obchodzenia się z nimi przez pojedynczych użytkowników.Nadto w poszczególnych stadach ogiery rasami i typami są dostosowane do okręgów hodowlanych, jakie obsługują. W ten sposób państwowe stada ogierów stają się bardzo ważnym narzędziem w rękach państwa w przeprowadzeniu polityki hodowli koni.26



Obecnie zorganizowane są następujące PSO:Białka pow. KrasnystawBogusławice ,, Piotrków Tryb.Drogomyśl ,, BielskoGniezno ,, GnieznoJanów Podlaski ,, Biała PodlaskaKętrzyn KętrzynKoźle ,, KoźleKsiążno ,, WałbrzychKwi dzyń ,, KwidzyńŁąck ,, GostyninŁobez ,, ŁobezSieraków ,, MiędzychódStarogard ,, StarogardZałączona mapka obrazuje Państwowych Stad Ogierów. zasięg działania poszczególnych
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PAŃSTWOWE ŻREBIĘCIARNIEW poszczególnych, pomniejszych państwowych stadninach koni nie ma dostatecznych pomieszczeń czy innych warunków do wychowu źrebiąt. Źrebięta z tych stadnin są po odłączeniu grupowane w źrebięciarniach państwowych, gdzie w doskonałych warunkach przyrodzonych, wychowuje się materiał elitarny. Na razie są czynne dwie takie źrebięciarnie w Janowie Podlaskim n/Bugiem i w Próchnie na Śląsku Cieszyńskim.
ZAKŁADY TRENINGOWEOgiery i klacze pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej są jarowane (trenowane) i poddawane próbom dzielności na wyścigach. Klacze półkrwi są wypróbowane w pracy, w gospodarstwach rolnych, natomiast ogiery są dotąd wcielane do PSO bez jakiejkolwiek próby dzielności, przede wszystkim na wytrzymałość.Zamierzone jest wprowadzenie takich prób dla młodych ogierów półkrwi w specjalnych zakładach treningowych. Taki zakład mieliśmy w latach 1936 — 1939 w Kozienicach. Wyniki jego działalności były doskonałe. Młode ogierki z PSO w wieku 2 i pół lat przychodziły tam w początku października i jesienią a także zimą były ujeżdżane pod siodłem i w zaprzęgu. Z wiosną zaczynano je galopować, stopniowo powiększając dystans i tempo. Od lata ogiery były naskakiwane na przeszkody i brały udział w dłuższych przebiegach, a w październiku poddawano je publicznej próbie generalnej w ciężkim biegu na przełaj.Ogiery, które zdały egzamin dzielności wcielano do PSO — pozostałe kastrowano.Utworzenie zakładu jarowania i prób dzielności nie tylko pod siodłem, ale i w zaprzęgu dla ogierów półkrwi oraz pospieszno- roboczych jest jednym z najpilniejszych zadań.Poza wymienionymi czterema rodzajami Państwowych Zakładów Chowu Koni, będą prowadzone przez Państwowe Gospodarstwa P.olne rejonowe wychowalnie źrebiąt, gdzie będą hodowane konie robocze, od klaczy pracujących w poszczególnych majątkach rolnych, nie posiadających odpowiednich warunków do chowu koni ani też aparatu hodowlanego. Klacze w tych majątkach będą kryte przez ogiery państwowe lub uznane.Źrebięta posiadające kwalifikacje hodowlane z majątków PGR będą przekazywane na wychów do Państwowych Źrebięciarni.
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HODOWLA SPÓŁDZIELCZAHodowla koni nie da się pomyśleć na większą skalę bez dużych gospodarstw rolnych, rozporządzających odpowiednią ilością gruntów ornych i pastwisk należycie urządzonych i prowadzonych. Gospodarstwo drobnochłopskie nie nadaje się do prowadzenia racjonalnej hodowli koni z powodu niedostatecznej ilości ziemi i idącej, z tym w parze niemożności urządzenia pastwisk kulturalnych.Przy tworzeniu wzorowych gospodarstw spółdzielczych, pierwszą formą organizacyjną w hodowli koni, powinna być źrebię- ciarnia.W źrebięciarniach takich, pozostających koniecznie pod fachowym kierownictwem, wychów źrebiąt powinien być wzorowy nie różniąc się niczym od wychowu młodzieży w Państwowych Stadninach Koni, czy też w Państwowych Źrebięciarniach. Pierwszeństwo w przyjmowaniu do źrebięciarni powinny mieć te źrebięta, które już jako oseski posiadają największe kwalifikacje z hodowlanego punktu widzenia. W ten sposób wzbudzi się współzawodnictwo wyhodowania najlepszej matki, najwłaściwszego jej utrzymania oraz pokrycia najodpowiedniejszym ogierem.Gdy więc Państwowym Stadninom Koni przypadnie w udziale wychów młodzieży obojga płci najwyższej jakości, służącej do stałej regeneracji i ulepszania zasadniczych typów naszych koni, czego ostatecznym celem będzie utrwalenie ich jako ras rodzimych — to stadniny spółdzielni produkcyjnych hodować będą regionalne typy koni, dążąc do nadania im swoistego charakteru przez zupełne wyrównanie.Stadniny spółdzielni produkcyjnych muszą mieć otwartą drogę do współzawodnictwa ze Stadninami Państwowymi mając możność zrealizowania tych samych osiągnięć.Na razie wszakże Państwowe Stadniny Koni, pod względem myśli twórczej i techniki hodowlanej, będą dla stadnin spółdzielczych wzorem i pomocą, a oddziaływać będą wspólnie na kształtowanie całego pozostałego pogłowia koni w kraju.Dla utrzymania ilościowego pogłowia koni na poziomie 3 milionów sztuk, gospodarstwa spółdzielcze i poszczególni rolnicy muszą chować około 600.000 klaczy. Klacze te winny być zarejestrowane, wpisane do ksiąg stadnych i pokrywane ogierami państwowymi albo uznanymi. Celem popierania hodowli należy: stosować pokazy, wystawy, premiowanie i inne sposoby zachęty a ogiery uznane grupować w rękach świadomie działających tj. w PGR i spółdzielniach produkcyjnych. Pod tym względem29



mamy piękne pole działania dla grup hodowców koni Związku Sa- mocy Chłopskiej.Pomyślny rozwój hodowli koni uzależniony jest od szeregu okoliczności nie zawsze temu rozwojowi sprzyjających. Obecnie do pomyślnych, wielkiej wagi okoliczności należy trafny kierunek polityki hodowlanej pod względem rejonizacji ras i typów koni jak również koncentrowanie kompetencji władz czuwających nad hodowlą koni.Pozwoli to na uzgodnienie i opracowanie szerokiego planu z podziałem zadań, jakie będą miały do wypełnienia: Państwo, Samopomoc Chłopska i Spółdzielczość.Plan ten powinien być realizowany pod hasłem: „hodować tylko niezbędną ilość koni, ale najwyższej jakości i typów ustandaryzo- wanycb w ramach rejonizacji".



IV. BUDOWA KONI, JEJ ZALETY I WADYKoń służy człowiekowi prawie wyłącznie pracą, której wydajność zależy całkowicie od jego zdfowia i prawidłowej budowy. Dlatego też znajomość pokroju, czyli wyglądu zewnętrznego konia, niezbędna jest dla każdego, kto ma z koniem do czynienia, aby mógł należycie ocenić dodatnie lub ujemne strony zwierzęcia i aby wiedział jakie wady wykluczają konia od hodowli a jakie czynią go bezużytecznym w pracy. •Mówiąc o pokroju konia spotykać się będziemy z omawianiem zalet i wad jego budowy.Zalety bywają dwojakiego rodzaju — bezwzględne i względne. Bezwględnymi nazywamy te, które odnoszą się do wszelkich rodzajów koni czy to ciężkich stępaków, czy lekkich koni szlachetnych, czy prymitywnych mierzynów. Takimi zaletami będą np.: pojemna klatka piersiowa, szerokie stawy, wyraziste mięśnie, mocne i suche ścięgna itp.Zalety względne odnoszą się do poszczególnych rodzajów koni i są wyrazem przystosowania ich do określonej służby. U stępaka zaletą jest np. stroma łopatka i spadzisty zad, podczas gdy u konia lekkiego, od którego wymaga się szybkiego prawidłowego ruchu, zaletą jest łopatka skośna i raczej nieznacznie pochyły krzyż.Również i wady bywają bezwzględne tj. odnoszące się do wszystkich rodzajów koni jak np.: wysokonożność, płytkość klatki piersiowej lub słabe lędźwie — i wady względne jak np.: krótka szyja i brak wyrazistego kłębu, co nie stanowi żadnej wady u stępaka 7/a jest poważnym błędem u wszystkich koni typu lekkiego. Oprócz tego wady bywają przyrodzone, tj. takie, które koń posiada od urodzenia jak np.: krzywa noga, ślepe oko, zajęczak — oraz wady nabyte, jak zbite biodro, wybite oko, nadwyrężenie ścięgna t.j. te, które powstały na skutek wypadku lub zbytniego natężenia.Wady nabyte nie dziedziczą się, wady przyrodzone przeważnie obciążają potomstwo. 31



Głowa, tułów i kończyny, tj. główne części składowe ciała końskiego, mają te zalety lub wady obok pewnych, charakterystycznych znamion, właściwych poszczególnym rasom lub typom koni. Części te tworzą jako całość, bądź ogólnie prawidłową, bądź wadliwą budowę konia. Koń prawidłowo zbudowany przeważnie jest dobrze zrównoważony, a harmonia kształtów jest największą ze wszystkich zalet jego pokroju. Zdarza się jednak, że poszczególne części składowe ciała końskiego są poprawne, każda z osobna, ale w stosunku do siebie nieproporcjonalne lub charakterem swym jakby przynależne do różnych typów koni, tworząc całość pozbawioną równowagi i sprężystości. Bywa również, że efektowne, choć nieprawidłowe ruchy i błyskotliwa uroda, przejawiająca się w pięknie noszonej szyi oraz wydatnej odsadzie ogona maskują przed okiem mniej wprawnym wadliwości poszczególnych części ciała konia, w gruncie rzeczy źle zrównoważonego i nieproporcjonalnego.Należy jednak pamiętać, że istnieją pewne granice żądań co <lo haimonijnej całości pokrojowej, jak i co do nieskazitelności poszczególnych części składowych ciała końskiego, fałszywe więc byłoby trzymanie się pod tym względem matematycznych formułek lub dyskwalifikowanie konia z powodu drobnych odchyleń w ruchach kończyn.Zapatrzenie się jedynie w nienaganność pokroju i prawidłowość ruchu konia, bez zwracania uwagi na jędrność tkanki i zdrowie, które tryskać powinno ze spojrzenia i malować się w każdym ruchu, a nawet postawie konia, bez zbadania wyczynów jego w jakich pró- oach czy codziennej pracy, byłoby największym błędem przy opiniowaniu o jego przydatności.Szczegółowe analizowanie wszelkich możliwości zalet i wad każdej z poszczególnych części składowych ciała końskiego wymaga obszernego omówienia, poprzedzonego dokładnym zapoznaniem się z anatomią zwierząt.W ramach niniejszej szczupłej pracy podamy jedynie podział i opis najważniejszych części ciała, z uwzględnieniem ich zalet i wad pokrojowych wpływających na użytkowość konia.
PODZIAŁ I OPIS CIAŁA KONIACiało konia dzieli się na trzy podstawowe części: głowę, tułów i kończyny. Głowa i tułów zawierają organy niezbędne do utrzymania życia konia, kończyny służą jako podpory i narzędzia przenoszenia go z miejsca na miejsce.32



Nie mogąc tu wchodzić w szczegóły anatomii konia, dla orientacji czytelnika załączamy rycinę szkieletu konia z nazwami poszczególnych kości, co będzie nam często pomocne w zrozumieniu różnych określeń pokrojowych (rys. 17).

ftys. 17 Szkielet konia: a-czaszka, b-kręgi szyjowe, c-kręgi grzbietowe, d-kręgi 
lędźwiowe, e-kręgi krzyżowe, f-kręgi ogonowe, g-żebra, h-kość mostkowa, i-guz 
kości biodrowej, j-kość biodrowa, k-kość kulszowa, l-łopatka, ł-kość barkowa, 
m-kości podbarcza, n-kości kolana przedniego (napięstka), o-hości nadpęcia, 
p-kość pęcinowa, r-kość koronowa, s-kość kopytowa, t-kość udowa, u-kości goleni, 

w-kości stawu skokowegoPrzedstawiony na rys. 18 podział ciała konia jest podziałem zasadniczym. Każda z trzech podstawowych części ciała konia dzieli się na części składowe.
Głowa dzieli się na następujące ważniejsze części: czoło, nos, nozdrza, szpara pyskowa (pysk), ganasz, rów podszczękowy (sanki), dół skroniowy, skroń, oko, ucho, potylica i ukryte w jamie pyskowej — zęby,Częściami składowymi tułowia są: szyja, kłąb, grzbiet, lędźwie, zad (krzyż), klatka piersiowa, brzuch, słabizny, odbyt, ogon, organy płciowe.
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Kończyny przednie: łopatka, staw barkowy, bark, staw i wyrostek łokciowy, podbarcze, napięstek.
Kończyny tylne: udo, kolano, goleń, staw skokowy.Części, które się znajdują na nogach przednich poniżej napię- stka i tylnych — poniżej skoku: nadpęcie, staw pęcinowy, pęcina, staw koronowy, korona, staw kopytowy, kopyto.

Rys. 18. Podział ciała konia
d — głowa: 1-czoło, 2-nos, 3-nozdrza, 4-szpara pyskowa, 5-ganasze, 6-rów 

podszczękowy i sanki, 7-dół skroniowy, 8-skroń, 9-oko, 10-ucho 
Il-potylica

B — tułów: 12-szyja, 13-kłąb, I4-grzbiet, 15-lędżwie (nerki), 16-krzyż, 17-ogon, 
18-odbyt, 19-srom (u kłączy), 20-kulsze, 21-guz biodrowy, 22-sła- 
bizna (bok), 23-puzdro (u samca), za puzdrem u ogiera leżą jądra, 
u klaczy w tym miejscu znajduje się wymię, 24-brzuch, 25-klatka 
piersiowa (żebra), 26-mostek

C - kończyny przednie: 27-łopatka, 28-staw barkowy, 29-bark, 30-łokcie,
31-podbarcze, 32-napięsteh, 33-nadpęcie, 34-staw pęcinowy, 35-pę- 
cina, 36-korona, 37-kopyto

D — Aończyzzy tylne: 38-udo, 39-goleń (podudzie), 40-przegub (staw skokowy)Aby poznać budowę konia rozpatrzymy najważniejsze części ciała w porządku, w jakim zestawiliśmy je powyżej.
Głowa. Suche, wyraziste, o szerokim czole i krótkiej części twarzowej, głowy — charakterystyczne są dla koni ras szlachetnych i kuców w przeciwieństwie do mięsistych, o wąskim czole i długiej części twarzowej, głów — koni ras ciężkich.34



Głowy o wklęsłym profilu ozdobione dużymi, wyrazistymi oczami, ruchomymi, cienkimi uszami i szeroko rozstawionymi ganasza- mi typowe są dla koni rasy arabskiej lub ich pochodnych. Głowy u prostym czole i nosie najczęściej posiadają konie pełnej krwi i rasy półkrwi od nich pochodzące. Profil wypukły, zwany garbono- sym, cechuje konie ras prymitywnych mongolskiego pochodzenia. Garbonose głowy często też mają konie ras ciężkich, z tą jednak różnicą, że głowa konia pochodzenia mongolskiego jest doskonale sucha, podczas gdy głowa konia ciężkiego przeważnie mięsista. Kształt głowy nigdy nie stanowi o wadliwości budowy, o ile nie jest ona zbyt wielka lub zbyt mała w stosunku do całości konia, ale zaletą głowy jest jej kształt typowy dla rasy, którą dany koń reprezentuje. Duża głowa idzie najczęściej w parze z wybitną kościstością konia i pożądana jest u koni ciężkich, przeznaczonych do dźwigania, działając bowiem na szyję jakby ciężar na dźwignię — pomaga koniowi w jego wysiłku.
Nozdrza (rys. 18) odgrywają u konia dużą rolę przy oddychaniu, gdyż są to otwory, którymi powietrze może się dostać i wydostać z. jam nosowych, koń bowiem nie może w żaden sposób oddychać pyskiem.Nozdrza powinny być szerokie i dobrze rozwinięte. Jamy nosowe i nozdrza wysłane są błoną śluzową bladoróżową, wilgotną i śliską, której powierzchnia winna być gładka i czysta.Pysk (szpara pyskowa, jama pyskowa rys. 18) odgrywa dużą rolę. Po pierwsze jest to otwór, przez który pasza dostaje się do narządów trawienia, po drugie — jest miejscem zakładania wędzidła, przyrządu, z którego pomocą łącznie z wodzami czy lejcami kierujemy koniem.Użycie wędzidła polega na tym, że wytwarza w pysku pewien ucisk, na który koń reaguje wykonaniem określonych ruchów. O ile ręka ludzka kierująca wodzami lub lejcami jest delikatna, miękka — koń nie odczuwa bólu, a tylko pewne poruszenia, dotknięcia wędzideł, które są pośrednikiem w wykonywaniu tego, czego człowiek żąda od konia.W zależności od tego, jak koń odnosi się do działania wędzidła, rozróżniamy:1. pysk miękki czuły, kiedy koń reaguje na najlżejsze poruszenia ręką;2. pysk normalny, kiedy koń przyjmuje ruch wędzideł bez bólu, nie sprzeciwia się, ale też niezbyt łatwo ustępuje działaniu ręki;



3. pysk twardy, kiedy koń odpowiada (reaguje) tylko na mocne, energiczne pociągnięcie.Najlepszy jest pysk normalny, gdyż ten nie wymaga specjalnie delikatnej ręki, co konieczne jest przy pysku miękkim.Ważną częścią głowy są ganasze (rys. 18) tj. płaskie a szerokie części żuchwy.Ganasze winny być szeroko rozstawione w tylnych krawędziach gdyż wchodzi między nie krtań, która powinna mieć dostateczna ilość miejsca, ażeby być dobrze rozwiniętą.Zagłębienie w spodniej części żuchwy, w którym mieści sie J.ęzyk/o9ruczoły Podszczękowe nazywamy rowem podszczekowym (rys. 18) lub w potocznej mowie, sankami.
Dołki skroniowe (rys. 18) znajdują się pod oczodołami i według ich wyglądu można, do pewnego stopnia orientować się co do wieku kom. U koma młodego i zdrowego dołki skroniowe są wypełnione. Natomiast u koni starych dołki te są głębokie, jak gdyby me dosc wypełnione, prócz tego na nich i w okolicy oczu występuje siwizna. 1 1 J
Skronie (rys. 18) w pokroju konia nie odgrywają większej roli.Oczy (rys. 19) tkwią w oczodołach, czyli obramowaniach kostnych, wysłanych tkanką tłuszczową. Oko składa się z gałki ocznej i nerwu wzrokowego, wchodzącego do gałki przez otwor kostny w oczodole.Gałka oczna złożona jest z oka wewnętrznego i błon stanowiących pancerz tego oka.Błony te są następujące: rogówka, białkówka, naczyniówka i siatkówka.Rogówka — leży w przedniej części gałki ocznej i jest przezroczysta.Białkówka ma barwę białą, jest nieprzezroczysta, a okrywa pozostałą część gałki ocznej.Obie te błony tworzą zewnętrzną powłokę gałki ocznej. Na biał- kowce spoczywa naczyniówka. Jest to błona, jak sama nazwa wskazuje, zaopatrzona obficie w naczynia krwionośne.Naczyniówkę wyścieła od wewnątrz siatkówka, która ezy bezpośrednio na ciałku szklistym oka. Jest to miękka, przezroczysta błona nerwowa, powstała z rozgałęzień nerwu wzrokowego. W siatkówce odbija się obraz znajdujący się przed okiem, słowem, dzięki siatkówce, oko widzi.Do wewnętrznych części oka należą: tęczówka, soczewka i ciałko szkliste.36



Tęczówka — jest to błona płaska, kształtu monety, z otworem okrągłym lub pośrodku mniej albo więcej szeroko eliptycznym, zwanym źrenicą. Tęczówka leży między rogówką i soczewką, bywa różnie zabarwiona, skąd pochodzą rozmaite kolory oczu.Okręgiem swym zewnętrznym tęczówka przyczepiona jest mocno do błon w tym właśnie miejscu, gdzie rogówka łączy się z biał- kowką.Za źrenicą leży soczewka, ciałko miękkie, szkliste przezroczyste, kształtu owalnego, bardziej wypukłe od strony wewnętrznej. Zbiera ona promienie wchodzące do oka przez źrenicę i przekazuje siatkówce. Soczewka jest umieszczona zupełnie wolno w pochewce zwanej torebką soczewki, przyczepionej do ściany gałki ocznej. Na obwodzie soczewki przyczepione są drobne wiązadełka połączone z pierścieniem mięśniowym, powodującym spłaszczenie lub uwypuklenie soczewki.Między soczewką a siatkówką znajduje się ciałko szkliste, które wypełnia sobą większą część gałki ocznej. Ciałko to jest składu masy galaretowej, przezroczystej, podobnej do nieściętego białka jaja kurzego. Gdy błony ochronne oka zostaną przebite, ciałko szkliste wylewa się przez otwór pływa".Oczy konia nie są organem tak doskonałym jak np. oczy człowieka, koń orientuje się w położeniu więcej dobrym węchem i jeszcze lepszym słuchem niż oczami, tym niemniej strata wzroku czyni konia w dużej mierze zupełnie niezdatnym do wielu prac.Mimo stosunkowo niewielkiej aktywności w posługiwaniu się wzrokiem niektóre konie bywają dalekowidzami, a niektóre krótkowidzami. Krótkowzroczność jest powodem większej płochliwości konia i często cechuje całą rasę

mówimy wówczas, że „oko wy-
1

Rys. 19. Przekrój oka: I-białkówka, 2-ro- 
gówka, 3-rozgałęzienie naczyniówki, 4-na- 
czyniówka, 5-tęczówka, 6-irenica, 7-nerw 
wzrokowy, 8-siatkówha, 9-soczewka, 10- 

cialko szkliste(np. karabachy).Oczy normalne powinny być zupełnie równe. Rogówka winna być przezroczysta bez żadnej plamki, tęczówka zaś ruchliwa a wnę37



trze oka jasne. Gałka oczna w dotyku (przez powiekę) palcami nie powinna okazywać zmiękczenia.Kolor oczu bywa przeważnie ciemny a u wielu koni arabskich, bardzo szlachetnych, prawie czarny. Niektóre konie mają oczy zupełnie brązowe — zwane ptasimi lub kremowobiałe — zwane rybimi.
Uszy (rys. 18). Ucho składa się ze złożonego narządu słuchowego, jakim jest ucho wewnętrzne i tzw. małżowiny usznej, czyli tej części ucha, która jest widoczna.Na ucho działa szereg mięśni powodujących jego ruchy __ucho może się pochylać naprzód, wstecz, na boki.Ucho konia winno być normalnej długości, chociaż nam podoba się raczej ucho krótkie, które nadaje koniowi wygląd energii i śmiałości.Grubość ucha jest poniekąd miernikiem rasowości konia. Koń rasowy, posiada ucho elastyczne, pokryte cienką skórą, opatrzoną delikatnymi i cienkimi włosami, o wyraźnie rysujących się naczyniach krwionośnych.Położenie i kierunek ucha może też być różny. Za piękne uznane są uszy ustawione pionowo i nieco podane naprzód.Uszy tego rodzaju poruszają się w miarę potrzeby nastawiając się odpowiednio do chwytania dźwięków.Koń, którego uszy są nieruchome, jest z pewnością głuchy lub bardzo leniwy i pozbawiony wszelkiej energii.Obok normalnych rozróżniamy uszy: zwisie (konie kłapouche) o długich, obwisłych małżowinach, krowie, ustawione poziomo i ku bokom oraz świńskie, a więc również obwisłe, lecz podane ku przodowi, a przy tym grube, mięsiste i szerokie.

Potylica (rys. 18) położona jest poza uszami, w miejscu, gdzie głowa łączy się z szyją (patrz ustawienie głowy).
Zęby są najtrwalszymi w ciele tworami; mieszczą się w zębo- dołach, czyli jamkach szczękowych.Zęby dzielimy na sieczne, kły i trzonowe.Dorosłe ogiery i wałachy mają 40 zębów, a mianowicie: 12 siecznych, 4 kły i 24 trzonowe.Klacze mają zwykle 36 zębów; niekiedy wszakże i u klaczy wyrastają maleńkie okrągławe ząbki, które są szczątkowymi kłami.Zęby źrebięcia nazywają się mlecznymi i wyrzynają się w pierwszym roku życia, wypadają zaś wówczas, gdy zaczynają wyrastać zęby stałe. Zarówno ząb mleczny jak i stąły ma koronę, tj. część zęba wyrastającą ponad dziąsło, szyję otoczoną dziąsłem i korzeń osadzony w zębodole.38



Każdy ząb sieczny, wyrosły świeżo z dziąsła ma na powierzchni, ocierającej się z zębem przeciwległym, brzeg przedni (od strony warg) _ wyższy aniżeli brzeg dolny (zwrócony do jamy pyskowej). W środku powierzchni trącej znajduje się lejkowaty dołek, otoczony białą obwódką, noszący nazwę rejestru. Rejestr ma kształt owalny i ułożony jest poprzecznie do podłużnej osi głowy.Zęby odgrywają bardzo ważną rolę przy przygotowywaniu pokarmu do trawienia, one to mianowicie rozgryzają i miażdżą pokarm, co nazywamy gryzieniem i żuciem. Prócz tego po zębach poznaje się wiek konia.

Rys. 20. Zęby: z prawej — ząb mleczny, z lewej ząb stałyZasadniczo wiek konia określamy po zębach siecznych, zwracając przede wszystkim uwagę czy koń ma zęby mleczne, czy stałe.Zęby mleczne różnią się znacznie od zębów stałych; są wąskie, barwy srebrnobiałej. Na ich powierzchni przedniej znajduje się kilka delikatnych rowków wzdłuż przebiegających, a korona jest wyraźnie oddzielona od szyjki. Zęby stałe są znacznie większe, szerokie, koloru żółtawego i dopiero u konia w starszym wieku nabierają barwy białawej. Na powierzchni przedniej zębów stałych biegnie pośrodku płaszczyzny podłużny, słabo zarysowany rowek. Wyraźnej szyjki, tj. ścisłego odgraniczenia korony od korzenia nie ma.Koń ma w każdej sztuce po 6 zębów siecznych, zarówno mlecznych, jak też i stałych.
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jRys. 21. Podział zębów siecznych: a-cęgi, b-śre- 
dniaki, c-okrajki, d-zagłębienia w zębach, noszące 

nazwę rejestrów

Nazywamy je jak następuje: dwa zęby środkowe — cęgami dwa krańcowe, tj. najbardziej na zewnątrz położone — okrajkami, wreszcie dwa zęby położone między cęgami i o- krajkami — średnimi lub średniakami.Rozpatrywanie wieku konia, oczywiście w ogólnychzarysach rozpocznie- my od okresu wypadania zębów mlecznych i zamiany ich na stałe.

Rys. 22. Zęby konia między 2l/2 i 3 rokiem życia: 
cęgi stałe, średniaki i okrajki mleczne

Po upływie 2Va lat życia konia wypadają cęgi mleczne, a na miejsce ich ukazują się cęgi stałe, potrzebujące jednak ‘/a roku-, zanim wyrównają się zupełnie z wysokością zębów obok rosnących a zatem zanim zetkną się z przeciwległymi cęgami.Z powyższego wynika, że dopiero z ukończonym 3 rokiem życia cęgi górne zaczynają się ścierać o dolne.Po upływie 3 i pół lat zmieniają się zęby średnie, zaś po 4 i pół latach —- okrajki.Trzylatek zatem ma w' obu szczękach po dwa cęgi stałe i po cztery zęby mleczne; czterolatek ma w każdej szczęce cęgi i zęby średnie stałe, a jedynie okrajki mleczne. Koń pięcioletni ma wszystkie zęby stałe.Dla określenia późniejszego wieku posiłkujemy się zmianami jakie zachodzą na powierzchni trącej zębów siecznych,wskutek ście-40



rania się tej płaszczyzny, z powodu ustawicznego żucia i rozdrabniania pokarmów.Z początku służą nam do tego celu rejestry, a po ich zniknięciu kształty płaszczyzn ¡trących zębów, które zmieniają się stopniowo, łącznie z kształtem całego zęba, zależnie od wieku konia.U koni bardzo starych zęby wydają się też dłuższe, co nastę- Rys. 23. Zęby konia 4-letniego. Cęgi i średniaki 
stałe, okrajki mlecznepuje wskutek tak znacznego zmniejszenia się zębodołów, że zęby obnażają się z dziąseł, a więc jak gdyby wysuwają się naprzód.Głębokość rejestrów, czyli zagłębień w zębach siecznych dolnych szczęk wynosi 6 milimetrów, w górnych 12 mm. Ponieważ przy prawidłowym żywieniu, zęby ścierają się w jednym roku po dwa milimetry, przeto rejestry nikną zupełnie w zębach siecznych dolnych po trzyletnim tarciu, w górnych zaś dopiero po upływie lat sześciu.Skoro cęgi stałe zrównają się zupełnie z wysokością zębów obokstojących, a zatem zetkną się z przeciwległymi — zaczynają się ścierać nawzajem, co

Rys. 24. Zęby konia 5-letniego: wszystkie zęby 
stałe

jak nam już wiadomo, rozpoczyna się dopiero z ukończonym trzecim rokiem, a ponieważ rejestry potrzebują do zupełnego starcia trzech lat — więc cęgi o rejestrach startych oznaczają ukończony szósty rok życia.Podobnie jak cęgi, również zęby średnie i okrajki potrzebują trzech lat czasu, zanim41



ich rejestry znikną zupełnie. Koń więc siedmioletni nie posiada rejestrów ani na cęgach, ani na zębach średnich, które, jak wiemy, w czwartym roku życia zaczęły się ścierać, ma je jednak jeszcze na okrajkach, gdzie zetrą się w ósmym roku.

£
R^s. 25. Zęby konia młodego^ (1) i starego (2), widziane z bokuKoń ośmioletni zasadniczo na dolnych zębach siecznych ma wszystkie rejestry starte.Poza tym w dziesiątym roku zauważyć można, że okrajki górne nie ścierają się równo na całej płaszczyźnie trącej; część tylna mia-

Rys. 26. Zęby konia 8-letniego; 
wszystkie rejestry starte

nowicie tej płaszczyzny pozo- staje nienaruszona, wskutek czego wytwarza się wcięcie, czyli karb, który ginie w 12 roku życia.Karb jest jednak tylko wtenczas nieomylnym znakiem ukończonego 9 roku życia, jeśli inne oznaki rozpoznawania wieku po zębach z tym się zgadzają.Należy zaznaczyć, że o ile ścieranie się rejestru zębów siecznych dolnych jest stosunkowo pewnym wskaźnikiem 42



przy oznaczaniu wieku konia, o tyle nie jest ono takim, co do zębów siecznych górnych, gdzie teoretycznie ścieranie rejestru trwa dwa razy dłużej.Zęby konia w okresie, rozpoczynającym się od ścierania rejestrów, a więc od 6 aż do lat 12 są kształtu poprzeczno - owalnego, ponieważ powierzchnia trąca zębów nabiera formy elipsy (koła Rys. 27. Wcięcie (karb) górnego okrajka po 
ukończeniu 9 roku życia

Rys. 28. Zmiana kształtu zębów. A - okres 
poprzeczno-owalny, B-okres okrągły, C-okres 

trójkątny, D - okres podłużnie-owalny

spłaszczonego), zaś jej wymiar poprzeczny jest dwa razy większy od podłużnego. Między 12 a 18 rokiem życia kształt powierzchni trącej zębów zbliża się do koła, czyli jest okrągły, między 18 a 24 rokiem staje się trójkątny, zaś po 24 roku — podłużnie-owalny.Nie podajemy tu danych szczegółowych do rozpoznania wieku konia starszego, gdyż po 12 latach trudno wiek ten dokładnie określić, zaś po 16 latach nic już nawet mniej więcej pewnego nie da się powiedzieć.Niekiedy ma miejsce 'nieprawidłowe ścieranie się zębów. Ścieranie to odbywa się tym prędzej im zęby są miększe. To- 43



tez nie u wszystkich koni ma miejsce regularne ścieranie rejestrów po dwa milimetry rocznie. Niektóre konie tracą mniej, niektóre ięcej, wahania wszakze me bywają tu większe niż 1—2 lataU kom posiadających nieprawidłowy układ zębów siecznych lub łykawych — zachodzą trudności w określeniu wieku
Ustawienie głowy koma bywa trojakie. Koń nosi głowę albo normalnie, tj. ukośnie z pewnym niewielkim odchyleniem od szyi z podaniem pyska ku przodowi, albo równolegle do ziemi, tzn zadziera głowę nadmiernie, jak to daje się widzieć u koni stepowych albo tez trzyma ją prostopadle do ziemi wyginając szyję jak łabędź. J'Normalne ustawienie głowy konia jest najbardziej pożądane gdyż przy tym ustawieniu najlepiej działają wodze, czyli — jak mówią — mamy koma w ręce. Przy zadzieraniu głowy cugle nie ziałają prawie wcale, koń bardzo łatwo może ponieść i ma skłonność do potykania się, co również występuje przy prostopadłym trzymaniu głowy. 1Należyte związanie głowy z szyją konia, ze względu na harmonię kształtów, jest mile przez znawców widziane. Mówimy że kon ma dobrze związaną (przystawioną, połączona) głowę z szyia gdy w miejscu połączenia znajduje się małe wgłębienie, jak gdyby delikatne przejście między głową i szyją. Takie połączenie głowy z szyją spotykamy najczęściej u koni rasowych, szlachetnych; daje cno możność swobodnych i obszernych ruchów.Gdy wgłębienie między szyją i głową jest zbyt szerokie, głowa jest zle połączona z szyją; jest to zwykle wskazówką luźnych, słabych wiązań konia. Przeciwnie, gdy wgłębienia nie ma, a głowa jest ja gdyby bezpośrednio przystawiona do szyi, otrzymujemy głowę tzw. drewnianą, która wprawdzie jest nieładna, ale zwykle idzie w parze z jędrnością i zbitą budową koni, przeważnie pospolitych. ” r

TUŁÓW
Szyja (rys. 29) odgrywa u konia rolę steru. Koń za pomocą rożnych ruchów szyi przerzuca wagę swego ciała, co np. przy ciągnięciu ciężarów lub pracy na roli ma duże znaczenie.Pod względem kształtu rozróżniamy szyję prostą, łabędzią lub jelenią.Najlepszą formę ma szyja prosta, skośnie do poziomu ustawiona, gdyż tchawica w tego rodzaju szyi jest krótsza i przedstawia rurę prostą, co ułatwia oddychanie.
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Najefektowniejsza jest szyja łabędzia. Konie o szyjach łabędzich dobrze się ganaszują, tzn. pozwalają ustawić głowę prostopadle do ziemi, co dla jeźdźca jest korzystne, gdyż wówczas łatwiej może zebrać konia.Szyja jelenia tj. prawie pionowo ustawiona i lekko zadarta do góry, jest nieładna, a poza tym ma tę wadę, że koń posiadający ją jest trudny do kierowania, gdyż cugle nie mają należytego oparcia; towarzyszy jej za to zwykle silnie zbudowany grzbiet.Pod względem długości bywają szyje, niezależnie od kształtów i ustawienia normalne, długie i krótkie. Najlepsza jest oczywiście

A 3 c
Rys. 29. Głowa i szyja: A - głowa prosta, ustawienie szyi skośne, B - głowa 
szczupacza, szyja łabędzia, C - głowa garbonosa, szyja jełenia, ustawienie pionoweszyja normalna. Szyja długa, o ile jest mało muskularna i noszona przez to poziomo, obciąża zbytnio przód konia i utrudnia kierowanie nim, sprzyja natomiast szybkości. Szyja krótka, u koni przeznaczonych do ciężkiego pociągu, nie jest wadliwa o ile jednocześnie posiada potężną muskulaturę. Szyja powinna swobodnie i lekko wychodzić z łopatki i to przejście winno się delikatnie, ale wyraźnie zaznaczać.Kłąb jest to część ciała między szyją a grzbietem. — Na niej opiera się chomąto leżące na szyi, bądź siodło leżące na grzbiecie.Zaletami kłębu są: suchość, wydatność i długość. Odnosi się to zwłaszcza do koni przeznaczonych do szybkiego ruchu, zarówno pod siodłem jak i w zaprzęgu. U koni ciężkich, roboczych, wyżej wymienione zalety kłębu, a szczególnie jego wydatność, nie posiadają większego znaczenia.
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Grzbiet jest łącznikiem między zadem a przodem konia. Od rodzaju grzbietu, zależy przeto płynność i wydatność ruchów konia.Rozróżniamy następujące rodzaje grzbietów: prosty, wypukły czyli karpi i wklęsły czyli łęgowaty.Grzbiet prosty jest prawidłowy, gdyż daje on należytą giętkość i sprężystość tułowia, siodło leży na nim dobrze, koń jest zdolny do natężenia się i wysiłku przy ciągnięciu ciężaru. Grzbiet wypukły, czyli karpi jest równie mocny jak prosty, dla koni więc pracujących w roli czy zaprzęgu nie jest właściwie wadą, natomiast

Rys. 30. Grzbiet prostyjest niepożądany dla koni wierzchowych gdyż wskutek niekorzystnego dla uginania się zestawienia kręgów jest mało giętki, toteż konie nim obarczone ciężko noszą i mają chody nie dość posuwiste.Prócz tego, wskutek skrócenia tułowia przez wygięcie linii grzbietu wypukłego — nogi przednie i tylne nie są należycie oddalone — skąd przy wydatniejszym kłusie następuje ściganie się, które jest jak wiadomo — bardzo nieprzyjemną a nawet niebezpieczną wadą.Zwykle z karpim gizbietem idzie w parze płaskość żeber, a stąd mała objętość klatki piersiowej.Najbardziej wadliwą formą grzbietu jest grzbiet wklęsły czyli łęgowaty, co jest skutkiem niedostatecznej spoistości kręgów grzbietowych, a więc dowodem słabości grzbietu. Poza tym grzbiet łęgowaty źle spełnia rolę łącznika między przodem a zadem i razi 46



oko swą brzydką linią. Konie łęgowate nie są zdatne do wielkich wysiłków, a przez to w ciężkiej pracy prędko słabną.

Rys. 31. Grzbiet karpiGrzbiet normalny powinien być miernie długi. Tak ulubiony przez jarmarcznych znawców grzbiet krótki jest powodem małej sprężystości tułowia konia — nade wszystko zaś idzie w parze z małą pojemnością klatki piersiowej. Grzbiet za długi jest też wa-

Rys. 32. Grzbiet łęgowatydliwy, występuje bowiem zwykle razem ze złym związaniem z lędźwiami (nerką), i takiego konia określamy mianem rozwleczonego.Grzbiet wreszcie powinien być szeroki, dobrze umięśniony, gdyż tylko taki grzbiet może posiadać niezbędną siłę do pracy. 47



Lędźwie, zwane też nerką, są częścią ciała, łączącą grzbiet konia . krzyzem — wobec tego powinny być szerokie, krótkie mocne i giętkie. Jako łącznik, lędźwie odgrywają główną io ę w ruchach kręgosłupa, w przeciwieństwie do miednicy*! grzbie- 
a T ZaCh°WU]ą Się biernie' Postawę kostną lędźwi stanowi p ęc lub szesc kręgów lędźwiowych, opatrzonych wyrostkami poprzecznym. im te wyrostki są dłuższe, tym lędźwie szersze, a ^m " rsze ym mocniejsze. Koń o krótkich, szerokich, dobrze wyskle- kJrh YCł n1- naleZyde Z 9rzbietem połączonych lędźwiach oraz krót- kich słabiznach, nazywa się dobrze związanym, co jest określeniem dodatnim, gdyż znamionuje siłę.

Rys. 33. Lędźwie: A - prawidłowe (koń. dobrze związany), 
(koń źle związany)

B - nieprawidłowe

Przeciwnie koń o lędźwiach długich, wąskich i wklęsłych, zwykle bywa zwierzęciem słabym i niewytrzymałym. Takiego konia nazywamy źle związanym lub rozwleczonym, rozciąg n i ę t y m. Od giętkości lędźwi zależy swoboda ruchów konia oraz jego zwrotność.
Zad, zwany też krzyżem, sięga od lędźwi do nasady ogona, z bo- kow zas mieści się w granicach, zakreślonych liniami biegnącymi od guza biodrowego do kości kulszowej. Podstawę dla zadu stanowią: kosc krzyżowa i kości miednicy wraz, z mięśniami tu leżą

cymi.Dobrze zbudowany, prawidłowy zad powinien być przede wszy- s im szeroki. Będzie to dowodem należytego rozwoju jego podstawy kostnej oraz grubości, a więc i siły mięśni.48



Szczególnie cenna będzie szerokość zadu dla wszelkiego rodzaju koni roboczych, które przy ruszaniu wielkiego ciężaru z miejsca muszą posiadać tę część ciała silną i rozrośniętą. Długość zadu, którą mierzymy od guza biodrowego do guza kości kulszowej, jest cechą dodatnią dla koni przeznaczonych do szybkiego biegu, gdyż wówczas mięśnie są długie, co sprzyja szybkości. Zad długi powinien być również szeroki i wówczas jest on najodpowiedniejszy dla konia wierzchowego.Dla konia roboczego większe znaczenie ma szerokość niż długość zadu. Ważne też jest położenie krzyża, które zależy

Rys. 34. A - zad prosty, B - zad normalny, C - zad ściętyod kierunku kości biodrowej i krzyżowej. Jeżeli kość krzyżowa leży poziomo, zaś kości biodrowe są bardzo do niej zbliżone swym dolnym końcem — mamy zad prosty, jeśli kości biodrowe i krzyżowe lekko się opuszczają ku tyłowi i dołowi — mamy zad normalny, jeśli zaś kości te opuszczają się znacznie — otrzymujemy zad ścięty lub spadzisty.Pod względem należytej oceny położenia zadu mylą się często nawet zawodowi koniarze, gdyż określają jego położenie głównie na zasadzie pochylenia kości krzyżowej, tymczasem kość ta określa raczej tylko profil (zarys boczny) zadu, a dopiero łącznie z kością biodrową — jego położenie.
4 — Chów Koni 49



spotykamy najczęściej u koni pełnej krwi i ich p mkow poł-krwi. Jest to zad, który dobrze się wywiąże z kaź- ie^t^ WyS1 R m CZY tO W bi6gU' CZY W ci^9ni^ciu ciężarów. Zad prosty jest typowy dla koni czystej krwi arabskiej i ich pochodnych. ? reszcie zad ścięty, który w związku z tym musi być krótki najczęściej spotykany jest u koni ciężkich roboczych. Przy ciągnię- X‘S‘m C‘far6W' ’ S2CZC961nl<i i^azlwym dLy,Xy. ZS J rUS2anie C,ęźaru z mieis“' zad posila niewątpliwie przewagę. Konie o ściętych zadach są również często do-brymi skoczkami.

Rys. 35. Zad: A - normalny, B - daszkowaty, C - owalny, rozłupanyPod względem kształtu, patrząc z tyłu, uważamy zanormalnv o na ezytej szerokości i odpowiednim ustawieniu guza kości 
Xvttost? a "kU d° kOŚC1 krzyżowcj- Gdy S“z Widzieli ■byt nisko odnośnie wymienionej kości, mamy do czynienia - dem daszkowatym czyli oślim. Gdy guzy kości biodro k^JsTv mJą bdardZ° °Str° ~ takÍ ZSd nazVwamy os trocad i« • i9 Y ZSS me zaznaczaJą siS należycie, a przy tymnego ° ° & Zaokrą9lona ~ taki zad nosi miano owal- r°bOCZe mają zazwyczaj pośrodku krzyża wgłę- rczUJpaLgyytoy PrZedl“Ża«“ zad zwie^sfc.Jeżeli, patrząc z boku, krzyż konia jest wyższy niż wysokość ko- mierzona w kłębie, mówimy, że koń jest p j z e b u d owi n y zie. i e przebudowanie jest nieznaczne jest to błąd małeqo znaczenia, szczególnie u klaczy, które jako matki powinny mTć zad mocno rozwinięty. y50



Natomiast gdy przebudowanie występuje silnie, jest to wada, gdyż koń traci wówczas tzw. zrównoważenie i wskutek przewagi zadu przód jego łatwiej się zużywa.
Ogon (rys. 18) podobnie jak szyja stanowi w czasie ruchu tylny ster konia i jednocześnie służy jako ochrona przed muchami, z tego też względu obcinanie a tym bardziej kurtyzowanie ogonów nie powinno mieć miejsca. Nie ma żadnych wad przyrodzonych ogona, które wpływałyby na użyteczność konia a tzw. wady piękności polegają na niskiej jego osadzie lub krzywym noszeniu. Ładna odsada ogona cechuje konie orientalne i od nich pochodne, nisko zaś odsądzone i jakby wciśnięte ogony, swoiste są koniom ras ciężkich.
Klatka piersiowa jest częścią tułowia końskiego spełniającą ważną funkcję przy oddychaniu, czyli utrzymywaniu przy życiu organizmu przez doprowadzenie do płuc świeżego powietrza, zawierającego między innymi tlen — i usuwanie powietrza zepsutego tj. takiego, które swój tlen oddało krwi.W jamie klatki piersiowej mieszczą się płuca i serce, organ porównywany do pompy ssąco-tłoczącej, który rozprowadza krew po całym organizmie.Jak więc widzimy, klatka piersiowa jest częścią ciała niezmiernie ważną i rzeczywiście od jej budowy i sprawności zależy dzielność konia i zdolność jego do wysiłku.Nie należy mieszać pojęć „pierś" i „klatka piersiowa". Pierś mieści się z przodu klatki piersiowej, pomiędzy stawami barkowymi, sama zaś klatka piersiowa jest jak to już nazwa wskazuje, czymś zamkniętym, w rodzaju klatki czy pudełka. Granice klatki piersiowej są następujące: u góry — kłąb i grzbiet, z przodu — szyja, poniżej między stawami barkowymi — pierś, z boku, z obu stron — łopatka, bark i żebra, u dołu — mostek.Ażeby koń mógł głęboko i prawidłowo oddychać, ażeby, innymi słowy, w klatce piersiowej dość było miejsca na dobrze rozwinięte płuca (i serce) — trzeba aby ona miała dużą pojemność.Ta pojemność klatki piersiowej zależna jest od jej wysokości (głębokości), długości i szerokości.Wysokość czyli głębokość klatki piersiowej mierzy się od najwyższego punktu kłębu do mostka. Sam ten pomiar niewiele mówi, natomiast w odniesieniu do długości nóg, mierzonej od mostka do ziemi, daje nam wyobrażenie o wysokości klatki piersiowej. Koń jest bardzo głęboki, gdy wysokość klatki piersiowej równa się odległości od mostka do ziemi, zwykle wszakże odległość ta jest o parę centymetrów większa niż wysokość klatki piersiowej. 51
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Tym niemniej szerokość piersi nie może być lekceważona, gdy bowiem pierś jest wąska stanowi to poważną wadę dowodząc najczęściej słabego rozwoju mięśni, a zwykle i klatki piersiowej.
Żebra (rys. 17) stanowią kostne obramowanie klatki piersiowej. Zalety żeber polegają na ich należytym wy sklep i eniu, dużym wzajemnym oddaleniu oraz długości.Żebrami należycie wysklepionymi nazywamy żebra dobrze w y- gięte, wypukłe, w przeciwieństwie do płaskich. Żebra dobrze wysklepione sprawiają to, że klatka piersiowa jest pojemniejsza i obwód jej większy. Jeżeli weźmiemy żebra jednakowej wysokości, z których jedne będą płaskie, prawie proste — drugie należycie wygięte i zestawimy je końcami — zrozumiemy, że przestrzeń zawarta między pierwszymi będzie znacznie mniejsza niż między drugimi, czyli klatka piersiowa o żebrach wypukłych pomieści narządy oddychania wydatniej rozwinięte, a więc odporniejsze, silniejsze.Żebra powinny też być długie, gdyż od tego zależna jest wysokość (głębokość) klatki piersiowej. Innymi słowy przy tej samej długości klatki piersiowej — pojemność tejże klatki przy dłuższych żebrach będzie większa niż przy krótkich.Dalszą zaletą ożebrowania konia są szerokie odstępy międzyżebrowe, wówczas bowiem ściany klatki piersiowej posiadają większą rozciągliwość przy oddychaniu i dobrze rozwinięte mięśnie międzyżebrowe. Prócz tego większe odstępy między żebrami idą w parze z silnym odchyleniem ich do tyłu co wpływa na to, że ruchy klatki piersiowej przy oddychaniu są obszerniejsze, swobodniejsze.Do żeber o wadliwej budowie zaliczamy żebra: płaskie, krótkie, mało odchylone do tyłu i niedostatecznie oddalone od siebie. Będą one znamionowały konia o nie dość głębokim oddechu a przeto niewytrzymałego bez względu na budowę pozostałych części jego ciała i cenne nawet pochodzenie.
Mostek (rys. 17) stanowi dolną podstawę klatki piersiowej; z punktu widzenia pokroju konia nie przedstawia nic specjalnie ciekawego.
Słabizna (rys. 18) znajduje się między ostatnim żebrem i guzem biodrowym, poniżej lędźwi i sięga ku dołowi aż do fałdu kolanowego. Słabizna normalna — nie jest zapadnięta i stanowi gładkie przedłużenie zewnętrznej powierzchni brzucha. Takie słabizny spotykamy u koni zdrowych, dobrze żywionych i rasowych. 53



SESBSBe
‘ Um*^h «*“■>

-Rÿs. 37. Brzuch normalny

odcS: ^:“™i-,raT,a' rdobn,e jak Mrz’dy

-•y. jak “

ü ¿Ä"»o7y częs,°wielkim, ale krótkotrwałym podle9aŃcych
S*Ä xk ¿ r-
-« koaia

54



Brzuchy podkasane posiadają również konie o źle działających organach trawienia! brzuchy takie są zupełnie wpadnięte, podobne do charcich.

Bjjs. 38. Brzuch'obwisły

Rys. 39. Brzuch podkasany

Kończyny. U konia obok płuc i serca, nogi stanowią najważniejszy czynnik ruchu, wymagamy więc od nich doskonałej siły i sprężystości.
KOŃCZYNY PRZEDNIE

Kończyna (noga) przednia składa się z łopatki, barku, wyrostka łokciowego (łokcia), podbarcza, napięst- 55



ka, n a d p ę c i a, pęciny, korony i kopyta połączonych odpowiednimi stawami.
Łopatka (rys. 18) jest to kość płaska, opatrzona ostrym grzbietem kostnym, a w górnym końcu — chrząstką. Łopatka zawieszona jest luźno między kłębem i barkiem i umocowana za pomocą mięśni do ściany bocznej przedniej części klatki piersiowej. Łopatka prawidłowa powinna być szeroka, długa i ukośnie położona.Od łopatki zaczyna się ruch kończyny przedniej. Ruch ten wywołują mięśnie łopatkowe, ażeby więc były one mocne i należycie rozwinięte, muszą mieć obszerny punkt przyczepu, czyli łopatka winna posiadać należytą szerokość.Ważniejszą wszakże cechą łopatki jest jej długość, którą praktycznie mierzymy od szczytu kłębu do punktu zetknięcia łopatki z barkiem, czyli do stawu barkowego. Według pomiarów hi- pologów, normalnie długa łopatka równa się długości przeciętnej głowy konia. Łopatka powinna być długa dlatego, że wówczas mięśnie łopatkowe są dłuższe, a jako takie mają możność większego kurczenie się, im zaś mięśnie łopatki mogą się więcej kurczyć, tym ruchy barku są obszerniejsze, a więc i krok wydatniejszy.Łopatkę możemy porównać z wahadłem; im dłuższe wahadło, tym łuk zakreślony jego końcami jest większy, im więc łopatka jest dłuższa, tym rozmach ruchu nogi będzie obszerniejszy, a więc i krok większy, swobodniejszy.Długa łopatka przy głębokiej klatce piersiowej bywa najczęściej ukośna, co jest jej wielką zaletą.Jeśli łopatka jest ukośna, wyrzut nóg przednich konia może być bai dziej wydatny, krok większy, a więc i szybkość znaczniejsza.Gdy łopatki są mało ruchliwe i nie dośę elastyczne w ruchu, nazywamy je przyszytymi, bowiem powodują brak chodów u konia.Umięśnienie łopatki powinno być normalne, mięśnie wyraziste; łopatkę zalaną tłuszczem, nie dość wyraźnie zarysowaną -nazywamy mięsistą, łopatkę zaś o mięśniach wiotkich i ubogich — chuderlawą.Łopatka za pomocą stawu łączy się z barkiem.Bark, zwany również ramieniem (rys. 18) jest łącznikiem między łopatką i podbarczem względnie pionową częścią kończyny. Jako ącznik bark, zarówno w stosunku do łopatki jak i podbarcza, powinien być raczej krótszy niż dłuższy i wynosić w przybliżeniu połowę długości przeciętnej głowy konia.56



Gdy bark jest zbyt długi, koń nie ma wydatnych chodów, i jeśli łopatka nie jest jednocześnie długa i ukośna, koń posiada skłonność do potykania się, gdyż podnosi nogi nie dość wysoko.Przeciwnie, gdy bark jest za krótki, koń podnosi nogi w ruchu zbyt wysoko, przez co staje się wprawdzie paradierem, ale za to traci na szybkości.Bark powinien być obłożony potężnymi i wyrazistymi mięśniami, co niewątpliwie będzie zawsze jego wielką zaletą.
Wyrostek łokciowy (rys. 18) znajduje się z tyłu kości promieniowej i z boku klatki piersiowej. Wierzchołek wyrostka, zwany guzem łokciowym, służy do przyczepu silnie rozwiniętych mięśni pod- barcza.Wyrostek łokciowy powinien być dostatecznie długi, dobrze ustawiony i suchy.
Podbarcze (rys. 18) leży między barkiem i napięstkiem; w górnej swej części graniczy z łokciem.Jest to ta część kończyny przedniej, która wpływa wydatnie na ruch i jego rodzaj.Jeśli podbarcze w stosunku do nadpęcia jest długie, ruch konia w kłusie jest posuwisty, równy, jak gdyby płynący, koń bardzo nieznacznie podnosi nogi ponad ziemię, toteż na terenie nierównym ma poniekąd skłonność do potykania się. Ponieważ konie kulturalne pracują raczej w terenie równym na bitych gościńcach i równych drogach, przeto długie podbarcze uważamy za zaletę, gdyż dodatnie jego strony znacznie przewyższają ujemne. Dla konia w typie pospieszno-roboczym, korzystniejsze będzie podbarcze stosunkowo nieco krótsze, gdyż tu mniej idzie o szybkość. Konie posiadające podbarcze krótkie podnoszą w kłusie nogi wysoko, krok ich nie jest zbyt wydatny, jak się mówi — „drobią .Niewątpliwą zaletą podbarcza jest jego szerokość. Podbarcze powino być szerokie, gdyż znamionuje to doskonały rozwój pokrywających je mięśni, a tym samym siłę nóg i ich wyrzutu. Szczególnie ważny jest rozwój mięśni podbarcza u koni wierzchowych, od których wymagamy bądź wysokiego wysiłku w galopie, bądź długotrwałej pracy w kłusie oraz od koni pociągowych roboczych, u których mięśnie podbarcza przy ciągnięciu ciężaru są w wielkim napięciu.
Napięstek, zwany w potocznej mowie kolanem przednim, jest tą częścią nogi przedniej, która łączy podbarcze z nadpęciem.Napięstek jest stawem składającym się z 7 lub 8 kostek, ułożonych w dwa rzędy — jeden nad drugim. 57



Prawidłowy napięstek powinien być suchy, szeroki wyraziście zarysowany, nisko położony i nażycie ustawiony. Suchość jest warunkiem dobrego stawu, wymagamy tez jej od napięstka, jest to najlepszym dowodem, ze składa się on tylko z kości, ścięgien, więzadeł i skóry Często u kom ras ciężkich, bądź pospolitych, mamy do czynienia napięstkiem zalanym, zamazanym, mało wyraNapięstek, jak każdy staw, powinien być szeroki zarówno, gdy patrzy się nań z przodu jak i z boku. Znamionuje to należyty rozwoj kości i więzadeł, innymi słowy wytrzymałość stawu, aki szeroki napięstek musi być w y r a z i ś c i e zarysowany, tzn. jego brzegi i powierzchnia powinny być wyraźne, jak gdyby rzeźbione, nigdy zaś ciastowate, zaokrąglone, gdyż oznacza to brak suchości, co jest równoznaczne z obecnością czynników, osłabiających jego spójność oraz odporność.Napięstek normalny winien być położony w kończynie zupeł- t17 ■P1 ° W °; WSZelkie Podanie go naprzód, do tyłu lub na boki, oęcizie wadliwym jego ustawieniem.Koziencem nazywamy podanie napięstka naprzód; mówimy wtedy, że „koń wisi". Kozieniec może być wrodzony lub nabyty. Kozieniec wrodzony, szczególnie przy prawidłowej pęcinie jest oczywiście wadą, ale nie tak wielką, jak nabyty, gdyż koń obarczony koziencem wrodzonym zwykle się nie potyka i nogi jego w pracy okazują odporność niekiedy nie mniejszą od prawidłowych Natomiast kozieniec nabyty u koni, które niewiele pracowały jest wadą poważną i dowodem słabości więzadeł i ścięgien nogi przedniej Kon taki często upada na przód, co możemy poznać po obrażeniach napięstka. Kozieniec u koni wyścigowych, pełnej krwi, których nogi w cwale licznych wyścigów narażone są na olbrzymi wysiłek, me ma większego znaczenia i zwykle się nie dziedziczy, dlatego używamy do rozpłodu ogiery pełnej krwi angielskiej również i t wiszące na przodzie, o ile dużo biegały. Napięstekcofnięty wstecz jest bardziej wadliwy niż kozieniec, znamionuje słabosc nog i zwykle odbija się ujemnie na chodach konia.a napięstku lokują się opoje i rozrosty kostne.
Nadpęcie. odgrywa rolę podpory, słupa, na którym wspiera się ciężar ciała koma. Dlatego też musi on być bardzo mocny i prawi- owo ustawiony. Nadpęcie ustawione jest prawidłowo wówczas, g y jest prostopadłe do płaszczyzny (ziemi), na której stoi noga. Jest rzeczą zrozumiałą, że słupy, jakie stanowią nadpęcia 58



najlepiej i z najmniejszym wysiłkiem będą podtrzymywały ciężar ciała wówczas, gdy będą stały zupełnie prosto. Z chwilą gdy je tylko pochylimy w tę czy inną stronę — ciśnienie, wywierane przez ciężar ciała, będzie się rozkładać nierównomiernie na poniżej leżące części nogi; niektóre części kostne stawów będą się męczyć lub zużywać przedwcześnie. Prawidłowa więc (prostopadła) postawa nadpęcia jest niezmiernie ważna z punktu widzenia oszczędzania nóg przednich.Ażeby nadpęcie odpowiadało drugiemu warunkowi jego dobroci tj. sile— musi być krótkie, szerokie i płaskie, grube i suche.

A B C
Rys. 40. Napięstek: A - prawidłowy, B-z kozieńcem, C-cofnięty,

D - nadpęcie prawidłoweNadpęcie krótkie staje się zupełnie zrozumiałe, gdy wrócimy do porównania go ze słupem. Im słup wspierający jakiś ciężar jest krótszy, tym jest wytrzymalszy mniej chwiejny, pewniej stojący. Z tego to punktu widzenia nadpęcie w odniesieniu do pod- barcza, czy goleni powino być możliwie krótkie.Prócz tego krótkie nadpęcie jest lżejsze, a zatem łatwiejsze do wypchnięcia, wyrzutu (nóg) w biegu. Jako takie może wykonywać swe ruchy szybciej, swobodniej, a ponieważ dzięki swej lekkości 59



i krótkości, pozwala nodze wyprostować się do ostatecznych granic koń nie potrzebuje podnosić nóg zbyt wysoko i zyskuje przez to na szybkości, posuwistości oraz płynności ruchu.Szerokość nadpęcia oceniamy patrząc nań z boku. Zależy ona od oddalenia ścięgien od kości. Należyte, możliwie jak największe, odsunięcie od kości ścięgien, zginających pęcinę, koronę i kopyto uważamy za cechę dodatnią w budowie nadpęcia, gdyż wówczas nadpęcie ma kształt pożądany czyli jest szerokie.Szerokość nadpęcia jest dlatego tak cenna, że wskazuje ona na wybitny rozwój stawów: pęcinowego, napięstka względnie skokowego, między którymi naciągnięte są ścięgna zginające. Jeżeli więc nadpęcie jest szerokie o daleko odsuniętych ścięgnach, oraz grube (kość potężna) — mówimy o nim, że jest doskonałe i według jego wymiarów orientujemy się w kościstości konia. Wymiar nadpęcia musi być w pewnym stosunku do wzrostu konia i jego masy i dlatego przy określaniu konia, bierze się wymiar jego wzrostu, obwodu klatki piersiowej i nadpęcia przedniej nogi, mierzonego w najcieńszym miejscu.Dla orientacji podajemy tu z grubsza wymiary nadpęcia ogierów różnych ras: araby czystej krwi 18—19,5 cm, pełnej krwi angielskiei 19—22 cm, półkrwi 19—23, zimnokrwiste 22—27 cm.Grubość nadpęcia nie stanowi jednak o bezwzględnym wzrastaniu jego siły proporcjonalnie do grubości, gdyż w sile nadpęcia nie- mniejszą rolę odgiywa jakość ścięgien i prawidłowość ich przyczepienia.Kości koni ras ciężkich są poza tym, choć grubsze, ale jako bardziej porowate słabsze od ścisłych kości koni szlachetnych i prymitywnych, w piszczeli zaś koni ras ciężkich rura szpikowa jest -o wiele obszerniejsza, niż ta sama rura w piszczelach koni szlachetnych.Porównywanie więc grubości nadpęcia, w ocenie jego siły — może mieć miejsce tylko w odniesieniu do koni tych samych ras.Nadpęcie zbyt cienkie w stosunku do wzrostu i masy konia obniża bardzo jego wartość, trzeba bowiem przypuszczać, że zbyt lekkie nogi nie wytrzymają ciężaru tułowia i prędzej czy później odmówią posłuszeństwa.Gdy nadpęcie w części swojej, wychodzącej z napięstka, posiada, wskutek przylegania ścięgien do kości, wgłębienie, jak gdyby wcięcie, mówimy, że noga jest z podkrojem. Gdy zaś ścięgna wychodzące z szerokiego stawu pęcinowego, czyli należycie od-60



.4 - z podkrojeniNadpęcie:
B - butelkowatesię wyraziście, całe nadpęcie jest

sunięte u dołu, biegną ku górze, zbliżając się coraz bardziej do kości nadpęcia w miarę posuwania się ku napięstkowi — mówimy, że koń ma nadpęcia butelkowOstatnią cechą dodatnią nadpęcia jest suchość. Nadpęcie jest wtedy suche, gdy patrząc na nie ma się wrażenie, że składa się ono tylko z kości, cienkiej skóry i ścięgien.I rzeczywiście u koni rasowych tkanka łączna w nadpę- ciu występuje w nader małej ilości i skóra jest bardzo cienka, tak, że noga robi wrażenie jak gdyby rzeźbionej, rów między ścięgnami a kością jest wyraźnie zaznaczony, zdaje się, że każde ścięgno można wyodrębnić. Takie nadpęcie jest spłaszczone z boków, a grube z przodu. Natomiast, gdy tkanka łączna mieści się pod grubą skórą w nadmiarze, ścięgna nie zarysowują zalane, mało suche, okrągłe, słowem wadliwe.Na nadpęciu występują niekiedy wyniosłości kostne, zwane martwiakami. Martwiaki takie, zwykle wielkości orzecha włoskiego,, a nawet większe, najczęściej wyrastają na wewnętrznej powierzchni nadpęcia. Jeżeli przyczyną ich jest przypadkowe uderzenie, nie ma to większego znaczenia, gdy jednak martwiak wyrasta bez określonej przyczyny jest dowodem małej odporności kości.Martwiak zwykle będący tylko błędem piękności, może się stać poważną wadą. Ma to miejsce wówczas, gdy jest tak położony, że uciska na ścięgno lub gdy znajduje się tuż pod napięstkiem, wtedy bowiem koń kuleje pod wpływem stałego bólu.
Staw pęcinowy (rys. 42) jest stawem położonym między nadpę- ciem i pęciną. Jak każdy staw — powinien być szeroki, wyrazisty i czysty. Szerokość stawu pęcinowego ocenia się patrząc nań z boku, w miejscu jego połączenia z nadpęciem. Zrozumiałą jest rzeczą, że im staw jest szerszy, tym nadpęcie ma większą 
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podstawę, czyli noga pewniejszą postawę. Gdy staw pęcinowy nie jest dostatecznie rozbudowany mówimy, że jest szczupły, okrągły, słaby.Wyrazistość stawu pęcinowego charakteryzuje się cienkością skóry, ubóstwem tkanki łącznej i wyraźnie zarysowującymi się częściami kostnymi. Mówimy też o takim stawie, że jest suchy. Staw pęcinowy nazywamy czystym wówczas, gdy nie zauważono żadnych schorzeń i usterek.Do najczęstszych usterek tego stawu zaliczamy o p o j e, które są zwykle dowodem braku suchości konia. Są to niewielkie, guzi- kowate obrzęki, sprężyste, niegorące i niebolesne, powstające 

A
42. JPęcina: A-normalna, B - miękka,

Ć

C - stromawskutek rozszerzenia torebek stawowych. Nierzadko też spotykamy się z kostnym przerostem końców stawowych kości, tworzących staw pęcinowy, jak gdyby rozdęciem stawu na tle krzywicy.
Pęcina jest częścią nogi położoną między stawem pęcinowym i koronowym. Pęcina odgrywa rolę resoru osłabiającego w ruchu działanie na kopyto całego ciężaru ciała konia. Resor ten działa najlepiej wówczas, gdy pęcina jest miernej długości i odpowiednio nachylona do ziemi.Gdy pęcina jest za długa, a co za tym idzie, położona zbyt poziomo, więzadła stawu i ścięgna, biegnące wzdłuż nadpęcia, podlegają zbytniemu naciąganiu, wskutek czego następuje osłabienie nogi. Gdy pęcina jest za krótka iw związku z tym stroma, lesor jest za twardy — wstrząśnienia w ruchu nie są należycie 62



osłabione, cały przeto aparat kostny łatwiej się rozluźnia, rozprzę- ga, nogi łatwiej się „zużywają".
Korona (rys. 42) jest częścią nogi, położoną tuż nad kopytem. Jest to odcinek kończyny o tyle ważny, że na nim to właśnie mają miejsce zatraty, spowodowane najczęściej hacelem lub gryfem podkowy.Na koronie Występuje jedna z najpoważniejszych wad końskich, mianowicie tzw. kółko kostne, czyli rozrost kostny, który w olbrzymiej większości wypadków powoduje kulawiznę.
Kopyto jest zakończeniem i podstawą nogi konia. Posiada ono pierwszorzędne znaczenie w pokroju konia. Nawet najlepiej zbudowany koń, posiadający wadliwe kopyta, staje się w mniejszym lub większym stopniu niezdatny do użytku, traci zatem swą wartość częściowo lub zupełnie.Kopyto składa się z części wewnętrznych i części zewnętrznej, zwanej puszką rogową. Puszka rogowa odgrywa rolę trzewika, w którym tkwią wewnętrzne części kopyta. Składa się ona z czterech części, ściśle zespolonych z sobą: ściany bocznej, podeszwy, strzałki i piętek.Prawidłowe, zdrowe kopyto (puszka rogowa), powinno posiadać normalną wielkość, róg elastyczny koloru ciemnego, miernie wilgotny, podatny do strugania, ścianę boczną gład Rys. 43. Części zewnętrzne kopyta (puszka 

rogowa): a - ściana boczna, b - podeszwa, 
c - strzałka, d - piętkiką i szklistą. Ściany boczne powinny być z obu stron równe, odpowiednio wysokie i nachylone, piętki dostatecznie wysokie i szerokie, podeszwa dobrze wyskle- piona i gruba, ramiona strzałki szerokie, grube i elastyczne, oddzielone głębokimi bruzdami od podeszwy.Kopyto zbyt wielkie jest niepożądane, powoduje ociężałość ruchów i skłonność do rozkuwania się. Kopyto zbyt wielkie posiada zwykle róg miękki, jest płaskie i skłonne do ochwatu, trafia się przeważnie u koni pospolitych lub zimnokrwistych, wychowanych na mokrych pastwiskach. 63



Również wadliwe jest zbyt małe kopyto. Wprawdzie wygląda ono ładnie, ale nie stanowi dostatecznej podstawy dla nogi i sprzyja powstawaniu wąskiego kopyta.Kopyto płaskie posiada małe wysklepienie podeszwy rogowej, bardzo pochyłe ściany, niskie piętki i mało wydatną strzałkę, ró9 jego jest zwykle miękki.

44. Kopyto: A-prawidłowe, B - płaskie, C - kozie, D - po ochwaciePłaskie kopyto piętki i strzałki i szosie i bruku. odznacza się skłonnością do obrażeń podeszwy, jako takie odmawia często posłuszeństwa naKopyto pełne jest jeszcze bardziej niedoskonałe niż kopyta płaskie. Podeszwa jest tu wypukła. Koń o pełnym kopycie może jeszcze od biedy pracować na roli, musi być jednak specjalnie kuty, jest io bardzo poważna wada. 1Kopyto strome czyli kozie posiada ścianę rogową zbyt wysoką i stromą, przy tym pęciny są stromo ustawione i krótkie Ujemną stroną takiego kopyta jest opieranie nogi głównie na przedniej jego części, która się nadmiernie ściera.64



Kopyto ciasne jest poważną wadą, gdyż zwykle pociąga za sobą kulawiznę konia. W tego rodzaju kopycie puszka rogowa jest tak ciasna i wąska, że wywiera ucisk na miękkie części mieszczące się wewnątrz niej.
KOŃCZYNY TYLNE

Kończyny tylne stanowią nadzwyczaj ważną część ciała, służą bowiem do popychania całego ciężaru naprzód. Z powyższego wynika, że na tę część ciała, warunkującą siłę pociągową oraz siłę niezbędną do wytrwałego biegu, jak również skoku — należy zwracać zawsze szczególną uwagę.
Kończyna tylna (noga) składa się z uda, goleni, przegubu (stawu) skokowego, nadpęcia, pęciny, korony i kopyta, połączonych odpowiednimi stawami.Nadpęcie, pęcina i kopyto były opisane przy pokroju kończyny przedniej, wobec czego nie będziemy już ich opisu powtarzać.
Udo (rys. 18) jest główną częścią motorową nogi tylnej; obłożone jest silnie rozwiniętymi mięśniami, których zadaniem jest razem z mięśniami, biegnącymi od krzyża, pchać silnymi skurczami całą masę ciała konia naprzód.Główka kości udowej wchodzi w tzw. panewkę miednicy, tworząc staw udowy; gdy kość udowa i biodrowa są odpowiednio do siebie ustawione, staw ten zdolny jest do szerokiego rozwierania się w czasie ruchu konia; koń wówczas ma możność dawania dużych kroków — ma wtedy wydatne chody czyli, jak mówią, dobrą akcję. Gdy rozstawienie (kąt) kości biodrowej i udowej jest zbyt wielkie, akcja konia jest mniejsza.
Podudzie czyli goleń (rys. 18) łącznie z udem i rzepką tworzą staw kolanowy. Stosunkowo krótsze podudzie mają konie typu wierzchowego, dłuższe są podudzia koni ciężkich roboczych, a najdłuższe, jak to wyżej zaznaczyliśmy, kłusaków. U konia dobrze zbudowanego podudzie jest obłożone głównie z tyłu silnymi i wydatnymi mięśniami, które działają na staw skokowy, wytwarzając łącznie z mięśniami zadu podkreślaną wyżej siłę, pchającą konia naprzód.Mięśnie podudzia winny być wyraziste, grube i długie.Niektóre z tych mięśni tworzą tzw. „spodnie" („portki"). Spodnie powinny być szerokie i długie, co jest równoznaczne z odpowiednim rozwojem mięśni.

5 - Chów Koni
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Staw skokowy .czyli przegub. Prawidłowa > silna budowa stawu ma wielkie znaczenie, albowiem lekkość, siła i sprężystość n°9 ,ylnych zal6ży prze’aż"ie * -eiyt? “Staw skokowy może wykonywać tylko ruch zginania i rozaina “ p-“czasie ruchu.

Rys. 45. A - szeroki, B - wąskiStaw skokowy (przegub):
A

iakiknT StvW Skokowy z°stanie uszkodzony, bądź też zajdą w nim koń prr,a)e być 2doiny ” narządem pierwSz„KXX„aezeS P “ Sk°k°Wy iMl _ Prawidłowy staw skokowy powinien byćczysty i suchy oraz Szerokość stawu szeroki i gruby, należycie rozwarty.d TU■ °dległOŚĆ noCgindTguzfkoTcitak z™/' ° kt°rego PrzYczeP‘a Się ścięgno Achillesa, powinna być sz“Xydlr robn ™ie SZeIOkiegOie szeroki u dołu i u góry. Szerokiemu stawowi przeciwsta dZZecznta^1’ ttó™a “ wadU^jako nie-
“i ćPOxr X«a przeciwnie masywnego i grubego. 9 g°'66



Staw skokowy powinien być czysty i suchy, skóra powlekająca przegub delikatna, ściśle przylegająca do kości, tak, aby wszelkie wyniosłości kostne i zagłębienia były widoczne. Przy badaniu stawu skokowego trzeba porównywać jeden przegub z drugim, czy nie znajduje się na nim nieprawidłowa wypukłość.

A £> r
Rys. 46. A - włogacizna, B-zajęczak, C- sarniakDo wad stawu skokowego zaliczamy: włogaciznę, czyli szpat kostny, żylak zwany szpatem krwistym, o p ó j przegubowy, zajęczak (zwany z niemiecka — hazenhak, z francuska — kurba), sarniak i pipak.

Włogacizna należy do najpoważniejszych wad stawu skokowego i często najtrudniejszych do określenia. Włogacizna powstaje wskutek zapalenia okostnej kości dolnego rzędu przegubu, położonych od strony wewnętrznej stawu oraz górnego końca kości nadpęcia. Sformowany szpat występuje w postaci okrągławej, twardej wypukłości kostnej, niekiedy nawet znacznej, na dolnej wewnętrznej stronie przegubu. Rozpoznawanie włogacizny jest tym trudniejsze, im mniejsza jest wyniosłość kostna lub jeśli oba przeguby posiadają tę samą wadę w jednakowym stopniu. Dopóki zapalenie jest świeże, dopóty szpat jest bolesny i koń kuleje. Z chwilą gdy stan zapalny minął, włogacizna nie powoduje stałego bólu, koń nie kuleje, lecz pociąga chorą nogą lub też kuleje tylko po wyprowadzeniu ze stajni, albo po większym zmęczeniu. 67



Jeśli mamy podejrzenie, że koń ma włogaciznę, to dla jej rozpoznana można się posiłkować następującym sposobem: podnosimy kończynę podejrzaną do góry, prawie pod brzuch, trzymamy bierni C^gU PTU mmUt' S naStępnie na9le zmuszamy konia do biegu. Kon włogawy przy pierwszych krokach silnie kuleje.i e rozpoznanie włogacizny wyraźnej z towarzyszącą jej kula- wizną, jest bardzo łatwe - o tyle określenie tzw włogacizny ukrytej.jest jedną z najtrudniejszych umiejętności znajomości konia. Często również bierzemy za męte kostki od wewnątrz stawu skokowego w dziedzinie szpat silnie rozwi- i dopatrujemy sięszpatu tam, gdzie go wcale nie ma.

Koguci .chód, niesłusznie zwany też kogucim szpatem, ma miejsce wówczas, gdy koń w ruchu, a niekiedy i stojąc, podrywa gwa!- owme jedną, czasem tez na przemian obie nogi tak wysoko że koouta skad^16 C° przyPomina sposób podnoszenia nógKoguta, skąd pochodzi nazwa. yKoguci chód nie został jeszcze należycie zbadany; niektórzy woweg^2934' Prawdopodobnie Jest to zjawisko charakteru ner- t^ŻYla?' ZWSnI nieprawidłowo szpatem krwistym, powstaje wsku- rozdęcia żyły, biegnącej skośnie w przedniej powierzchni stawu skokowego. Żylak deformuje staw skokowy konia i znZ^ Xe tkanki. W mtodym wleku bywajj)
68



Opój przegubowy jest to obrzęk miękki, niekiedy bardzo znaczny, spowodowany nagromadzeniem się cieczy w torebce stawowej. Jest on widoczny na przodzie, tj. w zgięciu stawu i zwykle z tyłu po obydwóch stronach ścięgna Achillesa. Koń posiadający opoje, bywa zwykle nie dość suchy w budowie, mówimy o nim, że jest limfatyczny; innym razem opój wskazuje, że koń ciężko pracował natężając tylne nogi.
Zajęczak polega na skrzywieniu tylnej powierzchni stawu skokowego pomiędzy kością piętową a miejscem przejścia stawu w nadpęcie.Zajęczak powstaje bądź wskutek procesów zapalnych na tylnej powierzchni przegubu, mających siedlisko w kosteczkach dolnego rzędu stawu lub w ścięgnach i pochewkach ścięgnowych zginaczy korony i kopyta, które biegną ku dołowi po tylnej powierzchni kości piętowej, bądź też wskutek słabego rozwoju kosteczek dolnego rzędu przy silnym natomiast rozroście górnego końca kości rysikowej. W drugim wypadku mamy nie tyle skrzywienie linii skoku, ile jej nierówność (nieczysta linia, niem. verletzte Linie), co zwykle jest wrodzone i nie wywołuje kula- wizny.Przy tworzeniu się zajęczaka nabytego, zjawia się kulawizna, która później zwykle ginie i w rzadkich tylko wypadkach powtarza się.O ile staw skokowy jest szeroki i wyrazisty — obarczenie go zaięczakiem, szczególnie wrodzonym, nie wpływa na wydajność pracy konia; u konia użytkowego jest to więc raczej błąd piękności. Przy wąskim i niewyrazistym stawie skokowym zajęczak osłabia jeszcze przegub i tak z natury słaby, jest więc niebezpieczną wadą.Zajęczak może być dziedziczny, należy się więc go wystrzegać u koni rozpłodowych.Do błędów piękności zaliczamy: sarniak i pipak.
Sarniak jest to — można powiedzeń — włogacizna zewnętrznej strony stawu skokowego, położona bardziej ku tyłowi, która nie wywołuje kulawizny, wskutek swego położenia, a jako taka jest zupełnie nieszkodliwa — o tyle tylko niepożądana, że poniekąd deformuje od zewnątrz staw skokowy.
Pipak jest obrzmieniem w okolicy guza kości piętowej, o charakterze mechanicznym (uderzenie, stłuczenie, odgniecenie). Jest błędem piękności, gdyż nie ma większego wpływu na użyteczność konia. Pipak często można spędzić za pomocą odpowiedniego leczenia, jednak nie przychodzi to łatwo. 69



Po zapoznaniu się z budową kończyn przednich i tylnych uprzytommjmy sobie, jaka powinna być postawa tych nóg i jakie ustawienie zalicza się do nieprawidłowych.Rozpatrzmy najpierw postawę nóg przednich ustawiając się do koma z boku.Prawidłową postawą nóg przednich nazywamy taką postawę, przy której nogi są s pionów a n e tzn. stoją zupełnie prosto, prostopadle do ziemi.

C
R^-48. Postawa nóg przednich: A - prawidłowa, B - podsiebna, C - przedsiebnaŚciślej opiszemy to w sposób następujący.Postawa nóg przednich, widziana z boku jest prawidłowa wówczas, gdy lima pionowa przechodzi przez środek podbarcza, napie- stka oraz stawu pęcinowego i pada tuż za piętkami.Gdy linia ta nie przechodzi przez środek nogi i pada przed kopytem lub na jegó powierzchni, postawa nóg jest podsiebna (podebrana), gdy nie przechodzi środkiem nogi i pada daleko za kopytem postawa nóg jest p r z e d s i e b n a (rozciągnięta). Postawa podsiebna jest wadliwa dlatego, że nogi przednie nie spełniają wówczas należycie roli podpór ciała, równowaga jest zakłócona, wsku-
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Rys. 49. Prawi
dłowa postawa 
nóg przednich

tek ciążenia tułowia ku przodowi, przestrzeń między nogami przednimi i tylnymi jest mniejsza niż zwykle, skutkiem czego taki kon często się „ściga", tzn. w kłusie uderza podkową tylnej nogi o podkowę przedniej, co się objawia znanym, a bardzo niemiłym dźwiękiem. Przy tego rodzaju postawie nogi przednie są zbytnio obciążone w wyniku czego ich kości, mięśnie i ścięgna szybciej się zużywają.Przy postawie przedsiebnej występuje tym większe obciążenie kopyta i ścięgien nóg przednich im nogi są bardziej naprzód podane..Ogólnie jednak biorąc, nogi przednie przy postawie przedsiebnej znajdują się w pozycji uprzywilejowanej i nie są dostatecznie wyzyskane jako podpory — tym bardziej też cierpią na tym nogi tylne, co głównie się odbija na stawach sko- kowych i pęcinowych.W kłusie kroki konia o postawie przedsiebnej są krótkie, wskutek czego chody są mało wydatne, szybkość mała.Patrząc z przodu na przednie nogi końskie mówimy o prawidłowej postawie wówczas, gdy linia pionowa przechodzi przez środek podbarcza, napięstka, nad- p ę c i a, p ę c i n y i kopyta, a odległośćmiędzy kopytami obu nóg równa się szerokości jednego kopyta.Takie nogi są doskonale spionowane, czyli proste tzn., że trzy ich osie, jakimi są: pod- barcze, nadpęcie i pęcina leżą w jednej pionowej płaszczyźnie, która się pokrywa z płaszczyzną ruchu konia.Wadliwe będą postawy następujące: zbieżna i rozbieżna, ksobna i od- siebna, rozstawna i zestawna.Postawa zbieżna ma miejsce wówczas, gdy nogi po-A B
ftys. 50. Postawa nóg przednich: 

A - zbieżna, B - rozbieżna 71



A- p.
tys. 51. Postawa nóg przednich: A-ksobna, 

B - odsiebna

Jeżeli nogi są zbliżone w napięstkach staje załamany do wewnątrz — k s o b n ą,

siadające wszystkie osie w jednej płaszczyźnie odchylają się od pionu w ten sposób, źe są w dole zbliżone ku sobie. Postawa ta jest wynikiem zbytniej szerokości klatki piersiowej i łokcia ustawionego na zewnątrz.Z postawą nóg rozbieżną mamy do czynienia wówczas, gdy nogi na osiach jak wyżej rozchodzą się u dołu, co jest skutkiem zbyt wąskiej, słabo umięśnionej klatki piersiowej i wadliwego ustawienia wyrostka łokciowego, który jest skie-rowany do klatki piersiowej.w ten sposób, że pion zo-' mamy do czynienia z postawą czyli iksowatą. Koń o napięstkach zbliżonych zwykle

A BRys. 52. Postawa nóg przednich: A - zestawiła, B - rozstawna72



rozrzuca w chodzie, czyli traci energię na próżno. Gdy napięstki są nadmiernie oddalone od siebie, pion nogi zostaje również załamany wychodząc z płaszczyzny ruchu na zewnątrz. Postawę taką nazywamy o d s i e b n ą. Jest ona podobna kształtem do beczki i dlatego w gwarze jarmarcznej nosi nazwę —- beczkowatej.Postawa ta trafia się znacznie rzadziej niż ksobna.Postawa odsiebnai może wywoływać strychowanie.Odchylenie samej pęciny na zewnątrz od pionowej płaszczyzny kończyny powoduje postawę rozstawną (francuską), podczas gdy to samo odchylenie do wewnątrz wywołuje postawę zestawną. Tymi wadliwymi postawami mogą być obarczone niekoniecznie obie nogi: jedna może być. wadliwa, a druga postawiona zupełnie prawidłowo. Błędy ustawienia pęcin najczęściej wywołują nieprawidłowość ruchów, strychowanie oraz wadliwe ścieranie kopyt. Ujemne skutki wszakże występują znacznie wyraźniej i częściej

odbija się zwykle ujemnie na chodach konia

Bps. 53. Postawa nóg przednich: 
A - wąska, B - szerokaprzy postawie rozstawnej, którą trzeba uznać za wadę poważniejszą.Gdy przy postawach nóg zbieżnej i rozbieżnej oraz rozstawnej i zestawnej strychowanie nie występuje i koń w ruchu specjalnie silnie nie rozrzuca przodem — stają się one raczej wadami piękności, szczególnie u koni roboczych, od których nie wymagamy zdecydowanie posuwistej akcji w kłusie. Natomiast u koni rozpłodowych wady te są zasadniczo niedopuszczalne, gdyż mogą być dziedziczne.Jeżeli nogi są spionowane dobrze, a jedynie odstęp między nimi wynosi więcej niż jedno kopyto, postawa jest również nieprawidłowa i zwie się szeroką. Jest ona zwykle związana z bardzo szeroką piersią.Gdy przy należytym spionowaniu nóg odstęp między nimi wynosi mniej niż jedno kopyto, postawa jest również wadliwa i zwie się wąską. Postawa ta zdarza się u koni o wąskiej piersi 
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i W praktyce określana jest jako wąskość przodu. Zalicza się ona d» poważniejszych wad końskich i jest zwykle oznaką słabych, nędznie wychowanych i źle żywionych koni.

pięty, nadpęcie jest od niej oddalone i odchylone — mamy do czynienia z postawą p o d- siebną (podebraną), skoro zaś wzmiankowana linia przecina staw skokowy, a nadpęcie wychodzi za nią — postawa taka nazywa się z a s i e b n a (rozciągnięta).Przy podsiebnej postawie nóg tylnych zaznacza się brak równowagi konia, a więc mięśnie, ścięgna i więzadła są w większym niż zwykle na - pęciu, przez co nogi szybciej się zużywają. Koń taki ma skłonność do ścigania się, krok jego jest krótki, szybkość nieznaczna.

Postawa nóg tylnych (widziana z boku), wówczas jest prawidłowa, gdy linia pionowa, spuszczona od guza kości siedzenio- w e j (kulszowej) miednicy, dotyka pięty stawu skokowego i po linii nadpęcia tylnego opada na dół, mniej więcej w odległości 3/r kopyta za piętkami.Jest to wszakże postawa idealna, lekkie odchylenia od niej są dopuszczalne i nie stanowią błędu. Gdy linia pionowa przechodzi daleko z tyłu

Rys. 55. Podsiebna postawa nogi tplnej74



Konie o postawie zasiebnej tylnych nóg mają zwykle skłonność do łęgowacizny, wskutek przerzucenia części wysiłku w ruchu ze źle spionowanych i ustawionych nóg na kręgi grzbietu i lędźwi.Gdy koń posiada nadmiernie długie podudzia lub zanadto ską- towane (zgięte) stawy skokowe, co najczęściej się wiąże ze stromym postawieniem kości udowej, mówimy, że nogi jego są szablaste, orczyk owate. Wtedy z natury rzeczy, postawa jest podsiebna, koń zaś prócz tego robi wrażenie, że ma ,,za dużo nóg".Konie o nadmiernie rozwartych stawach skokowych mają tzw. nogi proste.Idzie to zwykle w parze z ubóstwem stawu skokowego i często występuje łącznie z bardzo miękką pęciną. Wówczas jest to wada większego znaczenia, w przeciw- Rys. 56. Zasiebna postawa nogi tylne-

Rys. 57. Noga tylna: A - prosta, B - szablasta 75



Hys. 58. Prawidłowa posta
wa nóg tylnych z tyłu

nym razie błąd ten jak również nie nadmiernie wyrażoną szablastość można zaliczyć raczej do błędów piękności, szczególnie u koni roboczych.Postawę nóg tylnych oceniamy też patrząc na konia z tyłu. Nogi tylne widziane z tyłu, powinny pokrywać, zasłaniać nogi przednie. Linia pionowa, spuszczona od guza kości kulszowej winna przechodzić przez środek nogi, począwszy od stawu skokowego i padać na ziemię między piętkami ko- n i a. Odległość między kopytami winna stanowić mniej więcej szerokość stawu pę- cinowego.Jeżeli nogi spionowane należycie występują na zewnątrz poza wskazaną linię, mamy postawę szeroką, gdy zaś ustawione są na wewnątrz tejże linii, mamy postawę wąską. Szeroka postawa nóg tylnych

Rys 95. Postawa 
nóg tylnych: 

A- wąska, 
B - szeroka

A B

16



jest błędem niewielkim i tylko dla koni wierzchowych, gdyż zmniejsza szybkość. Dla wszelkiego innego rodzaju koni i matek stadnych jest raczej dowodem szerokiego, dobrze zbudowanego zadu.Wąska posta- w a zadnich nóg jest zawsze poważną wadą, szczególnie gdy powoduje strychowanie się.
Rys. 60. Postawa nóg tyl

nych:
A - zbieżna, B - rozbieżna

Podobnie jak w przednich kończynach: odchylenie od pionu, zależnie od swego charakteru i stopnia, powodują iwfadliwe postawy kończyn tylnych. Mamy więc tu również postawę z b i e- <żin ą, ksobną i adsiebną oraz rozstawną i zestaw n ą.
Rys. 61. Postawa nóg 

tylnych:
A - hsobna, B-odsiebna

77



Ujemne strony tego rodzaju ustawienia nóg omówione zostały przy opisie kończyn przednich, tu tylko zaznaczyć trzeba, iż w nogach tylnych postawa rozstawna jest mniejszą wadą niż zestawna letora - podobnie jak postawa odsiebna - obniża zdolność ruchową nog tylnych i często bardzo idzie z nią w parze

R^s. 62. Postawa nóg tylnych: A-rozstawna, B - zestawnaOgólnie biorąc, wady spionowania kończyn tylnych nie odgrywają tak ważnej roli, jak takież wady kończyn przednich, które mają charakter podporowy, gdy tamte motoryczny. Z wad więc konczyn tylnych najważniejsze są te, które ograniczają zdolność popychania tułowia końskiego naprzód.



V. CHÓW KONIA

DOBÓR OSOBNIKÓW ROZPŁODOWYCHJednym z naczelnych postulatów hodowlanych jest odpowiedni wybór materiału zarodowego a przede wszystkim odpowiedni dobór łączonych ze sobą osobników rozpłodowych, gdyż od tego zależy jakość powstałego z tych połączeń potomstwa. Wskaźnikiem odpowiedniego doboru jest łączenie osobników o podobnych, wartościowych cechach. Dobór naturalny w życiu zwierząt dzikich polega właśnie na łączeniu podobnego z podobnym, a płody tych połączeń utrzymują trwale cechy swego gatunku czy rasy i zachowują doskonałą żywotność. Jeżeli zdarzają się niekiedy rażące od- skoki, jak np. łączenie się konia z osłem lub zebrą, to produkty takich połączeń giną zwykle w pierwszych pokoleniach przez niemożność dalszego rozmnażania się lub utratę zdolności do walki z drapieżnikami i żywiołami.Hodowcy zwierząt gospodarskich powinni dążyć do stworzenia hodowanym przez nich zwierzętom warunków, w miarę możności zbliżonych do naturalnych, a przy ich kopulowaniu winni się wzorować na doborze naturalnym, co daje najlepsze wyniki.Zwierzęta żyjące w stanie dzikim tabunowo, a do takich należą konie, podlegają ponadto i takiemu jeszcze prawu natury, że najsilniejszy i najdzielniejszy ogier, który w ciężkiej i wyczerpującej walce zwyciężył resztę ogierów tabunu, stanowi w mm wszystkie klacze.Ogier taki p.ełni rolę reproduktora całymi latami, a następcą jego zostaje najczęściej jeden z jego najdzielniejszych synów, utrwalając w dalszych pokoleniach tę samą krew. Mimo powstałych w ten sposób wielu szkodliwych skądinąd połączeń kazirodczych, produkty hodowli tabunowej cechuje jednolitość typu, doskonałe 79



nam wielu warunków w niektórych wypadkach . w odniesieniu do możności » oraz unikania

proporcje ciała i olbrzymie siły żywotne, w przeciwieństwie do szybkiego wyradzania się przychówka, powstałego z połączeń osobników różnorodnych typów i ras. Im większa rozpiętość w typie oso- YCh't¥m ”iększa nlepewność co d°Idąc siadami natury mamy szanse ujednolicenia typu hodowa- rych kom, przez łączenie pokrewnych sobie osobników oraz uqrun- owame żywotności tych koni przez wybór do rozpłodu ogierów najdzielniejszych w pracy, z rozwiniętymi poza tym cechami wy- bitnie męskimi. iJakkolwiek w hodowli kulturalnej brak dorównujących naturalnym, to jednak mamy też i pewne przewagi, jak np. .. selekcjonowania żeńskiego materiału zarodowego związków kazirodczych (incestów).Dobierając klacze do hodowli starannie eliminujemy te, które są obciążone wadami dziedzicznymi. Typujemy klacze prawi- waZLP°b I0”°' Zdr°We fiZYCZnie ‘ S^okie, zrówno-iace i d ^rmOniJinie 1 elastycznie ruszające się, silnie przelewa- wfad “i Y pOtomstwu' a ^dowodem i typem ściśle odpo-^dające kierunkowi hodowlanemu danej stadniny. Szczególną gę na ezy zwracać na równowagę budowy i żeński wygląd klaczy, co cechuje zazwyczaj najlepsze matki, a jednocześnie należy się strzec pozornej tylko urody, łudzącej oko efektownymi chodami i maskującej często ubóstwo poszczególnych części ciała.Jakkolwiek klacze nie mają bezpośrednio tak rozległego wpły- z>ibit Pd°g iWie PrZychÓwka J'ak gdyż ilość urodzonychźrebiąt od jednej klaczy jest nieporównanie mniejsza od ilości źrebiąt spłodzonych przez jednego ogiera, tym niemniej klacz może odzie kilka ogierkow, które w przyszłości będą przekazywały jej własne cechy dalszym pokoleniom.Wpływ pośredni klaczy na hodowlę jest natomiast doniosłego znaczenia. Przez selekcję wytwarzają się mianowicie rodziny (linie) żeńskie które, jako związane z glebą i środowiskiem, przenoszą z pokolenia na pokolenie, obok potrzebnych nam koniunkturalnie cech nabytych, takie bezcenne właściwości utrwalone, jak' przystosowanie się do klimatu, płodność, długowieczność, dobre wykorzystywanie paszy, wytrzymałość w pracy, odporność na choroby dróg oddechowych i trawiennych i in.Rodziny (linie) żeńskie przeto należy kultywować, na nich bowiem opiera się hodowla krajowa.80



Dobierając ogiera do klaczy danej stadniny stajemy wobec zagadnienia pierwszorzędnej wagi, jakim niewątpliwie jest odpowiedni dobór osobników kopulowanych, które przez swe potomstwo mają kontynuować cenne walory danej hodowli.W imię zasadniczego hasła: „łączyć podobne z podobnym", ogier taki musi być bezwarunkowo krwią i typem dopasowany do klaczy pod niego przeznaczanych, musi mieć w porównaniu z nimi jeszcze wybitniej podkreślone cechy kwalifikujące go na konia zarodowego. Wymagamy nadto złożenia przezeń dowodów dzielności i siły w najcięższych próbach, które w hodowli kulturalnej zastępują próbę sił ogierów tabunowych.Ogier stadny musi mieć czysty rodowód, nie splamiony żadną domieszką krwi obcej danej rasie, jaką hodujemy w stadninie; układ zaś tego rodowodu musi być zbliżony do konstrukcji rodowodu klaczy. Spotykać się w nim powinny imiona przodków, słynących z przekazywania na potomstwo cech, jakie chcemy widzieć w naszej stadninie.Jak wybór klaczy na matkę uzależniamy od tego, aby cechował ją zewnętrzny wygląd żeński, tak od ogiera-reproduktora wymagamy, aby jego budowę i całe zachowanie charakteryzowały męskość i żywotność. Ogier mający wygląd klaczy, choćby był najprawidło- wiej zbudowany i pod wszelkimi innymi względami odpowiadał naszym wymaganiom, nigdy nie może być uważany za czołowego, a więc nie powinien być też użyty jako reproduktor stadninowy.Ponieważ w każdej rasie koni spotykamy osobniki o drobniejszym bądź o grubszym kalibrze, a w rasach kulturalnych rozpiętość pod tym względem jest bardzo nawet duża, nie można tej okoliczności pomijać przy doborze materiału zarodowego do poszczególnych stadnin.Sporną jest rzeczą (jeżeli chodzi o konie tej samej rasy) czy lepsze są konie drobniejszego, czy grubszego kalibru. Mimo, że harmonijne i dzielne konie widujemy częściej wśród koni o drobniejszym kalibrze i że między końmi o dużym kalibrze powszechnie znów spotykamy konie źle zrównoważone, a nawet wadliwe, ze pierwsze są suchsze a drugie limfatyczniejsze, oba te rodzaje koni mają swoich gorliwych zwolenników.Zwolennicy koni drobniejszego kalibru mają dużo słuszności 0 ile chodzi o wartości użytkowe konia, a zwolennicy koni kalibrowych, o ile chodzi o ich wartości handlowe, ale z hodowlanego punktu widzenia, najważniejsze jest, aby obu tych odmian koni 
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me mieszać z sobą. Dobierając materiał zarodowy do stadnin mających za zadanie hodowlę koni o grubszym kalibrze, należy sprawdzać w rodowodach czy przodkowie ich wykazywali zdolności przekazywania potomstwu grubokościstości. Niekiedy od obojga drobnych rodziców urodzi się i wychowa koń dużego kalibru, me mający jednak przez to kwalifikacji do płodzenia rosłego potomstwa. Taki osobnik, choć sam duży, stanowić będzie niebezpieczny element w stadninie; i odwrotnie, mały ogier lub mała klacz po rodzicach z rosłych rodów dają dużo gwarancji płodzenia kalibrowego potomstwa.Nie kaliber więc a predyspozycja ogiera lub klaczy do dawania kalibrowych źrebiąt dają im kwalifikacje na materiał zarodowy do stadniny, mającej na celu hodowlę koni dużych wymiarów. O pre- yspozycji takiej dowiadujemy się studiując rodowód osobnika zarodowego.Na tym polegałby w głównych zarysach właściwy dobór osobników zarodowych w stadninach koni szlachetnych ras ustalony Ni, mających za główny cel produkcję ogierów czołowych. Znaczenie ogierow czołowych, wyhodowanych w stadninach zarodowych polega na tym, ze dzięki sile dziedziczenia tworzą one rody męskie które przez poszczególne osobniki, działające w terenie pokoleniami kształtują hodowlę krajową. Wracając do spraw doboru szczegółowego, należy jeszcze dodać, że jeżeli pod wpływem jakichś zmian paszowych i klimatycznych, bądź pod wpływem niefortunnie dobranego ogiera, bądź wskutek innych okoliczności zauważy się odchylenie w czystości typu lub rozluźnienie tkanki u przychówku stadniny półkrwi — to przejawy te zwalcza się skutecznie zazwyczaj przejściowym użyciem jako reproduktora, ogiera czystej krwi arabskiej lub pełnej krwi, w zależności od charakteru danej stadniny.W odniesieniu do koni ras ciężkich w Polsce, jak zresztą i w innych krajach, gdzie zachodni koń ciężki nie jest zrośnięty z glebą i środowiskiem i nie ma przeto dostatecznych szans zaaklimatyzowania się, stałe łączenie ciężkich klaczy z importowanymi ciężkimi ogierami, choćby nawet tej samej rasy, nie da pożądanych wyników.Wszystkie rasy zachodnich koni ciężkich, powstałe zresztą w warunkach klimatycznie i glebowo znacznie odmiennych niż nasze, cechuje luźna tkanka i limfatyczność, a prócz tego pewne wytrącenie z równowagi fizycznej, wskutek sztucznego forsowania ich w masę. Czyni to konie te wrażliwymi na zmianę warunków 82



bytowania, tak że zaaklimatyzowanie ich w niektórych krajach iest niemożliwe-, tracą one w obcym terenie swe dodatnie cechy, karleją i zatracają równowagę budowy. Największym błędem byłoby uparte trzymanie się rasy, której nasz klimat, gleba i rodzaj użytkowania zupełnie nie odpowiada.Chcąc utrzymać w Polsce odpowiedni dla nas typ konia ciężkiego, należy dążyć ku temu przez wykorzystanie wyhodowanych u nas koni pogrubionych, których importowani przodkowie figurują gdzieś na odleglejszych miejscach rodowodu, a które mimo to posiadają dostateczny kaliber i zrównoważoną budowę. Łącząc je między sobą i wybierając spośród przychówka najlepsze osobniki, dla dalszego między sobą kopulowania, możemy otrzymać elitę, która ujęta w księgi stadne stanie się materiałem przydatnym do zapoczątkowania rodzimej rasy koni ciężkich.Z obcych ras jedynie może gudbransdale mają u nas szanse na północnym wschodzie do odegrania pożytecznej roli przy kształtowaniu typu konia dostatecznie masywnego, o cechach zimnokrwistego, pod warunkiem, że do krzyżowania z nimi nie będzie się używało koni ciężkich ras zachodnich. O ile w hodowlach stadni- nowych wymagany jest bardzo precyzyjny dobór osobników rozpłodowych, to w hodowli masowej, gdzie klacze są bardziej różnolite i rozsiane po szerokim terenie, dobór ten, siłą rzeczy nie może być tak rygorystycznie traktowany. Ale i tu, dzięki obowiązującej rejonizacji, możemy uniknąć mieszania ras i typów koni.Dbałość o właściwy dobór w hodowli masowej polegać będzie na dopilnowaniu przez powołane ku temu czynniki hodowlane, by prawidłowe ogiery, pod względem typu i pokroju ściśle odpowiadały kierunkom hodowlanym poszczególnych rejonów i aby w miarę możności, klacze dlań nie typowe przesuwane były do rejonów dla nich właściwych lub z hodowli usunięte. Celem niedopuszczenia w hodowli masowej do połączeń, które rujnują plan hodowlany, należałoby pozbawić prawa odstawiania klaczy o rażących wadach dziedzicznych, o wybitnie wadliwym pokroju i zdecydowanie odbiegających od typu właściwego dla danego okręgu.Kończąc dział o właściwym doborze osobników rozpłodowych, należy zaznaczyć, że konieczne jest dążenie do ujednolicenia typów konia w Polsce, podobnie jak zamierzone jest standaryzowanie typów innych zwierząt.Nie wystarczy ku temu uogólnienie doboru w sensie łączenia ze sobą klaczy ciężkich z ciężkimi ogierami, a lekkich z lekkimi,83
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1 zabezPieczając przed skłonnościami do
w niewielkich już tylkoo ustalonych przekazywania tej c je tym samym pod wzglę- -— —> wyradzanianaszych koni ciem zdrowia się.
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Utrafienie, aby w tych granicach czasu odbyła się kopulacja — stanowi o zapłodnieniu klaczy. Wiadome jest, że okres palenia się klaczy trwa, zależnie od indywidualnych skłonności, 3 do 10 dni, a okresy takie powtarzają się w odstępach co 15 do 25 dni, przez szereg miesięcy, przeważnie od stycznia do lipca.Jeżeli klacz nie została zaźrebiona przy pierwszym paleniu się, przy każdym następnym objawie ponawiamy stanówkę. U klaczy palących się krócej, np. 4 dni, jajo opuszcza jajnik w drugim lub trzecim dniu palenia się, u klaczy zaś palących się dłuższy okres czasu, np. 8 dni, jajo wchodzi do jajowodu w czwartym lub piątym dniu. Obsługa stajenna musi zaobserwować i doskonale orientować się w tych indywidualnych skłonnościach każdej klaczy stadninowej, a wówczas nie trudno już jest dopasować termin krycia klaczy, z dużym prawdopodobieństwem zapłodnienia jaja.Wyżej wymieniona metoda możliwa jest jednak tylko w stadninach, dysponujących własnymi ogierami i wyszkoloną obsługą. W hodowli masowej, która korzysta z ogierów rozstawionych na punktach kopulacyjnych, zastosowanie takich prawideł jest niemożliwe i zachodzi konieczność stosowania szablonowych terminów w stosunku do wszystkich klaczy jednakowych.W dążeniu do podniesienia procentu zaźrebień klaczy przez utrafienie na możliwie najodpowiedniejszy moment do pokrywania ich, a biorąc pod uwagę cykl okresów palenia się klaczy dość na ogół zbliżony, zarzucono w Państwowych Stadach Ogierów dawny system krycia na dziewiąty dzień po poprzednim pokryciu, wprowadzając system bardziej nowoczesny i niewątpliwie logiczniejszy.Klacz kryje się na trzeci dzień po pierwszym pokryciu, a po 18 dniach ponawia się znowu dwa skoki w trzydniowym odstępie. Jakie rezultaty da ten system u nas — pokaźe już niedługo przyszłość, należy się jednak spodziewać, że będą one pozytywne.Ciekawe jest, że w pewnych okolicach, bardzo starzy ludzie twierdzą, że dawniej stosowany był system krycia klaczy co trzeci dzień w pewnych odleglejszych od siebie odstępach czasu. Dlaczego ten system nie utrzymał się — nie wiadomo, ale niezawodnie zaistniał na podstawie cennych zawsze obserwacji praktyków, którzy w owym czasie uznali go za celowy.Klacze najłatwiej zachodzą w ciążę po wyźrebieniu. Popęd Płciowy pojawia się u nich zwykle w 8 do 12 ani po porodzie. Zdarza się jednak, że wykazują go znacznie wcześniej. 85



Pokrywanie ich wtedy nie jest pożądane, ze względu na nie- wygojone jeszcze organy płciowe klaczy i pewne zmęczenie po porodzie. Z drugej strony wszakże, nie kryjąc wcześnie palącej się klaczy ryzykujemy nieprędkie powtórzenie chęci, gdyż zwykle tak bywa, że o ile klacz podczas pierwszego palenia się po wyźre- biemu me zostanie pokryta, to po raz wtóry pali się dopiero po kilku tygodniach, a nawet czasem aż po odsądzeniu źrebaka. Jeżeli więc klacz nie przechodziła ciężkiego porodu, czuje się rześka i zdrowa, to raczej lepiej skorzystać z zawczesnego nawet objawu chęci, mz ryzykować zbyt długie oczekiwanie powtórnego palenia się.Jeżeli klacz uparcie nie zachodzi w ciąże, trzeba ją poddać badaniom lekarskim, aby dowiedzieć się, czy wynika to z niedorozwoju jajników, czy z powodu schorzeń organów płciowych.Po tych ogólnych rozważaniach o stanówce, przejdziemy do techniki stanowienia.
TECHNIKA STANOWIENIAStanowienie klaczy odbywa się po wypróbowaniu jej chęci przez styczność z ogierem, poprzez barierę, zbitą z grubych desek, zwaną próbnikiem. Jeżeli stwierdzone zostaną wyraźne objawy chęci, wyprowadza się klacz na równe i nie kamieniste miejsce przeznaczone do stanówki. Niektóre klacze, mimo że zdradzają chęć mało to uzewnętrzniają i pozornie nawet odbijają ogiera, starając się uciec od mego, gdy atakuje je zbyt energicznie. W takich razach me należy zbyt pochopnie rezygnować z dalszego próbowania a użyć do tej czynności ogiera, umiejącego intensywnie, ale delikatnie zarazem, zachęcić klacz do okazania popędu.Dla zabezpieczenia ogiera przed kopnięciem klaczy, na jej tylne nogi wkłada się skórzane pantofle lub pęta się ją, przeciągając inki od obu tylnych nog pomiędzy przednimi nogami i zarzucając oba końce linek z pętlą wokół szyi, tuż przy łopatkach. Linki nie powinny być zbyt krótkie, gdyż wówczas klacz stoi chwiejnie z podciągniętymi pod brzuch nogami i poza tym formuje się przez o złe położenie pochwy — nie mogą też być zbyt długie, gdyż nie chroniłyby wtedy przed uderzeniem.Dla zabezpieczenia, aby włosie ogona nie dostało się wraz z prąciem do pochwy, należy starannie zabandażować płótnem ogon klaczy, przy jego nasadzie.86



Niektóre ogiery mają zwyczaj chwytania klaczy zębami za kłąb podczas kopulacji — dla uniknięcia okaleczenia zakłada się na kłąb i szyję klaczy wilgotny worek.Po akcie kopulacyjnym, który powinien odbywać się zawsze w mało ruchliwym miejscu, bez hałasów, a którego zakończenie poznaje się u ogiera po charakterystycznych skurczach nasady ogona, należy klacz prowadzać przez pewien czas, nie pozwalając na nadymanie się lub natychmiastowe oddawanie moczu.Bywają ogiery, które schodzą z klaczy „nie sprawiwszy się czyli nie oddawszy nasienia. Wprawny masztalerz lub doświadczony hodowca łatwo pozna się na takim zwodzeniu, ale dla laików nie jest to widoczne, dopilnowanie więc aktu kopulacji powinno być powierzone wytrawnemu specjaliście.Niepotrzebnie stosują niektórzy po stanówce polewanie grzbietu klaczy wodą, lub przed stanówką ostrą jazdę, mającą na celu zgrzanie jej itp. zabiegi. Wiadomo bowiem, że zapłodnienie klaczy zależy wyłącznie od właściwego uchwycenia momentu, w którym sperma ogiera natrafia na wydzielone z jajnika jajo, oraz oczywiście od tego, czy ogier jest płodny a klacz płciowo zdrowa.Nie powinno się używać klaczy do ciężkiej pracy przez następny dzień po stanówce, a w ogóle klacze hodowlane w okresie ich stanowienia nie powinny być przepracowane.
SZTUCZNA INSEMINACJAPrzez sztuczną inseminację zwierząt zyskujemy możność za- pładniania przez jednego osobnika męskiego wiele większej ilości samic, niż daje się to osiągnąć przy zapładnianiu naturalnym.Uzyskujemy poza tym zabezpieczenie przed szerzeniem się chorób wenerycznych oraz większą gwarancję zapłodnień. Jeden ogier, którego spermę używamy do zapłodnienia sztucznego, może zaźre- bić 300—400 klaczy w czasie sezonu, podczas gdy przy zapłodnieniu naturalnym ogier zaźrebia najwyżej do 100 klaczy.Powyższa metoda ma poważne znaczenie przy dążeniu do szerokiego wykorzystania jakiegoś znakomitego ogiera, przy niedostatku w danej okolicy dobrych reproduktorów, przy nasilonym grasowaniu zarazy stadniczej lub w wypadku, gdy np. mamy cenną klacz o skrzywionej szyjce macicznej, albo też nie ma możliwości doprowadzenia klaczy do ogiera, którym powinniśmy ją pokryć ze względów hodowlanych. 87



nią więk-
~na spermy do szyjki . normalnie 20 cm3 roz-P ozrebieniu, o macicy znacznych roz- wymagają 25—30 cm3, a nawet do 40 i wiele wprawy przepisów sani------o niebez-

kosztowna ze względuka^ryzy^^k J6St prZy tymmentów oraz utrzymywanie fach o °niecznych ku temu instru-lemu zrobionej kierowe” nVprSe“”^ P°ChWy' kuna klacz. lą prącie ogiera podczas skoku jegoobjętości roztworeVOcukruCZlubię kr°tnym w stosunku do jej zapładniania plemników do 12 godz^T' C°, Zabezpiecza zdolność w ten sposób cieczy, a to z kolei H°ŚĆ otrzy™anejszej ilości klaczy. Z jednorazowego ^ytryskVnf sposob zapłodnić 20 do 30 klaczv I Y k nasienia m°żna w ten spermę umieszcza się w szk^nTch W roztworz«które wprowadza się ręką do ot J amPułkach po 20 do 30 cm3,łączone z gumowym kateterem któryTT™630’ Ampuiki S£* P°' jest w pompkę ręczną służącą rin 7 drugieJ strony uzbrojony -»cieznej. Oo —tworu spermy. Klacze duże, P^zebamiaro w, jak również stare cm3 roztworu spermy. Przy i umiejętności oraz Lik / 9 tym potrzebatarnych. Każda nieczystość łatwo690 PrZestrzegania Popisu pieczne choroby klaczy. m°Ze spówodować bardzoPobieranie i konserwowanie nasienia iat ' konywane przy zapłodnieniu muszą by^n CZynn°Ści w^sanitarnym w zorganizowanych i 7 / P°Wlerzane czynnikom sztucznego unasieniania. Y ządzonych ku temu zakładach dniania, nie mrót^mmą^TlIbej 7 SP°'°bu sztucznego zapła- mesieniu do koni, które należa do yJ Str°ny' zwłaszcza w od- na zaspokajanie popędu płciowego.nTuz^i WraŻHwycb kojenia płciowego w sposób natXi uzyskujące zaspo-dzony przez macierzyństwo łatwo podV P°Pęd rOZbu’które mogą się objawiać rozmaicie ^aŁ "e™™7“'zawsze, i to w dużej mierze nhn- ' 1 gruncie rzeczyklaczy. J ’ bniZając macierzyńskie kwalifikacje
o„ipr . obchodzenie się z ogieremW wieku ¿teroletaimdUDotyczryZto°prznda działalność«tyczy to przede wszystkim ogierów punk88



towych PSO, ale powinno dotyczyć i tych, którym nadane są ¿wiadectwa uznania przez corocznie urzędujące komisje licencyjne.Ogiery pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej biorące udział w wyścigach, karierę stadną rozpoczynają zwykle później, a przygotowywanie ich do tej kariery trudne byłoby do ujęcia w pewien system.Jakkolwiek punktowe ogiery stają się w pełni użytkowe jako reproduktory dopiero w wieku lat czterech, to przygotowanie ich ku temu powinno się rozpocząć już od trzeciego roku życia.Ogier stadny poza kwalifikacjami, o jakich była mowa w dziale o doborze osobników rozpłodowych, powinien być pełen temperamentu, ale nie za ostry przy stanówce, łagodny w stosunku do ludzi i koni, umiejący ostrożnie podchodzić do klaczy i umiejętnie badać stopień jej chęci.Większość tych zalet jest wrodzona, ale bardzo dużo zależy też od ludzi, aby cnoty te wyrabiać i podnosić, obchodzenie się więc z ogierem od najmłodszych jego lat musi być łagodne i umiejętne. Stanowczość konieczna jest podczas treningu przygotowawczego do zdania próby dzielności, jak również w okresie zdawania tego egzaminu, a także podczas służby stadnej ogiera. Specjalnie uwaga i ostrożność zalecana jest w czasie jarowania (treningu) i podczas pierwszych prób stanówki.Przed rozpoczęciem jarowania ogiery wyhodowane w stadninie i mające być jako remonty przydzielone do PSO — już jako dwuletnie muszą być w stadninie od wiosny ,,obszarpywane w zaprzęgu i pod lekkim jeźdźcem i poza tym cały czas, aż do chwili opuszczenia stadniny, jeżdżone od 1 do 2 godzin w sulkach, co świetnie wpływa na ogólny rozwój, wyrobienie chodów i łatwe nawyknienie do zaprzęgu.Jesienią, tak przygotowane ogiery przechodzą ze stadniny do zakładu treningowego lub bezpośrednio do PSO, gdzie w dalszym ciągu przedłużają rozpoczętą pracę aż do wiosny, kiedy jako trzylatki mają przejść ostry trening przed ostateczną próbą ich dzielności pod siodłem i w zaprzęgu, o ile są ras lekkich, a tylko w zaprzęgu, o ile są ras ciężkich.Sposób ujeżdżania młodych ogierów i obchodzenia się z nimi w czasie tej nauki, jest taki sam jak sposób ujeżdżania wszystkich innych młodych koni, o czym szczegółowo powiedziane będzie89



reTdxo,r:bbnY jesi a ln,e-przydzielony d^tadT SôV T^}0^1 ZOStaje ostateczniedającym typ^wx i aJe ogier roTn W °dPO^rierę stadną 9 ' rozPoczYnając jako czteroletni ka-Przy pierwszym puszczaniu ogiera do klaczv tr? n przez innego ogiera czv klar? t i kJaczV trzeba sprawdzić nerwowa lub lechXwI rd nP ’ ChęC1 ‘ czy nie 2byt xaA“ł:Xo°xdo
- — -X SPO. gotowanej Już w odnowîjmj P0"10™ »™clé do klaczy przy. do skoku po powtórnym doń w^^y11 d° stanowki. dopuszczając nerwowe, kwikliwe, lub nie zdrad?25*0^“““ “ę Oglera- KIacze tatwo mogą „aztć mkdego ogS jTeb ‘“j“1 wać pod tym względem wiele ner eba. więc koniecznie zacho- dego ogiera nie przeznaczać. roZnosci 1 klaczy takich pod mło- nie moina^m’edbÿwarwTeZXr °3.ierÓW jui doświadczonych du na dużą tatwoIT sooXo PrZy Stan6w“' za wzglg.padków przy puszczaniu z rękr’1!™.™7'* nies2cz«śliwych wy- ehach me Jatwo może na boktkoc^ ” ™-

nym, co pX“ naYuPrzXm świerzbu, lub wycieku z nozdrzy, czy me SszU 17 ” °M mniejszych nawet wycieków lub ranek po^ Mi’ogiera i odpowfedz7a7no"ci klrnm nÎX?^' P°d 3roZą zarażenia świadectwa lekarskiego J W°ln° J6St kryć k]a“Y. bez
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=xbY: SX“?“'— nóg 1 psucie si

pod względem sanitar- j czy nie ma ona
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• nie zwolni jednak od obowiązku codziennego wyruszania stajnia nie 1 w ten dostarczyć możności ode-°9HierX "świeżym powietrzem, zapocenia się dla otwarcia porów ^“ wyładowania temperamentu, nie odwykania od posłuszeństwa człowiekowi i spotykania się na dworze z przyrodą i rożnymi PrZBda7dzXst pożyteczne dla ogiera, a korzystne z punktu widzenia materialnego, jeżeli można go używać do jazdy lub lekkiej pra- “ " poza sezonem kopulacyjnym zawsze jest wykonalne w każdym gospodarstwie rolnym.Niestety nie jest to możliwe w stadach, gdzie tylko bardzo spo- kojne i flegmatyczne ogiery można bezkarnie używać o wi , de nie do wszystkich robót. Spokojnie i łagodnie nieraz ogiery k e_- dy znajdą się gromadnie przy jakiejś pracy, poczyń ją £ niecierpliwić i denerwować, tak że niemal do każdego z nich trzeba by przydzielić jednego człowieka do czuwania na j gW zasadzie jako zapewnienie ruchu pozostają tylko tak przejażdżki" ogierów pod siodłem lub w zaprzęgach. Przejażdżki te powinny się odbywać nie w zamkniętych czy nawet °twartYc manelTale w terenie szerokim i różnorodnym, który o wiele Stej -Pewni potrzebną koniowi gimnastykę, * -bezpieczy go przed utratą inteligencji potrzebnej mu najbardziej wszystkich zwierząt domowych.Czyszczenie ogierów i ogólna ich pielęgnacja wymaga o wiele wi£"^ niż innych koni i to nie tyiko ze wzglądów poka- zowych, ale też ze względu na higienę i zdrowie.Konie pracujące pocąc się, oczyszczają
a przy stałym ich przebywaniu na dworze, prze,watr 1 deszcz usu wanv iest brud i kurz na sierści. Ogierom okazja taka nie często się wany jest oiuu „czółka i nraca masztalerzayHarza wiecheć więc słomiany, dobra szczotsa pia<- muszą się przyczynić do wymasowama ich skóry i usunięcia nagromadzonego w ich sierści brudu. ia+wipiDotyczy to też i kopyt, które mniej stykając się z ziemią łatwiej glTjąGPn7cieUs?załei koPY^hogierów, zwłaszcza gdy s, podkuwane, toteż kucie powinno byc XZ"Xk°z chodzić bosozupełnie nie mogą.
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wraz z owsem w l/s ilości

Porcje paszy 5 do 6 kg owsT PfZeWidziane nich kie, w sezonie martwym są zupełny6 * 7 do 8 na k°nie ci« otrzymaj, mniej Podna 6* 7M°nle X™7“ ulrzV™niu.- 6 d„ 7 kg dIa koni iyp;^
owsTroi ięCT”i“le"’ —YZWycMiać °SierY dozaieżniTodTychda6 *k ^„iemartTmać 1 do 2 razy w tygodniu , ym °giery Powinny otrzy-1 odwaru siemienia lnianego a w^faau i PSZennych- owsapJ 4 do 5 kg marchwi dziennie na konia T*1 Zlmowych miesięcy choc w ten sposób wynagrodzić oraaniZ dletetycznych, aby W °Wym ^esie (ogiery prawie niX „ T jakle P°nosia z zielonek tylko dorywczo). y le korzystają z pastwiska,i wartości ogiera^OgSy So^Sio^ WiekU’ kondycjiletnie, nie Po^y7 kr^ ^^1/sączteroletnie 6 do 7 razy. Ogiery w siJ • 1 5 ty9odni°wo —

a pST^Tslim^h^LTel^r1?’ “ *Ym' aby hOdW“> torów zajmowały sie instytucje państw reProdukto-Szym niż dotychczas zakresie S 1 SpołdzieInre w szer-władnych sobie, a wyszkolonych fach^ m°Żn°ŚĆ 1 użytkowanie koni poprowadzić w r7° PracOWrdkó^ wychów oraz pokryć koszty związane z raX T Jednolite&° systemu stacją ogierów reproduktorów Jonalnym wychowem i eksplo-

,,urzędowe"----- cięź-- — warunkiem iTJrL6 d°bregO siana- które od-owsa należy zwiększyć8 do 9 dla koni ciężkiego

w za-
—3 w szer- przez pod-

Klacz „ okresie W OK‘'Esre ^oic,ścią poronienia i tak kamjjś” jj’'/“b","l"ri" przed moźllw°- malnego rozwoju. ' Y pł°d miał dobre warunki nor-92



Klacze w stadninach elitarnych, jako osobniki wybitnie cenne, a mające rodzić równie cenne w przyszłości konie, ochronie tej podlegają w spotęgowanej formie, aczkolwiek szkodliwe byłoby tę ostrożność doprowadzać do przesady, pomnażając tym koszty utrzymania i niepotrzebnie wydelikacając organizm klaczy.Jeżeli chodzi o klacze zarodowe, ale nie elitarne, użytkowane w robocie czy jeździe, nie trzeba wychodzić z założenia, że przez zaźrebienie stają się one w małej tylko mierze przydatne do pracy.Każda klacz zaprzęgowa w okresie całej ciąży może być bez ryzyka, a nawet z pożytkiem dla niej i dla płodu używana normalnie do pracy, z wyjątkiem dźwigania jakichś niezwykłych ciężarów, wysyłania w drogę w czasie gołoledzi lub na przykład zaprzęgania w zbyt ciasne hołoble. Każdą natomiast klacz w okresie żrebności należy wystarczająco żywić takimi tylko paszami, co do których wiemy, że nie wpływają szkodliwie na ciążę i rozwój płodu oraz, które nie sprzyjają zachorowaniom na kolkę, gdyż leczenie jej łatwo może spowodować poronienie. Skarmianie więc klaczami żrebnymi łubinu odgoryczonego, a nawet słodkiego, wywaru, przemarzniętych okopowych lub spasanie pokrytego szronem pastwiska jest niedopuszczalne. Szkodliwe jest pojenie bardzo zimną wodą, a w ogóle pojenie klaczy źrebnych powinno być wielokroć ostrożniejsze, niż innych koni, aby nie wywołać ochwatu lub zapalenia płuc, których leczenie u klaczy źrebnych bardzo jest utrudnione, a dla płodu niebezpieczne.Mówiąc o używaniu klaczy źrebnych do każdej pracy, nie mamy na myśli lekceważenia w zachowaniu ostrożności. Żrebną klacz tak podczas pracy jak i w czasie jej prowadzania należy otoczyć specjalną troskliwością. Od powożącego zależy bowiem, aby klacz nie padła na kolana i pysk, by w jeżdzie lub przy dźwiganiu nie powodować gwałtownych uderzeń dyszlem po bokach i nie zgonić nadmiernie w drodze, by wchodząc do stajni nie uderzała bokami o futryny drzwi czy inne nieustępliwe przedmioty, aby nie była bita po głowie przy zadawaniu obroku lub wprowadzana między ciasno stojące w stajni inne konie. Zwracanie uwagi na klacz żrebną dużo więcej jest warte, niż wystrzeganie się używania jej do pracy, o ile jednocześnie zapewnione ma pożywienie utrzymujące ją w dostatecznej kondycji. Odpoczynek dla klaczy-matki winien być natomiast zapewniony po jej wyźrebieniu się i to nie tylko kilkudniowy, jak to często bywa, a przynajmniej kilkutygodniowy, gdyż taki właśnie odpoczynek wpływa zasadniczo na konserwowanie zdro-



«fenie klaczy.7' r°ZW°j Zreblęcia i na łatwiejsze -następne zapłodni PobiTd^iu^eZTg^roT111 apteCZnych ś™dków, ku rzekome- -zechnego zastosowZa aZltuc" " “ieĆ P^Natomiast siano w pierwsźorzedn ' ZTeSZtą probIematyczne.ralne, owies, otręby pszenne i ma7^931311^ Zasobne w sole mine- klaczy bezwarunkowo zapewniebyd *a ciężarnej 1 dobrych użytków zielonych nie ' m pierwszorzędnego siana kom, dokąd więc ten pryncVDalnv hodowIi' ani chowuny, żadne mączki witaminowe nie sTworz uwz9I?dnio-czy trwa różnie, od 315 do 350 dni X m °kres CiąŹy kla’ma, co poznajemy zazwvczai «1 '• dY Zb 1Za Slę okres wyźrebie-strzyków kroplach siary I opadniec^bokó ^t' WyStępu^cycb ze wama do stworzenia klaczy higienicznych i rZeba poczynić przygo- porodowych oraz zdjąć podkowTSoti.Wyg°dnych warunków zaną luźno w zasłanym sucha słonia ? P1SJ P°stawić 14 przywią- " boksie nie jest doTreStT*' P“SZra“ia może położyć się tak, że nie ma dnh S1<? P°r°du łatwojest zazwyczaj bardzo łatwy o iie^cz Z&dU’P°rÓdw ruchu. Trwa on około 15 minut Płód ™ CZdSie CiąŻy Stale bYła z główką ułożoną na przednich nó-iT^™ S1<? Zawsze Płodem łatwo już przychodzi na świat Klacz t’ • ?° PrZ6jŚciu prz°du, urywa się nieco krwawiąc Jod™ Wtedy 1 pępowbia‘ Chronimr by » gwaltownyeh^S ntett ny przegrody. Jeżeli pępowina n uderzało się o ścia-przewiązawszy/a,silnie lnianą tasiemką ^nT^6 "y metrów od brzuszka źrebięcia „ - wysokości 5 centy-jodynuj,e rankę J"“* Poniżej nożyczkami,roztworu pioktanlny na czj°t YnY mOzna użyć 10-procentowego Przy porodzie jaS^^Sn^tY «f“— trzeba natychmiast przywołać ffchn ° połozenia Pł«du,wolno jest dokonywać CcLan a ’ J0“0' .,'ekarSlt’' Ni* polega na podtrzymywaniu ukazn’ zrebięcia siłą — pomoc rowania go ku dołowi pochwy. JąC69° pł°du 1 Iekkie9° kie- po XmykladżTsin„a ’ azwy°zdSUWamY d° “bli“nia,
ręce i pomagamy mu trafić do^ymTem“ by^k b‘erZemy Je na taćlo siar, _ ten „y pokarm

na wysokości 5 centy-
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pierwszego kału, zwanego
chuchania noworodkowi do

pokarmowy i wywołujący oddanie Sm°płoązupełnym ostygnięciu klaczy dajemy jej letnie poidło z pszennych otrąb i nieco siana.Panuje dość powszechny zwyczaj nozdrzy dla rzekomego złapania przezeń powietrza. Zdarzyć sięmoże jednak, że przy silniejszym wdmuchnięciu pozostałe wody porodowe mogą się dostać przez nozdrza do płuc i spowodować uduszenie źrebięcia. Zwyczaju tego należy unikać.Bywają klacze wyjątkowo łechczywe i drażliwe, które nie dają noworodkowi zbliżać się do wymienia. W takich razach trzeba koniecznie klacz przytrzymać, a ktoś drugi musi źrebię dosunąć do niej i dopomóc w karmieniu, co trzeba powtarzać do czasu zupełnego oswojenia klaczy.Oddawanie smółki przychodzi zazwyczaj źrebięciu z trudnością. Jeżeli widać, że mimo wysiłku nie może jej wypchnąć, należy włożyć do odbytnicy naoliwiony palec (z krótko obciętym paznokciem) i smółkę wygarnąć. W wypadku dalszego nadymania się źrebięcia trzeba dać na przeczyszczenie 50 g oleju rycynowego oraz zastosować lewatywę z przegotowanej letniej wody.Są klacze, których pokarm zwłaszcza przy karmieniu jęczmieniem lub żytem staje się dla źrebięcia szkodliwy, wywołując zawsze niebezpieczną dla niego biegunkę. Otóż dla takich klaczv jest obowiązkowe, a dla wszystkich innych wskazane, wprowadzenie diety przez karmienie ich otrębami pszennymi z domieszką wywaru z siemienia lnianego, dając na zakładkę siano bardziej jałowe oraz 5 kg marchwi na dobę. Gdyby się okazało, że źrebię mimo to laksuje, trzeba zupełnie skasować paszę treściwą dla klaczy, źrebięciu dać 50 gramów oleju rycynowego, następnego zaś dnia 10 do 20 gramów tinctura opium. W razie dalszych niedyspozycji wezwać lekarza weterynarii.Po trzech dniach postoju klaczy w stajni, o ile sprzyja temu pora roku i pogoda, należy wyprowadzić ją ze źrebięciem na dwór, zabezpieczając przed stajnią takie miejsce, aby źrebię przerażone blaskiem dnia i źle jeszcze widzące nie było narażone na zabłąkanie się i wpadnięcie na jakieś, mogące je uszkodzić przedmioty. Po tygodniu źrebię powinno odbywać już regularne spacery z matką, a jako dziesięciodniowe chodzić z nią na pastwisko, wyłączając dnie zimne i słotne oraz skwarne południowe godziny.Nie zawsze konieczny, a często stosowany bywa zwyczaj trzy mania źrebięcia w stajni, podówczas gdy klacz użyta jest do pracy.
95



¿U
¡XTuvre,r,eni żeS. Hodują«Zenie trzeha Z ■^ZekX:.“(Ż° Źrebię me zrobi zresztą w polu szkody poważniejszej a nlatanT’ blJT 7 końml.zdaraa tYtto w początkach pó i ? • wnoszą Juz najmniejszego zamieszania. Chodząc za mat kami zyskują one nie tylko zdrowie i hart ale i intmT zez33“16 Się Z rÓŻneg° rOdZajU Przedmiótami, co w^rzyszZ zabezpiecza je od zbytniej płochliwości. PrzyszłościDokarmianie źrebiąt paszą stałą rozpoczynamy z chwila iak tylko zaczną ku temu chęć przejawiać, co następuje z^Zle X końcu pierwszego miesiąca żvrm m= ■ ■ J yKle przy

~Zapoka™'9dyź ’ "X

dodając do mleka kobylego,“brak d—s “ eku trzeba to wyrównać jakim środkiem aptecznym przenisa ska poZ Weterynard- Daisza kłopotliwość karmienia „se-porcjach iak Z' “ 7' “““ Mka™iĆ d^t>y<*porcjach, jak cielę, gdyż Żołądek źrebięcia nie jest do te™ ““Śi maS- ciami pokarmu. Uciekanie się do dokarmiania bądź to mlekiem wołZw1'- ądZ JaJanU' bądz PreParatami chemicznymi, które może p ywają nawet na pomyślny (pozornie) rozwój źrebięcia, nie no- nny mgcy wchodzić w grę jako reguła przy wychowie źrebiąt.96



Sztuczne środki odżywcze powodują limfatyczność tkanki i zaciemniają sąd o tym, czy korzystny wygląd przychówka zawdzięcza się matce, czy ojcu i odpowiedniemu pastwisku, czy dopingowaniu tego rodzaju surogatami.Odłączenie źrebiąt od matek nie powinno następować w zbyt młodym wieku, co się często robi pod pozorem oszczędzania klaczy, a w gruncie rzeczy dla pozbycia się kłopotu z biegającymi za klaczami źrebiętami. Źrebię powinno pozostawać przy matce przez 5 do 6 miesięcy i poza wyjątkowymi wypadkami wszędzie za nią chodzić. Jeżeli klacz otrzymuje pełnowartościowe pożywienie i nie jest nadużywana w pracy — a kto chce źrebięta chować musi się z tym pogodzić — to ani klaczy, ani mającemu przybyć w roku następnym źrebięciu nic nie zaszkodzi zatrzymanie przy niej źrebięcia do 6 miesięcy. Przy późniejszym odłączaniu źrebiąt zyskuje się o wiele szybsze odzwyczajenie matki i źrebięcia od siebie oraz łatwiejsze przyzwyczajanie się źrebiąt do nowych warunków bytowania, gdyż w 6 miesiącu życia, przebywając u boku matki zasuszającej już pokarm, uczy się ono stopniowo spożywania pokarmów stałych i dopełniania braku mleka zwykłą wodą.
WYCHÓW ŹREBIĄTPisząc o wychowie źrebiąt nie można pominąć ich żywienia, Tutaj podamy przeto tylko ogólne zasady żywienia młodzieży nie wnikając w normy ani dawki paszy.Po odłączeniu źrebiąt aż do czasu, gdy stają się kandydatami na konie użytkowe, główną troską hodowcy jest zapewnienie im. pierwszorzędnej jakości siana lub lucerny ewentualnie esparcety i takiegoż pastwiska oraz wiele ruchu i powietrza zimą i latem.W pierwszym roku, źrebięta odsądzone od matek poza najlepszym sianem muszą mieć zapewnione dostateczne ilości owsa, którego nie należy śrutować ani gnieść, by nie rozleniwiać źrebaków, a zmuszać je do dobrego żucia, co pobudza obfite wydzielanie potrzebnej do trawienia śliny. W okresie zimy niezbędny jest dodatek marchwi jako doskonałej paszy dietetyczno-witaminowej. Siana 

w pierwszym roku nie wydziela się; źrebięta skubią je dowoli. Pojenie źrebiąt należy stosować przed zadaniem owsa. Młodsze i starsze źrebięta powinny mieć zawsze do dyspozycji sól bryłową, którą bardzo lubią lizać. Wpływa ona na wzrost apetytu, a spożywanie jej w niewielkich ilościach działa dobroczynnie na cały organizm. Zimowanie dwulatków różni się o tyle, że paszę treściwą dajemy w stosunkowo mniejszych ilościach a jako podstawowe pożywienie 
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stosujemy, jak to już wielokrotnie było zaznaczone, przedniej jakości siano łąkowe słodkie, lucernę lub polne mieszanki koniczyny z lajgrasem czy tymotką, a przez całą zimę od wykopek począwszy, marchew oraz pogodnie sprzątnięte plewy owsiane i pszenne. Paszę treściwą, tj. owies, przy dobrym sianie, dajemy w zależności od kondycji źrebaków w mniejszej ilości niż roczniakom. W stadninach elitowych porcje owsa dla dwulatków nie są mniejsze niż dla roczniaków.Źrebięta trzyletnie do połowy zimy żywi się podobnie jak roczniaki stosując większe dawki marchwi i siana. Jeżeli przewidujemy, ze będą one wczesną wiosną ujeżdżane, a co za tym idzie stopniowo wkładane do roboty, zwiększamy na miesiąc przed tym dawkę owsa, z chwilą zaś rozpoczęcia nauki porcję tę równamy z dawkami koni dorosłych.Ponieważ racjonalna hodowla jest nie do pomyślenia bez dobrych pastwisk i odpowiedniej ilości lucerników lub innej wartościowej zielonki, jako głównego bodźca w przysparzaniu młodzieży wzrostu, głębokości i ogólnego rozwoju, wymienione powyżej karmienie zimowe uzupełniamy w lecie pastwiskiem, przy czym znika marchew. Wówczas to można czynić pewne oszczędności na paszach treściwych i objętościowych.Inaczej należy żywić młodzież w stadninach mających na celu wychowywanie elitarnych matek i ogierów, przyszłych reproduktorów. Musi być ono intensywniejsze, by ani jeden miesiąc życia źrebaka nie był zmarnowany na zastój w jego rozwoju i żeby rozwój ten był kompletniejszy. Należy przeto w okresie pastwiskowym, gdy tylko zauważymy pogorszenie się, z jakichkolwiek przyczyn jego wartości wyżywieniowej, roczną i dwuletnią młodzież dożywiać owsem i sianem lub zielonkami w takich ilościach, by nigdy kondycja jej się nie pogorszyła. W stadninach elitowych należy poza tym zwrócić uwagę, by nie forsować zbytnio młodzieży paszami obfitującymi w białko, gdyż duże jego ilości wzmacniając rozrost kosćca wpływają jednocześnie na rozluźnienie tkanki, przez predysponowanie jej do limfatyczności. Dla młodzieży stadnin elitarnych szkodliwe więc byłoby zadawanie siana z koniczyny czerwonej. Natomiast siano z lucerny bądź espacerty jest tutaj paszą wprost niezastąpioną.Suchość tkanki jest pierwszorzędną zaletą koni szlachetnych i wszystko co wpływa na jej umniejszenie należy eliminować. Lepiej jest zrezygnować z kalibru, niż zaryzykować zalimfatycznie- me przychówka. Zresztą, przestrzegając prawideł, o których pisa98



liśmy w rozdziale „O doborze osobników rozpłodowych" i zachowując starania, aby młodzież spożywała siano i ziarno bogate w sole mineralne, żelazo i wapń, żeby miała dostateczną ilość ruchu i powietrza, a w starszym wieku ćwiczeń cielesnych, możemy być zupełnie spokojni, że osiągniemy dobre wyniki.Do wychowu młodzieży należy też troska o urobienie charakteru kcnia i o zdobycie zaufania .do ludzi, o pozbawienie bojażni przed samochodami, pociągami itp. Zachodzi więc konieczność spokojnego obchodzenia się ze źrebiętami przyuczając od sysaka, aby dobrowolnie podchodziły do człowieka, by pozwalały się ujmować za głowę, nogi, głaskać po grzbiecie i podbrzuszu. Roczniaki trzeba przyzwyczajać do prowadzenia na kantarach i spokojnego podawania głowy do ich założenia. Koń bardzo jest wrażliwy na manipulowanie przy jego uszach, kantary więc zakładane źrebiętom nie powinny mieć naczółków. Obowiązek czyszczenia, wględnie formowania kopyt zmusza do nauczenia konia od najmłodszego wieku podnoszenia nóg. Ta nauka musi jednak polegać na zdobyciu zaufania źrebięcia, a nie na przerażaniu go. Zdarza się przy takiej robocie, że nieraz pięciu ludzi trzyma siłą wyrywające się źrebię, a podkuwacz równa róg kopyta boleśnie wykręconej nogi. Źrebię musi być przytrzymane siłą, ale bez krzyków i gwałtownych ruchów, noga zaś przednia czy tylna musi być trzymana w takiej pozycji, aby nie była ani w bok wykręcona, ani zbyt do góry poddarta. Czyszczenie kopyta powinno być dokonane ostrymi obcęgami, nożem i raszplą. Błędne jest takie struganie kopyt źrebiąt, jak trzeba z konieczności wykonywać przy kuciu koni dorosłych. Kopyto źrebięcia czy nawet starego, ale nie kutego konia, powinno być oczyszczone przez usunięcie z podeszwy i ze strzałki zmartwiałych i popękanych już części, bez ich strugania. Zbyt wyrośnięte ścianki kopyta obcina się obcęgami i wyrównuje potem nożem i raszplą. Jeżeli kopyto z którejś strony podwija się, to należy przeciwległą stronę nożem obniżyć a podwiniętą wystrugać, tak by nadać kopytu prawidłową formę i skłonność do nachylania się na stronę bardziej odrastającą. Przy większym skrzywieniu nie można tego zrobić za pierwszym razem, aby nie zestrugać ścianki kopyt i podeszwy zbyt głęboko. W wyjątkowych wypadkach, przy naprawianiu bardzo zdeformowanego kopyta dwuletniego a nawet rocznego źrebaka, można zastosować czasowe okucie, ale czynność tę należy powierzyć wykwalifikowanemu specjaliście. Jeżeli się zauważy, że zdeformowanie kopyt wywołane jest nie mechanicznymi przyczynami, a stanowi przyro-99



Po.* kopyta Są jedną z najważnUIychO wartości Użytkowej konia. ę 1 stanowiącychwiązaniaYźLbiąt^czasa?edzeZniaZob°nk d°StateczneJ obsługi, kantarach na pastwisko jeżeli nołn/ Prowadzenia ich naJednak pastwisko pojoneSk°r° zdrowie źrebiąt o wiele leniei nonir • ' - ° Zn°W Ze wz^Qdu nadomu spędzać. 3 Je nan 9aloPem i galopem dotrzebiaoitarCZY Zapewnić “łodemu koniowi że obdarz J d° wyt^żenia muskułów
nTkaTez^nt“'Do’” t ‘ SrOma<“”uezczynme. Do ruchu trzeba je po galopują i wzajemnie się gonią (rys. 63).je pobudzić

swobodę ruchów,• Źrebięta, mimo z własnej inicjaty- po wypuszczeniu ich ------- ! w rogu okól- i wtedy chętnie jużTen ruch jest nie tylko konieczny do rozwinięcia mięśni, ale również dla zmuszenia źrebaków do zapocenia się, co 'zapewnia usunięcie zbytecznego w organizmie kwasu moczowego, który rzadko oddawany u koni z moczem ma właściwe ujście przez pory skóry z potem końskim. Bez-Ujeżdżanie dwuletnich ogierkóu, w Mach
dwukołoiv$ch młodego organizmu ry uosobieniem ruchu ZWlerz<*ia- które jest z natu-go wartości polegaj właśnie m 'możk™-6^ Sens' gdyż > w ruchu, do czego potrzeba mu znakomitych Jyk°nywania PracY me może wykształcić stojąc latami h * SerCa' którychjąc latami w dusznej stajni. Tylko nadz- 
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czajnej żywotności końskiego organizmu zawdzięczamy, że mimo do barbarzyństwa posuniętego więzienia źrebiąt w dusznej ^ciemnej stajni, przywiązanych na łańcuchu i spętanych „by nie psuły sobie nóg grzebaniem" — wyrastają czasem konie zdatne jeszcze do jakiego takiego użytku. Przedwczesna praca niszczy konie, ale lepsze jest dla nich nawet zawczesne zaprzęgnięcie niż marnowanie na uwięzi w stajni.Właściwa i dostateczna pasza, powietrze i ruch, ale ruch na miarę końską, oraz odpowiednie traktowanie źrebiąt przez ludzi, dla wyrobienia w nich spokoju i zaufania do człowieka, są podstawowymi warunkami przy wychowie młodzieży.



VI. ŻYWIENIE KONIŻywienie kom w stajni nastręcza wiele uwag, ze względu na niewłaściwy wielokrotnie rodzaj skarmianych pasz, sposób ich przyrządzania i kolejność zadawania, a często też praktykowane u nas niedożywianie koni i źrebiąt., Wiadome jest powszechnie, że najwłaściwszymi paszami dla Kom są: trawa pastwiskowa, owies, dobre siano łąkowe, słomar marchew pastewna, kiszonki i zielonki, z których do najlepszych zaliczamy lucernę i esparcetę.szen^11! 26 WZględÓW oszczędnościowych lub technicznych zmu- em jesteśmy pasze te zastępować innymi, to należy wybierać mo- xi:kxypowiedniejsze 1 “w ,atKjdzaZbobfkUjąC °7ieS1innYmi ziarnami jak żyto, jęczmień, kukurydza, bobik, groch, peluszka, trzeba pamiętać, że skłonne są one do pęcznienia w żołądku. Aby uniknąć kolki, spęcznienie to należy spowodować przed karmieniem przez moczenie ziarna 24 godziny nejWwldą go w formie śrW dobrze zwilżo-do sXcia Jt 4 bezg°średn- P-d zadaniem gcZamiast śruty skarmia się często otręby pszenne lub żytnie również zmieszane z sieczką i zmoczone. Przy skarmianiu otj Często^3 ZYtlUCh' trZeba UWaŻać- CZY nie one bardzo drobne' Często przy mniej starannym zwilżaniu wodą i niedokładnym wy- eszamu drobne otręby zbijają się w kluski mokre po wierzcłm a zupełnie suche środkiem. Taki klusek dostawszy się do kiszek powoduje nieraz kolkę. KiszekKolkę wyw°łują rÓwnież różne zanieczyszczenia i chwasty prz- miać?XiObaOrd W młVnie- ^^nie można skar'-wiedni dla kl?° 7^ " °tręby’ PIZy CZym za pasze odP°-edme dla kom należy uważać otręby pszenne i jęczmienne.102



Siano łąkowe zastępujemy z powodzeniem sianem ze wszystkich szlachetnych traw, wysiewanych w uprawach polnych i z roślin motylkowych jak lucerna, esparceta, koniczyna i seradela. Z mniejszym już powodzeniem zastępuje się marchew innymi okopowymi, gdyż żadne z nich nie stanowi tak delikatnej i witaminowej paszy soczystej jak właśnie ona. Z buraków pastewnych, jedynie półcu- krowe, aczkolwiek twarde i ostre w smaku, jedzone są przez konie dosyć chętnie.Można spasać końmi również surowe ziemniaki w dawkach niewielkich (5 do 6 kg na raz) przyzwyczaiwszy stopniowo do tej paszy organizm i smak konia. Surowe ziemniaki można spasać tylko do wiosny, gdyż powstające wówczas kiełki ziemniaków gromadzą w sobie trujące dla koni substancje. Ziemniaki należą do pasz bardzo rozpowszechnionych, używanych zwłaszcza przez gospodarzy małorolnych, a zadawane są koniom w postaci parowanych, gotowanych lub nawet pieczonych. Najlepszą z tych form są ziemniaki pieczone.Jakkolwiek ziemniaki, pod każdą postacią skarmiane, stanowią karmę dość tanią, a tuczącą konie, to jednak nie są one właściwe, jako pasza dla młodzieży hodowlanej i żrebnych klaczy zarodowych ras szlachetnych, ujemnie bowiem wpływają na suchość tkanki koni. Nie są też właściwą paszą dla koni przeznaczonych do dalszych, szybkich jazd.Konie i młodzież ras ciężkich mogą być żywione ziemniakami bez poważniejszych zastrzeżeń, aczkolwiek nie w nadmiernej ilości.Odpadki przemysłowe, jak wytłoki buraczane lub wywar z ziemniaków, nie powinny być traktowane jako pasze wchodzące w rachubę przy układaniu stałych dawek paszowych dla koni. Mogą one w wyjątkowych wypadkach, zupełnego braku innych pasz, służyć jako ostateczność i to z warunkiem oględnego ich zadawania. Koniom hodowlanym nie daje się tych pasz w żadnym wypadku.Melasa w ilościach bardzo małych nie szkodzi koniom, a skraplany nią obrok chętnie jest przez nie jedzony. W nadmiernym wszakże spasaniu melasy tkwi przyczyna częstych zachorzeń koni. Ktoś bowiem nieświadomy uważając, że dobrodziejstwem dla konia jest opchanie go obrokiem, wykorzystuje jego łakomstwo i skarmia nadmierne ilości sieczki, polanej melasą. Skarmia przy tym
103



dawać w bardzo małych ilościadL n h°r°by' Melasę można koi nie przejadł slg. Dopilnowanie ^“weT0“7“1' UW™W. by zwyczaj bardzo trudne. wszakże tego warunku jest za-dzaJu pasz śrutowanyclTlub" to" p *°T SlMzki d° wszclkiego roiła zdrowia i samopoczp “a k„n,a ¿t T *st »szcza drobno porzniętej. p± ‘ 1? Masa Si“zkb zwła- "T mały stosunkowo żołądeki k°zk 'k 9ryZi°"ei pize,adb- me i ruch robaczkowy Jelit powodT , C° utrudnia trawie- a w najlepszym razie ociężałość konia^w ' ZaChorowali n" kolkę, tkredniej ilości i dość d, ' " T“ * P«cy. Sieczka w odpo-mowi do lepszego przeżucia paszy Ir«« “ 5 T potrzebM Jest koma nią przewodu pokarmowego Jako nń"^' d° wVPVcha-stayć siano i słoma dawane koniowi na zak1adkę,OŚCi°Wa P°''"ImY ktcb ni ~ -nych od siebie odstępachczasu NnX °’ & W oddal°-sruty, owsa i zielonki nie powinno s 7 mafChwi' owsa 1 mokrej owies nie jest wówczas należycie st^ jednocześnie- gdyżwykorzystany. Y strawiony, a więc zostaje źleobr°ku i ^eZ^ s^e^ki^ed^nie^^odanyin °ShC^k^eZ tymjest ogławianie marchwi na wiosnę^ ° °R S1Snem' Bardzo ważne ■noże wywołać schorzenia koni^piT“’5’^ naci' 9dYz to stałe karmienie koni wylączm,. ‘ BlebezPteczne jestbiałka. Jeżeli „p. dawaibyfmy koniom °bfite i,dśbirzniętą z koniczyny, a na zakładkp i U ? boblczan3 z sieczka, organizm wskutek nadmiaru białka z Tm ' ” krótkim czasie«agi i koń szczególnie nozbawT a,by wytrącony z równo- bezplecznle. ’ Pozbawony ruchu mógłby zaniemóc nie- ^^XXLXlediitaktOec“,CyCh z kurzu i nieznacznych’ doSek zanieczyszczeń. Takie same skutki f ' piasku oraz innYch Xbaomy'plew lub pw"”-*xxr zepsutes° wym na JakoTSeg“ P^ka™ wyjątkowo wrażli-d® niż nakarmić zepsutą pas™ JeS* '"™!l konia przeglo-104



Troska o dobrą kondycję konia powoduje też wiele błędów przy pojeniu koni, szczególnie wobec mniemania, słusznego poczęści, że koń pijący dużo wody — tyje.Pomijając niedorzeczność tkwiącą w samym dążeniu do zakar- mienia konia-tucznika, należy zwrócić uwagę na błąd,jakim jest pojenie konia przy każdej sposobności — przed i po iedzeniu, a nawet w czasie spasania obroku.Napompowanie konia wodą powoduje wybitną ociężałość i trudność w pracy, a zupełną już niezdolność do szybkiego biegu. Zmniejsza też ono intensywność trawienia, gdyż rozcieńczone soki żołądkowe działają wtedy mniej energicznie.Jako zasadę powinno się przyjąć, że konie winny być pojone przed zadaniem obroku (paszy treściwej). Dobrze jest, by przed napojeniem przegryzły one garść siana, lecz przy robotach polnych1 skąpej zwykle obsłudze koni roboczych trudno jest to przeprowadzić.W żywieniu koni w stajni należy przestrzegać następujących zasadniczych założeń:1. Najodpowiedniejszą karmą dla koni jest owies, siano, marchew i zielonka, latem pastwisko, a zimą kiszonki.2 Żywienie innym ziarnem niż owies wymaga, aby ziarno to skarmiane było w postaci śruty z sieczką dość grubo porżniętą i dobrze zwilżane wodą.3. Pasze treściwe i objętościowe nie powinny być zanieczyszczone kurzem, piaskiem, nieznanym ziarnem chwastów i samymi chwastami, jak np. kąkol.4. Skarmiając pasze soczyste, jak marchew lub zielonki, nie należy jednocześnie zadawać owsa. Można natomiast karmić konie owsem na rano i na południe, a wieczorem dać im zielonkę lub marchew i siano na zakładkę.5. Konie poić należy przed obroczeniem, dostatecznie wypoczęte i ostygnięte, niezbyt zimną wodą.Zapoznawszy się z paszami najodpowiedniejszymi dla konia oraz sposobami ich przyrządzania i zadawania — przejdziemy do normowania pasz, wychodząc z założenia, że żywienie koni dowolne, „na oko", jako nieekonomiczne i niecelowe, nie wytrzymuje krytyki z punktu widzenia jakiegokolwiek planowania.Podstawę współczesnego racjonalnego żywienia koni stanowią normy, według których określamy ilość paszy, potrzebnej dla różnych rodzajów koni. Wynika to z tego, że istnieją różnice w po-
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rzebach odżywiania ogierów stadnych, klaczy źrebnych i ze źre biętam! klaczy jałowych, koni roboczych, młodzieży, koni młodych aryc , lekkich i ciężkich, zaprzęgowych, wierzchowych, wyści gowych i innych. yNormy powstały na podstawie badań laboratoryjnych a także doświadczeń praktycznych. Pierwsze nazywamy normami teore- ycznymi (np. normy Kellnera), drugie normami praktycznymi (np normy Nils Hanssona). Y 1Normy teoretyczne są nieco wyższe niż normy praktyczne.Oskar Kellner (Niemcy) wprowadził pojęcie tzw. wartości skro- iowej jako jednostki karmowej. Oznaczył on wartość wytwórcza pasz ilością osadzonego przez te pasze tłuszczu, i przyjąwszy skro- ię, jako jednosikę, ustalił następujące liczby dla poszczególnych składników paszowych:111111
kg skrobi przeciętnie
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11J71cłKLYCZnie oznacza to, że np. 1 kg tłuszczu z nasion zbożowych ytwarza w ciele zwierzęcia 2,12 raza więcej tłuszczu niż 1 kg,, uiaiKa przeciętnegoPraktycznie oznacza to, że np. 1skrobi.~ ner wykazał, że wartość skrobiowa może być uważana również za jednostkę energetyczną tzn., że 1 kg skrobi może w przy- lżeniu wytworzyć 533.000 kgm pracy netto. Oprócz wartości skro- ”°wej ellner wprowadził pojęcie strawnego białka. Oznaczał on wartość każdej paszy wartościową skrobiową i zawartością strawnego białka.Nils Hansson (Szwecja), twórca jednostek karmowych szwedz- 
r oz zielił je na jednostki mlekotwórcze i jednostki wartości ennej stosując pierwsze przede wszystkim w żywieniu krów mlecznych, drugie zaś w żywieniu trzody chlewnej.nieważ szwedzkie jednostki karmowe najmniej nadają się do oceny wartości karmy w kierunku produkcji siły końskiej — nie będziemy ich tu bliżej rozważali.Móllgaard (Dania) ustalił dla poszczególnych pasz wartości, schemat^ ne^°"ener9N całej paszy według następującego
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Pneraia brutto karmy — energia kału równa się energii strawionej karmy. Energia strawionej karmy — energia gazów, moczu i termiczna równa się energii netto.Test to więc energia chemiczna, jaka pozostaje na cel tej czy innej produkcji zwięrzęcej, po odjęciu strat spowodowanych prze- miajako miarę określenia wartości mlekotwórczej przyjął Moll- aaard nie 1 kg mleka a 1000 kalorii mleka, nazywając to jednostką mleka, która jest prawie równa 1/s kg wartości skrobiowej Kellnera lub J/2 jednostki szwedzkiej Hanssona. Móllgaard kładzie duży nacisk na białko strawne, określając stosunek netto-kalorn w białku do całkowitej ilości netto-kalorii paszy.I. S. Popow (ZSRR) stosuje metodę normowania pasz opartą na mlekotwórczych jednostkach Móllgaarda. Jako podstawę radzieckiej jednostki karmowej przyjmuje on 1 kg owsa o 600 g wartości skrobiowej.Zagadnienie nowoczesnych norm i dawkowania pasz jest wy- ' „Uczebnikie po Koniewodstwu pod redakcją dyrektora Wszechzwiązkowego Naukowo-Doświadczalnego Instytutu Chowu Koni ZSRR — W. I.Oto wymienione tam zasady. Ilość substancji odżywczych, zapotrzebowania tych substancji przez jego organizm dla bytowa nia, wytwarzania energii (praca) oraz produkowania spermy, mleka i wyrastania (źrebięta).Za podstawę obliczeń służy wartość odżywcza pokarmów, wyrażona w jednostkach karmowych. Prócz tego bierze się oddzielnie pod uwagę objętość dawki, zawartość strawnego białka, witamin i składników mineralnych.Na podstawie norm opracowujemy dawki pasz i racje dzienne,, które w ogólnym zestawieniu odpowiadają tym normom bądź zawartością składników chemicznych, bądź wartością odżywczą; wyrażoną w jednostkach karmowych, ustaloną drogą doświadczalną.

czerpująco ujęte w „Uczebnikie po Koniewodstwu" podKalinina.
wartości
redakcją

niezbędnych dla konia, zależy od

Paszę dzielimy na bytową i produkcyjną.W tych wypadkach, gdy koń nie pracuje, nie rośnie, nie żywi płodu i znajduje się w dobrym stanie odżywiania (np. nie pracująca, jałowa matka stadna), zagadnienia karmienia sprowadza się tylko do utrzymania na poziomie jego normalnych procesów życiowych. Otóż ta ilość spożywanego pokarmu, przy której koń nie pracując107



i me wytwarzając jakichkolwiek produktów (np mleka snermvl
“ry)ny ' 2 P-emianyPmaJrTICL”“a
Jed^Sna KOLT2“'1'1” P“ZY by,owej niżeanakze na 100 kg zywej wagt należy małym koniom dawać \t„ sunkowo więcej paszy bytowej niż dużym, ‘°'Konie młodsze potrzebuj, paszy bytowej więcej niż stare Koni. X^ocST W‘ęCCj ZUŻy,ko’“ia ^y „iż konie flegma- potaedbuhdkażdv POSZaZe9Ó,ne k°nie *ej Samei waSb wieku < «sy, wygS“ Paszy bvu ,nnY il0ŚCi pMzy bytowej d° dobrego yg ąau. Paszy bytowej wreszcie trzeba zadawać wiece i adv lei X paXT nlSk“' “ ”* d° PiCia jest bardzo żlmna. Lż2 £ w ę głowo d a n o™",, d“tate“"-l potrzebną Ilośćwęglowodanów dla wytworzenia ciepła budowy tkanek, składników mineralnych menm ich stałych strat w organizmie i witamin,■i białka dla od- dla uzupet niezbędnychdla zdrowia konia.Dobór pokarmów w racji bytowej można opierać na naszach objętościowych, gdyż przy trawieniu i przyswajaniu tego rodzliu pasz, wytwarza sle większa dość ciepła,U, kińTużyTkowufe do Ubite™1“ SWe9° N°rmy paszy by,0'rei obraz“lP P°olższa

Żywa waga konia (w kg) 300 400 500 600Jednostek karmowych (w kg) 4,2 4,8 5,50,30 6,20,34Strawnego białka (w kg) 0,23 0,26k„ karmienie ‘yŁo pasz, bytów, stosuj,ko Żywiąc konie robocze, klacze żrebne i ze stadne itd. musimy dodawać do cyjną.zuż^kn Pr°dukcyjnć* nazywamy tę ilość pa;zużytkowana na wytwórczość produkcyjną konia, mleko, spermę etc.
się rzad- źrebiętami, ogiery i paszy bytowej — paszę produk-paszy, która jest , a więc pracę,
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Pamiętajmy o tym, że przy niedostatecznym karmieniu kon nie może wykazać całkowitej zdolności do pracy, klacz nie może urodzić pełnowartościowego przychówka, ogier nie może należycie spełniać swych czynności rozpłodowych, a młodzież nie może rosnąć i rozwijać się normalnie.Ogierowi-reproduktorowi, nawet nie pracującemu, paszę produkcyjną dodajemy do bytowej dlatego, że na ilość i jakość spermy, wytwarzanej i zużytkowywanej przezeń, organizm rozchoduje uzupełniające substancje odżywcze.Duży wpływ na wytwarzanie spermy ma białko, sole mineralne i witaminy zawarte w paszy. Potwierdza to analiza chemicznego składu spermy, której sucha substancja bogata jest w proteiny i fosfor.Pogorszenie w wytwarzaniu spermy powoduje brak związków wapniowych, a całkowita nieżywotność spermy występuje przy jednoczesnym braku związków wapniowych i białka albo też witamin A i E.Należy też brać pod uwagę jakość białka. Mianowicie w paszy ogiera-reproduktora muszą się znajdować białka, zawierające fosfor.Dobre działanie na wytwarzanie spermy wywierają następujące pasze: groch, otręby pszenne, proso, świeża zielona trawa, jaja kurze.Każdego ogiera należy karmić indywidualnie.W okresie rozpłodowym reproduktor o wadze 450 500 kg winien otrzymywać na dobę 9—10 jednostek pokarmowych i 0,9—1 kg strawnego białka, ogier o wadze 600—700 kg—12 do 13 jednostek pokarmowych i 1,2—1,3 strawnego białka. Siano najlepiej dawać pół na pół łąkowe i lucemiane lub z esparcety, na dobę 6—8 kg dla ogierów lżejszych i 10—12 kg dla cięższych. Zimą należy dawać 3_4 kg marchwi, latem 8—10 kg świeżo skoszonej trawy. Ogier — reproduktor winien być bezwarunkowo karmiony owsem (6---10 kg), a jako dodatkową paszę treściwą może otrzymywać jęczmień luo groch albo bobik śrutowany. Dwa razy na tydzień dobrze jest dawać ogierom mesz (mash) z owsa, otrąb pszennych i siemienia lnianego.Klaczom źrebnym należy koniecznie dodawać paszę produkcyjną na uzupełnienie rozchodu substancji odżywczych, idących na rozwój płodu oraz stworzenia w organizmie zapasów materiałów budulcowych dla przyszłej mleczności, po wyźrebienlu. 109
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Żywa waga klaczy źrebnychMiesiąc źrebnościŻywa waga (w %) Powiększenie ż -
HI V VII IX XI100 103 108 114 125 pJiTw clelenklacz7L”i “j MrÓWn° M raCh“ek -nie niezbędnych do p’odu‘ klaczy źrebnych7 Pr°dukCyjne jako dodatki do paszy bytowej dla

__________ P°datki paszY treściwej dla klaczy źrebnych

Rodzaj Dodatek 1 Miesiące źrebności
5 6 1 7 O mm

Ciężkie 
robocze

jednostek karm./w kg 
strawnego białka/w g 
związk. wapnia/w g

1-1,5
99-135
80—90

, 2—2,5
188-225
90—95

y—u

3,5—4 
315—360
95 -100

Zaprzęgo
we i wierz
chowe za
rodowe

jednostek karm./wkg 
strawnego bialka/w g 
związk. wapnia/w g

0,75-1,0
70—90
50—65

1,0—1,5
90-135
65-70

1,5-2
135—180
70-80

Uszlachet
nione

jednostek karm./w kg 
strawnego białka/w g 
związk. wapnia/w g

0,5
45
50

1,0
90
50

1,5
135
60110



Klacze odżywione miernie potrzebują jeszcze dodatku na poprawienie kondycji. Fosforu należy dodawać 0,6 części ogólnej ilości ^Dl^ klaczy źrebnych należy przeznaczać paszę najwyższej jakości. Bezwarunkowo trzeba unikać pasz zapleśmałych, stęchłych, zleżałych i pokrytych szronem, gdyż mogą one wywołać poronienie. Dzienna racja paszy dla klaczy źrebnej winna zawierać pasze treściwe objętościowe i soczyste. Paszę treściwą, a więc przede wszystkim owies normujemy w jednostkach pokarmowych w stosunku do wagi. Celowe jest, aby klaczy źrebnej od 5 miesiąca ciąży dodawać do owsa skiełkowanego ziarna owsa, jęczmienia lub pszenicy w ilości 0,7—1 kg dziennie; w ten sposób wprowadzamy do organizmu witaminy i uodporniamy go na poronienie.Na 10 dni przed oźrebieniem dobrze jest dawać owies gnieciony, a paszę treściwą urozmaicać gęstą kaszą z grubych otrąb pszennych, co doskonale wpływa na mleczność klaczy.Pierwsze 2—3 dni po oźrebieniu powinno się dawać klaczy kaszę z otrąb pszennych w ilości 2—4 kg i siemię lniane do 0,5 kg. Owies zacząć dawać od trzeciego dnia w niewielkich ilościach, tak aby w parę dni dojść do normy mniej więcej 1 kg na 100 kg żywej wagi.Z pasz objętościowych dla klaczy źrebnej specjalnie cenna jest mieszanka siana łąkowego z sianem roślin motylkowych, przede wszystkim lucerny i esparcety. Siana klaczy źrebnej można dawać do 2 kg na 100 kg żywej wagi.Słomę na ściółkę najlepiej dawać żytnią.Marchew, w ilości 1—1,5 kg na 100 kg żywej wagi, dajemy klaczom źrebnym na miesiąc przed oźrebieniem, o ile przypada ono w początku zimy. Marchew winna być dokładnie oczyszczona i umyta oraz ogłowiona. Soli na klacz źrebną daje się 20—30 g dziennie. Należy pamiętać, aby nie poić matek źrebnych wodą poniżej 8° C, nie częściej niż 3 razy dziennie i jednorazowo nie więcej niż 8—10litrów.W żywieniu klaczy źrebnej podstawową rolę odgrywa pastwisko, dając najlepsze warunki dla rozwoju płodu. Dlatego najlepsze pastwiska winny być przeznaczone nie tylko dla źrebiąt rocznych, ale też i dla klaczy źrebnych.Na dzień, dwa przed oźrebieniem, ogólną ilość paszy należy zmniejszyć do 2/3, a w pierwszych dniach po oźrebieniu klaczy karmić ją umiarkowanie. 111



Paszę produkcyjną dla matek karmiących normuje sie w związku z ich mlecznością, gdyż mleko klaczy wytwarza się na rachunek substancji odżywczych paszy. Skład mleka poszczeaól nych zwierząt jest różny. a
Przeciętny skład mleka różnych zwierząt (w %)

Mleko Sucha 
masa Białko Cukier Tłuszcz Sole 

mineralne
klaczy 11,0 2,0 7,0 1,6 0 9krowy 12,7 3,8 4,9 3,7 0,7owcy 18,9 5,5 5,7 6,7 1,0

Widzimy więc, że mleko kobyle jest uboższe w białko i tłuszcz niż krowie i owcze, a za to bogatsze w cukier.Wychodząc ze składu i ilości mleka można wyliczyć paszę produkcyjną na wytwarzanie mleka. W naukowych doświadczeniach radzieckich ustalono, że klacze karmiące, karmione na stajni, w połowie okresu laktacji przyswajały około 60% strawnego białka i około V3 wapnia i fosforu, pobranego w paszach. Ustalono też, że na wytworzenie 1 1 mleka potrzeba 0,30 jednostki karmowej, a zapotrzebowanie na 1 1 mleka w białku wynosi nie mniej niż 33 g (przy zużyciu go w 60%), w wapniu 12 g i w fosforze ' 9' Aby mleko było zasobne w witaminy, należy dać klaczy karmiącej takie pasze, w których znajduje się dużo witamin.Jeżeli w racji paszowej matki karmiącej brakuje białka, soli mineralnych i witamin, klacz na wytwarzanie mleka zużywa tkanki organizmu, chudnie i szybko zmniejsza wydajność mleka. Klacze lekkie dają dziennie 10—12 kg mleka, klacze ciężkie 12—18 kg. W okresie sześciomiesięcznej laktacji klacz lekka wytwarza przeto ca 2000 kg mleka.Im więcej czasu przeszło od momentu wyźrebienia, tym mniej klacz daje mleka. Dlatego normy karmienia klaczy karmiących należy układać na trzy okresy, w zależności od zużycia substancji odżywczych na 1 1 mleka i średniej mleczności klaczy. Według doświadczeń radzieckich średnia wydajność mleka wynosi:Klaczy karmiącej, podobnie jak źrebnej, należy zadawać paszę treściwą, objętościową i soczystą. Z pasz treściwych najodpowied-112



■pet owies, przy czym bardzo celowe jest dawanie niejSo\Jka arubych otrąb pszennych, dla pobudzenia laktacji, treściwe normujemy według jednostek pokarmowych ■ wagi klaczy.
Średni udój dobowy (w 1)

Pierwsze 3 miesiące Drugie 3 miesiące Trzecie 3 miesiące

Klacze lekkie 11 9 6„ ciężkie 16 13 9
Dzienne normy paszy produkcyjnej na wytwarzanie mleka (w kg)

Pierwsze 3 miesiące Druaie 3 miesiące

Jedn. 
pokarm.

Strawn. 
białka

Jedn. 
pokarm.

Strawn. 
białkaKlacze zarodowea) lekkie 3,7 0,37 3,0 0,30b) cieżkie kłusujące 5,3 0,53 4,3 0,43klacze robocze 3,0 0,33 2.2 0,22Przy żywieniu stajennym klaczy karmiącej należy podawać siano, najlepiej pół na pół łąkowe z lucerną lub esparcetą. Z pasz soczystych najlepsza jest marchew, której można dawać 8- 10 kg dziennie. Soli do lizania 20—30 g dziennie. Karmę zadawać 3 razy dziennie; przed każdym obrokiem klacz napoić wodą.Specjalnie korzystnie wpływa na laktację klaczy pastwisko, które w miesiącach letnich staje się dla niej paszą podstawową. Na dobrym pastwisku klacz spożywa dziennie 30 40 kg trawy.Do tego należy dodać matce karmiącej 2—3 kg owsa w zależności od wagi klaczy, miesiąca karmienia a także wydajności pastwiska. Przy gorszym pastwisku konieczna jest zakładka do 5 kg siana.Dokarmianie klaczy-matki w okresie pastwiska należy dokonywać dwa razy dziennie — przed i po powrocie z pastwiska, przy czym rano zadaje się paszę treściwą a wieczorem paszę obję tościową.Potrzebę paszy produkcyjnej u rosnących źrebiąt wywołuje zużytkowywanie substancji odżywczych na wzrastanie. Zdolność do wyrastania jest zwykle dziedziczna tym niemniej 113
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skłonnośei te mogą w pełni ujawnić się tylko przy prawidłowym karmmmu i należytym utrzymaniu młodzieży. Obfite TpełnowZ ono To ¿YWlenie ŹrebięciaJest W hodowli bardzo ważne deTy^ ciała nrz1611! ° SZybkosci 1 należytym rozwoju organizmu i masie wartości eg° °niS' C° 2 k°Iei W duŹej mierze decyduje o jego
„T się ?‘e tylko M ie8° kięatcWeYp°k0nOŹne' ° °bWiSłYm br^nchuUXkiche Saciwąs^ klatce piersiowej i cienkich, słabokostnych nogach. Jpo>XkszeaZSsZteCmimieSiąiaCh Źrebięta rosn^ wyjątkowo szybko, jest ściśle^w^ ięSni6, k°sclec- organy wewnętrzne. Ten rozrost nych iązany z odkładaniem w ciele białka i soli mineral-miente^r3^261113 WykazuJ4' że obfite mineralne i białkowe kar- wzrost rZySpi6SZa wyrastanie źrebiąt, a brak białka zatrzymuje źrebiąt któr minaralnych tez odbija się niekorzystnie na rozwoju i zJradzak w''' WOWCZaS kał’ ziem*' liż^ “ury i ścianyw rl skłonności do rachityzmu. Również brak witamin A i Dwstrzymuje wyrastanie i daje skłonność do chorób. tucie°nZ<adCdeni^’ PrzeProwadzone we Wszechzwiązkowym Insty- 

na w^? lno'Naukowym Chowu Koni przez W. P Dobryni- ści białkT* Y' u6 U Zrebiąt przez dobę odkładają się następujące ilości Diałka i soli mineralnych:
Wiek źrebiąt O D Ł OŻYŁO S I Ę

Białka Wapnia Fosforu2 1/2 miesiąca7 7, 161 4,7 8,42 99
14 miesięcy
20

184 2,7 3,9215 5,1 7,7
99 396 4,1 7,2

cze^arm^1 mł°dsZe' Lym lePiej wykorzystują składniki odżywko/ . Y' ° P° roku życia źrebięta odkładają białka powyżej 40/o otrzymanego w paszy, wapnia i fosforu więcej też 5O<>/o, ca 300/?6 U P°tOra reku białka ca 20°/o, wapnia zaś i fosforu
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I

w stanie podgrza-żrebię dokarmiać sześciomiesięczne okresie życia spo-

,m szvbciej dojrzewają źrebięta, tym więcej pokarmu potrzebu- ■ „ wzrastanie. Oczywiście źrebiętom zarodowym należy dawaćcoi karmv niż zwykłym.Karmmnie źrebiąt wymaga specjalnej umiejętności i pełnego zro- ^"p^przyjściu na świat jedynym pokarmem źrebięcia jest mleko matki W pierwszym miesiącu życia źrebię ssie matkę 20—30 razy na dobę. Jeśli matka ma za mało pokarmu lub padme, daje się źrebięciu mleko krowie rozcieńczone wodą w stosunku 2 1 wody na 3 1 mleka. Poza tym na każdy litr tej mieszanki dodaje się cukru po 2 łyżeczki od herbaty. Takie mleko zadaje się - — ™ nia do 35° C, co 1 i pół do 2 godzin.Po sześciu tygodniach życia zaczyna się owsem gniecionym. Zaczyna się od V2 kg, tak że źrebię powinno zjadać 3 kg owsa. Źrebię w tym żywa siana do woli.Jest bardzo pomyślną okolicznością, gdy źrebię, po odsądzeniu trafia jeszcze na pastwisko. Niezależnie od pastwiska należy źrebięciu stopniowo podwyższać rację owsa i dawać po trochu siana, dochodząc do 4—5 kg owsa i 4—5 kg siana w wieku 12 miesięcy. Źrebiętom można i należy dawać siano z lucerny i esparcety, a należy unikać siana z koniczyny, jako powodującego brak suchości tkanek. Bardzo też jest wskazane dawać źrebiętom marchew, do roku w wielkiej ilości, starszym od 5—10 kg, oraz sol do lizania.Poniższa tablica obrazuje racjonalne żywienie młodzieży uszlachetnionej (normy nasze).
Na jedno źrebię rocznie 

w q
w wieku 
do roku

od 1—2 lat od 2—3 lat

Pasza treściwa (owies) 5—6 13,5 10
Pasza objętościowa (siano łąko-

we i motylkowe) 5 16 2o

Pasza soczysta (marchew) 4-5 6—8 6—10
| Trawa na pastwisku 15 25 35Brak pastwiska wyrównujemy podwyższeniem normy paszy treściwej o 4O°/o, normy zaś paszy objętościowej o lO°/o oraz dodawaniem zielonek.Źrebięta zarodowe szlachetne przybywają codziennie na wadze -do trzech miesięcy — 1—1,2 kg, od 3—6 mieś. 0,7—0,9 kg, od
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na wadze"jelcze ^ybJeTdo 7 mTes^l^i1,0—1,3 kg. S’ 1'4~1'6 kg-od 3—e mieś.« aaieży źrebiąt wyznacza się normy: U 1 rozwoJu grupom
Normy karmienia źrebiąt zarodowych lekkich

Wiek Żywa waga 
w kg

Jednostek
1 pokarmowych

Strawnego

o —IZ
12—18

miesięcy 200 5,0-5,8 0,52-0,6118-24 99 300 6,7-7,5 0,57—0,67
99

2—4 lat 400 8,4-9,1 0,67—0,73500 9,0 -9,6 0,68-0,72
Normy karmienia źrebiąt zarodowych ciężkich

Wiek Żywa waga
1 w kg

Jednostek 
pokarmowych

Straw n ego

0 12 miesięcy 300 8,0— 9,0 0,84-0,94
12—18 400 9,7-10,7 1,02-1,12

99 400 9,0-10,0 0,81—0,90
18—24

500 10.7-11,7 0,96 -1.05
99 500 10,5—11,5 0,84—0,92

2—4 lat
600 11,0—12,0 0,82 -0,90600 11,0—12,0 0,82—0,90700 12,0-13,0 0,90-0,97Źrebięta naturalnymi jak: trawa siano z lucerny i esparcety, 
ma dla wychowu źrebiąt najdonio-

należy żywić tylko paszami pastwiskowa, pierwsze siano łąkowe, si~ owies, otręby pszenne, marchew i zielonki i? i " • x 2 Trzeba pamiętać, że pastwisko m* m. .... J ny 1 esParcetyj. ślejsze znaczenie. - --
„o™; sr k°ni ^yNr 18z 11 stycznir?94Tr “‘Ch k°"1 “‘»owionę zarządzeniem spółdzielczych ZSRR l«t •' stadnin koni 1 fermzakładach ' Strukl»''‘ k»mi»»‘* koni w ty”
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_ rzne zapotrzebowanie paszy treściwej dla koni w stadninach 
państwowych i spółdzielczych wg

___________________________________________________

Elita Elita Zarodowe ZarodoweRodzaj kom koni lekkich koni ciężkich ciężkie lekkieOgieryKlaczeMłodzież do 1 roku 22,0 23,5 19,5 19,013,05,0 15,07,0 14,06,0 12,04,5od 1-2 lat 14,0 17,0 16,0 13,0„ 2-3 „ 16,5 18,5 16,0 17,0„ pow. 3 „ 16,5 19,5 i 18,0 16,0
Struktura karmienia

Rodzaj koni Rocznie 
jedn. pokarm.

w q

Z ogólnej ilości jednostek pokarmowych 
rocznie w °/0 na poszczególne pasze

1
w 

owsie
w otrę
bach

w sianie w
8OCZ.

w tra
wie 

pastw.łąkow.j motylk.lekkie klacze-matki 37 25 9 20 12 2 32młodzież 1—2 lat 32 32 9 20 7 2 302—3 •)•> 33 36 10 22 10 2 20
ciężkie klacze-matki . 46 20 12 20 11 6 31młodzież 1—2 lat 39 25 15 15 10 4 30„ 2-3 „ 44 27 22 17 10 4 30Faktyczne ustosunkowanie poszczególnych pasz może się wahać w zależności od ich jakości — szczególnie siana i od wydajności i wartości odżywczej pastwisk. Ilość pasz treściwych może byc zmniejszana na rzecz pierwszorzędnego pastwiska i wyborowego siana. W naszych warunkach dwulatki otrzymują paszy treściwej nie więcej niż roczniaki, a w hodowli nie elitowej najwyżej 75 /o normy dla źrebiąt rocznych.Paszę produkcyjną dla konia roboczego normuje się w związku' z wykonywaną pracą. Tylko część energii Pochodzącej z paszy produkcyjnej zużytkowywana jest na pracę (8 10 /o),reszta wydziela się w formie ciepła i jest potrzebna do przemieszczania własnego ciała konia.Praca mięśni jest wynikiem złożonych procesów chemicznych w nich przebiegających. Źródłem energii mięśniowej są składniki117



J„X'T-OdŻ?TYCh W ^°*^^TdżneTłp°acyJX“

Zapotrzebowanie soli mineralnych także jest niewielkie •
Normy karmienia koni roboczych ustala się w zależności od ny^heJjegowłaX'ośctOŚCi °dŹywienia 1 mdywidual-maln™116 °bliCZane Są prz^ stanie odżywienia nor-nasze ? rZY raCJSCh zestawionYch Prawidłowo, w które wchodzą bXX7d^Xściowe 1 S0C2yste-NOTmy te ~ S

Dzienne normy żywienia koni roboczych (w kg)

Waga 
żywa

PRAC

jednostek 
pokarm.

4 LEKKA

strawnego 
białka

PRACA ŚREDNIA 

jednostek 1 strawnego 
pokarm. białka

PRACA CIĘŻKA 

jednostek strawnego
pokarmów. białka400500600 5,7—6,17,1-7,78,5—9,2 0,36 — 0,400,46—0,500,55—0,60 6,7-7,78,4-9,710,0-11,6 0,47-0,540,59 - 0,680,70-0,81 8,3—10,0 0,61 — 0,6610.4— 12,5 0,77-0,8312.5— 15,0 jO,92—1,00Opracowując rację żywnościową przede wszystkim trzeba usta ! paszę objętościową. Paszy tej powinno być około 3 kg na 100 kg żywej wagi konia. Brakującą do normy ilość jeŁstek pokar mowych pokrywa się paszą treściwą i soczystą. P°kar-1 kg ows7iJst ZS PJ°f’ L S’ P°POWem za j^nostkę pokarmową g owsa i stosunek wartości różnych pasz do tej jednostki pokarmowej oraz biorąc pod uwagę tablicę Kellnera, podające ilość on białka w 1 kg poszezegółnych pasz _ możemy „ każdym tT padku łatwo ustalić normy pasienia koni roboczych z tym że oczy

Pewne „dchyIenIa (,y korek,uryr „ klS
pusz^alLŻT, kTmecz^aSCiWt>ŚCi g°SP°d"st'ra ‘7*° «°-
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TaHIca porównawcza wartości pasz w stosunku do jednostki paszo- 
Tab i ku owsa oraz zawartości białka _______________wej 1 kg owsa

Rodzaj paszy

Owies
Kukurydza
Jęczmień
Otręby pszenne
Siano łąkowe doskonałe 

„ średnie 
z koniczyny doskonałe 

„ średnie 
99 **

99

99

99

99 
lucerny 
esparcety 
seradeli

99

99

99

99

99

99

Słoma owsiana 
pszenna 
jęczm. ozim.

„ jar.
kukurydzowa

99

99

99

9’

Ziemniaki
Buraki pastewne 
Marchew
Silos kukurydzowy
Makuch lniany lub słoneczn.

rzepakowy 
sezamowy
świeże
suszone

99

99

Wytłoki
99

Wywar z kukur. świeży
,,

Melasa
Miesz. ziel. (wyka, owies) 
Trawa pastwiskowa 
Koniczyna zielona 
Tymotka
Lucerna

SUSZ.
99 ”

1 I0,70,91.251,82,3I, 72,32.52,02,23.255.205,403,502,753,308.206-7,005,000,91.10,812.51,25II, 51,21,36,84,56,24,5
7—7,5

kg
99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

» „
> „

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99 ‘

99

99

99

99

99

99

99

Gramów białka 
w 1 kg7366591116538

705562—8178921055613910592702303353361114920
15141020Inż Schucłi w pracy „Kilka uwag o karmieniu koni" projektuje nasycę „ytyczne^yśywient. koni: na >00 kg wągr.119



przy dość ciężkiej pracy w gospodarstwie rolnym koń nowi • otrzymywać „koło 2.8 kg substancji suchej, „a cTma s"e sZ?“ kfnia naTbe, '35 °'2° t9 to ,ja
400 kg żywej wagi5 kg owsa5,4 „0,8 ,, sieczki żytniej12 gW razie

siana 600 kg żywej wagi
7,5 kg owsa8,0 ,, siana1,2 ,, sieczki żytniej15 g solisoli• , koniecznoścl jest możliwe zastępowanie tych nasz naWed,Ug wymienionych zasaj Diao,itacjr podajemy wreszcie porównanie wartości skszami.100100100100

kg
II
11
IINie

dobrego
rr

ti
11

nach w razie na przykład nieurodzaju sic

siana
i i 
u
ii

łąkowego —
r r

11
u

pasz pod-— orien- siana z innymi pa90 kg lucerny lub koniczyny— 200 ’ ■— 460— 260 ,, ziemniakówburaków pastewnych marchwili
11

przy częściowych zamia- siana.



VII. PASTWISKA KULTURALNESpośród wszystkich zwierząt domowych konie należą do rzędu najbardziej potrzebujących pastwiska dla ich wychowu, a hodowla koni bez pastwisk jest w ogóle nie do pomyślenia.W stosunku do koni, bardziej jeszcze niż w stosunku do innych zwierząt da się zastosować powiedzenie — „różne wady są mniej szkodliwe niż brak zdrowia", a że dostarczycielem tego zdr o w í a jest pastwisko, więc w tym leży wielkie jego znaczenie z punk u widzenia hodowlanego. Nie tylko ruchu, światła, powietrza i swobody dostarcza ono koniowi, ale także naturalnej żywej paszy, która spożywana przy sprzyjających warunkach trawienia, jest możliwie najkorzystniej zamieniana na energię i siłę.Dobre ustosunkowanie części łatwostrawnych i niestrawnych dzięki soczystości trawy sprawia, że koń, bez obawy zbytniego przeładowania narządów trawiennych, pobiera dostateczną ilość paszy przedniej jakości, zawierającej m. in. witaminy, niezbędne dla rozwoju i normalnego funkcjonowania jego orgaStawia to trawę pastwiskową w rzędzie najpożywniejszych pasz naturalnych, przy czym niewiele się ona różni pod względem odżywczym od karmy pełnowartościowej, wskutek czego łączy w sobie cechy paszy objętościowej i treściwej. Dzięki tym właściwościom trawa pastwiskowa zajmuje poważne stanowisko między pokarmami pełnymi, współzawodnicząc z nimi skutecznie swą niezaprzeczoną taniością.Pastwisko i hodowla - to dwa pojęcia ściśle związane i wypływające jedno z drugiego. Dobra hodowla, zwłaszcza gdy idzie o hodowlę zarodową, jest najzupełniej zalezna od dobrego u a s t w i s k a. Ta zaś wartość pastwiska wynika me tylko z przyrodzonych warunków jego położenia, ale również zalezy od umiejętności założenia, uprawy i użytkowania. 121



pk^Xiauti^xaaksZ1zwo[:ls“' r c° d°ich pastwisk wiejskich, które, choćby byly^fc^Tdó? "'SP,ÓlnW> nak pas,cym si, na nich koniom i mlodzteży końsk “ 7 iM- słońca, ruchu i zielonej karmy wprost z nnia 7 W n P°Wletrza- zdrowie, wysuszając tkankę, a dzięki cifołei • Zb°gaCały one ich
PadoleJ w^udziafe^zadmiieHylhowu^klinlhnje'6^26 kt°rym PrZy" 
sztucznych. Gdzie nie bedzio urz3dzenia wzorowych pastwisk Pastwisk, tam nie w rto p“¿tówat bod”' Projekt taki skazany hylby’ nTtaeZ “ ZIOdzaiu: ,rwate 1 p—-”-do wypasu zwierza, w P'!e!a«zoni stalelęgnowania. Pastwisko zaś p r ze m'1 Inl C°r°CZnej “PrawV 1 P«’ 2. 3. 4, 5 i więcej do wypasu zwierał 1bv , P’Zt™““a na «** gło być użyte pod uprawę innerb ‘ ■' 7 potem po Przeoraniu mo-kilku zostać pastwiskiem. Pytanie ‘ Zn6w P° lal“»odpowiedniejsze od 5 lub edetmeoo- mV pastwisko jest każdorazowo, w zależności od u T rozstrzygnąć tylkowego gospodarstwa. Dla gospodarst^^7^™ Iub °‘Rle iepiej opłacają się pastwiska stałe V b°d°WlanYCh Zwy' trawy odpowiedniej dl danlj QX PifWSkach trwa^h znajdują coraz bardzipi J 9 . Y' Io C1 W11goci itd. z czasem z pastwisk PrZYJające warunki i dlatego plonysię zwiększają, zwłaszcza jeśli wa- przez starannie pielęgnowaniema poza tym potrzeby ciągłego

2 Pastwisk trwałych stale si~ runki naturalne poparte są i nawożenie.Na pastwiskach trwałych nie^he^kotoen°ar°dXa^hbeC droższego i solidniejszegoPustwLko pXenZ 1 em' “ S'UŻyć będ’ M dt“SPa tata, opadów jesl ^taXa^tTT możliwe. Ten wzgląd mst Mder " trW“ie traw *st«X*** Xóz~k*
’wnL“
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dobrą strukturę, musi być wyczyszczona z chwastów i musi duży zapas pokarmów łatwo przy- r ośliń. Roślinność pastwiskowa wymaga

7 chwila gdy pastwisko zostało należycie założone, a następ- StW nżvtkuiemy je prawidłowo — plon z pastwiska jest mniej albo 1116 . pewny. Jeśli później wskutek jakichkolwiek względów pastwisko wypadnie skasować, zamienić na grunt orny — to w pier- wXvch latach użytkowania pod pługiem - rola może byc uprawiana bez specjalnego nawożenia, dzięki bowiem wytężonej gospodarce pastwiskowej kultura gleby i zasób pokarmów znacznie się polep- 
"^Przygotowanie roli pod pastwisko wymaga wybitnie starannej uprawy i nawożenia oraz dokonania wysiłku, aby powiększyć pojemność gleby względem wody i wzbogacić ją w próchnicę. Rola pod pastwisko winna mieć starannie zawierać swajalnych dla roślin. Roślinność pasrwisKowa «y^ spulchnienia gleby do głębszych warstw i nadania jej gruzełkowatej budowy — a więc uczynienia jej przepuszczalną i przewiewną. Przez to potrzeby roślin pastwiskowych zbliżone są do wymagań buraka cukrowego, prócz tego zarówno pastwisko jak i buraki lubią silnie utłoczoną powierzchnię.Jako najlepszy przedplon pod pastwisko uważa się rosimy okopowe na pełnym dobrze przegniłym oborniku, me zanieczyszczonym chwastami zdolnymi do długoletniego kiełkowania. Zarowno buraki jak i ziemniaki zostawiają ziemię pod pastwisko w najbar- dzej pożądanym stanie, ponieważ uprawa pod me była głęboka, uprawa zaś międzyrzędowa wyczyściła ziemię dokładnie z wsze - kich chwastów. Jednakże nie powinniśmy zapominać, ze okopowe pobierające bardzo znaczne ilości pokarmów mineralnych zubożają nie w glebę. W większym stopniu niż ziemniaków dotyczy to bu raków - które czerpią dużo potasu i fosforu. Toteż niedostatek tych składników w glebie musi być uzupełniony, o ile pastwisko ma na tym nie cierpieć i dawać wysokie plony. Zresztą op aca ono z okładem nawozy pomocnicze. Po sprzęcie okopowych w jesieni wykonywa się orkę do znacznej głębokości, gdyż im ziemia gę J zostanie wzruszona, tym jej pojemność dla wilgoci zimowej będzie większa. Pole zorane głęboko pozostawiamy na zimę w ostrej skibie. , „ i o i iPrzy uprawie wiosennej chodzi bardzo o zachowanie wil noci zimowej — przeto skoro tylko można z końmi wyjsc w pole, puszczamy po zoranym w jesieni polu włóczydło, aby zgru- źlić powierzchnię ziemi i utworzywszy jakby warstwę izolacyjną,123



;dXn,ści'xx6™SeZ‘7lms,eby °d strat’'my W tym kierunku, tym lepiej dlLw • WlęCSJ Starań dołoży- bowiem przy zupełnie równej powierzchnrmo?° P.aStWiska' W kobierzec roślinności, co jest ważne ze 1 / °trZymać zwarty wilgoci na pastwisku i osiągniecie dohre^9 Zach°Wanierostu traw. Po wykonaniu włóczenia pozosfa 1 r°Wnomierne9° Po- Z kolei przystępujemy do dokładne wlamV ro1? w spokoju. ™li z chwastów, które ie± 90 W y c z y s z c z enia Gdy rola się zazieleni, tzn. gdy Tzeszły0 ch^ m°9ą'sienne, czy rozłogowe — przvstmJie a Y ,Chwasty CZV to na- pomocą płytkiej orki wieloskibowcamTh h- niSZCZenia b3dź za gleby i warunków miejscowych ’ ■ ZaIeznie od naturyitp. Potem następuje brona Yfa n pręZYnowkami. kultywatorami a także porozbijX 1^i ziemi^wZ^9" “ CWaStymieć strukturę d r o b n o z i a r n i s X P™“C° nSSiOnek ^lieodz^e CZ°na’cia celu i czasemXzeba^oZ7 WyStarczyć do osiągnięty jednak być zbyt dużo X ziZ J6SZCZ! P°Większyć-’ nie może więc nastąpi koniecznoS'IIi161”” ZaMlito nie p™acbła. O ile (zwłaszcza ciężkiego) — to trzeb”'1 Plzeorywkl lub użycia walca puszczać bronę, mając ciaale na Ti ” piuffiem lub walcemz robót około uprawy 7 ' """ T"" wilgoci, żadna słotnym, wtedy bowiem można zepsuTToW Wyk°nT " stępnie na utratę wilgotności Cza« ? Struktur^ 1 wpłynąć na- mieszanki pastwiskowe można slaćTTze t o™7 "'T' sierpnia, aczkolwiek najkorzystniejszy te P^rwszych dniachmiędzy 15 maja a 15 czerwca7 J Y H S1GWU jest w okresie
a jeżeli jeszcze nieco chwaltów sie ukazuieX bronowanie, Po czym, aby utłoczyć głębsze warstwy J dajemy kultywatory; Campbella, który „Fe W”“rownujemy jak najstaranniej pole brona 177 WreSzcle wy- mozemy uważać rolę za gotową pod zasiew ¥ prZ<™“™e na uSwXX“ Obfite 7, rÓ7ie Spra^' i’k -cbanicz-roślin pastewnych ZapewniaT Tk” 316by W "“e pokarmy dla w pierwszym rL. ‘ ‘°pastwiskowego za.oży od silnego n a T„7e „T7 ^aTwTsT

możemy używać walcawy-
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■ tvm pewniejszy rezultat będzie się miało z nowo założonej ’’ 26 ' im wiecej przyswajalnych składników wprowadzi się pizeddo gleby ^e, tO P-y Polskachs “nm na zapas" specjalnie jest na miejscu. W pierwszych la- tach°swego" rozwoju trawy potrzebują pokarmu przede wszystkim dla rozwinięcia systemu korzeniowego, a w mniejszym stopniu dla oraanów nadziemnych. W korzeniach następuje jakby zmagazynowanie pokarmów; równowaga zaś pojawia się wtedy, kiedy następu- ip nełnia rozwoju traw nad ziemią.Jeżeli chodzi o nawożenie zasilające, to należy stosować je co roku lub co drugi rok. Kosztowne wapno palone, które stosuje się na cięższych glebach, na lżejszych — lepiej jest zastąpić węglanem wapń’a albo wysokoprocentowym marglem. Można także polecic mieszaninę tych rodzajów wapna - nawóz taki łatwiej rozsiewać. Na ąruntach skłonnych do zakwaszania się wapno ma specjalnie duże znaczenie — i tu dawka mająca starczyć na 3-4 lata w ilości 40 q na hektar nie będzie bynajmniej za wielka. Normalnie, o ie dawka ma być po 2—3 latach powtórzona, wystarczy 20 q na ha. Korzystniej jest nie dawać od razu zbyt wielkich dawek wapna mniejsze za to stosować w krótszych odstępach czasu, w miarę możności nawet co rok. U nas najczęściej stosują wapno palone w ilości około 15 q na ha lub nawozowe mniej więcej połtora raza tyle. .Nawozy wapienne można dać w jesieni; można tez nawozy te dawać i w czasie zimy. Superfosfat i sól potasową rozsiewa się zwykle na wiosnę, z tym jednakże zastrzeżeniem, aby rozsiania ich dopełnić przed końcem marca, dając w stosunku rocznym 200 kg soli potasowej lub 400 kg kainitu i 200 kg tomasowki luo super- fosfatu na 1 ha, niezależnie od nawozow azotowych i wapna, g najważniejszego czynnika decydującego o formowaniu się dobreg kośćca u zwierząt.
Z traw wsiewanych na pastwiska największe znaczenie m ją rozłogowe i podszywkowe, gdyż trawy o niskim wzroście silnie się krzewią, dobrze znosząc udeptywanie i przygryzanie. ° 'najbardziej rozpowszechnionych w mieszankach pastwiskowych należą: grzebienica, rajgras angielski, wiechlina łąkowa,. wiechlina pospolita, kostrzewa łąkowa, wyczyniec łąkowy i tymotka. Z tyłkowych koniczyna biała, idąca na każdym prawie gruncie z wyjątkiem kwaśnych, oraz esparceta, która jednak może byc. siewana jedynie na glebach zasobnych w wapień i o suchym podłożu. W Pol sce udaje się esparceta w Kieleckim i w niektórych okolicach Ma-
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’X“ “e ” kminek 1 *k° -ostrza, JUkładanie mieszanek jest ierim ,czynności przy zaktadanlu paslwisla “kultaY " ‘ ’ Z Ychilę trzeba zasady następuj,cel- jeśli X™ Trzymaćrośliny s, zupetaie oXXwie^ diTtych rP ' * " ° X * to należy układać mieszankę z mniejszeHloścl al"“X 9a,“nków- Im, przy czym mieszanka z ,< J . ej dosci-ale stosownych roś- taniej. mieszanka z niewielu gatunków traw wypadaPrzystępując do układania mieszanki nr, nramy rośliny pastwiskowe właściwe ti 'te i WSZyStklm Wyb]e' darń przyszłego pastwiska. K o n i ć z yna 5 ® UtWOTZ^mca i rajgras angielski __Y ♦ bla.ła- grzebie-niemal do wszelkich warunków i ° r°Shny nada^ce sięw skład każdej mieszanki winnY wchodzićność wiechliny łąkowej, kostrzewv rz P a s 1 w \s k ° w e j- Obec- rłana, gdyż dają one zwartą murawę ^o^T^ t6Z J6St bardzo pożiP nicą i rajgrasem ang. resztę^ roślin wvhi & k°mCZyną biał3- grzebie- turalnych. Na glebach lżejszych w khma^7 W6dłU9 Warunków na' my np. mniej typowe- trawę kunk posusznym- uwzględnia-bach nieprzepuszczalnych, w klimacie  ostr^2'^ 916'<1OW, damy trawy które znos™ • i strym' gdzie jest dużo opa- Sioci, będą tu np „skazane Z, ZY5tny ' Mdmiar »ii-«t- Na urodzajnT z^le XrX7™On,i‘' WieChliM POS'>’- łękowej, kostrzewy lękowej Prócz tych 0''' ,tymo,k1' wiechliny tworzę właściwą Lrawę d^e“ j T“ WY'
“V P— wSwPe°7rTPo wvhr f J Ją Slę Prz-eważnie bardzo wolnorXT"XSimypRrT,owo i,ość d’“9» — w ilości 20%. Dalej dajemv 5»/ ■ ° mY motylkowe daje siężyzna, użyjemy go mniej Wre " rdJ9raSU wł°skiepo’ jeśli gleba jest przeznaczamy 750/c pZZ g16 “ trdWy Pa^wiskowe stosuje Si, w^lość^^eTlTó^™ jda”yCh ilościach (3__ 5 7«/n) v ■ 9 " mne zaś w mniejszychcentowym się^uJtTednm “T""13 ™ °blfaaai“ W szanki l ilości t kg ' 3 'ylk° jako d°datek d° -¡e-do “ejzy'trudnych“ “““ “*> * traw ™tóyrunków. Opracowanie te'o „T ““ Idkahyck ~na podstawie analizy alebj ’ p°wterzyc specjaliście, któryanalizy gleby obserwacji roślinności z danej okolicy.
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1.2. do mechanicz-

, nqiaaniętych przy próbach w Zakładach Doświadczalnych orS'mnych spostrzeżeń, będzie umiał najtrafniej mieszankę taką al°ŻTC' i iri nasienia i jego dobroci nie należy robić oszczędności, , zaWSze na złe nam'to wyjdzie. Ważną również rzeczą jest 9 onalne mieszanie nasion przy siewie: lekkie winno się mieszać r3CJi cieżkie z ciężkimi; wysiewać je trzeba oddzielniew'XXnym bowiem razie przy siewie nasiona lekkie będą się d cZkich oddzielać. Do ciężkich należą nasiona: koniczyny białe , °d hienicv tymotki. Do lekkich należą nasiona: rajgrasu angiel- Sego Włoskiego, wyczydca łąkowego owsika zlocstego,
’‘"’przy PaSWiSka nai”aż"ieiSZVmi
<ZYnnpodkTszanie,anieraz^parokrolne, świeżo założonego pastwiska.

Wałowanie bardzo ciężkimi walami, które służą Y nia powierzchni, do podciągnięcia wilgoci > do mechani nego wgniecenia roślinek, powysądząnych z ziem, przez 
Walka z chwastami, przez wyrywanie ich z korzeniami lub wycinanie specjalnymi łopatkami, lub wreszcie koszenie 
Nawożeme‘uórTpoza zastosowaniem wspomnianych już powyżej nawozów sztucznych, powinno byc wzmożone posłowaniem, sprzyjającym poprawie łrzyczny h■ aleby Wywożenie kompostu na pastwiska po v. Y Ykonywane jesienią, po zakończeniu sezonu wypasu.

5. Rozrzucanie łajniaków i kretowm. okorowanych
Oaradzanie pastwisk wykonuje się z zerdzi okorowanych, •z gładko poobcinanymi sękami, przymocowanych do słupów w J Se gwoźdźmi, luk lepmj uchwytami ^go^ • Żerdzie przechodzą w dwóch kondygnacjach, a w bezleśnych ok £ch- losuje się jedną żerdź wierzchni, z dwoma

Xze sSokie mogą być urządzone z takich samych zerdzi zakia-

3.
4.
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anych na werbliki. Żywopłoty z ligustru lub karagany sa nal J ’ wmdmejszymi. i najładniejszymi ogrodzeniami, ale są przy L’ j*' dzo kosztowne i wymagają długiego czasu do wyrośnięcia dzame drutem kolczastym pastwisk dla koni jest niedópuszczTWażnym szczegółem przy urządzaniu pastwisk ies7sad, drzew 2-3 m poza ogrodzeniem, tak by komę znajdowały tan c”“ w skwarne dnie letnie. Ważniejszym jeszcze szczegóTem jes? u W meT PTWiSka d°brą r2eczni’ d° I »o pławienia
Użytkowanie pastwisk bez marnotrawstwa polega przede wszy u T"akoTSanlU ‘Ch kWateramL RZKZ - kwąte y.S od kwm “ WyPasowy dla koni, muszą być znacznie większa ”d kwa er urządzanych dla bydła, gdyż muszą one prócz karmy dm starczyć komom dostatecznej przestrzeni do rozprężenia sie w peł ym galopie, co jest podstawowym warunkiem powodzenia hodowli do trz™^1"^'Jasne ies' rÓMieŻ- ' ™ d°PP-°2trzymania kom na jednej kwaterze, dokąd nie zostanie ona doszczętnie wygryziona, gdyż prowadzi to do uszkodzenia kolanek roślinnych ? °dr°St°Wej Ździebeł oraz Pobawienia gleby cienia pasach J.d0brZe pie?^nowane Pastwisko zapewnia prócz zdrowia nia bardzo dn ' ' k°rZyŚci' że daJe możność zastosowa- k óre chcA °SZCZędności w skarmianiu pasz treściwych,które chcąc me chcąc, musimy dostarczać młodzieży nie mającej °statecznego ^Pasu letniego, (patrz Rozdz. VI Żywienie koni) sUdninvyCtZytP°ZierZChni pSStwiska Po^ebnego dla wykarmienia nvch nayi'PZv n" ™Ć' " W ndSZyCh runkach klimatycz-klacz żrebna sredni° na jednego źrebaka od roku orazKlacz zrebną lub z sysakiem 0,5 do 0,8 ha.



VIII. POMIESZCZENIAStajnie dla koni winny być budowane w takim miejscu, z takiego materiału i w takich warunkach, aby zapewnić wszelkie warunki higieniczne koniom, a zwłaszcza źrebiętom.Te higieniczne warunki są u nas zaniedbywane, częściej przeto można się spotkać ze stajnią luksusową niż prawidłowo urządzoną z punktu widzenia higieny.Zasadniczymi warunkami higienicznie urządzonej stajni są: suchość, dobre oświetlenie, należyta wentylacja, umiarkowana temperatura zimą, odpowiednia dla zdrowia nóg i kopyt podłoga oraz należyte urządzenie wewnętrzne, składające się ze: żłobów, drabin, klatek i stanowisk. .Aby stajnia była sucha, należy ją budować w miejscu możliwie wysokim na danym terenie, z materiału nie przyjmującego wilgoci, a więc z cegły izolowanej na fundamencie warstwą papy lub z rdzennego drzewa.Dla zapewnienia dostatecznego światła należy robić okna duże, ale umieszczone wysoko, co najmniej na wysokości 2V2 m od po- podłogi, tak by światło nie padało nigdy koniom wprost w oczy. Okna powinny mieć wymiary około 75X75 cm. Na lato, od strony słonecznej należy zakładać maty słomiane dla łagodzenia operacji słońca. Wentylacja powinna być tak urządzona, by świeże i zimne powietrze dopływało z góry, przez otwory około 20 cm średnicy, umieszczone w ścianach powyżej okien oraz przez odpowiednio zbudowane obszerne wentylatory, o średnicy około 60 cm, urządzone nad środkowym chodnikiem stajni. Obok zapewnienia najobfitszej wentylacji, należy przestrzegać, aby w stajni, w czasie pobytu w niej koni, nie było najmniejszych nawet przeciągów.Sufit drewniany musi być szczelny albo podwójny, albo z grubych fugowanych desek i z ułożoną nad stanowiskami kom polepą. 129
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cm, pod się podkład z niegaszonego Gliniana podłoga dla nóg konia jest odpo- mnej, a jednocześnie tania w wykonaniu najlepiej urządzać z gliny, układanej na lub kamieniu, impregnowanej smołą ka-

4Najodpowiedniejszy dach na stajnię jest z eternitu dachówki karpiówki, blachy, kładzionej na szczelnie ułożone S oraz gontu. Dachy papowe, jako nietrwałe i kłopotliwe do utrz mama, a nadto zbyt rozgrzewające Się latem, winny być zarzucone iedZr°k°SC Stajni POWinna Slęgać nie mniej niż 3Vs metra, a na jednego koma ma przypadać od 20 do 30 m sześć, powietrza emperatura w stajni powinna być, latem możliwie najniższa' C1S koZcTYŻSZaĆ 8°C' Zbyt Ciepłe Stajnie S* POWOdemPodłoga najlepsza jest z ubitej gliny, grubości około 20 którą celem stałej dezynfekcji kładzie wapna grubości 8 cm. wiedniejsza od każdej i łatwa w naprawie.Korytarze również drobno tłuczonej cegle
. T.r . . . 3 vvuAAcj biiiuici Kdnuenną. W stajniach bardziej luksusowych korytarze wykłada się klinkierem lub płytkami cementowymi. W drugim wypadku należy dbać o to, aby podłoga nie była zbyt gładka, gdyż może to powodować upadki koni, wskutek poślizgnięcia.Żłoby mogą być przede wszystkiem kamionkowe niemożności nabycia • ’ • - leży zakładać żłobów cementowych, jako wysoce dla koni niehigienicznych. MNie powinny być one umieszczone zbyt wysoko; dla koni do- losłych górna krawędź żłobu nie powinna sięgać powyżej 0,9—1 m od podłogi, dla młodzieży zaś żłoby należy umieszczać możliwie nisko, dla zapewnienia dostatecznej gimnastyki grzbietu i przednich nog.żłoby dla koni roboczych trzeba tak urządzić, aby każda para kom miała swój złob, bez możności sięgania pyskiem do żłobu sąsiedniej pary. Drabiny, których spód powinien opierać się o tylną krawędź żłobu - odsuniętego o 25-30 cm od ściany - muszą stać pionowo, aby konie sięgając po siano nie zadzierały głów do góry i me zaprószały oczu i grzyw prochami z siana. Między ścianą a dolnym obrzeżeniem drabiny należy umieszczać lekko pochyłą, wyślizganą deskę, po której najpożywniejsze drobne części z siana, mcerny czy koniczyny będą się zsuwać do żłobu. W klatkach zazwyczaj drabin się nie urządza podając siano na ziemi. Niekiedy w boksach, a zawsze w stanowiskach w stajniach hodowlanych zamiast drabiny urządza się kosz na siano na poziomie żłobu.

. a w razie takich — drewniane, nigdy natomiast nie na-
dla koni do-)—1 m
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1 5 i 18 mna jednego konia. Stanowisko na parę kom, przy tej sa- mej długości powinno mieć 2,8 m szerokości. Korytarz musi bycdostatecznie szeroki, liczy się więc nań 3 metry.Klatki (boksy) przeznaczone dla pojedynczych koni (ogiery, ogierki 2-letnie, klacze ze źrebiętami, konie leczone) powinny miećwymiary 3,5X4 m.Drzwi boksów należy urządzać na rolkach — suwane, aby przy
LxlZ.VV.L n -------------------j .otwieraniu nie zawadzały na korytarzu stajni. Drzwi te, o wymiarach 2,2 m wysokości, a 1,3 m szerokości, robi się w górnej części ażurowe z grubych prętów żelaznych. Z takich samych prętów robi sie górna część ścian międzyboksowych. Umożliwia to widzenie się i stykanie ze sobą koni stojących w boksach, co wpływa na spokojUrządzenie stajen dla młodzieży, w których mniej chodzi o luksus, a jeszcze więcej o higienę, musi odpowiadać zdrowotnym potrzebom źrebaków. Poza wymienionymi więc poprzednio warunkami muszą być w nich przewidziane zabezpieczenia, chroniące młodzież przed uszkodzeniami cielesnymi, gdy szybko wybiega i wbiega do stajni lub gdy gromadnie porusza się po niej.Wrota stajni muszą być dostatecznie szeroko otwierające się az na ścianę zewnętrzną budynku i podczas wypuszczania źrebiąt przypięte haczykami do zamocowanych słupków.W futrynach umieszcza się obracające się wałki ku ochronie guzów biodrowych, wybiegających źrebiąt. Wewnątrz stajni dla źrebiąt (biegalni) wszelkie słupy są niepożądane, a jeżeli me można ich uniknąć, muszą być bez kantów i bez ostro zarysowanych, wysokich podmurówek,Wewnętrzne i zewnętrzne wyjścia należy tak rozmieszczać, aby źrebięta jak najmniej miały po drodze ostrych zakrętów. Progi mają być niskie, bez wystających okuć. ,Żłoby należy umieszczać zawsze zupełnie nisko, by źrebięta zmuszone były przy jedzeniu schylać się, co stanowi doskonałe ćwiczenie dla grzbietu i nóg przednich, w przeciwieństwie do szko-
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dy, jakie dla formowania się grzbietu przynosi wysokie umieszcza nie żłobu. 4e'Trzeba zwracać baczną uwagę, by w ścianach nie było żadnych otworow, w które leżące źrebaki mogłyby wepchnąć nogi, majac potem trudności z ich wyjęciem. Przegrodowe ściany muszą być albo zupełnie szczelne, albo zbudowane z szeroko rozstawionych w czterech kondygnacjach drążków. Żłoby muszą być tak ustawione, by źrebię tarzając się nie mogło wsunąć się pod nie.Drabin w zrebięciarni najlepiej nie urządzać, ze względu na zaproszenie oczu i ujemne ich oddziaływanie na grzbiet źrebięcia. Siano można zadawać w żłobach i jeśli jest prawdziwie dobre, wyjadane jest ze żłobów doskonale bez rozwlekania go po stajni Jeśli chcemy koniecznie zastosować drabiny, to zawsze trzeba je tak umiescic, aby nie były przyczepione wysoko i pochyło, a jednocześnie, by źrebięta nie mogły wkładać pomiędzy szczeble nóg.Przegrody pomiędzy poszczególnymi grupami źrebiąt, jeżeli zrobione są nie z żerdzi poziomo zawieszonych a z desek, powinny byc w górnej części ażurowe, by źrebięta bez wspinania się na ścianę widziały się i stykały pyskami. Szerokie wejście do każdej klatki może być zrobione z takich samych jak ściany wewnętrzne poziomych drążków, zaopatrzonych na końcach w trzpień i hak, na które zamyka się wejście przez umieszczenie tych zakończeń drążków w odpowiednio urządzonych otworach w słupach.Wejście może tez być zrobione z litych, rozsuwanych w jedną lub dwie strony drzwi na rolkach. Drzwi otwierane na zawiasach, nie wskazane w boksach dla starych koni, tym bardziej są niewłaściwe w źrebięciarni, gdyż powodują wiele wypadków z powodu obijania się o nie wbiegających do budynku źrebaków., Spód stajni dla źrebiąt nie może być ani cementowany, ani brukowany. Najlepsza jest zawsze glina klepiskowa, ale jeżeli chcemy trzymać w źrebięciarni nawóz, to dno może być bez żadnej posadzki i nieco wgłębione, a źrebięta mogą stać na grubszej warstwie nawozu pod warunkiem dawania dostatecznej ilości ściółki.Magazynowanie paszy w stajni nie jest wskazane i należy ograniczać się pod tym względem do niewielkich tylko zapasów. O ile woda czerpana ze studni lub rzeki dla pojenia koni jest zbyt zimna, dobrze jest umieścić w stajni kadź na wodę, by nabrała cieplejszej temperatury; niezużytkowaną wodę należy co kilka dni usuwać.Temperatura w źrebięciarni, bez obawy o zdrowie koni, może nie przekraczać plus 5 do 8“C.132



Zimno w stajni może zaszkodzić tylko koniowi pracującemu prowadzonemu do niej po zmęczeniu i zgrzaniu, a nie roztartemu • nie wysuszonemu należycie. Młodzież zaleca się trzymać, nawet *jmową porą przy drzwiach otwartych, z wyjątkiem dni bardzo mroźnych i zadymkowych, byleby stajnia zabezpieczona była od wszelkich przeciągów, które w każdej porze roku i dla koni każdego wieku są szkodliwe i niebezpieczne. W każdej stajni powinna byc widna, sucha i ogrzewana komórka, na uprząż i wszelkie stajenne rekwizyty. Konieczna też jest gaśnica przeciwpożarowa.Przy stajniach dla młodzieży winny być urządzone zimowe okólniki tak położone, aby źrebięta mogły być na nie wypędzane wprost z budynku. . . . , . .Okólniki muszą być szczelnie ogrodzone, najlepiej żerdziami w trzy kondygnacje. Bieżnia okólnika winna być pozbawiona wszelkich nierówności, kamieni itp.Zarówno w stajni jak i na okólniku należy dbać zawsze o wzorową czystość.



IX. UŻYTKOWANIE KONIADobre zażycie konia stanowi o stopniu jego użytkowości a nie s ety w praktyce, zbyt mało przywiązuje się wagi do tego zagadmT. W rezultacie przez złe użycie, wiele doskonałych koni stoję się nieużytecznymi darmozjadami, wskutek znarowienia ich lub nieule czalnego okaleczenia. Wiele młodych kom, o szczerych ch rach, gotowych pracować do upadłego, marnuje się w^ęka^h lu^zi d° W0Żeni> --taien-ych ciężarówWłaściwe zażycie konia przy pierwszym jego oprzęganiu jest gXXforsZTJSZe' 9dyŻ WtedY WłaŚnie najłStWiej Znarowić
OPRZĘGANIE MŁODYCH KONIOprzęganie młodych koni należy koniecznie powierzać ludziom mającym w tym kierunku pewne zdolności, jako tako przeszkolo- uSdla^h k™ie 1Ukbi‘’C¥m k“fe' Z“4™”‘ / * CZaS‘e iaZdY P°W0Żiicy nlmi »■■<* zachować, obok cierpliwości i spokoju, czujność na każdy odruch oma, który by zdradzał chęć wyłamania się od posłuszeństwa Wi- ^ia ^S“jętaOŚĆ ^miastowego przeciwdzia- bvło orbcb9odie młOdyCh kOni Staje Się tym łatwieJsze- im właściwsze było obchodzenie się z mmi w wieku źrebięcym. Źrebak przyzwyczajony do życzliwego traktowania go przez ludzi, nauczony podawania nog przy oczyszczaniu kopyt i prowadzany na kantorze jako trzylatek będzie zachowywał się na pewno spokojniej przy nakładaniu uprzęży i zakładaniu do woza, niż zaniedbywany pod tym względem jego rówieśnik. y PPierwsze nakładanie uprzęży i zakładanie do pojazdu, choćby najlepiej nawet wychowanych koni, należy wykonywać łagodnil
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oośpiechu gdyż szczególnie konie nerwowe łatwo się płoszą ' Trażaia każdym gwałtowniejszym ruchem, szarpnięciem czy też * nchnięciem. Zwłaszcza zakładanie podogonia, które dla łechczy ^ych koni jest specjalnie drażniące, trzeba wykonywać starannie, 3 Nie można przy tej czynności, w obawie przed uderzeniem, stać z daleka od konia, wykręcając ogon do boku. Trzeba stanąć zupełnie blisko zadu konia, ująć lewą ręką ogon w połowie chrzęści i podnosząc go śmiało ku górze, prawą ręką podwinąć, zwisające za chrzęścią włosy, ujmując je razem z chrzęścią a uwolnioną lewą ręką wdziać podogonie, tak by nie pozadzierać ku górze włosia, po czym ogon po mału opuścić. Podogonie nie powinno być za krótkie, ale tym bardziej nie może być za długie, gdyż to specjalnie koma drażni i często powoduje natychmiastowe bicie zadem. Jednym z najpospolitszych narowów koni jest bicie zadem, wskutek złapania lejca pod ogon, czego początkiem bywa najczęściej przewrażliwienie, wywołane niewłaściwym nakładaniem podogonia. . .Niemniej ważnym szczegółem w uprzęży i zaprzęganiu koma jest wędzidło i kiełznanie.Wędzidło, do którego młody koń powinien być przyzwyczajany przed oprzęganiem, należy zakładać tak delikatnie, by koń nigdy nie wzdragał się przed włożeniem mu go do pyska. Wędzidło powinno być bardzo grube z pojedynczymi, najlepiej przypinanymi na wer- bliki kółkami. Wędzidła o czterech kółkach, zsuwane lub jakieś inne ostre i wymyślne, nie mogą być pod żadnym pozorem używane, do kąd koń nie zostanie zupełnie dobrze ujeżdżony. Wadliwe nakładanie wędzideł powoduje, że konie bronią się na rożny sposob przed ich włożeniem do pyska. Wskutek zbyt ostrego użycia wędzidła w czasie jazdy, konie stają się „twarde w pysku , a tym samym trudne w powodowaniu nimi, lub zbyt miękkie, co również bardzo utrudnia ich użytkowanie.Okiełznanego i ubranego po raz pierwszy konia prowadzamy po dworze i kiedy zauważymy, że uprząż przestała go drazmc, zaprzęgamy do smyka. Postronki ciągowe muszą być tak długie, by kon uderzywszy zadem nie sięgnął orczyka a orczyk winien byc co najmniej o połowę szerszy od normalnego.Jeden z ludzi prowadzi konia za powód, drugi za lejce, idąc z tyłu obok smyka, delikatnie kierując lejcami, zawsze w tę stronę, w którą zmierza prowadzący konia. Stopniowo, w zależności od posłuszeństwa i zachowania się konia, prowadzący coraz swobodniej135



ko-dopo-ujeżdżania trzeba o zetknięcia się mło- zrażającego młodego konia -- nie może być za mała,

i dłużej popuszcza powód, a trzymający lejce stara sir o , powodować. y J stara S1S sam konieniZ kolei obciąża się smyk, stopniowo coraz większy™ • ■ az do stanu, w którym widać, że koń ciągnie ze znaczIS’ Ieni' srłkiem. Powtórzywszy kilkakrotnie naukę w smZ dniach, zaprzęga się konia do wozu w pojedynkę lub w P° ~dniego temperamentu, ale ”‘~Yengko w2 w1 równ’drosę aby k°^ <■ unikać wszelkiej możliwości zbyt brutalneg. dego konia z chomątem.
X:,=~tx=“£ “~F 
teezniSeYdSW^róSlędnie "e"’”11 masza.bVć ™»ue 1 dosta- aXo’gacTk^ bić zadem. 9 Y Y się tym, ze kon poczyna I jwe IZ"oS4 «Jdhr3’ 'Zk “ dopasrawać aby środko- 1|kowej dlugeś“ b0CZnYCh' 3 W °bU leJ“Ch »V*Y jedna- |1starZZ M m,°dym k°“iU Zapina Slę ternie luźnie, niż na starym, aby przy normalnym kręceniu się nie krępeWoz do ktorego zaprzęga się młodego konia, winien bvc wrotny i z dobrym skrętem, nie hałasujący i nie bXzacv ZZ 9“X DrTie WOZU posz ™e~kar w -h ł 1 denerwuJ’e mł°de konie, należy więc też kac wjeżdżania na szosę, bruk a szczególnie na gludg PJzy czątkowo szedł on nieco z^óry f alv n^’• Y prZyilajmnieJ trzrha i - £Tory 1 a°Y na Pierwszych metrachtrzeba byle skręcac. W czasie jazdy trzyma się lejce miękko koma nasuniętymi ku przodowi, by w razie potrzeby tatwo “eTaS; X a -3opod żadnym pozorem nie wolno go “yszarl™”“”' taeba9”1' '° ac cierpliwie, aż koń nieco odpręży wciśnięty ogon i wtedy opm

_ mz nanie krępował go zbytnio, winien być niewy-- możli- uprzężą uni- ru- po- nie rę- ale
szaniu z miejsca trzebatrzeba było skręcać.
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lpice ku dołowi, lekko go wyjąć. Lejce służą do stałego ŚCiWXao kontaktu pomiędzy wędzidłami a ręką powożącego; me 1 Jwięc być one ani luźno obwisłe, ani mocno ściągane. Jeżeli za- m°9, , Dotrzeba w chwili bryknięcia lub gwałtownego skoku m o- C ° konia, silnego przytrzymania go na lejcach, to ściągniecie ic usi następować stopniowo, tak samo jak potem stopniowo na- ® uie ich zwolnienie. Przy takich skokach i brykmęciach młodego vnnia trzeba być zawsze wyrozumiałym, zachowując zupełny spo- X"o inśLasie, koń obszarpie się i zacznie iść -pełnie spo koinie Znacznie gorzej jest, gdy koń me rzucając się, zaczyna ja y dreptać i odwracać głowę do tyłu lub zakładać ją na szyję idącego z X w parze towarzysza, taki bowiem objaw zdradza wrodzone skłonności do narowów, co zmusza do użycia bata. Kara powinna iednak nastąpić w takim momencie, kiedy woz znajduje się na o- Ltj drodze, po której idący w parze koń stary będzie mógł bez truciu i wóz, i opierającego się młodzika uciągnąc x kiedy ten skoczywszy po bacie w chomąto nie napotka na duży opor. Karanie młodych koni batem stosuje się w wyjątkowych tylko wypac i można pozwolić na to jedynie bardzo wytrawnemu i umiejętnemu furmanowi. Głos, lejce i prawdziwie dobry koń z którym młodego ujeżdżamy, powinny być wystarczającymi środkami do nauczenia go posłuszeństwa. . .Po obszarpaniu konia w wozie następuje stopniowe, z dnia na. dzień zwiększanie żądanego odeń wysiłku dokąd bez W1^sze9 zmęczenia i grymasów nie będzie ciągnął połowy ciężaru nakład nego normalnie na konia dorosłego. .Z kolei po tym następuje okres jarowama w rożnych obolach podczas których koń musi być codziennie używany doprać lzejszych przy domu, co powinno trwać przez całe lato i zimę, a z w l czteroletni koń. starannie przygotowany może juz byc na rowm ze starymi, przeznaczony do wszystkich robot. N.e znaczy to by konie przechodzące z remontu do stajni roboczej ima y yc p troski o właściwe ich zażycie i użytkowanie. Najlepsze pod wzglę dem clągliwości konie, nawet starsze, bardzo łatwo znarowu: przez używanie za małych lub za wielkich uprzęży, przez meumiejętne karanie batem lub szarpanie wędzidłem, przez nałożenie ciężaru przechodzącego możliwości udźwignięcia go 1 temu podobne w sto sunku do konia frnietakty .Wiele jest też wypadków, że stare i spokojne konie, zostawi . bez opieki w pługach, bronach lub wozie, z nie poodpinanymi postronkami, spłoszone czymś, uciekają, kalecząc siebie 1 niszcząc na-
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rzędzie, do którego są zaprzężone. Niedbalstwo pod wzaled pasowania uprzęży, niedbalstwo w powożeniu lub brak 9 d°~nyeh znajomości zasad powoźenia ,PM~■ kon’ ■aPtT,y"' lekceważenie możliwości spłoszenia sio iZi ? J k r6wnicż dozoru, powinny być powszechnie tępione, a w majjk^h bcz wych i gospodarstwach spółdzielczych karane jak n^rowtai ze względów humanitarnych jak i ekonomicznych. Pracownicy f maniący końmi powinni być traktowani jako fachowcy i podobm' jak traktorzyści przy kwalifikowaniu ich przZzamtan Uprzednio pracowników w służbie konia należałnh & h przeszkaIać, by mogli dać gwaran^^do“^uzyc,a powierzonego Im dobre państwowego lub społecznego.
UPRZĄŻNajpowszechniej używaną u nas uprzężą są:'• chomąta krakowskiechomąta podlaskie półszorki w kilku odmianach.Chomąto krakowskie, wszystkim dobrze znane jest unrzeża ZtakZ^T^ Ci"nięCiU' PrZY16^1U ” tek i kłębu koma dużą powierzchnią wygodnego podkładu i dzięki ułatwieniu koniowi dźwigania przez kładzenie ciężaru jego ci£ kbd k‘° ' MUS‘ °”° bYĆ doskonale « konia dopasowane a pod- Wad wykonany z pierwszorzędnego materiału, by ie tworzyły ! a mm zgrubienia i guzy bardzo łatwo odgniatające konia. stkiehw2orv to mate' ’ 'Ym bardZi°j “ °bszeme' Przekreśla wszy- skiego poleca na T°*eZ naJslabsza slrona chomąta krakow-oSdopasowane’ bYdChomąto podlaskie, mniej ładne od krakowskiego jest jednak niecoYCZni?SZe’- 9072 dZięki pewneJ ruchomości kleszczyn można tego chomątadC’ T°k°ŚĆ ich ustawienia- Główną wszakże zaletą tego chomąta jest przystosowanie go do zaprzęgu w pojedynkę mSamdod ’CZOM * h°'°bIami “ miemam , przymocowanymi do kleszczyn chomąta. Elastyczne rze mierne stwarzają doskonałą amortyzację, a koń ciągnąc wóz za ho- łoble, przyczepione bezpośrednio do przedniej ośki wozu zyskuta na najmniejszym oporze. Zamiast podogonia w chomątach podlał ziazdacb5'™6 Tylniki' Znak°miCiC S'“Ż’“ d° hamowania pmy 1 zdach góry, kon bowiem opierając się pośladkami o rzemienny 138



lylnika, bez większego wysiłku powstrzymuje toczący sie za”M Z rki u nas używane są przeważnie dwojakiego typu. NaPT Óółnocy i w środkowych okolicach kraju spotyka s.ę MC" wólizn“ póiszorki na wzór pruskich, z poduszkami lub sro- S"mi pXa»em przezkonnym, na których umieszczone s, koika l,° PSiKX»XXl> jest do pasa przezkonnegpw któ-S iSka cali ku tyłowi konia przechodzi węzszy pas, do Patrzy XXaX ciągowych, właściwie w zaprzęgach roboczych zby- tecznv, a nawet zawadzający.Xorki używane w Lubelskim s, ocznie l^jsze. £— sze i wygodniejsze. W lubelskich połszorkach kołka do krzy a wsUtZ w nakarczniku, przez co krzyżak krótsze, a przy ściąganiu lejcy me P«^ poljtzKtato „pisanym sZkeZ pa-pn—
kami, a więc dużą łatwość hamowania wozu. ,b X “ mi,
’ " wo“«) iast daó podszycie ze -^go podwój-ZtU Odpa-
-ZXasy* ZXoZ^^oTkXpregnowane smołowcem .ab jakimś tłuszczem mieszanym z dziegciem, są materiałem zupełnie ku temu“"oby' aczkolwiek bez porównania tahsze, bardziej niż po^ stronki ugniatają boki konia w czasie pracy,sie nółszorków na koniu i trudno je regulować na dlu9°"c- Y_ Zdaniu młodych koni łańcuchy nie powinny byc nigdy uzyW Pólszorki, jako uprząż lekką, zaleca się przy P’“cat.*' “e gających wielkiego wysiłku a długotrwałych. Nadają się przykład do gospodarstwa rolnego. 139



udu„:yts“ “7JrUdn° ieSt powiedzieć- który rodzaj uprzęży jest lenszv a ■ każda z nich ma swoje dodatnie i ujemne stroni Zach Y' 9 72 tymczasowej regionalności „aIeży u^ażJ wyczajenie bowiem jest drugą naturą. Jwiasciwsze, przy-Aby uprząż należycie spełniała swoje zadanie trzeha
2 k,Óre9° ieS‘ Wyk“”“‘ «” ^‘3

P y chemiczne dają najczęściej skóry słabe i rozmakające na desz naiódn ,°W1 dla UprzężY wielką wadę. Do konserwowania skóry ajodpowiedniejszym tłuszczem jest tran rvbi hih hwm szany z dziegciem brzozowym. “ byd‘Wy' pon,Ie-
ZAPRZĘGANIE KONI

-n I. eg0' czy starego, spokojnego czy pobudliwego zapewniaia żenią m Z°r°'™° bezpieracllstwo M i prawidłowość zaprz” wozu°b,b°ŚĆ Wi“na byĆ "“’"»"J’“: P° przyprowadzeniu koni do s": nikK kSiTęlU mai’“3° dYS2e' ZapiM slg "gipierw na. i takte iób^. JC°Je' P° CZy" MsttP“Je spięcie końców lejcyi takre ,ch uczeprenm, by w razie ruszenia koni były zawsze wTo gotowiu do uchwycenia; postronki cięgowe zapina się „Tkońcu szelniki przy pojazdach ciężarowych zapina się zawsze luźno Sztywne zapięcia, tak karkowych jak i piersiowych naszelników po' woduje skrępowanie konia, a przy dżwiganm ciężaru szlgólS jest mu potrzebna swoboda ruchów. W pojazdach brvr?v 9b równych drogach, naszelniki zapina sie “ Xy zieZić'^ wosc panowania nad ruchem pojazdu, ale m sztyZoTZ" być tak umiarkowana, by zapinanie pasów cięgowych na orc“yk no sprawiało trudności. Przy zapinaniu krzyżaków należy uważlć abv n.e_by y poskręcane, gdyż niszczy to sLrę i nieporlęZ wygtj błędem fes^buf7 ny- SP‘Mnia P°wszech„ie spotykanymJ y krótkie uregulowanie wewnętrznych krzyżaków co powoduje, że konie krocza ze zbliżonymi do siebL pyska “ ml ją ygięte szyje do środka. Posuwają się one przez to nieco bo
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a nacisk na wędzidła jest nierównomierny. Krzyżaki muszą STtak uregulowane, by koń mógł iść nie zbaczając od linii kiełku ruchu. Krzyżak konia noszącego głowę wyżej zapina się pod- ^ód aby krzyżaki nie rozchodziły się, a leżały jeden na drugim.przy zapinaniu pasów ciągowych względnie postronków trzeba zwracać uwagę, aby nie były one poskręcane i aby gładko leżały na boku konia. Postronki muszą też być zupełnie równe i dostatecz- H^FaWwe jest mniemanie, że krótkie postronki ułatwiają koniom nracę ciągnięcia. Istotnie, na krótszych postronkach lżej jest koniowi jakiś duży ciężar wyszarpnąć jednorazowo, ale dłuzsze pracowanie w ten sposób, wskutek braku amortyzacji i dużego skrępowania ruchów, powoduje niewspółmiernie większe zmęczenie.Dla upartych zwolenników krótkich postronków niechaj służą przykładem doświadczeni furmani platform wielkomiejskich, przewożący swoimi końmi rekordowe ciężary. Pasy ciągowe w ich uprzężach są wybitnie długie. Nie należy natomiast naśladować powszechnie stosowanego przez tych furmanów zakładania dłuższych pasów zewnętrznych, gdyż ma to wytłumaczenie tylko w specyficznym wypadku wielkiego ciężaru, na dużym o szerokiej szte - wadze i ciężkim dyszlu, wozie. W normalnych pracach wozowych i pracach rolnych, jak brony, radełka, siewniki ltp. — postron i muszą być zawsze jednakowej długości. , _ ,Dostateczna długość pasów ciągowych (postronków) musi byc zastosowana również i przy zaprzęganiu koni do każdego narzędzia rolniczego i tym dłuższe muszą być te pasy, im niżej umieszczonyPrzy zaprzęganiu koni parami oraz trójkami lub czwórkami , w poręcz (obok siebie) oraz czwórkami w lejc, trzeba mniej zwracac uwagi na dobranie ich co do maści i wzrostu, a koniecznie trzeba dobrać co do temperamentu i siły. Zlekceważenie tego warunku, powoduje szybkie zużycie się nie dobranych pod tym względem koni. Robota nie dobranymi końmi jest zwykle źle wykonana, a powożenie niezmiernie trudne. Zaprzęgania 4 oni w por (pobok) nie stosuje sią u nas do wozów, a nigdzie nie używa się takiego zaprzęgu do orki. Powszechnie natomiast zaprzęga się konie do kulty watorów, siewników i bron.Zaprząg w pobok łatwiejszy jest do prowadzenia, o ile konie są spokojne, ale ma też i duże wady, gdyż przy nawrotach konie idąc gromadnie w jednym rzędzie łatwo ulegają zatratom. Poza tym jest powszechny zwyczaj lejcowania tylko podręcznej pary, co un 141



mozliwia nawroty w prawą stronę i panowanie nad drugą parą koni Dużo właściwsze jest zaprzęganie w lejc (para przed parą), wówczas bowiem wszystkie konie są zalejcowane i łatwo można nawracać w obie strony, lecz furmanów umiejących czwórką dobrze powozić jest coraz mniej.Dobierając konie do czwórki w lejc dajemy silniejsze do dyszla, a ostrzejsze w przodek. Do pracy w żniwiarkach i snopowiązałkach' jako pracy ciężkiej, a wymagającej raźnego stępa, praktykuje się używanie dwóch par koni na zmianę. Ponieważ w obu tych maszynach, koń prawy musi pracować niewspółmiernie ciężej od lewego, lepiej jest zmian takich nie robić, a pracować cały czas czwórką, sadząc na przodkową parę młodego chłopca, który nią kieruje.Przy pracy żniwiarkami oraz innymi narzędziami o ciężkich i wiszących na karkach końskich dyszlach należy koniecznie stosować automatyczne opuszczające się przy zatrzymaniu podpórki pod dyszel, aby podczas przystanków uwolnić konie od dźwigania całego ciężaru na karkach.
POWOŻENIEPodobnie jak przy dopasowaniu uprzęży i przy zaprzęganiu koni spotykamy się z różnymi niewłaściwościami, tak samo wiele karygodnych błędów widuje się w powożeniu końmiBłędy te popełniane są zarówno przez nieudolność i nieświadomość jak i przez niedbalstwo, a powodują szereg okaleczeń koni, narowienie ich oraz liczne nieraz ciężkie wypadki.Lejce i bat w ręku powożącego, to to samo co kierownica i gaz w ręku szofera. Cóż by się działo z bezpieczeństwem samochodu i jadących nim lub jakby wyglądała praca ciągnika, gdyby szofer nie trzymał kierownicy w rękach, lub szarpał nią gwałtownie w różne strony, a gaz regulował bezmyślnie?Czujność w powożeniu musi być zdwojona, jeśli używamy do pracy i jazdy konie młode lub jeżeli jedzie się ruchliwą szosą czy przez miasta i osiedla.Ileż to razy widzi się jak ktoś wjeżdża np. z bocznej drogi na szosę z lejcami, trzymanymi gdzieś za ich końce. Gdy nadjedzie wtedy nagle samochód i spłoszony koń zaczyna uciekać, furman z przestrachem, ale i całą bezradnością zbiera luźno puszczone lejce albo aby zatrzymać konie, dosłownie kładzie się na wozie. Oczywiście ani łapanie splątanych lejcy, ani szukanie w nich oporu w pozycji leżącej nie pomaga w zahamowaniu konia i wszystko142



widuje ■ . jeszcze groźniejsze w skutkach.^żTS furrLn idący z dala* ~ drz^w ręku, d°^SZoCsZzVniewtaneZ konie, szarpane lejcami i okładane za co karę P nego wożnićę. Zasadą powodowania koniembatem przez rozzloszcz°n,9 trzymane w obu rękach, w sposobjest to, że lejce winny yc° zabezpieczenia przed wypad-odpowiedni. Lejce 4 .. wvboi czv przeszkód i doX do ułatwienia koniowr om^m wybór X£ch. nie luźno regulowania tempa, muszą « y. klści ki aby nigdy nie zachodziła potrzeba szukania i łapania ich w popłochu.
WÓZZbyt mało uwagi przywiązujemy do odpowiedniego urządzenia wozóJ i dostosowania ich do celów, którym■ s“Xwe( co doNie ma np. ustalonego typu wozu 9OsP»darsfaego naw^ szerokości kolei. Są tzw. kolejmakb z _ “r^uskic póltorakl. Istnieją węższe, są wozy z koleją tzw. ą najrozmaitszych wymiarach wozy zbyt debkatne i w kołach. Różno-osi (a więc ibuKsow), obręc J większeqo obciążenia konia, gdyż rodność kolei przyczynia się uqniata, a rozmaitość wy-każdy wóz inną kolej po boczn j . nnkców i obręczy,miaro» kol powoduje kłopoty z ^'““‘^otaYCh obXją -nieZbyt masywne wozy w gospodarstwa h o n,eh obcrą^ ^1,0.0- zupełnie niepotrzebnym balastem, dając z y JZZ«odarskich najodpowmdniejszą^szerokością kolei jest tzw. kolej saska. Wozy tego YP 1 wjechania niminie niewywrotne a ¿“jwag wozowych, to w jednych

mają tg dobrą stroną, że —X -niu.przęzy o piersi konia oraz u a jnniektórych okolicach kraju pojawiają f 5”“XoweX na gumach (balonach), zaopatrzone nawę w użyiku a zna-SŚP X przy dwukrotnym obciążeniu.143



ZAŻYCIE KONIA W DŁUGIEJ PODRÓŻY I CIĘŻKIEJ PRACYRozpoczynając każdą długą podróż lub ciężką pracę w „ , nie wolno jest zaraz w pierwszej godzinie koni zgonić tempo mo ZW1STC d°pier° po wdrożeniu się koni — stopniowo.Widząc w czasie intensywnej pracy lub jazdy że koń być silnie znużony, trzeba zawsze daZmu cUowy ' nekwykorzystując len czas do skontrolowania prawidłowego potoS uprzęzy na koniu oraz na zachęcenie go do oddania moczuodczas tych krótkich przystanków, które wpływają dodatnio na wydajność pracy, trzeba uważać, by nie stanąć n.gdy pod Xr lub w przectągu i aby konie stojąc nie trzymały naciągniętych ‘ 0 ron ow. ezeli podczas dalekiej podróży wypadnie dać koniom noymsCt2d¥nek P°“'“Ony 2 zmęczonym koniom nie woT-ostygną n^yZ Y “ *"•*** Si™° i >3Pojąc spragnionego konia trzeba pilnować, aby nie pił wodv gwa townie j tym celu przerywa, mu kilkakrotnJp7ceieP™y dze przy intensywnej pracy dawać tylko pierwszorzędnej jakości paszę, racjonalnie dozowaną. J JPrzed dalszą drogą zawsze trzeba dobrze obejrzeć podkowy gdyż obłaZm/ogu ko’py°ta,rZymai’Ce) POdk°WY POW<,d"ie
ZŁE ZWYCZAJE W UŻYTKOWANIU KONIu nasajitnr/YnalniejSZYm błędem P°wszechnie- gdyż zwyczajowo as stosowanym, jest używanie wozów z jednym dyszlem do

’Tkoniem- s,ercz’cy dyszelagicznych nieraz wypadków. Uderzenie takim dyszlem w mija- ?estSZTzXCZy W Wymijanego inneg° konia, a nawet człowieka jest bardzo łatwe i często notowane. Hamowanie wozu jednym na- szelmkiem karkowym jest dla konia niezmiernie uciążliwe z chwilą zawsze możliwego pęknięcia, okaleczenie konia i jadą- cych na wozie prawie nieuniknione. Przy tym wszystkim koń traci i nrz ł™0' ni6WłaŚCiWegO PrzYczepienia orczykaprzez ciągłe trzymanie naszelnikiem wozu, uciekającego w przeciwną stronę. a pJeżdżenie jednym koniem, założonym do parokonnego pojedynczego dyszla, winno być jak najszybciej ustawowo wzbronioneDo złych również zwyczajów należy puszczanie luzem koni ^uchamTYi YCh Z PraCy' CZaSem naWGt Spiętych Ze sob^ łań- ' cuchami. Tak samopas puszczone konie mogą w stanie zmęczenia 
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'onaść do wody lub do stojącego gdzieś nieodpowiedniego ziarna Tub suchej śruty, przygotowanej na obrok, albo też zaczną się tarzać w uprzęży i zaplączą się.Po wyłożeniu, należy konie zaprowadzić do stajni w ręku, napoiwszy przed tym, o ile dostatecznie wytchnęły idąc z pola. Pożądane jest, aby latem konie przychodząc do stajni, nawet na południową przerwę, były rozbierane z uprzęży.Ważne jest, by konie wyprzęgnięte po pracy, roztarte byty wiechciem ze słomy, przynajmniej w tych miejscach, gdzie uprząż dotykała skóry, a obłocone nogi z grubsza bodaj obtarte, przez kilka pociągnięć wiechciem z góry na dół (za włosem).Jeszcze lepiej jest nogi obmyć i wytrzeć wiechciami do sucha, ale jest to nie możliwe na codzień, kiedy fornal ma do oprzętu cztery konie i wraca od pracy późnym wieczorem.
KUCIE KONIZaoszczędzenie nóg konia, tego najważniejszego organu jego ruchu, polega na możliwym unikaniu szybkiej jazdy po brukach i złych szosach i pospiesznej jazdy z góry oraz na prawidłowym kuciu koni, co u nas jest w zupełnym zaniedbaniu.Kucie koni jest w ogóle złem koniecznym i z reguły źle wpływa na stan kopyta i jego elastyczność, a tym samym na elastyczność kroku konia. Kilkakrotnie okute kopyto, przez struganie podeszwy i dziurawienie ścianki hufnalami, nasyca się wilgocią i gnojówką, przez co kruszeje i traci wszelką odporność.Dokąd nie zachodzi ku temu konieczna potrzeba, należy unikać podkuwania, zwłaszcza mniej zdzierających się kopyt tylnych. Sprawa dobrego kucia koni jest bardzo ważna ze względu na szereg bezpośrednio wynikających stąd oszczędności, powinna więc być szczegółowo przez każdego użytkownika koni przestudiowana i w każdym gospodarstwie powinien być położony należyty nacisk na dobre kucie koni. .W Polsce każdy kowal, samouk, miał prawo kucia koni, bez przejścia kursu podkuwaczy. Pracę tę wykonuje za bezcen, ale fatalnie. Każdy wykwalifikowany podkuwacz, nie spotykając się ani z odpowiednimi wymaganiami, ani z uznaniem ze strony użytkownika konia za dobrą robotę, zarzucał dbałość o dobre podkucie konia i w rezultacie tylko w wyjątkowych wypadkach wykonanie tej pracy było i jest prawidłowe.Powszechnie więc stosowane jest np. dopasowywanie podkowy na gorąco, co psuje bardzo szybko kopyto, przybijanie prawie z re
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guły za krótkich podków, co niszczy ścięgna nóg i deformuje kopyta, wbijanie nadmiernej ilości podkowiaków dla rzekomo mocnego trzymania się podkowy. Stosowane są też olbrzymie gryfy celem zaoszczędzania podkowy, co powoduje, że strzałka kopyta nie dotyka nigdy ziemi, deformując się i tracąc możność spełnienia swego zadania amortyzatora przy stąpaniu.Złe okucie niszczy nie tylko kopyto, ale wpływa bardzo ujemnie na ścięgna i stawy kończyn, dlatego też wysokie wymagania, jakie należy stawiać podkuwaczowi koni, są nie tylko usprawiedliwione, ale konieczne.
MOŻLIWOŚĆ OSZCZĘDNOŚCI PRZY RACJONALNYM UŻYCIU I ZAŻYCIU 

KONIABaczne zwracanie uwagi na właściwe zastosowanie do danej roboty wozu i uprzęży, należyte powożenie końmi oraz racjonalne ich kucie, dałoby olbrzymie oszczędności, które prawie wcale nie są u nas brane pod uwagę, tak samo jak nie uwzględnia się możliwych oszczędności wynikających z dbałego i fachowego użytkowania koni podczas ich pracy oraz opiekowania się nimi w czasie karmienia i spoczynku.Przeciętnie koń intensywnie pracujący a nie szanowany, staje się nieużytecznym brakiem w 12 roku życia, podczas gdy konie tak samo pracujące, ale użytkowane ze znajomością ich potrzeb, mogą jak najsprawniej pracować jeszcze w wieku lat dwudziestu.Aby konia nie zmarnować przedwcześnie nie można dopuszczać do jednorazowego nawet przeforsowania go.Jeżeli widzimy, że okres możliwości dźwigania ciężaru przez konia kończy się przy obciążeniu 10 q, to nie można obciążać go 11 q, Jeżeli widzimy, że wyczerpał swe siły przy wyoraniu 1 ha, to nie przymuszajmy go do wyprania 1,4 ha, a jeżeli widzimy, że przy transporcie wytrzymuje drogą 50 km dziennie, nie żądajmy, by robił po 60 km.Będzie to gospodarka rabunkowa, która jakże często jest stosowana a nawet pochwalana. Względy prawdziwej oszczędności a nie marnowania dobra państwowego i społecznego, powinny zadecydować, aby pracownicy użytkujący i pielęgnujący konie oraz podkuwacze koni otrzymali fachowe przeszkolenie i byli dopilnowani, aby wiadomości jakie zdobędą wprowadzili skrupulatnie w życie.



X. PRACA KONIA I JEJ RACJONALNE 
WYKORZYSTANIE W ROLNICTWIEJednym z ważniejszch zadań planowej gospodarki rolnej jest właściwe, celowe i możliwie pełne wykorzystanie pracy koma. Wydajność pracy konia winna być doprowadzona do maksimum, w ten sposób jednak, żeby nie przeciążać go pracą.Pracę wykonaną przez konia oblicza się na podstawie: 1) wagi przewiezionego ładunku i 2) długości przebytej w ciągu pracy drogi. Każdy z tych punktów musimy szczegółowo omowic.Nie trzeba chyba udowadniać, że siła pociągowa konia zależy od jego masy, inaczej mówiąc od jego wagi. Jasne jest, ze lekki konik miejscowy nie może uciągnąć tyle, ile uciągme ciężki zimnokrwisty koń pociągowy. Trudno też wymagać, zęby mały kucyk dorównał w stępie czy w kłusie szybkości, z jaką się posuwa kon normalnie wyrośnięty. — Przy dwóch koniach tej samej miary, które jednak różnią się pomiędzy sobą swoją masą, możemy prawie z całą pewnością powiedzieć, że siła pociągowa koma cięższego będzie większa, a szybkość zwykle mniejsza i odwrotnie, kon lzejszy n uciągnie tak wielkiego ciężaru, ale za to szybkość jego będzie większa.Nie wymaga też specjalnych wyjaśnień fakt, że wysiłek koma ciągnącego wóz pod górę jest większy od siły, którą używa ciągnąc len sam wóz po równej drodze. Również jasne jest, >ze rodzaj nawierzchni, po której wóz się toczy, wpływa na zwiększenie u zmniejszenie wysiłku pociągowego konia. Inaczej woz się toczy po asfalcie, inaczej po bruku z kamienia polnego, inaczej po drodze błotnistej albo piaszczystej, a jeszcze inaczej po zaoranym polu.Wysiłek konia uzależniony jest również od tego, czy założymy go do wozu, czy do maszyny rolniczej; czy woz stoi na zwykłych kołach z obręczą żelazną, czy też na kołach ogumionych i toczy się



na łożyskach kulkowych. •— Inny wysiłek wymagany jest od koni założonego do pługa, a inny do brony, jeszcze inaczej przedstawi? się ta sprawa przy różnego rodzaju maszynach rolniczych, jak siew* niki, żniwiarki, kosiarki, grabie konne czy kopaczki.Siła pociągowa konia zależy od jego masy, czyli wagi. Im cięższa jest koń, tym w zasadzie może więcej ciągnąć, idzie więc teraz o to żeby wynaleźć formułę umożliwiającą wypośrodkowanie takiego obciążenia, żeby siła pociągowa konia była jak najbardziej wykorzystana bez przeciążania go pracą ponad jego możliwości.Wieloletnia praktyka wykazała, że najwłaściwszym obciążeniem konia jest wykorzystanie jego siły pociągowej, wyrażonej w kilogramach, równającej się 15% jego żywej wagi. Przyjmując to założenie możemy zupełnie łatwo zestawić sobie tablicę orientacyjną siły pociągowej dla koni o najczęściej spotykanych wagach:
Tablica IWaga konia w kilogramach 300 400 500 550 600Siła pociągowa konia wyrażona w kilogramach 45 60 75 82 90Z kolei musimy zastanowić się nad tym, w jaki sposób dokładnie określić w kilogramach siłę zużytą przez konia na ciągnięcie wozu, który i sam coś waży i w dodatku jest jeszcze obciążony ładunkiem. Siła potrzebna do ciągnięcia wozu jest proporcjonalna do wagi ładunku, lecz w żadnym wypadku n i e j e s t o n a r ó w n ą ładunkowi obciążającemu koła wozu. Siłę, którą zużywa koń, żeby wóz pociągnąć, należy mierzyć na orczyku.Przyrząd, który dokładnie określa w kilogramach siłę zużytą przez konia na ciągnięcie zaprzęgu, nazywamy dynamometrem. Jest kilka systemów tych dynamometrów, niektóre nawet same zapisują na taśmie wyniki doświadczeń. Dla. nas, żeby przeprowadzić doświadczenie, zupełnie wystarczy, jeżeli zamiast dynamometru, którego nie posiadamy, użyjemy zwykłej wagi sprężynowej.Zrobimy to w sposób następujący: pomiędzy wozem a orczykiem zaczepimy wagę sprężynową. Koń ruszając naciąga postronki, postronki ciągną za orczyk, orczyk naciąga wagę sprężynową, a waga ciągnie wóz wskazując jednocześnie w kilogramach, ile siły zużywa koń dla ciągnięcia danego wozu.Ponieważ każdorazowe obliczenie siły użytej przez konia na pociągnięcie tego czy innego zaprzęgu wymaga posiadania dynamo-148



metru, a nie• każdv taki dynamometr posiada, zostały w Związku _-t, a me każdy Y których każdy rolnlk moze^dyuamomelru, wyliczyć, ile wysiłku i na jakiej łatwo, bez uzyc aaniecie ciężaru wagi 100 kg. Mówiąc o wa-
XaZzes^l" aX sŁianyek przez poćsla-wowe narzędzia i maszyny rolnicze.

Tablica II

Współczynniki oporu dla wozów na różnych drogachRodzaj drogi Wysiłek konia wyrażony w kilogramacn 
na każde 100 kg ładunku z wożeni łącznieSzosa asfaltowa w stanieśrednim 2Szosa zwykła albo bruk: 3w dobrym stanie 5w średnim stanieDrogi gruntowe: 5Dobra 7Średnia 10Zła 15Bardzo zła 20Sypki piasek-------------------------- — 10Ściernisko 15Stara orkaŚwieża orka | 20

Tablic a III

Współczynniki oporu dla kutych sań po różnych drogach
Wysiłek konia wyrażony w kilogramacnRodzaj drogi na każde 100 kg ładunku z samamiDobra sanna 46Droga w silny mróz 8Średnia 12Zła 40Bez śniegu 149



Obliczenie wysiłku wymaganego od konia przy ciągnięciu jaki, gos narzędzia czy też maszyny rolniczej przy pracy w polu oparte jes na tych samych pomiarach, wykonanych przy pomocy dynamo- metru, które stosowaliśmy dla wozów i sań. Zmiana polega tylko na ym, ze zamiast wagi wozu i ładunku, obliczamy tylko opór, którv w^pohi k°niOWi narzędzie CZX maszyna rolnicza przy ' pracyWeźmy dla przykładu orkę. Każdy łatwo zrozumie, że opór płuca będzie się zwiększał w miarę, jak skiba będzie się poszerzała i im głębsza będzie orka. Opór ten będzie się też zmieniał zależnie od tego czy obrabiana ziemia należy do lekkich, średnich, czy też ciężkich. To samo z małymi zmianami da się powiedzieć o pracy koma zaprzęgniętego do brony czy jakiejś maszyny rolniczej. Na opor ten zawsze wpływać będzie szerokość robocza danego narzędzia czy maszyny, jak również gatunek gleby.Znajomość szerokości roboczej danego narzędzia czy też maszyny 10 niczej jest nam i dla innych obliczeń koniecznie potrzebna. Nie znając szerokości roboczej, nie potrafimy wyliczyć, jaką przestrzeń w ciągu dnia pracy powinien koń obrobić. — Wyjaśnimy to sobie na przykładzie:Szerokość robocza pługa wynosi, powiedzmy, 0,25 metra Koń w pługu na godzinę robi 3,5 kilometra, produkcyjna praca konia w pługu trwa 8 godzin w ciągu dnia roboczego. Na to, żeby dowie- dziec się, jaką przestrzeń powinien zaorać koń w ciągu dnia pracy, ~ WYliCZYĆ' ile metrów w ciągu dnia produkcyjnieOsiem godzin, po 3.500 metrów na godzinę.(8 X 3.500 = 28.000)czyni razem 28.000 w danym wypadku tych w ciągu dnia pługa
metrów. — Ponieważ szerokość robocza pługa wynosi 0,25 metra, mnożąc zatem ilość przeby- metrów przez 0,25 tj. przez szerokość roboczą(28.000 X 0,25 = 7.000)otrzymujemy liczbę 7.000 metrów kwadratowych wyrażającą wielkość zaoranej przestrzeni. - Chcąc obliczyć tę przestrzeń w hekta- i ach dzielimy otrzymaną ilość metrów kwadratowych przez ilość metrów kwadratowych w hektarze, to jest przez 10.000
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7.000
To?óob

— = 0,7, otrzymujemy odpowiedź, że przestrzeń ta równa sią 0,7 ha.Przed wykreśleniem tablmy w^ug^i^ęmY»^^ W kilogramometrach pracę on‘ wyjaśnić, jak takie obli-maszynę rolniczą, musimy so pługF ponieważ to obli-........-......-
SSSsjsssis»”-®» 
kość orki wyrażonej w centymetrach. kośćPrzykład: Szerokość skiby wynos. 25 centymetrów. 9 orki 16 centymetrów. (16 X 25 = 400 cm2)Tablica podaje .nam współczynnik °F°™ kwadratowego odwracanej skiby na ■kładu, załóżmy 'na centymetrnej tablicy ■ . . i • ■ o ? ko Unrzednio już wyliczyliśmy, zekwadratowy ziem, lekkie)m9.dp edn 1 J ów od.p°^XSU% -^Mnożąc —’ chnię odwróconej skiby przez współczynnik oporu(0,2 kg X 400 = 80 kg)otrzymujemy w kilogramach całkowity opór odwracanej skiby. W danym wypadku 80 kg.Chcąc obliczyć w kilogramometrach pracą wykonaną .przez konia w ciągu dnia musimy pomnożyć PdniI

28.000 metrów (80 kg X 28.000 m = 2.040.000).A zatem praca konia w ciągu dnia wyraża sie liczbą 2.040.000 kile- gramometrów. 151



uzasiX,S7XSiSXmOŻetrbUdZiĆ “ r°lnika Zupel”fe 
parę koni, w wyjątkowych wypiS “aSSzy "7- chunku XgiiX7sZSeSiXgCo kó’„ia“*“ 

do rodzajów posiadanych koni H vi Sredmą 1 cięzkfł- Stosownie 
pracę średni,. Znając iiość kilograS.etMwpotSn^S”'7'"' Soi i rCy,' !alW° “O^iwy odpowSi 7 d° po proiu „S "“1 “y ZałOŹyt 2eby tę odpowiedź oL1: średnia podzlellc wyrażoną w kilogramometrach P°s adane9° konia (patrz tablica V).my będzre odpowiadał Ilości koni potrzebnej do

wyko-na pytanie ile ko- otrzymać, należy n pracę przez Iloraz otrzy- wykonania tej
2,040,000
i.oóo.ooo = 2

Wynika z tego, że dla zaorania 0,7 hektara ziemi dwócTyme ,naleŻY ZałOŻYĆ d° Płu9a dwa ^nie dwóch i więcej koni należy pamiętać c ' zaprzęgu konie o równym temperamencie i v lówuej SU( dyi Si lnSeJ mocnlejsz>' koń słabszego,slai PMy koni, należy obliczać iakonia. ”C S‘ę d° m°aiW°ŚC1 mniejszego7 a slabSgi’ leźałÓbido1X)SZy?.rOZP?WSZeChnieniu "Wików w rolnictwie na- i Y' le Jest to tyiko możliwe, tam gdzie praca jest ciężka i wymaga założenia więcej niż naw 1™„- n J ę kaciągników. J P Y kom' do pracV teJ ^ywaćPo tych omówieniach pozostało nam już tylko wykreślenie ta b icy obliczeń pracy konia w polu, zaprzężonego do różnych narzc dzi i maszyn rolniczych i na różnych glebach. Y

na głębokość• Przy zaprzęgu o jednym, żeby dobierać do i o równej sile pociągo-W kaź-
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Tablica IV

Opór stawiany przez podstawowe narzędzia i maszyny 
‘ rolnicze przy pracy w polu na różnych glebach

Nazwa narzędzia 
względnie maszyny

Opis maszyny 
i warunki pracy

Opór w kg
średni od — do

Pług

Opór pociągowy na jeden cen- 
tymetr kwadratowy powierzchni 
krajanej skiby
na roli lekkiej
„ „ średniej
„ „ ciężkiej

0,2 —0,35
0,35—0,55
0,55—0,8

Brona żelazna pojedyncza

Brona drewniana z żelaz
nymi zębami pojedyncza

Bronowanie lak, traw sianych, 
jesiennych podorywek i ozimi- 
ny na wiosnę
bronowanie ziemi zaoranej
25 zębów żelaznych, bronowa
nie pola zaoranego_____ ______

30-35
40—45

40—45

Siewnik rzędowy

11 rzędów, szer. 1,40 metra 
piaski 
czarnoziem 
grunt gliniasty

104
127
130

100—140
110-170
119—142

Żniwiarka Szerokość 140 cm 125 140—182

| Kosiarka Szerokość 180 cm

Posłuauiąc się powyższymi czterema tablicami i mnożąc otrzy- manę z nSiczbyPprzez W przebytych w ciągu kilometrów, otrzymujemy dzienny wynik pracy koma wyrażony w kilogramometrach. - Ta cytra nie daje jednak jeszcze dzl na pytanie, jak należy w ciągu dnia maksymalnie pracę konia nie obciążając go ponad siły. Zęby moc na P odpowiedzieć musimy zastanowić się nad tym, ile godzindżienn może chodzić koń w zaprzęgu i ile w ciągu tego czasu może zrobić kilometrów. . . .Zimą dzień jest krótki, roboty w polu nie ma i praca kom jest zwykle słabo wykorzystana, chyba, że konie są zajęte dostawam ™,mlw na kole) lub z kolei względnie że pracują przy wywózkach 2 '“atem dzień jest długi, .oboty tyle, że podołać jej trudno> i wy- daje się czasami, że na jej wykonanie dnia zabraknie. Na y ę
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postawić sobie pytanie, ile godzin w najcięższym sezonie pracy ffln X byc użyty w zaprzęgu dobrze zaobroczony i utrzymany koń Byc w zaprzęgu, to jeszcze nie znaczy pracować. Koń w zaprzea? ł d 1 Tm SZ W°Z naładują widnie wyładują, koń jadąc p0 nipUnet WaCająC Z Wyładunku ci«me wóz pusty, a więc także wy onuje w tym czasie pracy pełnowartościowej. Ciągnąc w p0 u pług albo jakieś inne narzędzie koń często bywa zatrzymywany przy nawrotach albo w środku skiby. Postoje zresztą robi się co ja kis czas, zęby dać wypocząć człowiekowi i koniowi. Jak z teno jasno wynika, przez cały ten czas koń jest zaprzęgnięty, ale właści wie pracy me wykonuje. Y 1Dzień roboczy konia liczy się od chwili założenia na nieco stainFiT WYprowadzenie ze staJni do chwili powrotu konia do narkiem JęC1T UprZęŹy' Wieloletnia praktyka i badania z ze-J kiem w ręku czasu produkcyjnej pracy wykonanej przez koma w ciągu dnia (chronometraż) wykazały, że przy robotich transportowych dalszych koń pracuje produkcyjnie zaledwie 3O«/o ogólnego czasu, który spędza w zaprzęgu. Przy przewozach gospodarczych w obrębie podwórza czas produkcyjnej pracy u konia jeszcze się d° 200/°: MC W ZreSZt* dz-nego,Jbo krótki!V X d i m Zajmują mało czasu- większość czasu poświęca się załadunkowi i wyładunkowi. FPrzy pracy w polu, jeżeli praca ta jest należycie zorganizowana8 %“oZ“ Pra“ k°nla * dn“ TOb°^°oO /o ogolnego czasu trwania roboty.Żeby nasz obrachunek byt możliwie dokładny, muslmy Jeszcze "a UWagę'Koń w Potrzebuje trzech godzinna jedzenie Paszę tresciw, w zasadzie należy dawać koniowi albo T r°Zpoczęciem d""! roboczego, w przerwie obiadowej bo po zakończeniu dnia roboczego. Paszę objętościowa, jedzenie l rej zabiera koniowi najwięcej czasu, można dawać bez szkody a koma i w czasie postojów w ciągu dnia roboczego.Mając wyżej poruszone uwagi na względzie wyliczono w Związku Radzieckim, ze dzień pracy konia w gospodarstwach rolnych od 12 dTg° naSilenia’ moŻe trwać bez ^kody dla konia i tnoc u 5 M dObę' W CiągU t69° CZasu' Wliczając postoje odpoczynki, w czasie których należy dawać koniom siano i poić je efektywna produkcyjna praca konia wynosi od 8 do 10 godzin.raca koma z pełnym obciążeniem odpowiednim dla danego koma powinna w zasadzie odbywać się w stępie, wozem pustym można jechac kłusem.154



zrobić35 ki-

Koń „ stępie na godzinę przechodzi od 2.5 do 4.5 kilometrów.
^Xi. A *lC- PIpIzv7mX”zieh roboczy konia od chwili wyprowadzenia ze

10mZnaRc wagę konia umiemy już wyliczyć dopuszcżalne obciążenie dla każdego konia. Przyjmujemy, ze k°” P”lometrów dziennie 15 kilometrów, przy pracy średniej 25 kilome rew a P y ciężkiej 35 kilometrów dziennie, możemy juz zes a - <kładnym wyliczeniem w kilogramometrach pracy koma którą powinien w ciągu dnia wykonać przy każdym rodzaju p y.
Tablica V

900.000

Waga konia w kg | 300

Normalne obciążenie 
konia w kg 45

Robota lekka konia w ki
logramometrach (15 km 
dziennie)

675.000

Robota średnia w kilogra
mometrach (25 km dzień.) 1.125.000

Robota ciężka w kilogra
mometrach (35 km dzień.) 1.575.000

1.500.000

2.100.000

400

60

500

75

1.125.000

1.875.000

2.625.000

600
90

1.350.000

2.250.000

3.150.000

Tablica powyższa daje zupeime jaka jest górna granica obciążenia pracą konia, ze . go ^P“5“zZauZk'rZe^X«ala Pracę konia lekk’’ Śiednią i ciXXX zatem jednocześnie i liczbę wykazującą row-
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XczitL9ra”iCę' P°nlŻej k,órej nie powinM spa«Otrzymane liczby, mimo że każda z nich została dokładnie za nalizowana i ze starano się ją uzasadnić, nie mogą i nie powinny bv formalistycznie i sucho stosowane do obliczenia pracy, którei nalJ wymagać od poszczególnego konia. C ZyKoń to nie maszyna, należy podchodzić do niego jak do istoty ywej, to jest w sposob indywidualny. Od klaczy źrebnej albo kar' miącej me można wymagać takiej pracy, jak od zwyczajnego konia loboczego. Konia chorego nie można tak obciążać pracą jak konia zdrowego. Koń młody, który się jeszcze rozwija, nie może być b szkod dla sw u przeciąźony pracą Ko, m V bezZresz? J26 aC' 316 jeg° WVdaJnośd robocza zmniejsza sięZresztą konie, ko lstoty pfzy równym wzroście . ró ’nychX7LdzriąZane d° St°SOWama Si* do f°nnułek wymyślo- dzirDlatde9°meŻ1trZeba PrZy or9anizacjl Pracy w rolnictwie podchodzie indywidualnie do użytkowania każdego konia, poznać dokładnie jego zdolność pracy, zdrowie i właściwościWYkOTZyS,anie Wym’3'> poM dokładnego konana “rgamzowanla pracy, która ma być przez nie wy-Z podanych powyżej tablic można zawsze obliczyć, jakie jest mo- S™“ odcigżenie konia prac, , jak wygi,da limHdoZ .JJ. Y' P J którego me powinna spadać. Podnoszenie wydaj- o Cl pracy koma przez obciążenie go ponad jego siły albo przez i°nyyanie ?raCy W kłUSiG ZSmiast w st^pie- nie może dać pomyślnych wyników, bo po kilku dniach koń straci siły i nie będzie przez czas jakiś w ogóle zdolny do pracy.Możliwe podniesienie użytkowej, produkcyjnej pracy konia może isc zatem tylko w kierunku skrócenia czasu przestojów a taT zbelneo°Wa “ prZejazdów Pustych- bez ładunku, do niezbędnego minimum.
OBCHODZENIE SIĘ Z KOŃMI W GOSPODARSTWACH ROLNYCHW wielkich gospodarstwach, gdzie więcej koni naraz pracuje Produkc n b°WyCh GosP°darstwach Rolnych lub Spółdzielniach pracy tak^b 'k^ bSrdZ° WaŻną Umiejętne rozłożenie tej1 acy tak, aby konie najracjonalniej wykorzystać w pracy ma robó^d rTllk gOSpodarstwa sam układa sobie plan rozłoże- robot do wykonania. Powinien jednak brać przy tym pod uwagę156



jego znajomości. Na to, ze y człowiek danym koniemcy ¡ w stajni, trzeba ze y niedopuszczalne jest, zębypracował i koło mego chodziŁ Zup iedzialny za kondycjękoń stale przechodził z ręki do rę; . P pewnymkoma i za jego zdrowie może by^ylk komakoniem pracuje i mm ę wyjątkowych i to wyłącznie zmoże nastąpić tylko w wy darstwa praCownik obsługującywiedzą i zgodą kierownika g P uwagę przez cały dzieńkonia powinien zwracaC *a.a / keżdej oznace choroby. Ważną opiek.WeZ—Te—"gospodarstwa PJ^ZwU^S-. i rozwijanie w Praco^aC^ kursy dokształcające, które zazna- W tym celu należy organ fj7joloaią konia, leczeniem kom,jamiałyby pracownika z anatomią dawałyby możność wy -zagadnieniami higieny ■ którzv się sprawą koni więcejbierania wśród pracowników tycK którzRursy wetery- interesują. Tacy pracownicy moźność stworzenia na miejscunaryjne, co w przysz ości dRacb pracowników, których m-"hoZwta ko—Sy WYSW na praktykę do wzoro-
urządzić co jakiś czas Prze9lądy^ . rozpoczęciem wzmozo-miejsce dwa razy do roku, naj P J oPzaRończeniu okresu tej mężnej roboty w polu i drugi raz za P łby> jak konie do ciężkiej kiej pracy. Przegląd pieiws y __ udziale wetery-pracy zostały przygotowane, Prze9 j 9 9 celu zbadanie kon-„arza . w połączeniu z wazenrem koni dycji po okresie wzmożone,i P™^ na)lepMYCh pracowników .Przy tych Pr2^’dap P emiowaniu należy zwracać uwagę na być wydawane pre ■ ez dany zaprząg pracy w ciąd¥wie rzeczy: 1) na “j^^Tnia pracowniJ„ L możliwego pod- qu danego okresu (dla zachęceń y . zmniejszenia doniesienia produkcyjnej praCYó °H. dy bez ładunku itp.) 2) stan ko- minimum wszystkich przestojów, jazdy
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« świad, należałoby dokon^ać'Sabych'mi Upr2e<taich MP°wledzi,two spółdzielni Pro7ukcX7XSpaX ‘ kie™'™-Rolnego, w czasie ciężkich Z “ T",50 G°sPodMst„a«skazane, bo „ykaż, X ° " P ' *”*’ te s? bardzoz uszczerbkiem dia zdrowi * k°ni<! PraC“« ** ^ko praXmkXt ls°tndlecW±“WOdni<:‘7 —^Yml««Sinym, «ospXXXt laklo P 7°dniClWO P—ze- porównawczą wysiłków Poszczegtoycr^sTodlsIw“!01’5' nym wykorzystaniu do maksimum pracy kola eJę*’



XI. NAJWAŻNIEJSZE błędy w masowej 
hodowli i chowie koniNaiważniejszym warunkiem należytego rozwoju hodowli koni iestNZ—7Ypu , dzteinosó »= ™yhodwano¥d" Pogłowie wysokowartoścm  ̂prawidłowością pokroju, y i aia nżvtku wew-tylko takie konie opłaca sle produkować, zarówno dla użytku we natrz kraju jak i dla ewentualnego ich ekspoitu. .' Hodowla konia w naszych gospodarstwach rolnych.

chów koni dobrej jakości. lcVif5i hndo-O1brzvmia jednak większość pogłowia końskiego polskiej hodo Olbrzymia jednas ę iomier a charakteryzuje je zupełny
ne przeróżnymi wadami postawy nog,^Te3“ dirwiSwnanie typu wLSS.S nZoZdeikiTw wop lub kościańskie w WO). P“"’“151”' podstawowych błędów, któro powoduj,Zlm-tHichy jej'poziom, nałeśy załiczyó przede wszystkim mieszańcowame. nfe usprawie,lh.

mytego i całego koma mniemaj,c.

1&9



ze gdy swoją krajową klaczkę pokryje takim olbrzymem to otr/vn. koma o pośrednim typie. Jednakże mniemanie takie jest z arlT ałszywe. Koń, którego otrzyma się z połączenia różnych krWi Koma ciężkiego i miejscowej lekkiej klaczki, będzie istotnie niem „pogrubiony", ale odziedziczy ujemne cechy konia ciężkieoo nn głębione jeszcze brakiem żyznych pastwisk i surowym klimatem' czynnikami nie sprzyjającymi koniom ras ciężkich.Korzystniej jest gdy z tego skrzyżowania urodzi się klacz —qo. rzej natomiast jeżeli urodzi się ogier używany następnie do rozpłodu. Ogier taki, czasem na oko udany, jest zlepkiem odrębnych typów. ojca, który ma w sobie krew koni limfatycznych, zachodnich I matki, w której żyłach płynie krew koni szlachetnych, suchych, pochodzenia środkowo-europejskiego lub wschodniego, azjatyckiego Oto taki mieszaniec jest z punktu widzenia hodowlanego rozpłodnikiem najniebezpieczniejszym, gdyż posiada w swej krwi pierwiastki cwuch odmiennych ras i w potomstwie jego cechy tych ras występują w rażących zestawieniach. Najczęściej po takim mieszańcu otizymujemy konie mepropocjonalne, gdzie obok potężnego tułowia występują cienkie i wysokie nogi: lub odwrotnie — szczupły korpus na limfatycznych, grubych, wadliwie ustawionych nogach albo zupełnie mepasujący przód do zadu itp. Syn takiego mieszańca dzie ziczy cechy rodziców w gorszym zestawieniu, wnuk jeszcze gorszym, tak że wystarczy trzech, czterech pokoleń podobnych ogierów, by hodowlę zniszczyć u podstaw.I to właśnie w wielu okolicach Polski zostało dokonane przez meoględne stosowanie bądź sprowadzanych przed wojną z zagranicy ciężkich ogierów, bądź ogierów takichźe ras, które trafiły do nas w czasie wojny.Trzeba sobie dobrze zapamiętać, że mieszańcowanie jest największym wrogiem hodowli masowej i że bezwzględnie trzeba go unikać.Aby osiągnąć w chowie dobre wyniki, należy ustalić kierunek o owiany i używać w danym okręgu ogierów wiadomego pocho- zenia i ustalonego typu, odpowiedniego do poziomu i jakości klaczy.
Zły dobór czyli używanie do rozpłodu ogierów i klaczy wadliwej budowy.Pewne cechy rodziców dziedziczy się z uporczywą stałością.Dobrze jest, gdy tymi odziedziczonymi cechami są zalety, ale złe, gdy są nimi wady. Przeciętny hodowca-producent nie zawsze160



pokrojubyć wa-

, i bardzo często o ogierze ma pojęcie zupełnie&e Podoba ™ się nawet to co jest wadliwe lub nie ma żadnego znaczenia, a nie widzi istotnych ^ rozpłodnika.M Ttym tlm" ‘oXwtraeJnicb wskazanych. 5yZży 'państwowych lub —XXXi-J ..dzikie' ogiery lub dwulatki, które jeszcze nie stawały '“«„al żeński lep-Z klaczami jest nieco po.“Xml" wXXedzicznym, i takie powinny być od chowu bX92wvtSXb materia! czyć wady wzroku, szpat ^ost rażące wadliwości postawymierną wysokonoznosc ?■ J bvła mowa o pi chodu wymieniono szczegółowo, g y 
^Niekastrowanie młodych ogierów. mogą być wv-laszone, a tylko poszczególne oso^n^ V mczasem bardzo często korzystane na pożyteczne Jonę w typie miedziaki s,wadliwe, nierozwinlęte i mocno meus^one w typ dopuszczane do rozpłodu, produkując P^itki nie nadaj,ce się

'po ukończeniu pierwszego roku i a tylko lepszena przyszłe reproduktory powinny y j-omisją kwalifikacyjną,z nich jako dwu 1 pól letnie zgłoszone oówhny być nie-Te. które nie otrzymaj, świadectwa uznania powmny y zwłocznie wytrzebione. _ pnwWprhnvm jest zjawiskiem,
Nadmierne wyzyskiwane ogiera. ’^razy dziennie Nadmier- że ogiery prywatne TywoluX przedwczesną jego niestano-ne wY7sk™“le °o2 Ogier w pełni rozwoju nie powinien pokryć wnosclub niepłodność, Og P skoków w „„„w sezonie więcej niz 100 k Y• P Oaiery ras cięz-tygodnia nie może przekroczyć 12, a w ciągu dnia 2. Ogiery kich mogą stanowić 14 razy w X9°^1U' t • dość powszechne
Za późne odchowywanie klaczy. Istnieje a pu nas przekonanie, ze klacz P0™1™0^^ się prawdziwe ciepło, czas, gdy słońce dobrze przygrz1 błedem, który odbija się n?Późne stanowienie klaczy jest j ' czerwcu, traoiwyrośnięciu koma, ¿ren ę niedostatecznieparę ciepłych miesięcy, wchodząc w okres zimy 161
11 - Chów Koni



jeszcze rozwinięte, że zaś koń wyrasta najwięcej w pierwszym roku życia, przeto tych straconych centymetrów wzrostu nie może iuż odrobić. JŹrebię urodzone wcześniej, otrzymuje więcej słońca niż późne, słonce zas, jak wiemy, jest życiodajną siłą dla każdego młodego organizmu; źrebię takie korzysta poza tym jeszcze z dobrodziejstw pastwiska.Oczywiście, że wczesne urodzenie źrebięcia wówczas ma dodatnie znaczenie dla jego rozwoju, jeżeli istotnie otrzyma ono warunki sprzyjające wyzyskaniu tego słońca i powietrza. Najwcześniej urodzone źrebię, ale skazane na więzienie go w ciasnym i dusznym kojcu, nie zyska na swoim starszeństwie.Nie zyska ono na tym starszeństwie i wtedy, gdy matka w okresie karmienia przemęczana będzie pracami wiosennymi.Jeżeli zatem stosunki danego gospodarstwa nie pozwalają, by urodzone w lutym lub marcu źrebięta korzystały ze świeżego'powietrza, jak również aby matki w okresie wiosennym robót otrzymywały znaczną ulgę w tych pracach, to w tym wypadku lepiej jest popełnić błąd późniejszego ich zaźrebienia.W połowie maja kończą się najpilniejsze prace wiosenne, wy- zrebione więc w tym czasie klacze powinny być całkowicie od prac zwolnione przynajmniej na cztery tygodnie czasu, by cały ten okres wyzyskać na przebywanie ze źrebięciem na dworze.Okres od 15 lutego do 15 maja jest najwłaściwszy do odchowywania klaczy.
Brak pastwisk. Zarówo pastwisk naturalnych jak i sztucznych posiadamy tak mało, że może zaledwie lO°/o pogłowia hodowanych u nas źrebiąt z pastwisk tych korzysta.Jest to błąd zasadniczy, ale bezsprzecznie do naprawienia najtrudniejszy. Bez znacznych wkładów nie da się urządzić odpowiednich pastwisk i tylko przy pomocy państwowych środków mogą być odtworzone pozaorywane dawne pastwiska naturalne lub urządzone nowe pastwiska sztuczne.Muszą przede wszystkim póśtawać źrebięciarnie (wychowalnie młodzieży) spółdzielcze w takich miejscowościach, gdzie warunki lokalne pozwolą na urządzenie naturalnych lub sztucznych pastwisk.
Za wczesne użycie konia do ciężkiej pracy. W wielu okolicach kraju używa się u nas do zaprzęgu roczniaków. Jest to zupełnie niedopuszczalne. Zaprzęganie dwulatka też jest przedwczesne. Należy
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„„oprowadzić Je bardzo oględnie i te pod warunkiem, że młode» ca nrawidłowo wychowane i wyrośnięte.Trzeba pamiętać, że są to jeszcze źrebięta, których/ traktować bardziej jako ćwiczenie i gimnastykę, mz jako pra- "alXYJzwłaszcza pamiętać, że dwuletniego ko-» nie można używać do dalszych dróg, a w szczególności po szo- Mch. które z reguły bezpowrotnie rujnują przednie nogi m o ego k°N%mniei niszczy nogi końskie zupełny brak ruchu, toteż jedy- usnrawiedliwieniem używania dwulatka do lekkich prac, jes X,d/e w te/poaćb uzylkuje on ruch, o ile gospodarz, któremu ma sluiyć, nie ma żadnych innych możliwości wyruszania go bez zaprzęgania do pracy.



XII. TYPOWE USZKODZENIA CIAŁA ORAZ 
CHOROBY KONI I ZAPOBIEGANIE IMDogląd sanitarny i leczenie koni wchodzą w zakres weterynarii, poruszamy więc tutaj te sprawy tylko incydentalnie, z tego powodu, aby zorientować hodowców koni w najważniejszych uszkodzeniach ciała i chorobach. Hodowca bowiem musi wiedzieć, kiedy występuje tylko błahe niedomaganie, z którym się może sam uporać, a kiedy zaczyna się poważna choroba, w której zwalczaniu już bezwzględnie musi ingerować lekarz weterynarii.Spostrzeżenie choroby konia jest dosyć łatwe, gdvż koń chory reaguje w większości wypadków brakiem apetytu. Wygląd ma osowiały, siei ść staje się nastroszona itd. Wzywanego lekarza weterynarii trzeba uprzedzić, jakie są objawy choroby i podać temperaturę ciała konia. Temperatura ciała konia zdrowego wynosi 37,5 - 38 stopni C. Mierzy się ją zwykłym termometrem wkładając do kiszki odchodowej na 5 minut.W dalszym ciągu rozpatrzymy typowe uszkodzenia ciała, choroby: zewnętrzne, wewnętrzne, zakaźne, oczu oraz źrebiece. Omówimy tylko te uszkodzenia i choroby, które występują najpowszechniej.

USZKODZENIE CIAŁANależą do nich przede wszystkim wszelkiego rodzaju rany i stłuczenia. O ile obrażenia te występują w bardzo dużym stopniu, najlepiej koma odesłać do lecznicy weterynaryjnej, o ile zaś są niewielkie, możemy sobie poradzić sami.Opatrywanie ran polega na wymyciu ich przegotowaną wodą, a następnie przepłukiwaniu środkami dezynfekcyjnymi, jak roztwór nvanolu, kreol i n y, nadmanganu potasu itp. Na rany, tam gdzie to możliwe nakładamy wygotowaną gazę, watę i bandaż. Tam gdzie to,
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ze względów technicznych jest niemożliwe, ranę P0Z0^a™J natrzoną dbając jedynie o to, aby się me zanieczyściła. Stłuczenia Uczymy okładami z zimnej wody z dodatkiem płynu Burowa; sto- cniemv również masaże. .
Odparzenia i odsednienia powstają od źle dopasowanej uprzę y lub siodła albo też wadliwego siadu jeźdźca oraz niekiedy o ugo trWpiSwśZzyV objawem odparzenia względnie odsednienia jest obrzęk skóry. Gdy go zauważymy należy natychmiast zrobić okład z kawałka płótna, zwilżonego octanem ołowiu. Kon odparzony czy -dsedniony winien pozostać w spokoju, az skora wróci do nom y skoro jednak zachodzi konieczność użycia go do pracy, trzeba uprząż choć prowizorycznie przerobić, aby umknąć dalszego cisku na miejsce odparzone. Gdy wskutek odparzenia pows ała rana otwarta, należy ją obmywać słabym rozczynem pioktamny lub zasypywać proszkiem jodoformowym, w razie zas powstania ropnia o dać sprawę w ręce lekarza weterynarii.Do uszkodzeń ciała bardzo ważnych, gdyż wywołujących często unieruchomienie koni, należą wszelkiego rodzaju kulawizny.Nie mogąc tu wymienić wszystkich schorzeń, wywołujących ku- lawiznę, ograniczymy się do najczęściej występujących.

Wypieczenie, czyli kulawizna łopatkowa. Są to rozne schorzenia ścięgien i mięśni w okolicach łopatki, stawu barkowego, wywołane najczęściej gwałtownym zwrotem konia, co pociąga za sobą kula wiznę. ,Niezwłocznie po zakuleniu konia należy zastosować zimne oklady na staw barkowy, po czym oddać leczenie w ręce lekarza weterynarii. .
Zapalenie ścięgien zginaczy w nadpęciu nogi przedniej pows aje wskutek bardzo forsownej jazdy lub wytężonej pracy, cięgna zgi naczy grzeją i obrzękają, a koń unosi chorą nogę ku górze.Okłady płynu Burowa pod ceratką są najpierwszym zabiegiem leczniczym, ale zwykle nie wystarczają. Lekarz weterYnaru Jes tu konieczny do dalszego leczenia, przez stosowanie ostrych wcierań. . . , _•
Zagwożdżenie. Żle wbity hufnal, przy nieumiejętnym lub niedbałym podkuwaniu, sięga poza białą linię kopyta, do jego wewnętrznych częśęi, powodując silną kulawiznę a często i ropienie.Natychmiastowe wyjęcie gwoździa i zdezynfekowanie rany zapobiega kulawiźnie.
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Nagwozdzeme jest to przebicie podeszwy kopyta gwoździem szkłem itp., na które koń nastąpił. Po usunięciu ostrego przedmiotu należy kopyto wymyć i wymoczyć w roztworze kreoliny (1 łyżka stołowa na 1 litr wody ciepłej). Następnie należy je czysto i szczelnie owinąć i ranę opatrywać aż do zagojenia.n W wypadkach ropienia, konia odesłać do lecznicy wetery-
Podbitek, z cudzoziemska zwany sztynglem, jest to odgniecenie podeszwy mięsnej kopyta, wywołujące kulawiznę.Gdy podbitek jest świeży, przy struganiu podeszwy występują najczęściej w okolicy wsporowej sine lub czerwone plamy. Przy za- s arzałych odgnieceniach plamy te są czarne, niekiedy ukazuje sieystiugiwame plam az do części mięsnych, w przypadkach kiedy me ma ropy, jest błędem, często popełnianym przez podkuwaczy Przyczyną podbitka bywa najczęściej zapchanie się kamienia lub grudy zmarzłej ziemi między podeszwę a podkowę, w ogóle ucisk, uderzenie podeszwy rogowej o twardy przedmiot lub nawet wadliwe okucie.

Zatrat powstaje przez udeptanie się konia lub udeptanie przez innego koma ostrym hacelem w okolice koronki kopyta. Im rana głębsza, tym kulawizna cięższa do wyleczenia.Dokładne wystrzyżenie włosów i wymycie rany, zdezynfekowanie i pozmej stałe przemywanie jej roztworem rivanolu oraz pozostawienie koma przez dłuższy czas w spokoju, wystarczą zwykle c o wyleczenia, które jednak nie następuje szybko.W razie zanieczyszczenia rany i opuchnięcia okolicy skaleczenia, należy zasięgnąć rady lekarza weterynarii.
Gnicie strzałki powstaje najczęściej wskutek zbyt mokrego stanowiska, w jakim koń stoi. Powoduje ono kulawiznę i zaciskanie się kopyta.Przede wszystkim należy usunąć przyczynę gnicia strzałek, które leczymy wystrugiwamem części martwych i zasypywaniem siarczanem miedzi z dodatkiem krochmalu.Jak widać kulawizny powstają przeważnie wskutek nieuważnego lub niedbałego obchodzenia się z koniem w drodze lub w stajni. Najlepszym przeto sposobem zapobiegania im będzie troskliwość i umiejętność ludzi, którym powierzono opiekę nad końmi.
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CHOROBY ZEWNĘTRZNEZ chorób tych omówimy świerzb i grudę.
Świerzb koński jest powodowany przez trzy rodzaje pasorzytów, zwanych: świerzbowcami, naskórniakami i skórojadami. Swierzbow- ce opanowują cały tułów konia, ulubionym wszakże miejscem ich sadowienia się jest głowa, szyja i łopatki. W początkowym stadium opanowania ciała konia przez świerzbowce tworzą się guziczki, po- t-m łysinki, przeradzające się w duże łysiny, na których skora grubieje, fałduje się i pokrywa się zropiałymi strupami. Porażona skora silnie swędzi.Naskćrniaki występują między żuchwami, pod grzywą, u nasady ogona i w pachwinach. Skórojady zaś lokują się na nogach i wywołują świerzb kończyn, sięgając od pęciny mniej więcej do stawów skokowych bądź napięstkowych.Najuciążliwsze jest leczenie świerzbu, powodowanego przez świerzbowce. We wszystkich jednak trzech wypadkach najlepsze i najczęstsze wyniki daje zabijanie pasorzytów w komorach gazowych — przez gaz wytwarzany ze spalania siarki. Ponieważ łba końskiego nie można umieścić w komorze gazowej — należy go dokładnie zmyć roztworem nafty z mlekiem w stosunku 1:2, uważając na oczy. W razie, gdy komora gazowa jest niedostępna, najlepsze ieczenie świerzbu jest wyżej wymienione emulsją nafty z mlekiem, ewentualnie Duroseptem.W wypadku zaświerzbienia stajni, należy usuwać z niej konie zdrowe. Stajnie, uprząż i utensylia stajenne należy drobiazgowo zdezynfekować, najlepiej naftą, względnie emulsją naftową.

Gruda jest schorzeniem tylnej części pęciny, powstającym najczęściej z zaniedbania czyszczenia nóg końskich. Powstawaniu grudy przy braku pielęgnacji odnóży sprzyja silne owłosienie.W wyniku zawilgoconego brudu skóry powstaje jej zapalenie i pękanie oraz wypływ lepkiej wydzieliny, która skleja włosy i bru w zaschłą i popękaną strupowinę.W początkowym stadium grudy dobre wyniki daje mechaniczne wykruszanie strupów, zmywanie brudu spirytusem oraz smarowanie maścią cynkową. Przed opatrunkiem trzeba wystrzyc krotko włosy. W początkuj stadium dobrze też leczy grudę pioktanma. W wypadku uporczywej lub zastarzałej grudy, której leczenie jest bardzo trudne, pomoc lekarza weterynarii jest niezbędna.



CHOROBY WEWNĘTRZNEKolka lub morzysko jest chorobą, na którą koń bardzo często za pada i która powoduje poważne straty w pogłowiu końskim. ‘ chorzenie to zostało wyczerpująco opracowane przez M. Wi- s ockiego w broszurze: „Kolkowe schorzenia przewodu pokarmowego u kom , na podstawie czego podajemy poniższy opisPochodzenie schorzeń kolkowych może być dwojakiego rodzaju'1) nerwowe, charakteru skurczowego i porażennego, wywołane podrażnieniem lub porażeniem nerwu błędnego (nervus vagus) przez wp ywy zewnętrzne, jak przegrzanie czy nagłe ochłodzenie powłok brzusznych czy też przez wpływy wewnętrzne, jak rozpychające działanie pęczniejącej karmy w żołądku lub fermentującej paszy w poszczególnych odcinkach jelit oraz2) mechaniczne — zaczopowanie (zatkanie) jelit.Przy kolce typu skurczowego skurcz mięśniówki ściany jelit powoduje zwężenie ich światła i skutkiem tego niedrożność. Przy olce typu porażennego ma miejsce atonia mięśniówki jelit i wskutek tego nadmierne rozszerzenie ich ścian.Jelita tracą wówczas swój ruch robaczkowy, ich zawartość nie może się przesuwać — przez co występuje niedrożność.rzeci rodzaj niedrożności jest spowodowany mechanicznym zamknięciem światła jelita przez masy kałowe, kamienie kałowe czy tez wskutek zawięźlenia lub skrętu jelita.Te różne rodzaje schorzeń kolkowych wymagają odmiennego leczenia, a scisłe odgraniczenie ich nie zawsze jest łatwe. Przeważnie schorzenia charakteru mechanicznego są poprzedzane schorzeniami będącymi skutkiem podrażnienia lub porażenia nerwu błędnego.Kolki powstają:1) od przekarmienia żytem, jęczmieniem, grochem itp. ziarnem po- ' siadającym właściwość pęcznienia lub świeżym owsem; taki po-arm zatrzymuje się w żołądku dłużej niż należy, pęcznieje, wywołując ostre rozszerzenie żołądka, który niekiedy może nawet pęknąć;2) od nagromadzenia się gazów w jelitach, najczęściej po zjedzeniu świeżego siana z żyznych łąk lub z koniczyny, nadgniłych okopowych lub innych pokarmów nie dość sfermentowanych;3) od zatkania jelit, spowodowanego czopami, powstałymi w wyniku spasania obfitych ilości zbyt drobno porżniętej sieczki, piasku lub brudu z zanieczyszczonej paszy;168



4) od przeziębienia; przy czym ten rodzaj kolki występuje po napojeniu konia bardzo zimną wodą w czasie wilgotnej i zimnej pogody, gdy koń dłuższy czas przebywał na dworze.Wszystkie kolki objawiają się okazywaniem przez koma niepokoju oglądaniem się na brzuch, brakiem apetytu, poceniem się, grzebaniem nogą i kładzeniem się, a w ostrzejszych wypadkach tłuczeniem się o ziemię, siadaniem na zadzie i wzdęciem.Ucho, przyłożone do boku konia nie słyszy żadnego ruchu robaczkowego jelit.Każda z wyżej wymienionych kolek wymaga innego leczenia. Postawić trafną diagnozę i zastosować odpowiednią terapię może tylko specjalista. Przy silnej kolce jest bardzo ważne podtrzymywanie serca.Dlatego w wypadku kolki trzeba zawsze zawezwać lekarza weterynarii lub praktyka felczera weterynarii.Hodowca konia po zauważeniu zachorowania może jedynie wykonać następujące czynności: boki i brzuch koma silnie rozetrzeć wiechciami ze słomy, lekko skropionymi terpentyną i zastosować lewatywę ok. 15—30 1 ciepłej wody.Powszechne stosowanie zadawanie soli glauberskiej me zawsze iest wskazane (np. przy gwałtownym wzdęciu od koniczyny).Przy kolce nie należy nigdy puszczać krwi, gdyż osłabia to ustrój i zmniejsza odporność powodując zagęszczenie treści jelit, co oddziałuje ujemnie na próbę rozmiękczenia mas kałowych.Przy bolesnych skurczach jelit bezcelowe też jest pędzanie konia i utrzymywanie go w ciągłym ruchu; raczej należy pozostawić koniowi względną swobodę, gdyż zwierzę tarzając się czy przyjmując pewne określone pozycje (np. grzbietową, siadanie na zadzie) powoduje się instynktem samozachowawczym.Ingerencja człowieka winna się ograniczać do ochrony konia przed uszkodzeniem ciała przez uderzenia o ścianę, słupy ltp.Według Wisłockiego ulga w boleściach oraz odchodzenie gazów są o wiele wydatniejsze w pozycji leżącej (bocznej czy grzbietowej) niż w czasie przeprowadzania czy przepędzania koma.Dostarczenie koniowi odpowiedniej ilości wody przy schorzeniach kolkowych, a zwłaszcza w wypadku obstypacji (zaparciu) w jelitach grubych, posiada duże znaczenie.
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Wodę wprowadzamy koniowi dwojakim sposobem: doustni» w ilości 5—8 litrów, w których rozpuszczono 300—500 q soli olan berskiej (roztworu soli glauberskiej nie podajemy przy reumatycz' nym skurczu jelit i przy wzdęciach od koniczyny, lucerny itp.) i drogą lewatyw przez kiszkę stolcową.Dodatek soli glauberskiej wywołuje dwojakie działanie: przeczyszczające i wstrzymujące osmozę w jelitach. Tylko z dodatkiem tej soli — woda utrzymuje się w jelitach przez dłuższy czas, rozmiękczając zbite masy kałowe — inaczej zostaje zbyt prędko wydzielona przez nerki.Przestrzegamy rolników przed nieumiejętnym doustnym zadawałem wody butelką, które może wywołać zachłystowe zapalenieNajwłaściwsze podawanie płynu doustnie (per os) ma miejsce przy użyciu sondy nosowo-przełykowej, może być ono stosowane wszakże tylko przez lekarza weterynarii, względnie wyćwiczonego w tym względzie praktyka. Sonda nosowo-przełykowa oddaje nam podwójne usługi, gdyż przy przeładowaniu żołądka następuje dzięki niej upuszczenie gazów, wskutek czego ustępuje nadmierne ciśnienie i znika niebezpieczeństwo rozerwania. żołądka.Dzięki lewatywie wpompowujemy wodę do jelit. Działanie lewatywy jest dwojakie: pobudzenie czynności kiszek względnie nerwów strumieniem wody oraz rozmiękczanie mas kałowych.Woda użyta do tego celu powinna mieć temperaturę ciała, gdyż za zimna i za ciepła podrażnia jelita i powoduje parcie. Zwykłe lewatywy możemy robić sami, głębokie zaś lewatywy (40__ 100 1),których zadaniem jest doprowadzenie wody np. do zgięcia miednicowego lub przeponowego jelita grubego, przy których stosuje się znieczulenie dokręgowe (epiduralne) oraz używa się specjalnej pompki i tamponatora zamykającego prostnicę mogą być stosowane wyłącznie przez lekarza weterynarii.Już z tego pobieżnego opisu schorzeń kolkowych i stosowanych przy nich zabiegów wnioskujemy, że mamy tu zawsze do czynienia z możliwością padnięcia konia, dlatego też jego zdrowie i życie należy powierzać w każdym wypadku kolki doświadczonym rękom.Jeżeli nie możemy osiągnąć lekarza weterynarii a posiadamy odpowiednie leki w apteczce, możemy, przy niewątpliwym rozpoznaniu niektórych form kolki, radzić sobie sami.Tak więc np. przy przeładowaniu żołądka stosujemy 20 cm3 dożylnie Novalginy lub 5,0 Eucodalu podskórnie. Wskazane też jest 



,maszczenie gazów i treści żołądka sondą nosowó-przełykową oraz następowe podanie 15,0 g kwasu mlekowego w 1 1 wody oraz 50100 q Sinopiny. n ,Przy gwałtownym wzdęciu np. od koniczyny, lucerny etc zastrzyku jemy 20—30 cm3 Novalginy dożylnie lub 20—40 g Colfinu domięśniowo + Aloes 10-15 g w 5 1 wody sonda kową. Stosujemy też przy lej kolce zimne lewatywy z 3-5 1 wody oraz ułatwiamy koniowi utrzymywanie pozycji grzbietowej.Przy wszystkich zatkaniach charakteru spastycznego jelita gru- beao stosujemy 20—30 g aloesu lub istiziny w 10 1 wody sondą nosowo-przełykową + 300-500 g soli glauberskiej w 10 1 wody sondą nosowo-przełykową oraz 1-3 kg płynnej parafiny, równie. ” W kolkach powstałych wskutek nieżytu żołądka. Jelit i dwuna- sinicy, występujących zwykle nawrotowe jedynie celowe jest le- cienle przez specjalistę - nie rozstrząsamy więc tego lematu.Również nie omawiamy tutaj kolek będących wynikiem zaw ęz- lenia jelita cienkiego, skrętu jelita grubego, zaczopowanta okrąż- nicv małej qdzié są konieczne zabiegi operacyjne.Przy kolce, wynikłej wskutek komplikacji ciążowej poza lecz - „iem noyalginą lub eucodalem - 2 cm« podskórnie - wywołuje- 
myDycrbanwića.' Jeżeli koń w czasie spoczynku lub po rym ruchu robi bokami, lecz przy tym nie gorączkuje to obj ten jest oznaką dychawicy. W początkach tej chorobypojawia . kaszel dorywczy, nie częsty, przy tym suchy i głuchy Taki sam ka szel można u konia dychawicznego spowodować sztucznie za p mocą ściśnięcia tchawicy. U konia dychawicznego w-e chu powstaje rowek za żebrami, wreszcie przy ^mrętej ¿ycha wicy zauważymy charakterystyczne poruszanie się odbytu Dycha wica jest chorobą nieuleczalną, powodującą niezdolność koma c. rieżkiei nracy; potęguje się w porze letniej. ,

Dychawica świszcząca (roareń). Koń obarczony dVcha"mą ®wwz- czaca przy oddychaniu przyspieszonym, w ruchu, wydaje dźwięki podobne do rzężenia, charczenia lub świstania. Objawy te wskazują ™ zmiany pochorobowe w krtani. Dychawica świszcząca jest schm “nieprzyjemnym, ale znacznie mniej deprecjonującym koma 
niŻWartÓgtówZ^M ¡“‘ cholobi' w k‘Órai WY"ikUwysypuje u konia zobojętnienie, ospałość, przybieranie me- sammyitych pozycji, wchodzenie na napotykane przeszkody, me- 171



kiedy następują ataki szału. Przejściowo stan konia może się poprawić, po czym przychodzi nasilenie choroby lub atak. Wartogłów jest nieuleczalny, a koń nim dotknięty traci całą wartość.
Zapalenie płuc jest następstwem przeziębienia. Objawia się bardzo ciężkim i szybkim oddechem, obok wysokiej temperatury (41—42°C). Choroba ta wymaga natychmiastowego wezwania lekarza weterynarii, celem puszczenia krwi, zastosowania odpowiednich kompresów, zastrzyków podtrzymujących serce oraz leczenia sulfamidami.
Ochwat jest chorobą niemal nagminną. Jest to zapalenie twórczej ściany kopyta, znajdującego się pod ścianą rogową przedniej jego części.Ochwat powociuje przeważnie napojenie konia spoconego po forsownej pracy, gwałtowne oziębienie konia, nakarmienie go suchym żytem, jęczmieniem lub świeżym owsem. Ochwat występuję najczęściej na obu przednich nogach, rzadziej na tylnych, a tylko niekiedy na wszystkich czterech. Objawia się to przez utrudnione ruchy, wysuwanie przednich nóg przed siebie i podbieranie zadnich pod siebie. Natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów ochwatu należy konia rozkuć i zastosować na kopyta i dolne części nóg często zmieniane okłady z zimnej wody z octanem glinu lub po prostu gliny dobrze rozrobionej z octem i stale zlewanej zimną wodą. W lecie dobrze jest postawić konia w bieżącą wodę. Puścić krew ca 3 1. W ciągu 2—3 dni masować nogi, aby pobudzić krążenie krwi. Zastosować przez sondę 300—500 g soli glauberskiej w małej ilości wody. 1—2 dni nie podawać wody do picia, względnie 1—2 1 dziennie, gdyż leczenie polega na odciągnięciu płynów z organizmu konia. Nie zadawać pasz treściwych — w lecie wypędzić konia na trawę, w zimie dawać tylko siano.W wypadkach cięższych wezwać lekarza weterynarii, który zastosuje zastrzyki arekoliny lub pilokarpiny. Leczenie ochwatu daje wyniki dobre tylko w ciągu 24 godz.Ochwat przetrzymany lub źle leczony powoduje chroniczne choroby i deformacje kopyt.Ochwatowi można łatwo zapobiegać uważając, by pojenie konia następowało zawsze po jego zupełnym wypoczęciu i wystygnięciu, by zgrzany koń raptownie nie oziębł, by nie był karmiony świeżym owsem lub suchym żytem, jęczmieniem czy śrutą.

Paraliż mięśniowy czyli mięśniochwat. Przyczyna tej choroby nie jest dokładnie znana. Zwykle występuje mięśniochwat po uźy-172



do nracy lub jazdy konia przez dłuższy czas nie wyprowadzano ze stajni a Otrzymywanego w dobrej kondycji. Choroba ob-

Z początku siadanie konia na zadzie a później powalenie go na mię i straszne męczarnie.Ponieważ przy mięśniochwacle jest silnie zaatakowane serce ,,,, nie należy usiłować wracać takim koniem do domu. Jesh ‘ Spadek zaszedł w pobliżu wsi lub miasta - powoh ^ecbac i wprowadzić konia do stajni; jeśli koń zaniemógł w dalszej o^ głosci od domostw, zostawić go w miejscu zachorzema zor9^zo wać przewiezienie na wypożyczonych drzwiach czy wrotach don bliższej stajni. Natychmiast posłać po lekarza weterynarii, a w m dzTczasie rozcierał zesztywniałe mięśnie wiechciami ze słomy, po skropieniu ich terpentyną lub spirytusem kamforowym, stosując przy tym gorące kompresy na lędźwie.W razie możności i umiejętności należy puscic koniowi <a dekarz weterynarii jest konieczny dla Podtrzymania ^erca stosowania zastrzyków roztworu dwuwęglanu sodm W ciężkich przypadkach mięśniochwatu rokowanie jest zawsze P^Mięśniochwat nawiedza konie zwykle wczesną wiosną i jesiemą, 
koni dobrze utrzymanych przez parą dni w cieplej stajni, bez prze

dopieropo jakimś czasie założyć.
CHOROBY ZAKAŹNEZołzy s, chorobą, która nawiedza przeważnie żrebląta. “ 1^ występuje ■ u młodych koni (mniej więcej do lat 5 u starszy X«koto) rozpatrzmy je tutaj, a nie w dziale chorob źrebiących.

koń
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łzy są chorobą zakaźną i zaraźliwą, polegającą na ropnym za paleniu błon śluzowych nosa, gardła i krtani oraz gruczołów^imfa iijC™eYCh' P°dsZCZękowych- Gruczoły te są bolesne, miękkie i zbie-Zołzy występują w formie łagodnej lub złośliwej. Przy łaąodnei ormie zołz temperatura jest nieznacznie powiększona, wypływ ma miejsce z jednego lub obu nozdrzy. Ropa przerzynająca się z gruczołów podszczękowych nie jest cuchnąca, barwy jasnokremowejW wypadku łagodnych zołz nie należy stosować żadnych Sio ow aptecznych, poprzestając na zadawaniu paszy wodnistej rozwalmającej jak: marchew, zielonki, otręby pszenne, wywar Stajni111161113 lmaneg°' °baĆ teŻ trzeba ° stałe PrzewietrzanieZołzy złośliwe cechuje wysoka temperatura 40flC i wyżej, ropa z gruczołów podszczękowych ma wygląd zielony i jest cuchnąca, ruczoły okoiokrtaniowe są tak powiększone, opuchnięte, że koniowi grozi uduszenie. Przy złośliwej formie zołz najgorsze są przerzuty ropne, do płuc, do krwi itd., które wywołują ciężkie komplikacje i często śmierć zwierzęcia. W wypadku zołzów złośliwych leczenie kom należy powierzyć lekarzowi weterynarii, który zastosuje w razie potrzeby wcierania, zabiegi chirurgiczne oraz zastrzy- 
ki odpowiednich surowic.

Nosacizna jest chorobą zakaźną, zaraźliwą, wywoływaną przez mikroby zwane prątkami nosacizny. Jest to choroba nieuleczalna, którą zarażają się również ludzie.Nosacizna miewa formy: ostrą i chroniczną. Nadto rozróżniamy nosaciznę — nosową, skórną i płucną. Przy ostrej formie nosacizny na przegrodzie nosowej konia pojawiają się guziczki, stopniowo przekształcające się w ranki, które powiększając się, wyżerają błonę śluzową. Z nosa wydziela się zielonożółty lub szary wypływ z domieszką ropy a niekiedy i krwi, najczęściej z jednego nozdrza. Pod szczęką me du-a, twarda i niebolesna opuchlizna, którą stanowi powiększony gruczoł limfatyczny.Przy nosaciznie skórnej na zadzie konia a niekiedy i na piersiach pojawiają się twarde guziczki podskórne, które po jakimś cza- się miękną, pękają, wydzielając ropę i przeradzają się w długo nie gojące się ranki. W ten sposób nosacizna skórna przebiega w formie chronicznej.Nosacizna płucna także ma charakter chroniczny i może przebiegać bez żadnych oznak zewnętrznych. Rozpoznać ją może tylko specjalista.
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Nosacizna może mieć formę ukrytą i wykryć ją można jedynie drogą badania serologicznego krwi oraz malleinizacji.Konie, u których stwierdzono nosaciznę, podlegają wybiciu. Uprząż i sprzęt stajenny, jakie miały styczność z chorym koniem powinny być zniszczone. W stajni i we wszystkich miejscach przebywania koni nosatych przeprowadza się drobiazgową dezynfekcję.W razie podejrzenia o nosaciznę istnieje obowiązek zawiado- m lenia powiatowego lekarza weterynarii.
Grypa czyli influenza. Jest to choroba zakaźna i zaraźliwa. Koń gorączkuje (41—42°C), z nosa wycieka wodnista wydzielina, oczy łzawieją, opuchają, występuje też światłowstręt. Chore konie należy izolować, karmić paszami dietetycznymi i oddać pod opiekę lekarza weterynarii, którego zadaniem jest opieka nad sercem konia, podlegającego często poważnym niedomaganiem pogrypowym.
Zaraza piersiowa czyli piersiówka jest chorobą bardzo zaraźliwą, objawiającą się wysoką gorączką (42°C) i bolesnym, przytłumionym kaszlem, połączonym z charakterystycznym stękaniem. W po czątkowym stadium tej choroby koń nigdy nie kładzie się. Przy ostrym przebiegu piersiówki, w braku leczenia neo-sah arsanem, koń zwykle ginie w przeciągu paru dni. W wypadku polepszenia stanu zdrowia koń kładzie się. Przy podejrzeniu o piersiówkę wezwanie lekarza weterynarii jest konieczne, jak również istnieje obowiązek zgłoszenia choroby w starostwie powiatowym.
Zaraza stadnicza jest chorobą zakaźną, weneryczną, wywołaną przez swoiste zarazki.Zaraza stadnicza przebiega w trzech stadiach, z których pieiwsze może przejść bez objawów, w czym tkwi niebezpieczeństwo, gdyż może ją szerzyć chory ogier lub klacz, po których nie znać żadnej choroby.Zarażenie jednak następuje tylko przy kopulacji i ta okoliczność daje możność opanowywania rozprzestrzeniania się zarazy przez systematyczne badanie krwi reproduktorów .W pierwszym okresie choroby daje się zauważyć obrzmienie puzdra u ogiera, a na prąciu występują pęcherzyki i wrzodziki; u klaczy pojawia się obrzmienie sromu i krosteczki na błonie śluzowej pochwy.W drugim stadium choroby pojawiają się okrągłe obrzęki na skórze, o ostrym obramowaniu, wielkości talara, które po pewnym czasie znikają.
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W dalszym przebiegu choroby przychodzi częściowy paraliż, chudnięcie i śmierć konia.Wczesne zastosowanie neo-salvarsanu zapobiega rozwojowi choroby i zarażone konie mogą być użytkowane do pracy, nie mogą być jednak użyte do rozpłodu.Przy zarazie stadniczej trzeba rygorystycznie przestrzegać, by krew ogierów była badana w odstępach sześciotygodniowych, i by klacze stanowione były tylko ogierami sprawdzonymi. Do pokrycia zaś ogierem przyjmować należy tylko klacze zbadane przez lekarza weterynarii najdalej na 8 dni przed stanówką, na co musi być wystawione świadectwo urzędowe.Wybuch zarazy stadniczej podlega obowiązkowi zgłoszenia w starostwie powiatowym.
Otręt jest również chorobą weneryczną, jednak nie tak groźną jak zaraza stadnicza. Ponieważ objawy otrętu są podobne do objawów zarazy stadniczej w pierwszym stadium, choroba podlega również obowiązkowemu zgłaszaniu u powiatowego lekarza weterynarii.Konie zarażone otrętem muszą być wyłączone z kopulacji na czas wyznaczony przez lekarza weterynarii.
Zakaźne ronienie klaczy. Jest to choroba zakaźna, przeważnie bardzo skomplikowana i wywołująca duże spustoszenie w produkcji przychówku w stadninie. Często z zakaźnym ronieniem łączy się r. płodność klaczy i kulawka źrebiąt. Zakaźne ronienie najczęściej wywoływane jest przez wirus a przyczyną jego może być rdza zbóż, bakterie paratyfusu itp.Zakaźne ronienie objawia się porzucaniem płodu w różnych okresach ciąży, ale najczęściej w 8—9 miesiącu, bez żadnej przyczyny.Choroba ta wymaga bezwzględnie ingerencji lekarza weterynarii i to specjalisty bakteriologa. Żeby zapobiec rozprzestrzenieniu się choroby, klacze, które poroniły, należy niezwłocznie izolować, stanowisko, gdzie klacz stała, dokładnie zdezynfekować, płód zaś przesłać do najbliższego Instytutu Higieny Weterynaryjnej celem zbadania.W wypadku stwierdzenia zakaźnego ronienia, leczenie oddać w ręce specjaliśy, do którego wskazówek ściśle należy się stosować. W razie niemożności leczenia, klaczy nie należy kryć przed upływem roku od chwili porzucenia. Po 2—3 latach może nastąpić samowyleczenie, któremu możemy dopomóc skarmianiem przez 176



zażrebioną klacz skiełkowanego owsa lub jęczmienia. Skiełkowane zboże można też dawać zdrowym klaczom profilaktycznie.Aby unikać chorób zakaźnych należy przestrzegać następujących zasad: izolować konie zdrowe od koni, których zdrowia nie jesteśmy pewni, nie stawiać koni w obcych, nieznanych stajniach i nie wpuszczać do swojej stajni obcych nieznanych koni, nie poić koni w ogólnych korytach i w pożyczonych kubłach.
CHOROBY OCZU

Zaćma szara (katarakta) charakteryzuje się zmętnieniem soczewki, którą widzimy przez szczelinę źrenicy. W zależności od stopnia zmętnienia soczewki wzrok bywa mniej lub więcej upośledzony, przy całkowitym zmętnieniu koń nie widzi zupełnie. Przy zaćmie szarej występuje silne zwężenie albo też przeciwnie silne rozszerzenie źrenicy.
Zaćma czarna. Przy zaćmie czarnej oczy mają pozornie wygląd zupełnie zdrowy.Objawy towarzyszące tej chorobie są następujące: koń tizyma głowę wysoko, niekiedy lekko ukośnie pochyloną, strzyże uszami, nogi podnosi wysoko, jak gdyby szedł po wodzie, jest płochliwy. Źrenica jest nadmiernie rozszerzona, pod wpływem światła nie ulega zwężeniu, jak to ma miejsce w oku zdrowym. Słowem oko jest niewrażliwe na światło.Badanie wnętrza oka, dostępne dla lekarza weterynarii, wykazuje zmiany w nerwie wzrokowym i siatkówce oka.
Ślepota miesięczna. Ślepotą miesięczną (nazwa pochodzi stąd, że utrzymywano dawniej, iż choroba powtarza się stale na nowiu) nazywamy swoiste, zakaźne zapalenie wewnętrznych części oka (tęczówki, naczyniówki) połączone z zapaleniem rogówki i spojówki.Zapalenie to pozornie znika, to znowu wybucha. Nawroty powtarzają się w pewnych okresach (co parę tygodni a nawet miesięcy), wreszcie po krótszym lub dłuższym terminie choroby, często dopiero po paru latach, koń ślepnie.Choroba rozpoczyna się zwykle na jednym oku, potem przechodzi często na drugie oko. W przypadkach ostrych występują objawy następujące: oko jest bolesne, wrażliwe na światło, łzawi, powieki są spuchnięte, spojówka zaczerwieniona, źrenica znacznie zwęPo paru dniach, w przedniej komorze oka ukazuje się zołto- czerwony wysięk, rogówka ulega zamgleniu, objawy zapalne wzmagają się, po czym stopniowo słabną, wyciek ulega wessaniu, oko 

177
12 - Chów Koni



pozornie wraca do stanu normalnego. W rzeczywistości jednak wewnętrzna budowa oka zostaje zmieniona; staje się ono mniejsze, miększe, matowe, źrenica ulega znacznemu zwężeniu, tęczówka przyrasta do soczewki, wskutek czego źrenica zmienia swój kształt i jest nieruchoma, soczewka ulega zmętnieniu. W wewnętrznym kącie oka i pod okiem, na skórze, często można obserwować miejsca łyse, powstające wskutek spływania łez.Zmiany wewnątrz oka po pierwszym napadzie śą zazwyczaj niewielkie, później jednak stale się potęgują, wreszcie koń ślepnie całkowicie.Koń dotknięty zaćmą szarą i czarną oraz miesięczną ślepotą traci prawie całą wartość.Miesięczna ¡ślepota i zaćmy mogą się dziedziczyć, dlatego tez koni dotkniętych tymi chorobami nie należy używać do rozpłodu.
CHOROBY ŹREBIĄT

Zarobaczenie. U'źrebiąt w każdym wieku, a nawet i u koni starszych, zdarzają się glisty zalegające jelito cienkie. Wskutek wysysania części soków odżywczych przez glisty, źrebięta chudną i źle się rozwijają. U młodzieży końskiej zdarzają się też często robaki, najczęściej poczwarki gza końskiego lub tzw. obleńce. Walka z tymi pasożytami jest trudna, a leczenie kłopotliwe, lecz ze względu na duże wycieńczenie organizmu źrebięcia i powstający stąd niedorozwój — konieczne.
Biegunka. Młodziutkie źrebięta w parę dni po urodzeniu przechodzą nieszkodliwą biegunkę — rozwolnienie, związane z występującym popędem płciowym u matki. Po ukończeniu okresu rui — rozwolnienie to przemija.Natomiast biegunka właściwa, która występuje w pierwszych dniach po urodzeniu i charakteryzuje się wydzielaniem białawego, cuchnącego, zupełnie rozluźnionego kału, jest chorobą bardzo poważną, która najczęściej kończy się śmiercią źrebięcia. Zarazki tej choroby zawleczone do stadniny, uporczywie ją prześladują i dziesiątkują przychodzące na świat źrebięta.Jedyne środki zwalczania tej choroby — to ścisła dezynfekcja stajni, powtarzana przez kilka lat i szczepienie przeprowadzane pod kierunkiem lekarza weterynarii bakteriologa.
Kulawka (ropna posocznica osesków) występuje u noworodków w 1—2 dni po urodzeniu, a także u źrebiąt starszych. Zakażenie źrebięcia następuje po porodzie jednym z paru rodzajów bakterii a m. in. tymi, które wywołują zakaźne ronienie klaczy. Dlatego kulawka 178



często występuje tam, gdzie mamy do czynienia z zakaźnym ronieniem.Najczęściej zakażenie następuje przez pępowinę, o ile nie dokonało się już w łonie matki.Okoliczność, że zakażenie kulawką ma miejsce przez pępowinę, zmusza do zachowania przesadnej wprost czystości przy porodzie. Przed samym porodem srom i wymię klaczy winny być umyte przegotowaną letnią wodą z przetłuszczonym mydłem, po czym wytarte suchym lnianym ręcznikiem. Ręce przyjmującego źrebię muszą być zdezynfekowane. Natychmiast po porodzie przerwaną pępowinę odkażamy jodyną i zabieg ten powtarzamy codziennie przez tydzień.Typowa kulawka przejawia się w następujący sposób: pępowina opucha, staje się bolesna i ropieje. Temperatura ciała źrebięcia podnosi się, przestaje ono ssać, stoi z rozstawionymi nogami, rusza się niechętnie, dużo leży. Stawy opuchają i niekiedy ropieją; źrebię kuleje.Nierzadko kulawka poraża płuca i wówczas źrebię kaszle. Może też się rzucić na kiszki, przy czym następuje biegunka o wydalinach barwy żółtej. W wypadku ostrej formy kulawki źrebię ginie po paru dniach.Forma chroniczna trwa zwykle parę tygodni i często kończy się wyzdrowieniem. Jeśli choroba wlecze się dłuższy czas dając coraz to nowe komplikacje, źrebię jako materiał hodowlany jest stracone^ z takiego źrebięcia nie wyrośnie nawet normalny, pełnowartościowy koń roboczy.Walka z kulawką sprowadza się zasadniczo do zapobiegania jej, o czym wspomnieliśmy uprzednio,



XIII. OCENA KONIAZapoznawszy się ze szczegółami pokroju i chorób konia, możemy teraz ustalić sposób oględzin konia, którego kupujemy czy wybieramy. Przy kupnie konia należy przede wszystkim obejrzeć go w stajni. Koń, zdrowy ma sierść połyskującą, oko wesołe, a nade wszystko jest wrażliwy na wejście osoby obcej. Wrażliwość ta wyraża się w pewnych ruchach, odwróceniu głowy, strzyżeniu uszami itp. Gdy koń jest zupełnie obojętny — jest to dowód choroby, przemęczenia pracą lub wielkiego lenistwa.Wady charakteru konia jak: złośliwość, bicie zadem, przeciwstawianie się nakładaniu kantara, wędzidła itp. — również badamy w stajni. W stajni też obserwujemy czy koń nie łyka. Wadę tę sprawdzamy jeszcze na zębach. Konie łykawe mają zęby ukośne, ścięte od ciągłego chwytania przedmiotów stałych. W stajni wygodnie też jest zbadać stan gruczołów podszczękowych konia.Jeśli gruczoły te są obrzękłe, bolesne —■ trzeba przypuszczać, że koń choruje na zołzy.Przy nosaciźnie gruczoły podszczękowe są powiększone, niebolesne, twarde, skóra pokrywająca je — niekiedy przesu- walna.W stajni wreszcie podnosimy nogę konia i sprawdzamy za pomocą uderzenia w kopyto twardym przedmiotem czy koń pozwala się kuć.Po obejrzeniu konia w stajni wyprowadzamy go na dwór i ustawiamy na równym i możliwie twardym miejscu. Chwila wyprowadzenia konia ze stajni jest nader odpowiednia do zauważenia kula- wizny szpatowej, koń bowiem po dłuższym staniu — stawiając parę pierwszych kroków charakterystycznie podrywa nogę. Po ustawieniu konia, oglądamy go najpierw z daleka, by zdać sobie sprawę, jakie wrażenie sprawia on jako całość, następnie zbliżamy się i oglądamy jego oczy i kopyta.
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Patrzymy więc czy koń posiada oba oczy, jeśli tak, to czy są równe, zdrowe i czyste.Nierówność oczu oraz wszelkie łzawienie, ropienie, zmętnienie, zmiany naturalnej barwy źrenicy, dalej bielma, skałki itp. nie mogą ujść naszej uwagi.Choroby i wady oczu są rozliczne — mniej lub więcej trudne dó rozpoznania.Bardzo poważną chorobą oka jest tzw. ślepota miesięczna. Zapalenie oka, przez nią spowodowane, występuje w ostrej formie okresowo, potem pozornie przemija, aby się znów powtórzyć po pewnym czasie.Po paru latach ślepota miesięczna kończy się zaniewidzeniem konia.Z początku choroby, w okresie gdy objawy zapalenia giną, rozpoznanie ślepoty miesięcznej jest trudne. W dalszym rozwoju tej choroby gałka oczna się zmniejsza, przy dotknięciu palcem jest miękka, niespręźysta; dlatego to przy oględzinach konia uważamy czy jedno oko nie jest mniejsze niż drugie i jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość, badamy gałkę oczną uciskając ją palcem przez powiekę z góry.Badamy również oczy na zaćmę szarą i czarną. Silne zwężenie albo nadmierne rozszerzenie źrenicy wzbudza podejrzenie zaćmy szarej.Nie mając przyrządów do badania wnętrza oka, obserwujemy czy koń nie nosi głowy ukośnie pochylonej, czy nie podnosi nóg za wysoko, czy nie ma oka niewrażliwego na światło. Objawy te wskazywałyby na zaćmę czarną.Z wad oka często spotykane jest bielmo.Bielmo może być różnorakiego charakteru i natężenia, całkowite lub częściowe. Bielmo, powstałe z uderzenia oka, a więc skut- y kiem zapalenia rogówki, może zejść przy odpowiednim leczeniu, ponieważ wszakże przy kupnie nie wiadomo, co jest przyczyną bielma i związanej z nim ślepoty — lepiej takiego konia nie kupować.Z wad oczu, mniejszego znaczenia, jest skałka, o ile nie jest umiejscowiona wprost źrenicy.Na kopytach handlarze zręcznie ukrywają różne wady. Jeżeli więc kopyta są zabrudzone lub czymś posmarowane, trzeba je oczyścić, aby się przekonać czy nie ma na nich pęknięć, pustej ściany, podbitka itp.Jeśli na oczach i kopytach znajdziemy choroby i wady zasadnicze, nie warto takiego konia dalej oglądać. Gdy oczy i kopyta są 
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w porządku lub mają wady czy błędy mniejszego znaczenie dla użytkowości konia, ustawiamy się do konia z boku i kolejno rozpatrujemy głowę, szyję, tułów i kończyny.Z części głowy obejrzeliśmy już uprzednio oczy i rów podszczę- kowy. Teraz otwieramy koniowi pysk, aby określić jego wiek, sprawdzić czy zęby są prawidłowo umieszczone w szczękach, czy nie są podrabiane oraz czy język jest cały.Oglądamy nozdrza, których błona śluzowa powinna być lekko zaróżowiona i gładka, bez żadnych blizn i wrzodzików. Z nozdrzy nie powinno być żadnego wysięku (zołzy, nosacizna).U konia zdrowego, pozostającego w spokoju, ruch nozdrzy jest zaledwie dostrzegalny; szybkie ich poruszanie i rozszerzanie wzbudza podejrzenie dychawicy.Konia takiego obserwujemy jeszcze po parominutowym kłusie. Koń dychawiczny robi bokami, uspokojenie zaś przyspieszonego oddechu następuje u niego znacznie wolniej niż u konia zdrowego. Badając tułów zwracamy przede wszystkim uwagę na to czy poszczególne jego części są dobrze zestawione i związane, czy koń nie jest rozwleczony w lędźwiach, czy nie ma wadliwie zbudowanego grzbietu, płytkiej klatki piersiowej, nieprawidłowego zadu, czy ma wydatny kłąb, prawidłowo ułożoną łopatkę itd.Następnie przechodzimy do kończyn. Obserwujemy każdą z osobna, naprzód przednie, później tylne. Patrzymy czy przednie nogi nie są ruszone, czy nie mają kozieńca, cofniętego napięstka, pod- kroju, cienkiego nadpęcia, wadliwych pęcin, przy czym zwracamy baczną uwagę, czy na koronie nie ma kółka kostnego, które stanowi wadę bardzo poważną.W tylnych nogach przede wszystkim interesuje nas staw skokowy, który powinien być szeroki, wyrazisty, czysty. Patrzymy więc, czy nie ma na nim zajęczaka, jeśli zaś jest, czy koń kuleje, czy nie.Następnie badamy - postawę nóg patrząc na konia z przodu i z tyłu. Jeżeli koń ma postawę nieprawidłową, oglądamy dokładnie dolne części nóg czy są ślady strychowań. Z tyłu i z przodu przyglądamy się bacznie stawom skokowym czy czasem nie są obarczone włogacizną.Po obejrzeniu konia w pozycji stojącej, każemy go przeprowadzić prosto na nas stępa. Patrzymy wówczas jak koń podnosi nogi. Jeśli stawia je niepewnie, podnosi zbyt wysoko, należy podejrzewać ślepotę lub wartogłów (koler). Obserwujemy wtedy prawidłowość chodów konia. Koń prawidłowo (regularnie) kłusujący po- 



-winien iść na patrzącego równo, jak po sznurku, nie rozrzucać, nie zamiatać przednimi nogami, słowem nie wykonywać kończynami żadnych ruchów ubocznych. Tak samo przyglądamy się ruchowi konia w kłusie patrząc nań z tyłu. Patrzymy wówczas czy koń idzie zadem normalnie, za wąsko, czy nie przeplata.Na końcu wreszcie, aby się zapoznać z chodami konia, polecamy go przeprowadzić lub przejechać stępem i kłusem ewentualnie galopem, stając doń z boku. Jeśli tylko zauważymy najmniejszą nieprawidłowość ruchu tylnych nóg — trzeba zrobić próbę na włogaciznę i z takim koniem być bardzo ostrożnym.Konia trzeba kazać zawsze przeprowadzić po miękkim a potem po twardym (bruku, szosie), aby sprawdzić czy kopyta są w zupełnym porządku.W ogóle należy zwracać uwagę, aby koń przy przeprowadzaniu nie był straszony, pobudzany itd. Czynią to zawsze handlarze, którzy w ten sposób umiejętnie maskują kulawiznę, sztywność nóg itp.Przy przeprowadzaniu koń winien iść na luźnych cuglach (nie trzymany krótko przy pysku), i niewyciągniętym kłusem, wówczas bowiem, nawet przy nieznacznej kulawiżnie na jedną z przednich kończyn, daje się zauważyć przy stawianiu chorej nogi na ziemię ruch głowy ku górze. Koń stara się w ten sposób przenieść ciężar ciała z chorej nogi na zdrową.Gdy koń kuleje, badamy przyczynę kulaw-izny i w zależności od tego, co ją powoduje, decydujemy o kupnie konia.O ile koń kuleje (upada) na przód lub zad, a przyczyna tego nie jest widoczna — lepiej go nie kupować, gdyż kulawizny ukryte są najuporczywsze. W czasie przeprowadzania konia sprawdzamy też jego oddech (roarer i dychawica) oraz uważamy czy się nie ściga.Ocena różnych rodzajów koni musi się różnić w pewnych szczegółach, w zależności od tego czy oglądamy konia zarodowego, wierzchowego, czy roboczego.Najsurowsza musi być ocena konia zarodowego, gdyż koń ten — jako rozpłodnik — będzie przekazywał potomstwu nie tylko dodatnie, ale również i ujemne cechy swego pokroju. Ocena koni użytkowych może być już pobłażliwsza, toteż różne błędy nie do darowania koniowi zarodowemu, mogą być dopuszczalne u koni użytkowych.Wśród koni użytkowych, inaczej patrzymy na budowę konia wierzchowego, inaczej oceniamy konia pociągowego, roboczego. U konia wierzchowego szukać będziemy pokroju, który by zapewniał wytrwałość i szybkość oraz prawidłowość i lekkość chodów — 
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u konia roboczego, zaprzęgowego, będzie nas przede wszystkim interesować siła, chęć i zdolność ciągnięcia oraz ruszania ciężaru z miejsca.Ogólnie biorąc, ocena konia polega nie na wyszukiwaniu wad,, a na bezstronnym zestawieniu zalet i wad oraz osądzeniu czy przeważają zalety, względnie czy wady są tak poważne, że czynią konia nieużytecznym w pracy, która jest najważniejszym miernikiem jego wartości.
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