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„Koń w Polsce, to domownik, przyjaciel i pocieszyciel". 
...„Widzimy więc, że charakter duszy niejednego mło

dzieńca kształtował się pod wpływem obcowania z koniem. 
Że niejeden z nas zawdzięcza obcowaniu z koniem radosne 
chwile swego dzieciństwa, urok młodości, że koń kochany 
zamłodu wżył się w krew naszą, niemało przyczynił się do 
ukształtowania pojęć, do wywołania wzniosłych, szlachet
nych porywów, do ugruntowania w nas miłości do ziemi ro
dzinnej, przywiązania do roli. On rozdmuchał w niejednym 
tlejącą zaledwie nieznacznie iskrę fantazji, kazał oddychać 
pełnemi płucami w pędzie radosnego galopu, pokazał pięk
no rycerskie życia i jego radość. On wyft/bił często zręcz
ność ciała i bystrość orjentacji, wysubtelnił pojęcie o zwie
rzęciu, kazał czuć głębiej, myśleć śmiało i jasno".

I. Wilatowski. „Koń w życiu polskiem",
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PRZEDMOWA.

Jazda konna jest wogóle sztuką, którą nabywa się niełatwo i któ
rej trzeba się poświęcać. Obejmuje ona cały szereg dziedzin, różnią
cych się między sobą tak dalece, że rzadko można znaleźć jeźdźca, 
któryby opanował w doskonałym stapniu wszystkie gałęzie 
jazdy konnej.

Jazda konna dzieli się na dwie zasadnicze części: praktyczną, 
służącą do przebywania na koniu dalszych lub bliższych przestrzeni 
w różnym terenie w różnym tempie — w celach służbowych lub wy
pływających z rodzaju zajęć i sportową, która jest dziedziną 
bardzo obszerną, skupiającą w sobie: przejażdżki higjeniczno-leczni- 
cze, turystykę, zawody w skokach, wyścigi terenowe, polowania konne, 
wyścigi torowe i wyższą szkołę (na ujeżdżalni) jazdy.

Dziełko niniejsze przeznaczone jest dla tych osób, które z po
wodu swych zajęć lub służby muszą jeździć, nie miały jednak możności 
przejścia normalnych kursów i wyszkolenia w jeździe, i nie są dość 
obznajmione z zasadami obchodzenia się z koniem, pielęgnacją jego 
i używaniem:

Aby być dobrym jeźdźcem, choćby w ograniczonym zakresie, 
trzeba sobie zdać sprawę z tego, że na każdy rodzaj jazdy składają 
się dwa czynniki: 1) poznanie konia, jego właściwości, zalet i wad, 
i przyswojenie sobie zasad obchodzenia się z nim, 2) mocne siedzenie 
na nim w każdem tempie i terenie, w każdej okoliczności, wraz 
z umiejętnością powodowania nim.

Tylko połączenie tych dwóch czynników dać może każdemu moż
ność wyrobienia się na jeźdźca. Nie jest to rzeczą łatwą, gdyż pozna
nie i zrozumienie konia wymaga dłuższej obserwacji i wnikania w róż
ne przejawy jego życia. Koń nie jest maszyną, którą możnaby dowoli 
nakręcać i spodziewać się, że będzie zawsze dobrze działała. Jest on 
stworzeniem żywem, bardzo wrażliwem, posiadającem dużą samodziel
ność przy małej stosunkowo inteligencji, i mającem swoje wymagania 
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i potrzeby. Nabycie mocnego dosiadu i zdolności kierowania koniem, 
zmuszanie go do posłuszeństwa wymaga dużej pracy ze strony jeźdźca 
tak nad koniem jak nad samym sobą.

Bez poznania właściwości konia i jego potrzeb, nie można myśleć 
o racjonalnem wykorzystywaniu jego sił, zdolności do pracy i zachowa
niu ich na dłuższy czas.

Kto pragnie zostać dobrym jeźdźcem, ten musi być jednocześnie 
dobrym gospodarzem, t. j. musi konia lubić, i dbać o niego, inaczej 
narazi się na cały łańcuch kłopotów, zniechęceń, materjalnych strat 
i niebezpiecznych wypadków. Nie nabywszy umiejętności jazdy na 
kursie, przyszły jeździec, pozostawiony sam sobie, stanąwszy bezrad
nie wobec nasuwających się zagadnień z zakresu tak konioznawstwa, 
jak obchodzenia się z koniem i jeździectwem, musi szukać pomocy 
w książkach.

Literatura obfituje w bardzo cenne i obszerne prace i dzieła, oma
wiające naukowo i szczegółowo różne dziedziny hippologji. Zgłębianie 
tej trudnej i obszernej całości jest nieraz niedostępne dla jeźdźca, nie 
rozporządzającego czasem do przeczytania olbrzymiego materjatu, 
obciążonego sprawami, które będą go mało zajmować, wobec niedo
statecznego przygotowania. Jeździec nie będzie mógł zatem przyswoić 
sobie tych wiadomości, które będą mu potrzebne.

Uważałem przeto za wskazane uprzystępnić ogółowi niewykwa
lifikowanych jeźdźców poznanie najważniejszych zasad, podanych 
w formie krótkiej, treściwej i dostępnej.

Zbiór różnych wiadomości, rad, wskazówek i wyjaśnień, ułożo
ny przezemnie, nie jest przeznaczony dla jeźdźców już wyrobionych, 
uprawiających jazdę w szerszych rozmiarach sportowych, lecz służyć 
będzie jako podręcznik dla początkujących, dotychczas mało z ko
niem obeznanych, pragnących zostać jednak w przyszłości dobrymi 
jeźdźcami, którzy po uważnem przeczytaniu mej książki będą umieli 
ocenić konia przy kupnie, odpowiednio go chować, będą na nim mocno 
siedzieć i dawać sobie z nim radę na przejażdżce, w terenie, w ciasnej 
ulicy i t. d., bez narażenia siebie i konia na szwank, choćby nie mieli 
zamiaru lub możności szkolenia się w jeździe specjalnej i sięgania po 
rekordy i zwycięstwa w zawodach konnych.

Samo czytanie, nie może oczywiście dać wszystkiego, czego wyma
ga zdobycie umiejętności jazdy; niezbędna dla tego celu jest praktyka 
i wzorowanie się na inych. W każdym razie praktyczny i dostępny 
podręcznik może oddać niejedną usługę, wyjaśniając wiele spraw, 
spotykanych tak w jeździectwie, jak w pięlęgnacji konia.
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Układając podręcznik, pominąłem specjalnie dziedziny hipologji, 
jak hodowla, wyścigi koni rasowych, zawody w rekordowych sko
kach, oraz wyższą szkolę jazdy, uważając je za balast, zbyteczny 
dla jeźdźca średniej miary. Uwzględniając tylko zasadnicze 
teorje, uzupełniłem je całą masą wskazówek, zaczerpniętych 
z praktyki.

Przy opracowaniu podręcznika posiłkowałem się własnemi spo 
strzeżeniami oraz dziełami wielu cenionych autorów jak: St. Breza, 
G. Balassa, F. Chełchowski, W. Chludziński, M. hr. Czapski, B Dya
kowski, inż. I. Grabowski, St. Glass, Fr. Jurjewicz, inż. 1. Jakimow, 
P. Kuleszów, rtm. L. Kon, R. Prawocheński, Pruski, St. Rewień- 
ski, St. Runge, Z. Sosnowski, St. hr. Sumiński, R. Schónbeck, Spohr, 
B. Schónbeck, K. Stolpe, S. V. Tennecker. St. Wołowski, J Wilatow- 
ski, bar. Wrangel i in.

J. K. Chodowiecki
mjr. kaw.



Rys. 1. Koń wysokiej % krwi ang. import, z Węgier. 
Prawidłowe: zganaszowanie i dosiad jeźdźca.



CZĘŚĆ i.

WIADOMOŚCI OGÓLNE O KONIU.

ROZDZIAŁ 1.
POCHODZENIE I RASY.

Pochodzenie konia, pomimo wielu przeprowadzonych badań nau
kowych nie zostało dotąd z zupełną pewnością stwierdzone, jakkolwiek 
dotyczasowe wyniki pozwalają mniemać, że pierwotne, dzikie konie na
leżały do czterech zasadniczych typów, z których w następstwie po
wstały istniejące obecnie rasy. Z powyższych typów, dwa są pochodze
nia azjatyckiego, a dwa europejskiego. Z Azji pochodzą konie wschod
nie (szlachetne) i mongolskie (stepowe), w Europie zaś istniał na za
chodzie koń ciężki, limfatyczny, od którego wywodzą się obecne rasy 
zimnokrwiste, oraz na północy koń t. zw. leśny.

Z powyższych pierwotnych typów, dotrwał do naszych czasów 
w stanie zupełnej dzikości t. zw. koń Przewalskiego, należący do typu 
mongolskiego i spotykany w Azji, a pokrewny mu tarpan, istniał do 
połowy ubiegłego stulecia w stepach południowej Rosji (rys. 1).

Sprawa pochodzenia konia, bardzo ciekawa z naukowego punktu 
widzenia, nie ma jednak większego znaczenia w życiu praktycznem, 
tem więcej, że z biegiem czasu, zależnie od warunków klimatycznych 
i glebowych, w jakich dziki koń znalazł się kiedyś na nowych miej
scach swego bytowania, zmieniał się zczasem w budowie szkieletu 
kostnego, w kształtach ciała, we wzroście i charakterze. Warunki te 
oraz późniejszy wpływ człowieka, który dzikiego konia udomowił, 
spowodowały coraz wybitniejsze różniczkowanie się pogłowia końskie
go i doprowadziły wreszcie do utworzenia się całego szeregu istniej ą- 
cych obecnie ras.

Rasą nazywamy grupę osobników pokrewnego pochodzenia, ma- 
lących wspólne cechy zewnętrzne, i zdolnych do przekazywania tych 
Cech potomstwu. Konie, należące do ustalonej rasy, zachowują bardzo 
wybtne cechy danej rasy, widoczne już na pierwszy rzut oka.



Oprócz ras t. zw. czystych, rozróżniamy całe szeregi ras pochod
nych, powstałych z planowego lub przypadkowego krzyżowania osob
ników różnych typów co dało początek t. zw. rasom mieszanym.

Rys.^1. Koń Przewalskiego. j

Wszystkie zatem dzisiejsze konie możemy podzielić na cztery 
główne grupy, z których każda rozpada się na mniej lub więcej licz
ne rasy, które pod wpływem kulturalnej hodowli zachowują swój typ 
w dalszych pokoleniach.

Wspomniane wyżej zasadnicze grupy, względnie typy koni są na
stępujące:

1) gorącokrwista, szlachetna,
2) zimnokrwista, ciężka, zachodnia,
3) mongolska, stepowa,
4) północno-europejska.

1. Typ szlachetny, gorącokrwisty.

Głównym i najwcześniejszym przedstawicielem tego typu jest koń 
arabski. Odznacza się on odrębnemi kształtami ogólnemi oraz swoistą 
budową tkanki kostnej, muskułów i ścięgien. Kości koni gorącokrwi- 
stych posiadają tkankę zbitą, twardą, mocną, z niewidocznemi porami, 
kanał szpikowy wąski, ściany rury kostnej grube. Kość takiej budowy 
jest niezmiernie odporna na ciśnienie zarówno pionowe jak i pod kątem 
(rys. 2). Muskuły konia tej rasy składają się z silnych włókien, pozba
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wionych tłuszczu i t. zw. limfy. Ścięgna cienkie, lecz nadzwyczajnie 
mocne i sprężyste. Te właściwości dają wschodniemu koniowi ogromną 
siłę ruchu, szybkość, wytrwałość,—tak bardzo cenione i poszukiwane. 
Skóra tych koni jest cienka, delikatna, przez co uwidoczniają się wyraź
nie zarysy stawów, mięśni i ścięgien, a także sieć żył przy żywszym 
obiegu krwi. Taką budowę określa się w języku hippologicznym wyra
zem ,.sucha" w przeciwieństwie do budowy „limfatycznej" jakby nala
nej, jaką spotyka się u koni ras zimnokrwistych. Konie arabskie posia
dają piękne kształty ogólne, głowę silnie rozwiniętą w części czaszko
wej z wypukłem szerokiem czołem, linję nosa prostą, w miejscu połą
czenia z czołem lekko wklęśniętą, uszy dość duże i ruchliwe, nozdrza 
szerokie, oczy duże, wypukłe, i bardzo wyraziste, szyję dość długą, 
często wygiętą łukowato (t. zw. „łabędzią"), łopatkę długą, skośnie 
położoną, grzbiet krótki, kłęb wydatny, muskularny, lędźwie krótsze 
niż u innych ras (często tylko 5 kręgów lędźwiowych, zamiast sześciu), 
linję zadu poziomą, z wysoką nasadą ogona, kończyny dobrze ustawio
ne, o wyraźnie zarysowanych ścięgnach, kopyta dość duże o twardym, 
bardzo mocnym rogu, sierść krótką, miękką, włos cienki z połyskiem, 
grzywę i ogon dość długie o jedwabistym włosie. Owłosienia t. zw. 
szczotek (tylna część pęciny i stawu pęcinowego) brakuje całkowicie. 
Maść biała, siwa, gniada, kasztanowata, rzadko kara; srokatych czyli 
łaciatych nie spotykamy zupełnie. Ruchy tych koni odznaczają się wer-

Rys. 2.

i sprężystością. Konie arabskie posiadają dużą wrodzoną inteligen- 
c)ę, usposobienie (temperament) bardzo żywe, ogniste, przy łagodnym 
charakterze, i bardzo rozwinięty system nerwowy. Konie te są nadzwy- 
Czaj rącze, szybkie w cwale, wytrzymałe w dłuższych przebiegach, bar
dzo odporne na głód i pragnienie, zmiany pogody i temperatury. Doj



rzewają późno, osiągając pełny rozwój w siódmym roku życia, żyją dość 
długo, niekiedy ponad 30 lat. Konie arabskie są uosobieniem pięknych 
szlachetnych kształtów tego zwierzęcia, stąd utarte wyrażenie „koń 
szlachetny" lub „uszlachetniony" oznacza konia rasowego, pochodzą
cego (bezpośrednio lub przez krzyżowanie) od konia arabskiego, któ
ry przoduje pod każdym względem innym rasom (rys. 3 i 3a).

Rys. 3. Ogier czystej krwi arabskiej „Mahomet".

Wszystkie cenne zalety konia arabskiego pochodzą ze sposobu 
jego wychowania przez człowieka na tle warunków gleby i klimatu. 
Koczujące, rozbójnicze plemiona arabskie wymagały dla swych celów 
• dalekie wyprawy wojenne, napady i myśliwstwo) konia lekkiego, rącze
go, wytrzymałego w pracy i odpornego na głód, pragnienie i niewygody. 
Tą drogą przez szereg wieków, dzięki twardemu wychowaniu i wielkim 
wymaganiom, przy których słabsze osobniki ginęły, tworzył się zna
ny dzisiaj, bezcenny typ. Badania uczonych nad koniem arabskim 
stwierdzają, że prorok Mahomet otoczył hodowlę koni troskliwą opie
ką i że od jego czasów wzrosło nadzwyczajnie zamiłowanie Arabów do 
konia. Umiejętna hodowla,' właściwy dobór, przestrzeganie czystości 
krwi oraz miejscowe właściwości klimatu i gruntu, wpłynęły z wieka
mi na uszlachetnienie konia arabskiego. Według podań, wszystkie konie 
czystej krwi arabskiej, pochodzą od 5 klaczy Mahometa, wybranych 
przez niego jako najszlachetniejsze matki, które dały początek zna
komitym rodom tej rasy. Arabowie nie prowadzą pisanych ksiąg rodo- 
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(vych, tem nieufniej jednak przestrzegają bardzo ściśle czystości krwi 
swoich koni, zwłaszcza tych, które należą do najcenniejszych pięciu ro
dów z których najwyżej stawiany jest ród „Kohejlani", hodowany 
w kraju Nedjed (Nedżid). Arabowie są fanatycznie przywiązani do 
swych koni, jakkolwiek obchodzą się z niemi bardzo surowo, a nawet 
brutalnie. Wybitne egzemplarze są zwykle własnością całego plemie
nia i chcąc takiego konia nabyć, trzeba uzyskać kolejno zgodę wszyst
kich współwłaścicieli, co się zresztą tylko w rzadkich wypadkach uda- 
je, i dlatego konie importowane z Arabji prawie nigdy nie bywają owe- 
mi „perłami Wschodu" jakkolwiek są również cennym materjałem ho
dowlanym.

Koń arabski miał duży wpływ na wytworzenie się całego szeregu 
ras zarówno w Afryce, jak w Azji i Europie. Z koni wschodnich, po
siadających większą lub mniejszą domieszkę krwi arabskiej, należy 
wymienić rasy: berberyjską, numidyjską, syryjską, perską, turecką, ka- 
rabachską i kabardyńską (Kaukaz), turkrpeńską, tekińską i t. p. (rys. 
4, 6, 7). W Europie konie wschodnie pojawiły się w czasie wojen krzy-

Rys. 3 a. Ogier czystej krwi arabskiej .Kafifan".

Z0'vych, później zaś zarówno w czasach wojennych, jak i w pokojo- 
wych drogą handlową przybywały konie tureckie, perskie i t. p. Krew 
or)entalna w połączeniu z końmi miejscowemi dała w Hiszpanj i dzia- 
neta' we Włoszech konia neapolitańskiego, w dawnem cesarstwie au-



strjackiem — konia lipicańskiego (w Lippizy] i kladruberskiego 
(w Kladrub) (rys. 5). Ponadto powstały różne stadniny zarówno pań
stwowe jak prywatne, hodujące konia orjentalnego czystej i pół krwi. 
W Polsce, mającej ciągłą styczność ze światem muzułmańskim, napływ 
koni wschodnich był znaczny. Wytworzył się więc z biegiem lat słyn
ny koń „polski", będący właściwie pół krwią orjentalną, stosunkowo 
rosły a wytrzymały i silny, dzięki dobrym warunkom;, w jakich się zna
lazł i obfitemu żywieniu. Ponadto powstało wiele stad magnackich, 
hodujących konie arabskie. Słynęła z nich Sławuta, Antoniny, Jezu- 
pol, Pełkinie, Taurów i t. d., gdzie zjeżdżali się cudzoziemcy po zakup 
cennego materjału zarodowego. Niestety, wojna europejska zniszczyła 
te stada całkowicie, tak że obecnie posiadamy w Polsce bardzo niewiel
ką ilość koni arabskich, zgrupowanych głównie w państwowej stadni
nie w Janowie Podlaskim. Obecnie chów arabów dźwiga się z upadku 

Rys. 4. Ogier czystej krwi karabach „Ikar 11“ chowu W. hr. Łosia.

dzięki żywej działalności „Towarzystwa hodowli konia arabskiego" , 
założonego w r. 1926.

Najwybitniejszą wszakże rolę we wszystkich krajach kulturalnych, 
odgrywa wśród koni szlachetnych rasa „pełnej krwi angielskiej", któ
ra powstała ze skrzyżowania miejscowych koni angielskich typu le
śnego z końmi orjentalnemi, które pojawiły się w Anglji od czasu wo
jen krzyżowych, t.j. od XII wieku (rys. 8). Najliczniejsze wszakże im
porty datują się z wieku XVII-go, a olbrzymi wpływ na rozwój i wytwo
rzenie się tej rasy miały próby konia co do jego szybkości i wytrzymało
ści, które wprowadzono w Anglji pod postacią wyścigów konnych. Miej
scowe konie angielskie uszlachetnione dopływem| krwi wschodniej, wy' 



kazywały zapomocą tych prób (wyścigów) coraz więcej zalet, siły 
i szybkości, przez co zarysowały się już rody koni, odznaczających się 
powyższemi zaletami. Urzędowa ścisła rejestracja prób wyścigowych,

Rys. 5. Ogier rasyj „kladrub”.

Rys. 6. Koń turecki.
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zawierająca dokładny spis koni biorących w nich udział, została wpro
wadzona na początku XVIII w. W 1791 r. wydany został pierwszy tom 
Księgi stadnej koni pełnej krwi angelskiej (The General Stud Book). 
Każdy koń, zapisany do tej księgi rodowej, określony jest mianem „peł-

Rys. 7. Koń tekiriski.

nej krwi'1, „Vollblut“ (u Niemców), ,,pur sang“ (u Francuzów) i thoro- 
ugh bred“ (u Anglików). Księga ta jest prowadzona bardzo dokładnie, 
śc:słość dat i imion jest surowo przestrzegana. Każdy koń pełnej krwi 
posiada w tej książce dokładny szczegółowy swój rodowód, sięgający 
bezmała dwóch wieków. Pochodzenia konia czyli jego drzewo genea
logiczne nazywane jest potocznie angielskim wyrazem „pedigree". 
Z rozwojem koni szlachetnych podobne księgi zaprowadzono i we 
wszystkich innych kulturalnych krajach, gdzie również powstały stad
niny koni pełnej krwi, sprowadzonych początkowo z Anglji. Wyraże
nie „pełna krew" nie odpowiada ściśle pojęciu „czysta krew" gdyż koń 
pełnej krwi angielskiej jest produktem udatnego krzyżowania, a nie ra
są fizjologicznie czystą, jak np. konie arabskie. Najściślejsza jest więc 
nazwa angielska, określająca konia pełnej krwi, jako „nawskroś wy
hodowanego". Tem niemniej w hodowli koni pełnej krwi angielskiej mo
gą być łączone ze sobą tylko osobniki, których pochodzenie można 



9

wyprowadzić od przodków wpisanych do wspomnianego powyżej 
pierwszego tomu angielskiej księgi stadnej.

„Pół krwią" angielską, arabską lub inną w elementarnem zna
czeniu nazywamy konia, którego jedno z rodziców (przeważnie ojciec) 
było pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, lub innej, drugie 
zaś pochodzenia niewiadomego, t. j. nie posiadające rodowodu (rys. 9). 
Wyrażenie „wysoka półkrew angielska" oznacza konia w którego ro
dowodzie na 64 przodków jest 63 pełnej krwi, a tylko jeden niewiado
mego pochodzenia. Dopiero taki koń może być zapisany do księgi 
koni wysokiej półkrwi i ma prawo do wzięcia udziału w wyścigach. 
Konie wysokiej półkrwi są zwykle łączone w dalszej hodowli z osob
nikami pełnej krwi i wyrażając się technicznie, coraz bardziej „idą 
w krew", ale potomkowie ich nigdy już do księgi pełnej krwi być zapi
sani nie mogą. Pochodzenie konia , udowodnione świadectwem księ
gi rodowej, czyli stadnej, ma duży wpływ na ocenę wartości konia 
Wartość ta zwiększa się, jeśli dany koń ma w swym rodowodzie przod
ków wsławionych na torze lub w hodowli i o takim koniu mówimy, że 
ma on w sobie „prąd krwi" owego słynnego przodka (rys. 9).

Rys. 8. Ogier pełnej krwi angielskiej.
Budowa całości i każdej poszczególnej części skończenie prawidłowa’
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Najwybitniejszą rolę w wytworzeniu rasy koni pełnej krwi an
gielskiej odegrały 3 ogiery wschodnie rasy tureckiej, arabskiej, i sy
ryjskiej, sprowadzone do Anglji w czasie od 1683—1728 r., a mianowi

Rys. 9. Wałach półkrwi ang.

cie: 1) og. ,,Beyerley-Turk“, sprowadzony do Anglji po pogromie Tur
ków pod Wiedniem w 1683 r. 2] og. „Darley-Arabian", sprowadzony 
w 1705 r. z Aleppo i 3) og. „Godolphin-Arabian", przybyły do Anglji 
w r. 1728. Historja tego ostatniego ogiera jest ciekawa ze względu 
na jego karjerę. Był on przysłany Ludwikowi XV przez Beja Tunisu, 
ale z powodu złośliwego usposobienia został ze stajni królewskiej usu
nięty i przechodził różne koleje losu, aż wreszcie w 1728 r. wynędznia
ły i zmaltretowany, został w Paryżu kupiony od woziwody przez li
tościwego Anglika nazwiskiem Coke, który nabytego konia zabrał ze 
sobą do Anglji. Jaką drogą dostał się następnie do słynnej stadniny 
lorda Godolphina, niewiadomo, dość że dzięki przypadkowi wykazał 
swe cenne właściwości jako reproduktor i do dnia dzisiejszego niema 
konia pełnej krwi, któryby nie posiadał choć kropli cennej krwi Go
dolphina. Potomstwo tych ogierów odznaczało się nadzwyczajnemi 
zaletami, które przekazywało dalszym pokoleniom. Tym sposobem wy
tworzyły się cenne prądy krwi, poszukiwane przez hodowców, a jed
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nym z najcenniejszych jest prąd krwi Eclipse'a, który po ojcu wywodzi 
się od Darley Arabiana, a po matce od Godolphin Arabiana.

Konie pełnej krwi podlegają od 200 lat ciągłym próbom na wyści
gach i wychowywane są w sposób, rozwijający w nich wielkie zalety, 
które stawiają tę rasę wysoko, ponad wszelkie inne, nie wyłączając 
rasy czystej krwi arabskiej. Zaletami temi są: mocna tkanka kości, 
mięśni i ścięgien, rozwój budowy szkieletu kostnego i organów we
wnętrznych (serce, płuca, żołądek), zdolność do szybkiego biegu (2 ki
lometry w 2 min. 15 sek.) oraz możność przelewania swych właściwości 
w dalszym ciągu na potomstwo.

Jak widzimy, wyścigi konne powstały z pobudek praktycznych, 
dla ulepszenia rasy przez poddawanie koni próbom, w których mogły 
one wykazywać swą siłę i szybkość. Wyścigi konne nie są zatem t. zw. 
,,pańską zabawką", jak niektórzy nieświadomi celów wyścigów twier
dzą, lecz były, są i będą poważnym czynnikiem, wpływającym na utrzy
manie w koniu wspomnianych cennych zalet. Koń pełnej krwi jest nao-

Rys. 10. Wałach anglo-arab.

gół zbyt wartościowy, by go używać do pracy i przeważnie służy do 
wytwarzania koni szlachetnych, typu półkrwi, które stanowią warto
ściowy m,aterjał użytkowy, a częściowo hodowlany. Tak więc jak słu
sznie powiedział jeden ze znanych hippologów: bez wyścigów nie by
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łoby konia pełnej krwi, bez konia pełnej krwi niema konia półkrwi, 
bez konia półkrwi nie można ulepszyć ogólnego pogłowia końskiego.

Koń angielski pełnej krwi z powodu gleby, klimatu, odrębnego 
chowu i prób (wyścigów) różni się zewnętrznie od swego proto- 
plasty-araba. Są jednak ciekawe choć rzadkie wypadki w hodowli, 
kiedy koń pełnej krwi otrzymuje przez atawizm formy, bardzo zbli
żone do kształtów konia arabskiego. Poza takiemi wyjątkami, koń an
gielski pełnej krwi jest rosły, na wysokich stosunkowo nogach, posiada 
bardzo rozwiniętą, pojemną klatkę piersiową, wydatny kłąb, długą, 
skośnie położoną łopatkę, dość długi grzbiet, nieco ścięty krzyż,niżej 
osadzony ogon, niekiedy trochę wyższy zad od przodu, dość długie 
pęciny, długą szyję i niezbyt wielką długą głowę, brzuch podkasany, 
owłosienie cienkie i delikatne. Wogóle jest suchy, bardzo muskularny, 
nerwowy i ognisty; na pierwszy rzut oka nie tak piękny, jak koń arab
ski. Ma on jednak piękność swoistą, typową dla tej rasy, po czem łatwo 
poznać można jego pochodzenie nietylko czyste, lecz i w połączeniu 
z krwią inną (rys. 8).

Koń angielski w przeciwieństwie do koni arabskich, dojrzewa 
wcześnie. W wieku 18 miesięcy rozpoczyna zaprawianie, czyli trening; 
jako dwulatek uczestniczy już w próbach wyścigowych. W krzyżowa
niach, koń pełnej krwi dał początek szeregowi nowych ras, o których 
niżej, oraz wpłynął na uszlachetnienie miejscowego pogłowia końskie
go we wszystkich kulturalnych krajach. Koń pełnej krwi nadaje się 
zarówno pod siodło, jak i do lżejszego zaprzęgu. Zdolny też jest, lecz 
rzadko używany do ciągnięcia znacznego ciężaru. Maść „anglików" 
bywa przeważnie gniada, następnie kasztanowata, skaro-gniada, rza
dziej siwa i kara. Do koni szlachetnych należą również czyste anglo
araby, powstałe drogą łączenia egzemplarzy czystej krwi arabskiej 
z pełną krwią angielską (rys. 10). Hodowla anglo-arabów stoi na bar
dzo wysokim poziomie szczególnie we Francji.

2. Typ ciężki, zimnokrwisty.

Przedstawicielem jego jest ciężki koń belgijski. Wytworzył się ten 
typ jego kiedyś wśród koni, wyrosłych na płaszczyznach zachodnio-pół
nocnej Europy oraz Anglji, która była połączona wówczas z konty
nentem. Konie te, pochodzące od wspomnianego dz kiego konia, wycho
wując się przez wieki w łagodnym klimacie na żyznej, nadmorskiej 
glebie, przesyconej pożywnemi solami, wyrastały z biegiem czasu na 
osobniki, odznaczające się potężną budową, ogromnym wzrostem i ma
są. Obfite pożywienie, miękki klimat oraz brak prób wytrzymałości 
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i szybkości, jakim podlegały konie arabskie, spowodowały u koni 
zimnokrwistych, prócz powyższych zewnętrznych cech, także ocięża
łość, flegmatyczność i brak zdolności do szybkiego ruchu.

Konie „zimnokrwiste" lub „armorykańskie", tak nazwane od ich ko
lebki, kraju w północno-zachodniej dzisiejszej Francji, w odróżnieniu 
od koni wschodnich, posiadają kości większych rozmiarów i objętości, 
lecz o tkance kostnej miększej, gąbczastej, z szerokim kanałem szpi
kowym (rys. 2), wskutek czego taka kość jest znacznie mniej odporna 
na ciśnienie i skłonna do chorobliwych narośli. Mięśnie i ścięgna za
wierają dużą ilość tkanki łącznej i tłuszczowej, nie mają więc tej siły 
i elastyczności, jak mięśnie koni szlachetnych. Poza potężną budową 
koń zimnokrwisty odznacza się powolnemi ruchami i ospałością. Po
siada wielką głowę, z wypukłą linją czoła i nosa (garbonos), małe 
o cięźkiem obramowaniu oczy, grubą szyję, szeroką budowę piersi 
i zadu, grzbiet często zapadnięty czyli łęgowaty, nogi krótkie, grube, 
o słabo rozwiniętych stawach, owłosienie obfite o grubym włosie, t. zw. 
szczotki obrośnięte niekiedy aż do kolana. Kopyta wielkie, okrągłe, 
z płaską podeszwą i miękkim rogiem kopytowym. Charakterystyczną 
cechą zewnętrzną koni zimnych, przejawiającą się nawet w dalszych 
pokoleniach przy krzyżowaniu z krwią gorącą, jest wklęśnięta linja 
grzbietu i zadu z powodu rozwiniętych mięśni po obydwu stronach krę
gosłupa; zad taki nazywa się „rozłupany". Koń, u którego to rozłupa
nie zadu występuje, posiada na pewno domieszkę zimnej krwi, choćby 
miał poza tern wszelkie cechy konia szlachetnego (rys. 85).

Konie zimnokrwiste są bardzo silne, zdolne do ciągnięcia wielkich 
ciężarów, lecz tylko w ruchu powolnym (stępie) i po twardych, rów
nych drogach. Jako stępaki, kłusują z trudnością i nie galopują pra
wie wcale; do jazdy wierzchowej nie nadają się dzisiaj zupełnie, jak
kolwiek służyły w średniowieczu jako wierzchowce ciężkiemu, opan
cerzonemu rycerstwu. Dojrzewają wcześnie; w wieku 3 lat są już zu
pełnie rozwinięte i zdatne do ciężkiej pracy i do chowu. Wymagają 
wielkiej ilości paszy, starannej pielęgnacji i wygód. Przy zmianie tych 
warunków na gorsze, np. podczas wojny, nie wytrzymują twardych 
trudów, o czem przekonały hodowców całe masy koni padłych pod
czas przemarszów artylerji i taborów w wielkiej wojnie światowej 
wskutek niedostatecznego pożywienia i braku stajen. Konie te mają 
nietyle łagodny ile ospały i flegmatyczny charakter, wskutek czego 
łatwe są do powodowania. Zdarzają się jednak osobniki, częściej niż 
to bywa u koni wschodnich, z charakterem złośliwym.

Doświadczenie wielkiej wojny oraz próby koni pociągowych, czy
nione w wielu krajach, wykazały ogromną przewagę konia gorącokrwi- 
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stego nad koniem ciężkim. Obecnie w hodowli konia ciężkiego, dąży 
się do jego uszlachetnienia, obsuszenia go, nadania mu większej sprę-

Rys. 11. Klacz belgijska.

Rys. 12. Ogier brabancki
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żystości, szybszego ruchu i wytrzymałości co też się uda je, lecz tylko 
zapomocą dopływu krwi szlachetnej angielskiej—pełnej, lub czystej— 
wschodniej.

Do typu zimnokrwistego należą następujące rasy: belgijska a) bra- 
bancka (flamandzka; francuska—b) bulony, c) ardeny, d) perszerony, 
e) normandy, f) bretony; niemiecka—g) meklemburgi, h) reńsko-belgij- 
skie, i) fryzy; angielska — k) suffolki, 1) clydesdale, ł) shire (szajry); 
holenderska — m); duńska, rosyjska, (bitiug). Maści tych koni bywają 
różne, jednak o barwie wyraźnej, dającej się łatwo określić (rys. 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).

Rys. 13. Sotnik D. Pieszkow na wałachu zabajkalskim.

3. Typ mongolski, stepowy.

Konie tej rasy, przebywające w stepach Azji i Europy (stepy Do- 
nu' Ukrainy i Węgier), odznaczają się zwięzłą mocną budową przy ma- 
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Tym wzroście, ciężką niezgrabną głową, osadzoną na szyi „jeleniej' 
t. j. wygiętej odwrotnie niż szyja konia arabskiego, korpusem krót
kim, brzydkiemi kształtami ciała, owłosieniem grubem. Kończyny mają

Rys. 14. Koń ciężki rasy arden.

Rys. 15. Ogier perszeron.



17

krótkie, muskularne, kopyto małe, twarde. W stosunku do swej wiel- 
Kości są nadzwyczaj silne, dość szybkie, a przedewszystkiem bardzo

Rys. 16. Ogier breton.

Rys. 17. Ogier suffolk

róyktrZyTałe 1 °dpOrne na niewyg°dy i brak paszy. Przebywając cały 
żył P°d gołem niebem, znoszą z łatwością zmiany temperatury. Słu

V od wieków jako wierzchowce półdzikim plemionom koczującym,
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jak Tataizy, Mongołowie, Kirkizi, Burjaci, Baszkirowie i później Ko
zacy. Spotyka się je także w Chinach i Indjach. W czasach późniejszych

Rys. 18. Ogier clydesdale (klajdesde)).

Rys. 19- Koń ciężki rasy shire.
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konie te służyły drobnemu włościaństwu, jako siła pociągowa przy 
uprawie roli.

Rys. 20. Ogier duński.

Rys. 21. Ogier rasy bitiug.

Typem tego konia może być koń kozacki, jakiego znaliśmy w b. 
°ngresówce przed wojną światową w konsystujących tam oddziałach 
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kozackich. Maście tych koni bywają różnorodne, przeważa w nich barwa 
niewyraźna, trudna do ścsłego określeń a (rys. 13).

4. Typ północno-europejski.
Do tego typu bardzo podobnego do koni stepowych i prawdo

podobnie pokrewnego, należą następujące ustalone rasy, względnie 
odmiany: kuce angielskie i szkockie, koniki szwedzkie, fińskie, źmudz- 
kie, rosyjskie wiatki, w Polsce hucuły, koniki biłgorajskie, mierzyny 
istniejące dziś i bardzo cenione. Niektóre z tych ras, jak szwedki, finki 
i wiatki, odznaczają się wielką szybkością w kłusie. Konie północne 
używane do lekkiego zaprzęgu. Niektóre odmiany, t. j. kuce, służą

Rys. 22. Ogier bulonez.

między innemi do gry w piłkę konną ,,Polo“ i cenione są dla swej zwin
ności, zwrotności przy swym niewielkim wzroście. Maść tych koni by
wa różnorodna, zazwyczaj o barwie nieokreślonej (rys. 23, 24, 25, 
26, 27, 28).

5. Rasy mieszane.
Z biegiem czasu, w miarę rozwoju kultury, zmienionych warun

ków bytowania i potrzeby dostosowania konia do wymagań życia, po
wstały drogą krzyżowań nowe rasy, wytworzone sztucznie przez czło
wieka.
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W powstaniu nowych ras wszędzie odegrał ważną rolę koń arab
ski, później podobny do niego koń pełnej krwi, jako szlachetne ziarno

Rys 23. Kuce angielskie (Ponys).

zasiane na różnej, lecz już przygotowanej glebie.
Koń wschodni lub pełnej krwi, dawszy początek nowym rasom, 

w dalszym ciągu używany jest do utrzymania w nich tych zalet, ja- 
kiemi się sam odznacza. W hodowli koni niema dziś ani jednej rasy 
uszlachetnionej bez przeważającego wpływu krwi wschodniej lub peł
nej angielskiej, a nawet niektóre rasy zimnokrwiste posiadają dziś 
domieszkę krwi szlachetnej.

Rasy mieszane powstały zatem z umiejętnego krzyżowania róż-

Rys. 24. Kuce szkockie (Ponys'.

nych ras i różnych typów. Niektóre z nich, wskutek przeważającej do- 
ntieszk krwi szlachetnej, zaliczone są dziś do typu szlachetnego, cho
ciaż n ekiedy powstały na podkładzie krwi z mnej i tworzą odmiany
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koni szlachetnych, mniej lub więcej wysokiej „półkrwi" cięższego ty- 
pu.Najwięcej znane i rozpowszechnione dziś są następujące rasy koni 
użytkowych: a) angloaraby (połączenie krwi arabskiej z pełną ang.),

Rys. 24-a. Kuce szkockie (Ponys'.

Rys. 25. Ogier rasy szwedzkiej.

b) huntery, słynne jako konie „myśliwskie", do polowań na lisa, do
skonałe skoczki, wytrwałe w dłuższem galopowaniu po nierównym 
terenie, lecz mniej szybkie (połączenie doborowych zimnych, cięż
kich klaczy z gorącokrwistym ogierem), c) trakeny, ze słynnego od-
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Rys. 27. Hucuł.
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dawna stada we wschodnich Prusach (połączenie koni żmudzkich z ara
bami, później pełną krwią), d) dzisiejsze uszlachetnione pełną krwią 
Oldenburgi, hannowery i holsztyny, e) kłusaki orłowskie, słynne z wiel
kiej szybkości w kłusie (1600 m w 2 min.), połączenie wyborowych

Rys. 28. Koń polski z okolic Biłgoraja.

klaczy holenderskich i duńskich z krwią arabską, f) kłusaki amery
kańskie, (1600 m w 1 min. 57 sek.), angielskie norfolki i hackneye, 
g) anglo-normandy, h) norfolk-bretony, i węgierskie noniusy (połą
czenie ciężkiego normanda z pełną krwią, wyhodowane na bujnych 
stepach węgierskich). Wszystkie te rasy odznaczają się szlachetnością 
kształtów, prawidłową budową, wzrostem, siłą, zdolnością do szyb
kiego biegu i do prac ciężkich, maści różnych, lecz wyraźnych. Do ras 
mieszanych zaliczany był nasz dawny koń polski, wytworzony z koni
ka północnego przy nieustannej domieszce krwi wschodniej (rys. 10, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 34a, 35, 36, 37, 38).

Prócz wymienionych, wyraźnie ustalonych w swym typie ras, 
spotykamy dziś całe masy koni uszlachetnionych różnego typu z dużą 
domieszką krwi pełnej, nazywanych ogólnie końmi półkrwi, nadają
cych się jednakowo pod siodło jak i do zaprzęgu. Z koni tych rekrutuje 
się materjał remontowy dla wojska.

Mieszane rasy rozpowszechnione są również na lądach Ameryki 
i Australji, gdzie wskutek miejscowych warunków na dużych bezie- 
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śnych przestrzeniach przeważa typ konia stepowego, znanego pod 
nazwą cymaron i mustang.

Koń dziki został oswojony przez człowieka bardzo dawno, na kil
ka tysięcy lat przed erą Chrystusową i od tego czasu poczyna się, łącz
nie z postępem cywilizacji, ukształtowanie się ras, wskutek wpływu 
człowieka na hodowlę, która początkowo była hodowlą tabunową sa
moistną, a stopniowo później przeistoczyła się w hodowlę „alkierzo
wą" czyli stajenną, prowadzoną już planowo.

Tak więc przez przyswojenie konia, człowiek odegrał doniosłą

Rys. 29. Wałach hunter typ cięższy.
rawidłowy dosiad jeźdźca. Koń strzyżony („Rewcliff”, jeźdź, ppłk. Rómmel).
,Podsiebna postawa przednich nóg.

rolę w rozwoju ras końskich, wytworzywszy w ciągu wieków z dzi- 
iego małego konia o kształtach brzydkich, ciężkich — konia szlachet

nego, jakim jest niepodobny dziś do swego przodka, koń arabski, koń 
Pełnej krwi i pochodne od nich (porównaj rys. 1 i 8).
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Człowiek, przyswajając i uszlachetniając konia, zyskał w nim po
tężnego sprzymierzeńca, będącego nietylko żywym motorem roboczym

Rys. 30. Wałach hunter, typ lżejszy.

i szybkim na owe czasy środkiem lokomocji, ale ponadto niezmiernie 
ważnym czynnikiem w czasie wojny, gdyż oddziały konne miały wów
czas decydujące znaczenie. Ponieważ zaś hufce jazdy składały się wy
łącznie ze szlachty, tem samem słowo „jeździec" (po łacinie eques) 
oznaczało szlachcica, gdyż tylko szlachta i duchowni wyższych stopni 
mieli prawo używania konia pod wierzch.

Podobnie jak w Polsce rzecz się miała i w innych krajach, czego 
dowodem są tytuły: kawaler, rycerz, chevalier, caballero, Ritter, i t. d., 
które przysługiwały tylko szlachcie, będącej panującą warstwą spo
łeczeństwa. Wyrazy te pochodzą od słowa koń lub jeździec.

U nas, w dawniejszej Polsce, hodowla koni była prowadzona ma
sowo ze względu na nieustanne i znaczne zapotrzebowanie koni dla wo
jującej szlachty. Jako hodowla tabunowa, była ona chaotyczna i bez- 
planowa i tylko dzięki obfitości koni sprowadzanych ze wschodu, zdo
łał się pierwotny konik przekształcić na wysoko podrasowanego ko
nia t. zw. „rasy polskiej".

i
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Rys. 32. [ Klacz rasy cldenburskiej.



Początkowo, w średniowieczu sprowadzano dla konnego rycer
stwa ciężkie bojowe konie zimnokrwiste, jak fryzy, meklemburgi i duń
skie. Z upadk em tego rycerstwa, z jednoczesną potrzebą dostosowania

Rys. 34. Wałach rasy hackney.

sił zbrojnych do warunków wojen z lotnemi konnemi oddziałami Ta
tarów, Turków i Kozaków, zaczęto hodować konie lżejsze, rącze, wiel
ce szybkie i wytrzymałe na dłuższą metę. Koń polski jako rasa w ści-
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Rys. 34-a Klacz rasy hackney w kłusie.

Rys. 35. Wałach anglo-normand.



słem tego słowa znaczeniu właściwie nie istniał, gdyż hodowla jego 
polegała na przypadkowych krzyżowaniach koni miejscowych z ma- 
terjąłem zdobycznym wschodnim, wśród którego znajdowały się konie 
arabskie, tureckie, tatarskie — oraz na chowie koni w wielkich

Rys. 36. Koń węgierski nonius.

Rys. 37. Ogier anglo-doniec.

stadninach, liczących do kilku tysięcy głów. Pomieszanie typów i ras 
było zatem olbrzymie i tylko z powodu wielkich zdolności szlachetnej 
krwi wschodniej do przekazywania swoich cech potomstwu, w koniu 
„polskim" utrzymał się typ zbliżony zewnętrznie do konia arabskiego,
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co też uwidocznili w swych obrazach nasi malarze jak Orłowski, Pawli- 
szak, a przedewszystkiem Juljusz Kossak 1).

Rys. 38 Koń polski.

Po upadku niepodległości, zaczęto krzyżować konie w Polsce ma- 
terjąłem, sprowadzanym przeważnie z zachodu, tak szlachetnym (peł
na krew) jak i zimnokrwistym.

W dzisiejszych czasach w niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej 
występuje wyraźnie kilka typów koni, które dają się następująco 
określić: 1) zimnokrwisty, na północno-wschodzie państwa, nieuszla- 
chetniony, potężnych kształtów, limfatyczny, 2) uszlachetniony, zimno
krwisty, na północno-zachodzie, w poznańskiem i pomorskiem i w ło 
wiekiem — typ ciężki lecz znacznie obsuszony, 3) pełnej i półkrwi an
gielskiej, szczególnie w środkowych i południowych połaciach państwa. 
4) wschodni na południu kraju i 5) włościański mierzyn, rozpowszech
niony wszędzie, lecz grupujący się jako więcej określony typ, na 
południowym wschodzie. Konie włościańskie są niewielkiego wzrostu,

*) Czytelnik znajdzie bardzo ciekawy i wyczerpujący opis konia polskiego i je
go hodowli w zajmującej książce Zygmunta Sosnowskiego p. t. ,,O koniu w Polsce" 
oraz Bohdana Dyakowskiego ,,Koń towarzysz człowieka" (przypis autora).
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krępej, silnej budowy, nadzwyczajnie wytrwałe w pracy i łatwo zno
szące wszelkie niewygody. Wśród koników tych wyróżnia się typ hu
cuła [na Pokuciu), bardzo ceniony oraz zbliżony do niego konik „bił
gorajski" (rys. 27 i 28).

Konie włościańskie oddały znaczne usługi podczas ostatniej wiel
kiej wojny, znosząc z łatwością trudy wojenne i okazały się znacznie 
silniejsze i wytrwalsze od wielkich, ciężkich rasowych zimno
krwistych koni artylerji memieck.ej i austrjackiej, które masowo pa
dały, nie wytrzymując braku obfitego pożywienia i pielęgnacji w wa
runkach wojennych. Koniki nasze zyskały u Niemców nazwę „Panie- 
pferd" i były przez nich wielce cenione.

Dzisiejsza hodowla polska, jakkolwiek nie doszła jeszcze do zupeł
nego rozkwitu, rokuje na przyszłość wszelkie nadzieje rozwoju, z uwa
gi na wydatną pomoc rządu (Departament chowu koni Ministerstwa 
Rolnictwa) i usiłowania stowarzyszeń rolniczych, hodowlanych oraz 
jednostek poświęcających się tej sprawie.

Rzeczpospolita posiada obecnie 2 stadniny państwowe, produku
jące materjał hodowlany. Pierwsza z nich w Janowie Podlaskim,za
łożona przez rząd rosyjski w roku 1817, hoduje konie półkrwi angiel
skiej, oraz czystej i półkrwi arabskiej. Druga w Kozienicach (radom
skie) hoduje pełną krew. Stadnina janowska posiada filję w Białce 
pod Krasnymstawem (lubelskie), gdzie prowadzona jest hodowla ko
ni typu hucuła i konika. Prócz stadnin, państwo nasze posiada 9 stad 
rasowych ogierów, w ilości przeszło 1.300 głów, z przeważającą ilością 
reproduktorów szlachetnych, t.j. pełnej krwi i półkrwi angielskiej, oraz 
czystej i półkrwi arabskiej dla ulepszenia prywatnej hodowli. Stada 
te mieszczą się w następujących punktach: 1) Janów Podlaski, 2) Sądo
wa Wisznia, 3) Drogomyśl, 4) Łąck, 5) Gniezno, 6) Sieraków, 7) Sta- 
rogród, 8) Bogusławice, 9) Racot.

W zakończeniu rozdziału o koniu, nie można pominąć milczeniem 
bardzo cennego zwierzęcia, jakiem jest muł, pochądzący ze skrzyżowa
nia osła-ogiera z klaczą-koniem. Hodowla mułów rozpowszechniona jest 
w krajach górzystych południowej Europy (połud. Francja, Hiszpanja, 
Włochy, Bałkany) oraz południowych krajów Ameryki (Mexyk). Muł 
odznacza się nadzwyczajną siłą, wytrzymałością, małemi wymaganiami 
co do pożywienia i wygód, odziedziczonemj po ojcu-ośle, posiada poza 
tem wyższy wzrost i szlachetniejszą budowę po matce-koniu. Próbo
wano krzyżować odwrotnie, pokrywając klacz-osła ogierem-koniem, 
lecz próby te wypadły nieudatnie. Muł jest produktem jednorazowym, 
dalej nie rozmnaża się i dlatego rasa mułów nie istnieje.
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Zewnętrznemi cechami muła są: wzrost wyższy niż ośli, uszy dłu
gie, ogon koński, t. j. porosły włosem od samej nasady ogona, kopyto 
bardzo mocne, nie potrzebuje podkuwania, charakter flegmatyczny, 
często złośliwy i uparty, rżenie swoiste, zbliżone do ryku osła.

Jako zwierzę juczne, muł jest wprost nieocenionym nabytkiem, 
szczególnie w kraju górzystym, gdzie wspina się z łatwością po stro
mych drogach i ścieżkach, dźwigając na sobie znaczne ciężary — 
jeźdźców i pakunki. Używany też bywa do zaprzęgu. Muł jest długo
wieczny, źyje dwa razy dłużej niż przeciętny koń (rys- 39).



ROZDZIAŁ 2.

POKRÓJ (EXTERIEUR), BUDOWA NORMALNA I WADLIWA, WYRAŻENIA 
UŻYWANE W HIPOLOGJI ) JEŹDZIECTWIE

Pokrojem konia nazywamy jego wygląd zewnętrzny. Podstawą 
pokroju (inaczej exterieur) jest budowa szkieletu kostnego. Prócz 
tego pokrój zależny jest od rozmieszczenia mięśni na szkielecie i stop
nia ich rozwoju. Zależnie od tych warunków pokrój konia bywa różny 
i zasadniczo określa on użytkowość konia w danym kierunku. Znaczy 
to, że koń posiadający dany, określony pokrój (typ) najwięcej nadaje 
się do jednego z trzech zadań pracy końskiej, jako: 1) wierzchowy 
2) zaprzęgowy (lekki lub ciężki) i 3) juczny.

Szkielet kostny u konia, jak i u każdego innego zwierzęcia skła
da się z szeregu pojedyńczych kości, związanych ze sobą zapomocą 
stawów, przyczepów i ścięgien. Przedstawia zatem zbiór dźwigni, po
ruszanych siłą mięśni, przez co całość nie jest niczem innem, jak ży
wym silnikiem, mającym za zadanie posuwanie naprzód własnej masy 
(jak np. parowóz) obciążonej w dodatku ciężarem jeźdźca (koń wierz
chowy), ciągnionego wozu (koń zaprzęgowy) lub juków (koń juczny).

Stosownie zatem do czekającej go pracy pod siodłem, w zaprzęgu 
łub pod jukami, musi ten żywy silnik posiadać dźwignie (poszczególne 
kości i mięśnie) tak zbudowane i pozostające w takim stosunku wza
jemnym, aby przy działaniu ułatwiały wykonywanie zadanej pracy 
i zwiększały wydajność jej przy możliwem zaoszczędzaniu siły, po
ruszającej ten silnik.

Dla zrozumienia pracy tych dźwigni niezbędne jest dokładne po
znanie części szkieletu oraz muskulatury, bez czego niepodobna określić 
czy dany koń posiada budowę prawidłową,.ułatwiającą mu zadaną pra
cę, czy też jest zbudowany wadliwie, co będzie utrudniać mu wykony
wanie danej pracy. Na rysunku 40 i 41 przedstawiony jest normalny, 
prawidłowy szkielet konia z nazwami poszczególnych części, oraz układ 
mięśni i ścięgien.
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wad, charakteru i t. p., które przytaczam niżej wraz z objaśnieniami. 
Niektóre z tych wyrażeń błędnie określają dane pojęcia, mimo to 
utarły się ogólnie.

Bez używania tych wyrazów byłoby zbyt trudno opisywać konia; 
bez rozumienia ich treści miałby niejeden z czytelników pewne trud
ności w przyswojeniu sobie poglądów, wyrażonych w tern dziełku.

Wyrażenia używane w określeniu pokroju konia.

1. Głowa.

Garbonos oznacza głowę z wypukłą lin ją nosa; owcza określa gło
wę z bardzo wypukłem czołem; szczupacza z zaklęśniętą lin ją nosa; 

inowa z ostrym, wydłużonym pyskiem. Ganasze są to boczne sze- 
r» ie kości policzkowe; ganaszować konia znaczy zginać mu głowę na 
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dół w karku nie zaś w kłębie, zbliżając pysk konia do piersi, przez co 
górna linja szyi wygina się łukowato; mysie są to uszy zbyt małe i za
okrąglone; zajęcze lub ośle — zbyt długie i ostro zakończone; kla- 
pouch oznacza konia z długiemi uszami, nie ustawionemi pionowo, lecz 
zwisaj ącemi po obu stronach głowy. Smolnym nazywa się ząb koni 
o niezmiernie twardej i trwałej tkance kostnej, wskutek czego jego 
trąca powierzchnia ulega bardzo powolnemu ścieraniu się. Rejestrem 
nazywamy wgłębienia i desenie na ścierającej się przy żuciu powierzch
ni zębów. Palony rejestr oznacza sztuczne (zapomocą wypalania) wy
wołanie ciemnych plam na powierzchni ścierania się zębów w celu 
odmłodzenia konia. Sanki jest to rów międzyszczękowy. Dużo, za du
żo białka oznacza zbyt wielkie ukazywanie się białka ocznego, nie- 
przykrywającego się powiekami. Zdarza się to tylko u koni złośliwych. 
Każdy koń, w stanie przestrachu, również kurczy powieki, pokazując 
białko dokoła tęczówki, lecz nie jest to dowodem złośliwego charak
teru, co trzeba umieć rozróżniać.

Rys. 41. Układ mięśni u konia.

2. Szyja.

Łabędzia nazywa się zbyt długa, cienka szyja, wygięta w swej gór
nej części ku dołowi, podobna przez to do szyi łabędzia; zdarza się u ko
ni wschodnich; jelenia lub kadykowata nazywa się szyja krótka, wygięta 
odwrotnie, do góry; konie z taką szyją noszą zwykle nos zadarty do 
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góry i nazwane są z tego powodu patrzącemi w gwiazdy lub astrono
mami. Takie szyje spotykamy u ras mongolskich. Ogierową — szyja 
tęga, Źruba, z pokładem tłuszczu na swym grzebieniu, nazywana tak, 
gdyż zdarza się prawie wyłącznie u ogierów. Po wykastrowaniu ogiera, 
tłuszcz zanika, szyja staje się normalnie cienka.

3. Pierś.

Lwia oznacza potężną, szeroką pierś z wydatnemi mięśniami. Ko
gucia, jastrzębia jest pierś z silnie wystającym naprzód odrostkiem 
mostkowym. Głęboki koń posiada klatkę piersiową z wydłużonemi 
prawdziwemi żebrami, przez co zwiększa się pojemność płuc. Płytki 
koń ma klatkę piersiową o krótkich żebrach. Prawdziwemi nazywa się 
8 par żeber, pierwszych od kłębu, przyrośniętych bezpośrednio do ko
ści mostkowej, fałszywemi nazywa się dalszych 10 par, nie zrośnię
tych bezpośrednio z tą kością. Głębokością w popręgu nazywa się miara 
obwodu klatki piersiowej zapomocą taśmy, obiegającej żebra końskie 
po linji na której leży popręg u siodła, to znaczy u góry tuż za kłębem, 
u dołu przy stawie łokciowym. Dobrze ożebrowany jest koń z długiemi 
i dość wypukłemi żebrami. Koń płaski posiada płaskie, małe wypukłe 
żebra.

4. Przednia noga.

Przedniem kolanem nazywają błędnie staw napiąstkowy lub na- 
piąstek łączący w przedniej nodze kość przedramieniową z kością nad- 
pęcinową. Patrząc na konia z boku, rozróżniamy prócz normalnej, 
następujące podstawy przedniej nogi: barania lub cielęca, jeśli staw 
napiąstkowy jest cofnięty wtył, to samo ma nazwę: koń bez kolana; 
koziniec, jeśli staw napiąstkowy występuje naprzód, przyczem lin ja 
nogi jest złamana kątem, tworzącym się ku przodowi; koń wisi na przo- 
dzie, jeśli obie przednie nogi podbiera pod siebie daleko wtył; koń tele
grafuje jeśli stawy napiąstkowe drżą. Pod kolanem 20 oznacza obwód 
kości nadpęcinowej nogi przedniej, mierzony taśmą w środku wyższej 
połowy nadpęcia; cyfra 20 wzięta przykładowo oznacza dwa
dzieścia centymetrów obwodu. Ruszonemi lub zerwanemi nogami nazy
wają konie z nadweręźonemi ścięgnami (zginaczami) przyczem noga ta
ka nie jest normalna w stawie, jak np. przy kozińcu. Konia z ruszonemi 
nogami nazywają także koniem bez nóg. Bocianem lub cybatym nazy
wają konia o nadmiernie długich nogach. O koniu na wysokich nogach 
mówi się, że ma on ,,za dużo powietrza", t. zn. za dużo przestrzeni 
między jego tułowiem a ziemią. Kasztanami nazywają się wyrostki
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rogowe na wewnętrznych stronach nóg; na przednich nogach mieszczą 
się one na przedramieniu, powyżej napięstka, na tylnych zaś, na ko
ściach nadpęcinowych poniżej stawu skokowego. Francuzem nazywa się 
koń (patrząc z przodu), mający kopyta przednich nóg wykręcone 
w obie strony nazewnątrz. Francuska lub tancerska postawa zdarza 
się u koni z wąską piersią. Koń szpotawy (odróżniać konia ze szpatem) 
oznacza wykręcenie kopyt do wewnątrz. Szpotawemi bywają często 
konie o szerokiej, lwiej piersi. Martwiaki czyli nakostniaki są to na
rośle po obu stronach (wewnętrznej i zewnętrznej) kości nadpęcinowej 
różnego kształtu i wielkości. Bukszyny są to podłużne zgrubienia tkan
ki kostnej na przedniej stronie kości nadpęcinowej przeważnie przed
niej nogi (zdarzają się często u koni wyścigowych). Pędny długie, 
ustawione zbyt ukośnie do poziomu nazywają się miękkiemi. Jeśli le
żą niemal równolegle do ziemi nazywają się niedźwiedziemi. Szczotką 
nazywamy owłosienie tylnej części stawu pęcinowego. Ostroga jest to 
zakończenie szczotki, t. j. wypukłość stawu pęcinowego ztyłu nogi, 
pokryta zrogowaciałą tkanką. Opojami nazywają się podskórne 
opuchliny, czyli widoczne pęcherzyki różnej wielkości, napełnione su
rowicą, umieszczone na kości pęcinowej, na samym stawie pęcinowym 
lub nieco wyżej. Bywają również na stawie skokowym z jednej lub 
trzech stron.

5. Kopyto.

Żabka, kółko (kostne) lub ringbein oznacza narośl kostną na kości 
pęcinowej, mieszczącą się nad koroną. Korona, koronka jest to lin ja 
górnej, przedniej części kopyta, przechodząca w miękką tkankę mięsną 
pęciny. Piętkami oznacza się tylne miękkie części kopyta, w miejscach 
połączenia z pęciną. Bywają one wysokie i niskie. Strzałka nazywa się 
miękki wyrostek rogowy na podeszwie kopyta w kształcie trójkąta 
z ostrym klinem i z dwoma ramionami, rozdzielonemi rowkiem. Kozie 
albo strome kopyto ma ściany strome, przez co zmniejszona jest po
wierzchnia podeszwy. Płaskie kopyto oznacza płaską t. j. niewgłębio- 
ną lub, co gorsza, wypukłą podeszwę. Wąskie kopyto ma ściśnięte 
boczne ściany, przy wysokich piętkach, Bosym jest koń niepodkuty. 
Palcem nazywamy przednią część kopyta. Obrączki są to równoległe 
wypukłości, okalające puszkę rogową kopyta (zdarzają się często u ko
ni ochwaconych). Talerzowate nazywa się bardzo duże, okrągłe 
i zazwyczaj płaskie kopyto u koni ciężkich, zimnokrwistych. Sztengel 
jest to odcisk w podeszwie, przyczem występuje jej przekrwienie.

li
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6. Tułów.

Kłodą nazywamy tułów konia bez głowy i nóg. Wcięcie siekiery 
jest to wgłębienie w miejscu połączenia szyi z wydatnym kłębem. 
Grzbiet jest to część kręgosłupa, poczynająca się od kłębu, kończąca 
się przy lędźwiach. Krzyżem jest dalszy ciąg kręgosłupa od lędźwi 
do nasady ogona. Utarło się mylne wyrażenie, określające grzbiet wy
razem krzyż. Grzbiet o linji zapadniętej .wklęsłej łukowato, nazywać 
się będzie grzbietem lęgowatym, lub (w mniejszym stopniu) miękkim. 
Niektórzy zaś mylnie oznaczają taki grzbiet wyrazem miękki krzyż 
lub koń bez krzyża. Karpiowatym nazywa się grzebiet o linji wypukłej, 
garbatej, przyczem silnie zarysowywują się wyrostki kręgów kostnych, 
podobny do grzbietu ryby (karpia). Dobrze związany jest koń z moc- 
nemi, niezapadniętemi lędźwiami. To samo nazywa się dobrą nerką 
u konia. Koń bez nerki oznacza słabe, zapadnięte lędźwie, t. j. słabe 
połączenie grzbietu z krzyżem. Krzyż bywa poziomy lub ścięty, w tym 
przypadku nazywa się świńskim. Krzyż rozłupany posiada rowek po 
linji swej kości, rozdzielający wydatnie mięśnie zadu (natrzac ztyłu), 
zdarza się zawsze u koni pochodzenia zimnokrwistego. Przebudowany 
(w przodzie lub zadzie) jest koń, mający przednią partję wyższą lub 
niższą od tylnej, porównywając miarę wysokości w kłębie z wysokością 
krzyża w jego najwyższym punkcie. Słabizną nazywamy pachwinę, t. j. 
boczne połączenie brzucha z zadem. Wyczyszczeniem lub wyłożeniem 
ogiera nazywamy wykastrowanie go. Słomiany brzuch oznacza wielką 
jego objętość wywołaną nadmiarem nietrcściwej, objętościowej pa
szy t.zn. siana i słomy.Maścią nazywamy ubarwienie włosa sierści, grzy
wy i ogona u konia. Koszulka służy jako określenie stopnia piękności tej 
maści. Tak np. maść bywa różnych ubarwień, koszulka zaś, bez wzglę
du na barwę maści, może być tylko piękna, brzydka, oryginalna t. j 
niezwykła, lub ordynarna. Mysi lub szczurzy ogon jest cienki, z bar
dzo ubogiem owłosieniem. Kurtyzowany — ogon sztucznie skrócony 
przez odrąbanie kilku lub więcej kręgów ogonowych kostnych. Angle- 
zowanym nazywamy konia z ogonem, ostrzyżonym naokoło i operowa
nym w celu nadania mu odsady. Piórem nazywamy piękny ogon z ład
ną, wysoką obsadą tylko podczas ruchu konia. Przerwać grzywę znaczy 
uczynić ją cieńszą przez wyrywanie kępek włosa oraz skracanie pozo
stałych włosów.

7. Tylna noga.

Szablasta postawa, jeśli koń posiada zbyt długie kości golenio- 
wą i nadpęcinową, tworzące ze sobą za ostry kąt, przyczem kość 
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nadpęcia odchyla się znacznie od linji pionu. To samo określają wyra
żeniem koń siedzi na zadzie. Krowią postawą (tylnych nóg) nazywa się 
wadliwe ustawienie ich, kiedy stawy skokowe zbliżone są do siebie 
przez co nogi przybierają kształt litery X. Beczkowate są to tylne lub 
przednie nogi wygięte łukowato do środka, na podobieństwo litery O. 
Spodnie oznaczają mięśnie zadu, oblegające kość udową. Mylnie by
wa używany wyraz kolano, przednie i tylne. Kolano jest tylko jedno, 
mianowicie jest niem staw kolanowy, jako połączenie kości udowej 
z kością goleniową (w tylnej nodze). Tylnem kolanem oznaczany jest 
mylnie staw skokowy, lub skok, łączący kość goleniową z kością nad- 
pęcinową w tylnej nodze. Szpatem nazywamy narośle na kościach 
stawu skokowego, mieszczące się na jego wewnętrznej i przedniej 
stronie, toż samo nazywa się włogacizną. Sarniakiem (rehbein) jest 
narośl kostna na zewnętrznej stronie, a zajączakiem (hasenhak) lakaż 
narośl na tylnej stronie tego stawu. Zajęczak jest łatwy do rozpozna
nia; patrząc zboku na nogę, widzimy tylną linję kości nadpęcinowej 
wypukłą w miejscu znajdowania się zajęczaka. Pipakiem nazywa się 
opuchlina na tylnej części skoku na końcu kości skokowej.

Wyrażenia dla określenia ruchów: koń steperuje, jeśli podnosi 
w kłusie bardzo wysoko nogi, silnie zginając je w napięstkach i sko
kach (w przednich i tylnych „kolanach"); takiemi chodami odznaczają 
się kłusaki angielskie rasy „Hackney" oraz dawniejsze rosyjskie ry
saki (kłusaki). Koń bilarduje kiedy zatacza w chodzie przedniemi no
gami kręgi wbok nazewnątrz. Weber (tkacz) jest to koń, który buja 
się na przednich nogach w strony — w stajni a nawet i poza stajnią.

lnochodnik — koń podnoszący w kłusie jednocześnie obie prawe, 
następnie obie lewe nogi. Koń się ściga lub się łapie, jeśli w stępie 
lub kłusie, robiąc za duże kroki tylnemi nogami, uderza przednią czę
ścią tylnego kopyta w piętki lub pęciny przedniej nogi. Koń się strychu- 
je (przodem lub zadem) jeśli idąc szybko, uderza się kopytem w obocz
ną nogę, kalecząc ją w ten sposób w okolicach stawów pęcinowych. 
Koń związany w ruchu, lub ze związanym ruchem oznacza skrępo
wany, nieswobodny, utrudniony wyrzut przednich nóg w każdym cho
dzie. Wysoko-płaskie chody mają konie podrasowane, wznoszące 
w kłusie wysoko podbarcze i mało zginające nogę w napięstku. Koń 
krzyżuje, jeśli w galopie wyrzuca jednocześnie np. prawą przednią 
i lewą tylną, zamiast wyrzucać obie prawe lub obie lewe nogi. Koń 
fałszuje, jeśli galopując w ujeżdżalni w kierunku na prawo, idzie galo
pem z lewej nogi. Trzynożenie zachodzi wtedy, jeśli koń galopuje 
przodem, kłusuje zaś tyłem.

Wyrażenia dla określenia niektórych chorób i niedomagań:
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koller jest to niebezpieczna i prawie nieuleczalna chroba móz
gowa. Łykawością nazywa się nałóg, polegający na połykaniu powietrza 
przez konia, przyczem zazwyczaj koń chwyta zębami kant żłobu lub ja
kiś inny wystający przedmiot i wydaje charakterystyczny dźwięk krta
nią. Zołzy jest to silny katar nosa i krtani. Grudą nazywamy 
zapalenie skóry i rany z tego powodu na tylnej części pęciny. Zacią
giem nazywamy zmętnienie (całkowite lub częściowe) tęczówki oka, 
rodzaj słabszego bielma. Jasna ślepota jest to zaniewidzenie oka (za
nik lub paraliż nerwu ocznego) bez j akichkdlwiek widocznych zmian. 
Miesięczna ślepota nazywa się perjodyczne, bez widocznych przyczyn, 
zapalenie oka (jednego lub obu), powtarzające się co kilka tygodni. 
Odsednieniem lub odparzeniem nazywamy odgniecenie skóry i mięśni 
z powodu uwierania w danem miejscu części siodła lub uprzęży. Bardzo 
niebezpieczne z powodu trudności leczenia. Zatru.cn nazywamy ska
leczenie (zranienie) korony lub górnej części kopyta.

Koń palony oznacza konia,który przechodził leczenie zapalenia 
ścięgien zapomocą przypalania gorącem żelazem. Spalić konia (nogę) 
znaczy poddać go takiej kuracji. Zblistrować konia znaczy podać go 
leczeniu ścięgien i martwiaków zapomocą wcierania ostrej, rtęciowej 
czerwonej maści. (Blister). Spieczeniem nazywa się wywichnięcie 
stawu barkowego. Ochwat jest to zapalenie mięsnej części kopyta. 
Dychawicznym lub podpalonym koniem jest koń z objawami duszno
ści (wadą płuc). Kolka lub morzysko jest nagłą i niebezpieczną chorobą 
żołądka i kiszek. Piersiówka jest to zakaźna choroba płuc. Rohrer 
oznacza konia ze zwężoną krtanią, wskutek czego taki koń przy szyb
szym oddechu wydaje chrapliwe dźwięki. Rynienka jest to wgłębienie 
wzdłuż brzucha, ciągnące się wzdłuż końców fałszywych żeber, zjawia
jące się przy utrudnionym oddechu u dychawicznego konia.

Opoje skokowe nazywają krwawym szpatem. Podbitym nazywamy 
konia, który, chodząc boso po kamienistym gruncie (bruk lub szosa), 
nabawił się bolesnych odgnieceń podeszwy i strzałki, wywołujących 
czasową kulawiznę. Podbijają się konie bose, niepodkute. Fluid jest to 
ostry płyn do wcierania, używany jako środek rozgrzewający i wzmac
niający mięśnie i ścięgna; toż samo Embrocation.

Wyrażenia dla określania niektórych właściwości konia.
Nerw u konia, koń z nerwem oznacza konia rasowego lub pod

rasowanego, przejawiającego zawsze pomimo zmęczenia, temperament 
żywy, ognisty z dążnością do parcia naprzód.

Blender jest to koń o małej rzeczywistej wartości, wyróżniający 
się jedynie pięknością kształtów, fantazją i werwą, rzucający się w oczy.



Całym koniem nazywa się koń świeży, bez żadnych widocznych 
wad, nabytych i wrodzonych. Miękkim nazywamy konia o słabych 
wiązaniach szkieletu, np. ze zbyt długim grzbietem, słabemi lędźwia
mi, nierozwiniętemi stawami skokowemi, miękkiemi pęcinami — wo- 
góle rachitycznego.

Twardym nazywamy konia o wielkiej wytrzymałości w pracy, 
o dużym zasobie żywotnych sił. Grubo-plaski, także młynarski, lub 
księży oznacza konia krępego, z krótkim tułowiem (kłodą), z sze
rokim krzyżem, z zaokrąglonemi kształtami,’ przy niewielkim wzro
ście, — przeważnie dobrze upasionego. Koń sznytowy lub smaczny 
oznacza konia pięknych zgrabnych kształtów, mile wpadającego w oko 
o ruchach lekkich i sprężystych. Koń niegłupi nie oznacza bynaj
mniej stopnia rozwoju jego umysłu, lecz takie wyrażenie określa pewną 
wartość konia przy widocznej, dużej niepozorności. Żarty (źerty) jest to 
koń z ogromnym apetytem, łapczywie rzucający się na paszę. Prze- 
padzisty koń oznacza dużo jedzącego, lecz mimo to trzymającego się 
chudo. Gardy (prawdopodobnie od słowa hardy) jest to koń, bardzo 
wybredny co do jakości paszy i wody. Koń w mydle oznacza konia 
silnie zapoconego, kiedy tłusty pot przybiera postać białych mydlin 
(w pachwinach, międzykroczu i na szyi pod wodzami).

Koń w kondycji (dobrej) oznacza konia wytrenowanego, z wyro
bionemu mięśniami, pozbawionemi tłuszczu, z dobrym oddechem — go
towego do prób sportowych.

Jako obelżywe spotykamy wyrażenia: łupa lub murga oznacza
jące konia wielkiego i ciężkiego, niezgrabnego i powolnego; szkapa, 
chabeta, wywloką, słabego i zniszczonego pracą; szkapina, chmyz, cha- 
betka, hetka oznaczają małego konika miernej wartości.

Prócz powyższych określeń z dziedziny pokroju konia, ruchów 
i chorób lub wad, wymienię niektóre wyrażenia z zakresu jeździectwa 
i prób wyścigowych.

Koń zaciągnięty lub twardy w pysku oznacza konia ze zbyt mało 
wrażliwemi częściami szczęki dolnej, języka i kątów warg, co ogra
nicza działanie żelaza na te części, wskutek czego jeździec zużywa 
masę siły fizycznej na powodowanie takim koniem, szczególnie przy 
zatrzymywaniu. Koń zaciągnięty na prawo (lub na lewo) oznacza 
konia z większą tępością jednej połowy pyska od drugiej. Koń cią
gnie znaczy: nie poddając się działaniu żelaza w pysku, prze niepo
wstrzymanie naprzód. Tak samo: koń kładzie się na wędzidło oznacza 
zbyt silne opieranie się konia na żelazie. Koniem trudnym jest koń, 
który niełatwo się poddaje woli jeźdźca lub woźnicy, koń z narowami.
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Kozłowaniem nazywamy kozie skoki konia na miejscu z wygi
naniem do góry grzbietu i opuszczeniem nisko głowy; koń miękki w py
sku oznacza wielką wrażliwość pyska na działanie żelaza, na szar
panie nim. Naskakiwać konia, znaczy uczyć go skakać przez prze
szkody. Koń naskakany znaczy umiejący skakać i chętnie idący na 
przeszkody. Wyłamaniem przeszkody znaczy nie jej połamanie, lecz 
ominięcie, kiedy skierowany na przeszkodę koń nie skoczy przez nią 
lecz rzuci się wbok. Zasztorcowaniem nazywają moment, kiedy koń, 
idąc na przeszkodę odmówi skoku, zatrzymawszy się przed nią rap
townie. Pulłerem nazywa się koń ponoszący jeźdźca, koń nieposłuszny 
wędzidłu. Zebrać konia oznacza nadanie mu pod jeźdźcem sztucz
nej równowagi, z osadzeniem konia na zadzie.

Nabrać lub oddać wodze znaczy skrócić je lub wydłużyć, t. j. 
naciągnąć lub zluźnić. Oddanie szczęki jest to lekkie położenie się 
koma na wędzidło z rozluźnieniem sztywnych mięśni karku. Angłe- 
zować lub jechać angielskim kłusem znaczy unosić się na strzemio
nach i opuszczać się w siodło co drugi krok konia. Gymkhana (Dźimka- 
na) jest to zbiór zabaw konnych.

Wyrażenia treści ogółnej.
Lonża jest to długa taśma (około 10 metrów), przypinana do 

ogłowia lub kawecanu, służąca do przepędzania konia wkoło. Box 
po polsku zagroda jest to rodzaj zamkniętej komórki, z drzwiami 
i ścianami, nie sięgającemi do pułapu, w której pomieszczony jest koń 
nieuwiązany, chodzący luzem. Przegrodą lub stanowiskiem nazywa
my miejsce, w którym koń stoi uwiązany przy żłobie, i jest odgro
dzony od sąsiednich koni niewysokiemi ścianami lub drągami.

Ziełonka nazywa się mieszanka z młodego zielonego owsa lub ży
ta z wyką, koszona na pokarm.

Wypocenie siana i owsa jest chemiczną fermentacją, zachodzą
cą w tej paszy, przy złożęniu jej, bezpośrednio po zbiorze, w sto
gach lub na śpichrzach, trwa ono 4 — 6 tygodni. Pierwsze siano oznacza 
siano z pierwszego pokosu; drugiem sianćm lub potrawem nazywamy 
drugi pokos; pierwsze siano, jeśli jest zebrane podczas dobrej pogody, 
bywa lepsze od drugiego, jako zawierające więcej pożywnych części 
(zalążki kwiatu i siemienia).

Oszkapić kogoś (wyrażenie dawniejsze) znaczy oszukać go przy 
sprzedaży konia. Tuałetą konia nazywamy nadanie mu ładnego wy
glądu przez staranne oczyszczenie i podstrzyźenie grzywy, ogona 
i pęcin.
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Znajomość wyrażeń używanych w sporcie wyścigowym potrzeb
na jest każdemu, kto, interesując się koniem, mającym rodowód, 
chciałby zbadać karjerę wyścigową tego konia, lub jego przodków.

Turf oznacza plac gonitw konnych, tor wyścigowy. Steeple-chase 
(stipl-czez) lub potoczenie stipl oznacza bieg przeszkodowy na torze 
wyścigowym. W dosłownem przetłomaczeniu wyraz ten oznacza go
nitwę do wieży kościelnej. W zaraniu swego rozwoju, wyścigi konne 
w Anglji odbywały się nie na specjalnych torach, lecz jeżdżono na- 
przełaj przez pola i łąki, najeżone naturalnemi przeszkodami, mając 
wytknięty kierunek na jakiś zdała widoczny punkt, gdzie też była me
ta wyścigu. Ponieważ najwyższą i przez to najwidoczniejszą na da
leką przestrzeń budowlą jest zwykle wieża kościelna, więc obierano 
ją właśnie jako cel wyścigów i stąd pochodzi nazwa biegu, z trudnemi 
i róźnorodnemi przeszkodami, odbywającego się dziś na specjalnie 
wybudowanym torze. Stipl-czezy odbywają się obecnie we wszyst
kich krajach, urządzane przez miejscowe towarzystwa wyścigów kon
nych. W kraju naszym biegi przeszkodowe przeniesione zostały od 
niedawna z Warszawy na tory prowincjonalne, gdzie uczestniczą 
w nich konie półkrwi. Na warszawskim torze biegają w wyścigach 
płaskich i płotowych tylko konie pełnej krwi. Najtrudniejszym z to
rów przeszkodowych w Europie jest to tor pod Liverpoolem (Anglja) 
z 32-ma ciężkiemi przeszkodami (wysokie na 1.60 metra, szerokie do 
5 metrów) na przestrzeni 7.200 metrów, gdzie zwykle na 30 lub więcej 
startujących koni przychodzi do mety tylko kilka; reszta ulega upad
kom na przeszkodach. Z torem tym porównać można również ciężki 
tor w Pardubitzach (Czechy). Płaskim nazywamy wyścig bez przeszkód. 
Hurdle-race (hurdlres) nazywa się wyścig z płotami (odróżnić należy 
od wyścigu z przeszkodami, czyli steeple-chase), gdzie na torze usta 
w;one są sztuczne, niskie płoty, najeżone zielonemi gałęziami, ła
twiejsze do skakania od przeszkód t. zw. martwych, nieruchomych, 
nieustępuj ących. Handicap (hendikep) oznacza wyrównanie szans ko
ni, biorących udział w danym wyścigu, przez odpowiednie obarcze
nie ich ciężarem (dodania lub ujęcia ciężaru) a to stosownie do od
niesionych poprzednio zwycięstw « wieku. Leader (lider) w wyścigu 
jest to koń przeznaczony do prowadzenia i nadania tempa innemu ko
niowi, ułatwiając mu zdobycie nagrody. Outsider (autsajder) ozna
cza konia, biorącego udział w wyścigu bez szans zwycięstwa. Walk- 
over (uokower) jest to bieg w pojedynkę, bez współzawodników. Der
dy jest to klasyczny wyścig płaski na przestrzeni 1^2 mili ang., około 
2.400 m, ustanowiony w miejscowości Epsom (Anglja) w roku 1780 
przez lorda Derby dla 3-letnich ogierów. Oaks (ouks) jest wyścigiem 
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ustanowionym w tymże czasie przez żonę lorda Derby, dla 3-letnich 
klaczy. St. Leger i 2000 gwinei również należą do t. zw. klasycznych 
gonitw. Te cztery wyścigi, wyposażone w wielkie nagrody, przyjęły się 
na wszystkich torach wyścigowych w poszczególnych krajach, zacho
wując wspomniane nazwy i służą jako próba koni wysokiej klasy. 
Koń, który zdobył nagrodę w takim wyścigu, zostaje chlubnie wyróż
niony i bardzo ceniony nawet w dalszych pokoleniach, wykazawszy 
się wielką szybkością i siłą. Flyer oznacza konia bardzo szybkiego 
na krótką przestrzeń, lecz niezdolnego do wyścigu na daleką odle
głość. Stayer oznacza, odwrotnie, konia mniej szybkiego, lecz wytrzy
mującego ciężki wyścig na dłuższej przestrzeni. Pole w wyścigu ozna
cza grupę koni, biorących w nim udział. Rush (rasz) oznacza nagłe 
rzucenie się naprzód konia podczas biegu z minięciem współzawodni
ka. Finish jest to końcowa walka o pierwszeństwo. Racer (rejser) 
oznacza konia wyścigowego. Gentleman-rider (dżentlmen-rajder) jest 
to jeździec, uczestniczący w wyścigu jako amator, niezawodo- 
wiec, w przeciwieństwie do zawodowego dżokeja. Raid jest to prze
bieg na dalszą przestrzeń. Cross-country (kros-kantry) oznacza bieg 
naprzełaj, bez dróg. Canter (kenter) oznacza powolny galop, w któ
rym trenuje się konia do wyścigów. Doping jest to sztuczne podnie
cenie sił i energji u konia wyścigowego, przez dawanie mu we
wnętrznych medykamentów. Pace (pez) oznacza galop wyścigowy — 
cwał.

Fit oznacza konia zupełnie przygotowanego uprzedniemi ćwicze
niami i próbami do wyścigu. Zielonym nazywają konia jeszcze nie
przygotowanego do brania udziału w gonitwach. Brock-down (brok- 
daun) lub w skróceniu brok, oznacza naderwanie (nadwerężenie) 
ścięgna na tylnej części kości pęcinowej, wywołane nadmiernemi 
wysiłkami konia w szybkim biegu. Zdarza się najczęściej u koni, bio
rących udział w gonitwach płaskich jako najszybszych i zwykle na 
przednich nogach.

Do zewnętrznego wyglądu konia należy także maść czyli ubar
wienie sierści. Maście bywają różnorodne; z nich mamy pięć zasad
niczych: siwa, gniada, kasztanowata, kara i bulana oraz cały szereg 
maści pochodnych i mieszanych:

1) siwa — włos biały, pomieszany z czarnym, na białej lub czar
nej skórze. Pochodne: czysto biała, szpakowata z przeważającą ilością 
czarnego włosa, przeczem ogon i grzywa ciemna, czarna lub biała; bar
dzo ciemny szpak nazywa się żelazny; szpak z domieszką włosów ruda
wych nosi nazwę miodowego lub różowego; dropiata — maść b ała, 
obsypana czarnemi lub brunatnemi plamkami wielkości fasoli; hrecz- 
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kowata — biała, posypana plamkami rudemi wielkości śrutu. Hreczka 
ta pojawia się u koni siwych w starszym wieku. T arantowata — biała 
obrzucona czarnemi lub brunatnemi plamami wielkości jajka lub jabłka.

2) Gniada, mająca sierść barwy owocu dzikiego kasztana, ogon, 
grzywę, nogi do t. zw. kolan i wyżej oraz pysk czarne. Bywają konie 
gniade z grzywą, ogonem oraz nogami nie czarnemi lecz jasnemi. Zdarza 
się to tylko u koni nieuszlachetnionych. Pochodne: jasno, ciemno i złoto- 
gniade. Ta ostatnia z metalicznym płyskiem, niezawodne pochodzenie 
od szlachetnego konia; wiśniowo-gniada o barwie drzewa machoniowego 
lub czereśni; skarogniada o sierści bardzo ciemnej, niemal czarnej, 
przyczem pachwiny, okolice nozdrzy i oczu są barwy brunatnej lub 
żółtawej.

3) Kasztanowata (staropolska nazwa cisawa) z sierścią barwy 
mlecznej czekolady, z ogonem, grzywą i nogami tejże barwy. Pochod
ne: jasno, ciemno i złoto kasztanowate; brudno kasztanowate (barwy 
ciemnej czekolady).

4) Kara o barwie włosa czarnej, metalowej lub z połyskiem (wro
nia). Pochodne: buro-kara z rudawym odcieniem włosa: myszato-kara 
z popielatym odcieniem; my szata z barwą myszy, bywa jasna lub 
ciemna.

5) Bułana: sierść żółta, grzywa, ogon i nogi czarne, nierzadko czar
na pręga biegnąca po linji grzbietu.

Izabelowata: sierść żółtawa, ogon i grzywa białe. Według podań 
maść ta zyskała swą nazwę od koszuli królowej hiszpańskiej Izabeli, 
która, na skutek uczynionego ślubu, nosiła jedną i tę samą koszulę 
przez 7 lat, przyczem koszula ta zczasem) musiała pożółknąć, zmie
niane zaś w tym czasie koronkowe obszycie zachowywało białą barwę.

Maściami mieszanemi są: dereszowata, kiedy koń maści gniadej, 
kasztanowatej i karej obsypany jest gęsto (szczególnie na wierzchu 
swej kłody) białym włosem. Wilczata i sarnia o barwie nieokreślo
nej, żółtawo szarawej. Płowa o barwie brudno żółtawej. Srokata, kie
dy na białej sierści umieszczone są wielkie, nieregularne plamy bar
wy gniadej, karej lub myszatej. Mroziata z dodaniem gniada, kasz
tanowata lub kara, kiedy na tych maściach rozsiane są rzadko siwe 
włosy. Murzynek, maść kara, posypana z wierzchu kłody siwym wło
sem. Prócz opisanych zdarza się w przyrodzie jeszcze dużo innych 
mieszanych maści o barwie trudnej do określenia. Takie wypadki spo 
tykamy wyłącznie u koni pierwotnych, nieuszlachetnionych krwią 
wschodnią lub pełną angielską. Konie szlachetne miewają prawie wy
łącznie sierść o barwie wyraźnie określonej, jednej z pięciu zasadni
czych lub pochodnych lecz nie mieszanej.
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Konopiastym nazywamy ogon i grzywę, na maściach gniadych 
i kasztanowatych, kiedy włos w nich jest żółtawy, o wiele jaśniejszy 
od sierści. Również nie zdarza się u koni wysokiej krwi. Jablkowitemi 
lub w jabłka bywa każda maść, mająca na swej sierści okrągłe pla
my, wielkości jabłka, dotykające się wzajemnie, przeważnie na 
grzbiecie i na zadzie, o barwie tejże sierści, u szpaków czarne.

Na każdej maści zdarzają się t. zw. odznaki, stanowiące różnej 
wielkości i kształtu białe plamy na głowie i nogach konia. Białe pla 
my na grzbiecie, kłębie i łopatkach nie wchodzą tu w rachubę, gdyż 
są wywołane sztucznie przez zagojenie zranienia od odparzeń. Naj
częściej spotykanemi oznakami są: siwizna na czole lub w innych 
miejscach ciała; jest to kępka rozsianych siwych włosów. Muszka (na 
czole) — mała kępka więcej skupionych włosów siwych, kwiatek, 
mała kępka wyraźnie skupionych białych włosów. Gwiazdka biała 
plama na czole wielkości dwuzłotówki. Strzałka — przedłużenia 
gwiazdki, t. j. wąska, długa plama wzdłuż nosa. Chrapka — plama 
w okolicach nozdrzy. Gwiazdka, strzałka, chrapka oznacza te 3 od
znaki, nie łączące się między sobą. Te odznaki połączone w jedną podłu- 
gowatą całość nazywają się łysiną (wąską, szeroką, krzywą). Bardzo 
szeroka łysina, obejmująca całe czoło, nos i chrapy, nazywa się la
tarnią. Biały koniec mordy końskiej aż po nozdrza nosi nazwę mlecz- 
nej mordy, w znaczeniu, że koń zanurzył głęboko swój pysk w mleku. 
Żabia morda i oczy oznacza jasne różowa we zabarwienie skóry na 
mordzie i wokoło oczu, popstrzone ciemnemi plamkami. Górna łub 
dolna (albo obie) warga oznacza białą plamę na wargach konia. No
gi bywają białe: w pęcinie, w koronie, w piętce, wewnątrz i zewnątrz.

Budowa konia, zależna od jego szkieletu, bywa prawidłowa lub 
wadliwa. Prawidłową budową jest taka, która wskutek dobrze usta
wionych, odpowiedniej miary lub objętości, części szkieletu i musku
latury ułatwia koniowi pracę (rys. 40, 41 — koń wierzchowy). 
Nieprawidłową będzie zatem taka, która tych warunków nie posia
da, która składa się z części nieforemnych, za długich, za krótkich, 
powykrzywianych, nie dopełniających się w swych działaniach, na 
czem cierpi doskonałość silnika (konia) i co przeszkadza jego spraw
ności.

Dobra ogólna budowa łączy się dość często z pięknemi zewnętrz- 
nemi kształtami, lecz nie jest to zawsze wyrazem wartości konia. By
wają konie bardzo piękne o wadliwej budowie, bywają, odwrotnie, konie 
o kształtach nieharmonijnych, nieładnych, jednak zbudowane normal
nie i przedstawiające wysoką wartość użytkową. Jedynie koń arabski 
i pokrewne mu rasy łączą w sobie wielkie zalety użytkowe z dosko-



Koń zganaszowany.

2. Szyja: a) prawidłowa — dość długa, muskularna, lecz nie
zbyt gruba, ze zdolnością do zginania (rys. 48), b) nieprawidło-

nałą pięknością form. Rozpatrzmy zatem poszczególne części ciała 
konia wierzchowego pod względem prawidłowości ich budowy.

Należy przytem pamiętać, że dana nieprawidłowość w budowie 
konia przeznaczonego pod siodło, nie jest zawsze wadą u konia zaprzę
gowego lub jucznego. Tak np. długi, łęgowaty grzbiet, krótka i gru
ba szyja, ciężki łeb—są duźemi wadami u wierzchowca; te same wła
ściwości są dopuszczalne albo nawet pożądane u pociągowca. Odrzu
camy, jako wierzchowego, konia z grzbietem karpiowym, szukamy zaś 
takiego grzbietu u konia jucznego i t. p.

A więc, w stosunku do konia wierzchowego będzie:
1. głowa: a) prawidłowa—szlachetna, sucha, niezbyt wielka nie 

ciężka, z szerokiem czołem, prostą linją nosa lub niewielkim garbem 
u hunterów i małem, wklęśnięciem u arabów, o szerokich nozdrzach, z 
dużem, wyrazistem i źywem okiem, w miarę długiemi, dobrze postawio- 
nemi uszami, z niezbyt grubym językem i nie nadto mięsistemi dziąsłami 
dolnej szczęki; połączenie głowy z szyją dość długie, rowek oddziela
jący ją od szyi — wyraźny z boków, szczęki (ganasze) — szeroko roz
stawione. Takie osadzenie głowy pozwala na zganaszowanie konia, 
t. j. postawienie mu łba w pozycji wymaganej przy ujeżdżaniu (rys. 
42, 43); b) nieprawidłowa—wielka, ciężka, limfatyczna, owcza, garbo- 
nosa, szczupacza, z małem, ospałem lub złośliwem okiem (za dużo 
b:ałka) (rys. 44, 45, 46, 47).
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wa — zbyt długa i cienka, łabędzia, za krótka i gruba, jelenia (rys. 49, 
50, 51, 52, 53).

Rys. 44. Głowa pospolita 
limfatyczna.

Rys. 46. Głowa kłinowa.

Rys. 45. Głowa garbonosa.

Rys. 47. Głowa szczupacza.

3. Kłąb: a) prawidłowy — dość wysoki, długi (zachodzący na 
grzbiet), wydatny, obłożony mięśniami, nieprzebudowany (rys. 8, 40); 
b) nieprawidłowy —niski, niewydatny, krótki, z ubogiemi mięśniami, 
za wysoki, ostrokościsty, suchy (zupełnie niedopuszczalny z powodu 
łatwego odsedniania się od łęku siodła), przebudowany (rys. 54).

4. Łopatka: a) prawidłowa — długa, szeroka, położona ukośnie, 
tworząca z poziomem kąt o 45 stopniach, obłożona mięśniami. Taka
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łopatka pozwala na swobodny, lekki i daleki wyrzut przedniej nogi, 
od czego zależą dobre chody (rys- 8, 40); b) nieprawidłowa — krótka 
stroma, ograniczająca długi krok konia (rys. 55).

Rys. 48. Szyja długa, prawidłowa.

Rys. 49. Szyja zbyt cienka i długa.

5. Ramię (kość ramieniowa): zawsze powinno być grube i nie 
za długie (rys. 8, 40).

6. Przedramię czyli podbarcze: a) prawidłowe mocne, dłu
gie, dłuższe od nadpęcia, dobrze obłożone mięśniami i pionowo usta
wione. Długie przedramię pozwala na daleki wyrzut nogi, co zwiększa
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krok konia (rys. 8, 40); b) nieprawidłowe — zbyt krótkie, wątłe, z ubo 
giemi mięśniami (rys. 56).

Rys. 50. Szyja zbyt gruba 
w stosunku do głowy.

Rys. 51. Szyja gruba nie pozwa
lająca na zganaszowanie.

7. Napięstek (mylnie przednie kolano): a) prawidłowy — do
brze rozrośnięty, patrząc nań z boku — płaski w swej przedniej części, 
patrząc z przodu — zbliżony do kwadratu, suchy, bez blizn i opuchnięć, 
które wywołują przypuszczenie, że taki koń potyka się i pada na ko

Rys. 52. Szyja jelenia.

lana (rys. 57; b) nieprawidłowy — nierozwinięty, szczupły, zaokrąglo
ny, z naroślami twardemi lub miękkiemi, ze śladami zranień (rys. 58).

8. Nadpęcie: a) prawidłowe — krótsze od przedramienia, o sze
rokiej, płaskiej (patrząc zboku, kości, opatrzone suchemi i wydatnemi
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Rsy. 54. Koń pełń, krwi, bardzo głęboki, podkasany i przebudowany w zadzie. 
Kłąb zarysowany niedostatecznie. Głowa i szyja, położenie łopatki oraz postawa 

przednich nóg—prawidłowa. Postawa nóg tylnych zbyt stroma.

Rys. 55. Stroma łopatka, grzbiet karpiowaty.
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Rys.f 57. Napięstek prawidłowy 
Ścięgna suche, normalny 

postaw nogi.

Rys. 56. Przedramię za cienkie z ubogiemi 
mięśniami.

Rys. 58. Napięstek niero- 
zwinięty, okrągły. Na nad- 

ciach martwiaki, kopyta 
obrączkowe.

Rys. 59. Nadpęcie zbyt cienkie, podcięte 
pod napięstkiem

ostro rysującemi się ścięgnami, ustawione pionowo. Obwód jego pod 
kolanem powinien u średniego konia wynosić nie mniej niż 19 cm. 
Pozbawione zgrubień ścięgien, martwiaków, opojów i śladów pale-



nia (rys. 8, 57); b) nieprawidłowe — zbyt długie w stosunku do przed
ramienia, z kością zbyt cienką (obwód niżej 19 cm) i podciętą pod

Rys. 60. Ścięgna zgrubiałe 
nieczyste, koziniec.

Rys 61. Nadpęcie z bukszynami.

_• »v

Rys. 62. A—żabka, B, C, D — 
opoje.

kolanem lub z kością okrągłą z niewidocznemi lub zgrubionemi (wsku
tek zapalenia) ścięgnami; miękkie, limfatyczne, z naroślami kostnemi, 
opojami, śladami strychowania '(rys. 58, 59, 60, 61, 62).
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Pecina

Korona-----------

Rys. 63. Prawidłowo zbudowane pęcina i kopyto.

Szczotka

Ostroga

Piętka

9. Pędna: a) prawidłowa — odpowiedniej długości, ustawiona 
pod kątem 45 stopni do poziomu, sucha, elastyczna, bez opojów i na
rośli kostnych (żabka, kółko, obrączka) (rys. 63); b) nieprawidłowa ' \v ■> •

kość nadpĘc/a

ścięgna 
zginacze

staw pęcinowy

ścięgna 
zginacie

Rys. 64. Układ kości w prawidłowo ustawionej pęcinie i kopycie.

-kość pęcinowa

staw koronowy
- kość koronowa 

staw kopytowy 
kość kopytowa 
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— zbyt długa, miękka, niedźwiedzia, z żabką, opojami, stroma, ze 
śladami grudy (rys. 62, 65, 66).

10. Kopyto: a) prawidłowe — dość wysokie, normalnie pochyłe 
(domniemana linja, biegnąca przez środek kości pęcinowej i w dalszym 
ciągu przez kość koronową i kopytową, powinna tworzyć z ziemią kąt 
o 45 stopniach), z bocznemi ścianami jednakowo wysokiemi i jednakowo 
pochyłemi, z dobrym, elastycznym, gładkim, bez wypukłych obrączek 

Rys. 65. Poziome czyli niedźwiedzie 
ustawienie pęciny. sztorcowe (ko

zie) kopyto.

Rys. 66. Strome ustawienie 
pęciny i kopyta.

rogiem kopytowym, z głęboką podeszwą, całą, zdrową strzałką, bez 
pęknięć i szczelin (rys. 63, 64, 67); b) nieprawidłowe — strome, kozie, 
ściśnięte, wąskie, talerzowe, krzywe, płaskie (podeszwa), z zepsutą 
strzałką, z pęknięciami i szczelinami, z kruchym, łamliwym rogiem, 
ze śladami zatratu z pustą oddzieloną ścianą (rys. 65, 66, 68, 69, ó^a, 
70, 71, 72, 73).

11. Ustawianie przednich nóg: a) prawidłowe — noga, patrząc na 
nią zprzodu i zboku, tworzy linję pionową, obie nogi ustawione są 
równolegle do siebie, kryją sobą tylne nogi (patrząc zprzodu) (rys. 
8, 74, 74a); b) wadliwe—podsiebne, odsiebne, z kozińcem, baranie, fran
cuskie, szpotawe, rozbieżne, zbieżne, wąskie lub zbyt szerokie (rys 75, 
76, 77, 78, 79).

12. Grzbiet: a) prawidłowy — niezbyt długi, nie za prosty, 
a więc tylko lekko wklęsły przy przechodzeniu w kłąb, obłożony mięś-
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Piątka

Ściana 
kat na

Ściana 
przedkątna

Podeszwa-
Sciana 

boczna

Biała tinja

Piętka

- Strzałka

— Podeszwa

Ściana boczna

Biała tinja

Ściana, przednia 
tub „palec"

Ściana ka.tna

Ściana

przedkątna

Rys. 67. Spód prawidłowego kopyta.

Rys. 68. Kopyto tale- 
rzowate.

Rys. 69. Kopyto wąskie 
ze zniekształconą strzałką.



niami, na których ma spoczywać siodło bez obawy odsednienia, co się 
zdarza przy zbyt kościstym grzbiecie, dobrze, nieostro łączący się 
z lędźwiami, bez odsednień i blizn (rys. 8); b) nieprawidłowy zbyt

Rys. 70. Kopyto płaskie. Rys. 71. Kopyto z zatratem.

Rys. 73. Prawidłowe kopyto, dobrze okute, 
z podłużnem pęknięciem, zalutowanem meta

lową blaszką.
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krótki (co wywołuje ściąganie się konia), zbyt długi, miękki (bez nerki), 
łęgowaty, karpiowaty (rys. 79a, 80, 81, 82).

Rys. 74. Prawidłowe ustawienie 
przednich nóg, pierś szeroka.

Rys. 74a. Prawidłowe 
ustawienie przednich nóg.

Rys. 75. Zbieżna posta
wa przednich nóg oraz 

szpotawe pęciny i kopyta.

Rys. 76. Rozbieżna posta
wa przednich nóg oraz 

tancerskie pęciny 
i kopyta.



.. .

Rys. 78. Noga ba
rania lub cielęca 
z wadliwem (ko- 
ziem) kopytem.

Rys. 77. Koziniec z nor- 
malnem kopytem.

Rys. 79-a. Grzbiet zbyt długi ze 
słabą nerką. Krzyż krótki.

Rys. 81. Grzbiet wypukły, 
karpiowaty.

■7 

Rys. 79. Zbyt pro
sta noga, szczu- 
dłowata, ze stro
mą pęciną i pla
skiem kopytem.

Rys. 80. Grzbiet zbyt krótki, 
krzyż zbyt długi i poziomy, 

wysoka nasada ogona.

Rys. 82 Grzbiet zapadnięty, 
łęgowaty, związanie (nerka) 

słabe, krzyż ścięty.
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13. Pierś i klatka piersiowa: a) prawidłowe—pierś w miarę sze
roka, z wydatnemi mięśniami; klatka głęboka, z dobrze wysklepionemi 
żebrami prawdziwemi i fałszywemi, sięgającemi daleko wtył (rys. 8, 40)

Rys. 83. Prawidłowy krzyż. Rys. 84. Krzyż poziomy z wy
soką nasadą ogona. Zdarza 
się często u koni arabskich.
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b) nieprawidłowe — zbyt wąska, zapadnięta, pierś charłacza; 
płytka, z płaskiemi żebrami klatka (rys. 83a).

14. Brzuch i słabizny: a) prawidłowe — bizuch nierozdęty (sło
miany), nieobwisły, niezbyt jednak podkasany; bardzo podciągnięty 
brzuch wywołuje podejrzenie co do zdrowia płuc i kiszek; sła
bizny (okolice między fałszywemi żebrami, a stawem kolanowym), 

Rys. 84-a. Koń pełnej krwi. Zbyt poziomy i wysoki zad, podkasany 
brzuch, szablasta postawa nóg.

Rys. 85. Krzyż ścięty 
czyli świński.

Rys. 86. Krzyż rozłupany. 
Zdarza się tylko u koni 
pochodzenia zimnokrwi

stego.

Rys. 87. Krzyż 
i zad ostry, mało 

umięśniony.



niezbyt szerokie, niewpadnięte (rys. 8); b) nieprawidłowe — brzuch 
słomiany, mocno podkasany, zapadnięte szerokie słabizny (rys. 84a)-

15. Lędźwie: a) prawidłowe — wysoko wyrośnięte, szerokie, 
nierozciągnięte, łączące harmonijnie linję grzbietu z linją krzyża; lędź
wie, potocznie zwane nerką, stanowią bardzo ważną dźwignię w sil
niku końskiego szkieletu; stanowią one o związaniu przedniej z tyl
ną part ją tułowia, ułatwiają (przez sprężynowe działanie swych wy
rostków) galop, skok i wogóle szybkie, elastyczne ruchy konia; dobrze 
związane konie ras wschodnich (araby) a także stepowych i górskich 
posiadają tylko 5 kręgów, rasy nizinne (od których w części pocho
dzi pełna krew angielska) obdarzane są 6-ma kręgami (rys. 40, 8); b) 
nieprawidłowe — długie, wąskie, zapadnięte (rys. 79a, 82).

Rys. 88. Prawidłowe usta
wienie nóg.

Rys. 89. Podstawa becz
kowata, pęciny do środka.

Rys. 90. Podstawa krowia, 
pęciny nazewnątrz.

16. Krzyż, jako część składowa całego zadu, utworzonego z ko
ści krzyżowej, miednicowej, biodrowych: a) prawidłowego — dość dłu
gi, szeroki, obłożony potęźnemi mięśniami, lekko pochylony ku ty
łowi (rys. 83), b) nieprawidłowy — zbyt krótki, zbyt długi, zanadto 
pochyły, ścięty czyli świński, wąski, ostry, odgraniczony od linji lędźwi 
(rys. 79a, 80, 82, 84, 84a, 85, 86, 87).
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17. Tylna noga, składająca się z uda, podudzia (goleni), nad- 
pęcia: a) prawidłowa — potężnie umięśniona na udzie i podudziu (spod
nie), posiadająca odpowiedne kąty połączenia ich kości, przyczem 
kość nadpęcinowa powinna mieć kierunek pionu, którego lin ja, wycią
gnięta do góry, przechodzi przez koniec wyrostka siedzeniowego (kul- 
szowego); nadpęcie szerokie, suche, staw skokowy dobrze rozwinięty, 
bez narośli kostnych (szpat, sarniak i zajęczak); zalety pęciny i ko
pyta takie same jak opisane u przedniej nogi; całość dobrze ustawiona 
(rys. 8, 40, 88, 91); b) nieprawidłowa — słabo umięśniona, z nieod-

Rys 91. Prawidłowe usta
wienie nóg.

Rys. 92 Wadliwe ustawie
nie nogi, odsiebne.

Rys. 93. Noga szablasta.

powiedniemi kątami połączenia kości, szablasta; wady pęciny i kopyta— 
jak w nodze przedniej; ustawione wadliwie — szablaste, krowie, beczko
wate zbyt wąskie (rys. 89, 90, 92, 93, 94).

18. Ogon: a) prawidłowy—niezbyt nisko osadzony, dobrze owło
siony, z dobrą odsadą, z ładnem, łukowałem zgięciem nadół; taki pięk
nie rozwiany ogon nazywa się piórem (rys. 3); b) nieprawidłowy — zbyt 
wysoko lub nisko osadzony, nieodsadzający się od spodni, przy odsa- 
dzie prosty (bez wygięcia) lub wygięty do góry, skrzywiony wbok, 
szczurzy, z wytartemi włosami i z bliznami.
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Rozpatrzone powyżej części konia składają się na jego całość, 
której ogólny kształt jest uzależniony od wymiarów tych części i wza
jemnego ich stosunku. Uczeni hipologowie, na zasadzie pomiarów 
poszczególnych części ciała konia, stworzyli szereg formuł i figur geo
metrycznych, które ściśle mają określać jego prawidłową budowę. 
Wynaleziono zatem różne czworoboki, trójkąty, koła, mające obejmo
wać sylwetkę idealnego konia. Teorja ta nie przyjęła się ogólnie, 
została w hipologji prawie zarzucona, gdyż jako czysto naukowa 
nie odpowiada praktycznemu celowi. Koń wrysowany w owe trój-

Rys. 94. Wady na stawach skokowych. 
A — pipak, B i C — opoje, D — za- 

jęczak, E — szpat.

kąty i koła jest idealny w swej budowie, lecz ideał pozostanie tyl
ko na papierze. W praktyce, w życiu nie spotyka się ideałów. Jeśli na
wet znajdziemy żywego konia, posiadającego te idealne wymiary, to 
na pewno taki koń posiadać będzie również wady, których znaczenie 
(w użytkowaniu go) będzie większe od zalet idealnej budowy np. po
wolność, czyli brak nerwu i t. d.

Przy ocenie prawidłowości budowy nie można kierować się nie
wzruszenie tylko teoretycznym, geometrycznym rysunkiem figury, lecz 
nie odrzucając jej całkowicie, należy zwracać wiele uwagi na stosunek 
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zalet do wad i odwrotnie, gdyż koń bez wrad nie istnieje. Trafne oce
nianie konia nabywa się przez studjowanie żywego konia, traktując te
oretyczne figury jako czynnik pomocniczy. Dlatego więc wyrobienie 
sobie oka może nastąpić tylko przy dłuższej praktyce, przez ciągłe 
badanie kształtów każdego spotykanego żywego konia w miejscu i w 
ruchu oraz wbicie sobie w pamięć podobizn (tylko fotografij, gdyż 
rysunki są nieraz dość fantastyczne) koni rasowych, odznaczonych na 
wystawach lub znanych ze zwycięstw na torach wyścigowych. Wtedy 
dopiero można sobie powiedzieć, że się „trochę na koniu rozumie". Ale 
tylko „trochę", gdyż całkowicie poznać konia, t. j. być już rzeczywi
stym znawcą, może tylko ten, kto, po dłuższych badaniach, umie nietyl- 
ko wynajdywać wady i niedostatki w budowie, lecz także: 1) ocenić 
ich duże lub małe znaczenie, 2) znaleźć w budowie konia zalety, które 
nietylko okazują się wyrównaniem wad, lecz może je przewyższają 
i dojrzeć wady u konia, odznaczającego się skończenie prawidłowemi 
zewnętrznemi kształtami.

W ocenie pokroju konia trzeba zatem odróżniać teoretyczną pra
widłowość budowy, mającą znaczenie pod względem naukowym, od 
względnej nieprawidłowości przy ocenianiu konia jako użytkowego 
silnika. Tej teorji konioznawstwa żadna książka nie nauczy dostatecz
nie; do osiągnięcia takich wiadomości niezbędna jest dłuższa praktyka.

Dla wyjaśnienia powyższego dowodzenia, przytaczam kilka przy
kładów: pipaki, nawet duże, nie są wadą użytkową; martwiaki, o ile 
nie są umieszczone pod ścięgnami, nie szkodzą zupełnie; na niektórych 
kopytach kształtu nieprawidłowego konie biegają doskonale; kłęb 
niski, lecz dobrze umięśniony, nie przeszkadza zbytnio koniowi w swo
bodnych ruchach; zbyt krótka i za stroma łopatka uważana jest słusz
nie jako wada budowy, gdyż ogranicza długość kroku konia; jeśli jed
nak koń o takiej łopatce posiada na niej dobre, silne mięśnie oraz ma t. 
zw. nerw, czyli parcie naprzód, to koń ten, robiąc małe kroki, może być 
daleko szybszy od konia z długą, prawidłową łopatką, lecz powolnego 
z natury. Wąska zprzodu pierś nie będzie wadą, o ile koń jest głę
boki, gdyż pojemność klatki piersiowej nie zmniejsza się w takim wy
padku. Za długie lędźwie są dopuszczalne przy pochyłym krzyżu. 
Konie pełnej krwi, szczególnie wyścigowe, odznaczają się przeważnie 
zbyt długiemi pęcinami oraz przebudowanym zadem, przedstawiają 
jednak wielką wartość i t. d.

Pomiary konia, jego poszczególnych kości, ściśle obliczane, służą 
jako materjał czysto naukowy. W praktyce potrzebny jest tylko wy
miar: a) wzrostu, b) obwodu klatki piersiowej, c) obwodu nadpęcia. 
Wzrost należy mierzyć miarą laskową, gdyż jedynie ta miara jest ści
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sła, podczas kiedy mierzenie wzrostu taśmą nie da je dokładnego po
miaru, będąc właściwie miarą pół-obwodu przedniej partj i konia. Mie
rząc konia laską, należy uważać, aby stawiać ją pionowo do ziemi, 
przyczem ramię laski powinno przybrać kierunek poziomy. Bez za
chowania tych warunków zmierzenie konia nie będzie ścisłe. Mylne 
jest stawianie końca laski zawsze przy piętce konia. Jeśli koń jest roz
rośnięty w piersiach i wogóle tęgi, to laska nie stanie wtedy pionowo. 
Różnica wzrostu pomiędzy miarą laskową i taśmową wynosi przecięt
nie 8 cm, dochodzi u tęgich koni do 12 cm. Miarę obwodu klatki pier
siowej, czyli t. zw. „głębokość popręgu", mierzy się taśmą, przerzuca
jąc ją przez grzbiet tuż za kłębem i przeciągając ją przez mostek 
w punkcie stawu łokciowego. Obwód nadpęcia mierzy się na dłoń pod 
napiąstkiem. Minimum obwodu nadpęcia: u koni szlachetnych 19, 
u zimnokrwistych 22 cm. Ustalono następujący normalny stosunek 
tych trzech miar: obwód nadpęcia (t. zw. „pod kolanem") powinien 
przedstawiać nie mniej niż 1I8 wysokości konia w kłębie; obwód klatki 
(t. zw. „głębokość popręgu") stanowić ma miarę wysokości plus co naj
mniej 15 cm. Naprzykład: koń wzrostu 160 cm (miary laskowej) powi
nien mieć „głębokość" najmńiej 175 cm, pod „kolanem" 20 cm.

W określaniu pokroju, rozróżniamy różny stan (kondycję) konia, 
t. zn. stan jego zdrowia i tuszy, oraz widoczne wyniki pielęgnacji. 
Koń w dobrem, jędrnem ciele, zdrów, niezapasiony, doczyszczony, 
z dobrze utrzymanem kopytem, będzie w dobrym stanie. Koń zbiedzo- 
ny, słaby, chudy, poobcierany, smutny, niepielęgnowany, znajduje się 
w złym stanie, i jednocześnie w złej kondycji.

Chody konia dzielą się zasadniczo na trzy rodzaje; każdy z nich by
wa normalny, skrócony, szeroki, dodany. Pierwszym z chodów jest stąp. 
Koń, poruszający się stępem lub „krokiem", podnosi prawie jednocześ
nie obie prawe, następnie obie lewe nogi (rys. 95). Naturalny stęp powi
nien być posuwisty, chętny; koń powinien wyciągać nogi możliwie daleko 
przed siebie, unosząc je niezbyt wysoko, lecz o tyle, aby sę nie potykał. 
Wiele koni potyka się łatwo nie z powodu osłabienia nóg, lecz z przy
czyny zbyt niedbałego, przyziemnego, niskiego ich podnoszenia. Uwaag 
ta stosuje się również do następnego rodzaju t. j. kłusa. Normalny 
kłus powinien mieć długi, sprężysty krok przy swobodnym wyrzucie 
nogi, uzależniony od dobrej łopatki i kłębu. Dobrze, posuwiście kłu
sujący koń powinien wysoko wynosić przedramię i mało zginając nogę 
w napięstku—stawać ją wyprostowaną na ziemi. Kłus taki będzie sze
roki, przyczem koń znacznie posuwa się naprzód. Takim kłusem posu
wają się konie podrasowane. Konie o krótkiej łopatce, podnosząc nogę 
niżej, zginają ją silnie w napięstku i stawiają ją nie daleko naprzód, 
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lecz bliżej pod siebie. Krok wtedy jest krótki, koń jakby drepce na 
miejscu i zużywając dużo energji—mało posuwa się naprzód. O takim 
koniu mówi się „koń z małemi chodami" lub „koń bez chodów". Jeź
dziec odróżnia w zwykłym (ćwiczebnym) kłusie konie lekko i ciężko no-

Rys. 95. Stęp.

szące, co jest zależne od budowy konia, głównie grzbietu i pęcin. 
W normalnym kłusie koń stawia prawie jednocześnie swe nogi nakrzyż, 
t. j. prawą tylną z lewą przednią, następnie lewą tylną z prawą przed

nią (rys. 96). Konie, chodzące w kłusie tak jak w stępie, t.j. stawiające 
gi jednostronnie, nazywają się „inochodnikami". Kłus tych koni odzna
cza się miękkością w podrzutach jeźdźca i jest dla niego wygodny, nie 
nadaje się do „anglezowania". Mały, krótki kłus nazywają „truchtem". 
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Trzecim i szybszym chodem jest galop, składający się z szeregu ko
lejnych skoków przedniej i tylnej partji konia. W galopie koń wyrzuca 
jedną stronę nóg przed dtugą. Jeżeli koń wyrzuca naprzód prawe nogi, 
jest to „galop z prawej ■ gi" (rys. 97), jeśli lewe—„galop z lewej nogi". 
Koń krzyżuje, jeśli - mpuje przodem z prawej nogi, tyłem z lewej 
nogi (lub odwrotni. . Koń fałszuje, jeśli w galopie na prawo idzie 
z lewej nogi (lub odwrotnie). Kontr galop jest to galopowanie po dużem 
kole lub wolcie z rozmyślnem prowadzeniem konia z fałszywej nogi. 
Wyciągnięty galop nazywa się cwał lub kar jer.

Ustalono następujące normy czasu do przebycia jednego kilometra 
naturalnemi chodami: stępem — 10 minut kłusem 5 minut, galopem 
3 minuty.

Rys. 97. Galop z prawej nogi.

U konia wierzchowego szukamy dobrego stępa i szybkiego, wy
trwałego galopa. Szeroki kłus ma u wierzchowca mniejsze znaczenie 
o tyle, że rzadko używa się go w jeździectwie. Wyciągniętym kłusem 
nie jeździ się na dłuższej przestrzeni, którą przebywa się kłusem śred
nim lub małym.



ROZDZIAŁ 3,

OKREŚLANIE WIEKU. CHARAKTER I WŁAŚCIWOŚCI KONIA.

Wiek konia rozpoznaje się po jego zębach, biorąc pod uwagę 
kształt, długość, barwę i rejestr. Rejestrem nazywamy wgłębienia na 
trącej się przy żuciu powierzchni zębów. Do określania wieku konia 
do 9-go roku życia wystarczają nam zmiany na przednich zębach 
(siecznych) dolnej szczęki. Po 9-ciu latach należy oglądać szczegó
łowo także siekacze górnej szczęki. Ścisła nauka rozpatruje również 
zmiany na zębach trzonowych, co w praktyce przeciętnego koniarza j est 
zbyteczne.

Każda szczęka posiada po 6 zębów siecznych oraz po 12 trzo
nowych. Prócz tego u samców zawsze, u klaczy rzadko, spotykamy 
po 2 kły, wyrastające na każdej szczęce osobno, między zębami siecz- 
nemi a trzonowemi. Dorosły koń (samiec) posiada zatem: 6 + 6 = 
12 zębów siecznych, 2 + 2 = 4 kły, 12 + 12 = 24 trzonowych, razem 
40 zębów. Klacz ma normalnie 36. Zęby sieczne nazywają się: pierwsza 
para, środkowa — „cęgami", każdy ząb stojący na prawo i na lewo 
od cęgów — „średnim", każdy ząb, stojący na prawo i na lewo od 
średniego — „okrajkiem". Zęby są dwóch rodzajów: mleczne i stałe, 
różniące się między sobą. Mleczny ząb jest mniejszy, gładki, biały, 
zwężony przy dziąśle. Stały ząb jest większy, z po: ażnemi brózdami, 
żółtawy i jednakowo szeroki na swej długości p : ;ad dziąsłem.

Źrebię przychodzi na świaat z 1 parą górnych i jedną parą dolnych 
siekaczy-cęgów. Po 4 — 6 tygodniach pojawiają się obie pary śred
nich, po 6 — 9 miesiącach wyrastają obie pary okrajków. Wszystkie 
te zęby są mleczne. Zamiana ich na stale rozpoczyna się przy skończe
niu 2i/2 lat życia.

W tym okresie źrebię gubi parę cęgów mlecznych, na których 
miejsce wyrastają nowe, stałe cęgi, które dochodą do zupełnego roz
woju po 6 miesiącach. Zatem, w wieku ukończonych 3 lat, źrebię po
siada (w każdej szczęce) środkową parę zębów stałych, na prawo i na 
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lewo od niej — po 2 zęby mleczne. W wieku 3% lat zachodzi podobna 
zmiana z zębami średniemu Wypadają mleczne, na ich miejsce wy
chodzą stałe, wyrastające w ciągu pół roku. A więc z końcem czwar
tego roku życia koń posiada; 1 parę cęgów i 1 parę średnich zębów 
stałych oraz 1 parę (okrajki) mlecznych. W wieku 4% lat wypadają 
mleczne zęby okraj ki i pojawiają się w ich miejsce stałe, dorastające 
do naturalnej wielkości w ciągu 6 miesięcy; w tymże czasie przerzyna
ją się kły. Koń, ukończywszy 5 lat, posiada już wszystkie siekacze stałe 
i wyrównane co do wysokości nad dziąsłem oraz kły.

Ze względów praktycznych, pomijam opis zębów mlecznych i roz
poznawanie wieku źrebiąt, do 2^2 lat włącznie, jako zbyteczne dla 
czytelnika, mającego do czynienia z koniem dorosłym. Umiejętność od
czytywania rejestru jest bardzo trudna, wymaga wielkiej praktyki, 
jest często zawodna, gdyż zdarzają się różne odchylenia od teorji. 
Najłatwiej i najdokładniej rozpoznaje się wiek konia w okresie od 2% 
do 5 lat włącznie. Określenie wieku między 6-ym a 9-ym rokiem już jest 
znacznie trudniejsze i mniej dokładne. Ścisłe oznaczenie wieku po
nad 10 lat udaje się tylko wtedy, jeśli koń ma uzębienie zupełnie pra
widłowe.

Począwszy od 12 do 18 lat wiek konia daje się oznaczyć tylko 
w duźem przybliżeniu. Ponad 18 lat koń jest stary, rzadko go się już 
używa, wskutek czego umiejętność oznaczania wieku starszych koni 
nie ma w praktyce częstego zastosowania.

Pomijając zatem konie zbyt młode oraz zbyt stare, rozpatrzymy 
teorję określania wieku konia po zębach w okresie zdatności jego do 
używania, t. j. od 3 do 15 lat. Przy rozpoznawaniu wieku bierzemy pod 
uwagę: a) kształt przekroju zęba czyli jego płaszczyzny trącej, b) re
jestr na niej, c) długość zębów.

Kształt poprzeczny przekroju zmienia się z wiekiem wskutek bu
dowy zęba, który u dołu jest spłaszczony z boków, w środku jest okrą
gły, w górnej swej części jest spłaszczony zprzodu i ztyłu. Z biegiem 
lat ząb wydłuża się i jednocześnie ściera swą powierzchnię wskutek 
żucia pokarmów (rys. 98).

A więc: w I okresie, od 2y2 do 12 lat, powierzchnia trąca ma 
kształt owalny, w II okresie, od 12 do 18 lat, przybiera kształt zbliżo
ny do okrągłego, w III okresie od 18 do 24 lat staje się trójkątna, 
po 24 latach ma formę odwrotną owalną (rys. 98).

Jednocześnie, wskutek żucia, zmienia się rejestr. Każdy stały sie
kacz po wykluciu ze szczęki posiada w środku powierzchni czarne 
wgłębienie, otoczone ostremi ściankami. Ścianki te zczasem ścierają się, 
przez co stają się grubsze, wgłębienie zaś, t. zw. kubek, staje się 



coraz płytszy, aż do chwili, kiedy cała powierzchnia trąca wygładzi się; 
całkowicie. Po kubku pozostaje tylko brunatno-żółtawy ślad, otoczo
ny białą obwódką. Zmiany w rejestrze, z końcowym jego zanikiem, 
zaczynają się naprzód na dolnej szczęce do 9-ciu lat, po 9 latach roz
poczyna się takaż zmiana na górnej szczęce. Ulegają jej kolejno cęgi, 
średnie i nakoniec okraj ki. Na odpowiednich rysunkach uwidocznione

Rys. 98. Przekrój zęba.

są: zmiana mlecznych na stałe oraz zmiany rejestru na nich — w za
leżności od wieku konia (rys. 99 do 116).

Trzecim wskaźnikiem wieku jest długość zębów, zwiększająca się 
z latami. Stary koń ma bardzo wydłużone siekacze, po czem odrazu 
już można poznać w przybliżeniu jego podeszły wiek.

Przytoczone podobizny zmian rejestru są wyrazem ustalonej teorji. 
W praktyce zdarzają się pewne odstępstwa, zależnie od tkanki kostnej 
zęba. Miękki ząb ściera się szybciej, twardy, t. zw. smolny, ząb wolniej.

Rys. 99. Dolna szczęka. Zęby 2'/2 letniego źrebię
cia. Cęgi do połowy wyrośnięte, na średnich mlecz

nych starty rejestr. Trąca powierzchnia kształtu 
owalnego.
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Rys. 100. Dolna szczęka. Zęby
3-letniego  źrebięcia. Stałe cęgi 
wyrośnięte całkowicie z głębo
kim kubkiem; na mlecznych, 

średnich i okrajkach starty 
rejestr.

Rys. 101. Zęby 3-letniego źre
bięcia; obie szczęki widziane 
zprzodu. Cęgi stałe, średnie 

i okrajki—mleczne.

Rys. 102. Dolna szczęka. Zęby 
3*/z  letniego źrebięcia. Stałe cę
gi; do połowy wyrośnięte stałe 
średnie; na mlecznych okrajkach 

starty rejestr.



Rys. 103. Dolna szczęka. Zęby
4-letniego  konia. Na stałych cę
gach rejestr nieco starty, stałe 
średnie wyrośnięte całkowicie 
z głębokim kubkiem, na mlecz
nych okrajkach starty rejestr.

Rys. 104. Dolna szczęka. Zęby 
4'/2-letniego konia. Stałe cęgi i 
średnie, oraz do połowy wyro
śnięte stałe okrajki. Pojawienie 

się kłów.

Rys. 105- Dolna szczęka. Zęby
5-letniego  konia. Na cęgach nie
co starty rejestr, okrajki wyro
śnięte całkowicie z głębokim 

kubkiem. Kły większe.
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Rys. 106. Dolna szczęka. Zęby
6-letniego  konia. Na cęgach re
jestr wyraźnie starty, mniej na 
średnich i jeszcze mniej na 

okrajkach.

Rys. 107. Dolna szczęka. Zęby
7-letniego  konia. Zupełnie star
ty rejestr na cęgach i średnich, 
oraz znacznie na okrajkach. 
W tym wieku często pojawia

* się już wrąb na okrajkach. 
(rys 110.)

Rys. 108. Dolna szczęka. Zęby
8-letniego  konia. Rejestr na 
wszystkich zębach wyraźnie star
ty. Kończy się owalny kształt 
trącej powierzchni, który zmienia 
się po 9 latach na okrągławy, 

po 12 latach an okrągły.
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Rys. 109. Dolna szczęka. Zęby
9-letniego  konia, znacznie wy
dłużone, trąca powierzchnia 
kształtu okrągławego, rejestr zu
pełnie starty, obwódka z białej 
emalji tworzy mały owal, między 
nim a przednim brzegiem zęba 
zjawia się ciemna plama t. zw. 

gwiazda Gerard’a. Kły duże.

Rys. 110. Zęby 9 letniego konia 
w obu szczęKacn, wiaziane zbo- 
ku, z wrębem na okrajku górne 
szczęki, który pojawia się też 
i wcześnie t. j. u koni 7 i 8-let« 

nich.

Rys. 111. Górna szczęka. Zęby
10-letniego  konia. W tym wieku 
należy rozpatrywać szczękę gór
ną, gdyż na dolnej czytać mo
żemy wiek konia tylko do lat 
9 włącznie. W górnej szczęce 
cęgi starte całkowicie, średnie 
nieco mniej, na okrajkach ślady 

kubka.
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Rys. 112. Górna szczęka. Zęby 
12-letniego konia. Rejestr starty 
całkowicie na cęgach i średnich, 
na okrajkach słabe ślady kubka.

Rys. 113.^Dolnaf. szczęka. Zęby 
13^45-letniegojKonia, jjAłydłużo- 
ne z zupełnie j startym rejestrem, 
kształtl'trącej powierzchni okrą

gły-

Rys. 11 . Dolna szczęka. Zęby 
18—20-letniego konia. Zęby dłu
gie, z jasnemi śladami rejestru, 
trąca powierzchnia kształtu mniej 
więcej prawidłowego trójkąta. 
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W pierwszym wypadku taki rejestr postarza konia, wykazując póź
niejsze lata, w drugim — odmładza go. Prócz tego natura obdarza konia 
różnemi nieprawidłowościami w uzębieniu, co znacznie utrudnia a cza
sem uniemożliwia dokładne określenie wieku.

Do takich wadliwości należą: brak lub nadmiar zębów, podwójne 
zęby w każdej szczęce, krzywe ustawienie zębów, wywołujące nie
normalne ścieranie się, zęby szczupacze i karpiowate oraz inne (rys. 
117, 118, 119, 120).

Rys. 115. Dolna szczęka. Zęby 
20—23-letniego konia. Zęby dłu
gie z ledwo widocznemi ślada
mi rejestru, kształt powierzchni 

trącej trójkątny-ostry.

Rys. 116.^ Dolna szczęka. Zęby 
24 j— 30-letniego konia. Bardzo 
długie, trące powierzchnie w for
mie wydłużonego trójkąta, na 
niej mało widoczne ślady ema- 

ljowej obwódki.

Streszczając powyższe, dochodzimy do przekonania, że „denty- 
styka“ końska jest umiejętnością bardzo trudną. Łatwo jest określić 
wiek konia tylko od 2^2 do 5 lat, nb. przy prawidłowem uzębieniu. 
Do czytania wieku w dalszych latach życia konia niezbędna jest długa
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praktyka i badanie wielkich ilości koni, a w braku tego — pomoc ko
goś bardzo doświadczonego. Doświadczenie takie jest niezbędne, szcze
gólnie przy oglądaniu konia u handlarzy, którzy umieją konia posta
rzać (przez wyrywanie mlecznych zębów) lub odmładzać go (przez wy
palenie młodego rejestru na starych zębach, rys. 121).

Rys 117. Krzywe ustawienie 
zębów.

Rys. 118. Zęby karpiowate.

Rys. 119. Zęby szczupaczt. Rys. 120. Starte siekacze 
u łykawego konia.

Rys. 121. Sztucznie wypalony rejestr na zębach starego konia.
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U starszych koni, oprócz zmian na zębach, znajdujemy: głębokie 
doły nad oczami (bywają też i u młodszych), siwiznę na górnych po
wiekach, zwężenie i pogłębienie rowka międzyszczękowego, t .zw. sa
nek (wzdłuż spodu głowy), mało elastyczną skórę, często łęgowaty 
grzebiet, szczególnie u ogierów i klaczy.

Dokładne poznanie konia wymaga też określenia jego usposobie
nia, charakteru oraz innych właściwości duchowych i fizycznych.

Przedewszystkiem trzeba przyjąć jako podstawę spostrzeżeń 
i uwag, że koń nie jest tępem stworzeniem niższego rzędu, że przeciw
nie—ma on wyraźną indywidualność, z którą należy się bardzo liczyć 
przy użytkowaniu go i która ma swe strony dodatnie i ujemne. Uważa
my, jako zalety, że koń: zachował do dzisiaj, pomimo oswojenia go 
przez człowieka i obcowania z nim w sztucznie wytworzonych warun
kach (niewola, stajnia, praca, wyżywienie), silnie rozwinięte pierwotne 
instynkty, jak zmysł orjentacyjny oraz samozachowawczy, ostrożność, 
zdolność wyczuwania niebezpieczeństwa oraz obecności wrogich stwo
rzeń; posiada ogromnie rozwiniętą pamięć i zdolność do przyzwyczajeń, 
przez co podatny jest tresurze; ma rozwinięty system nerwowy, wsku
tek czego jest bardzo wrażliwy i ambitny; bardzo rzadko z natury 
leniwy lub złośliwy, mściwy i uparty, zasadniczo jest dobroduszny, 
łagodny, usposobienia żywego i wesołego (flegmatyczność i ospałość 
przywiązana jest tylko do niektórych ras zimnokrwistych); posiada 
nadzwyczajny słuch, oraz węch, umie doskonale pływać, jest wybredny 
i ostrożny w wyborze jakości pokarmu i wody, daje się łatwo poskra
miać, ulegając intonacjom głosu ludzkiego; rozumie różnicę między do
brem a złem obchodzeniem się z nim.

Przy swych zaletach, koń posiada wady, z których najważniejszą 
jest mała stosunkowo inteligencja. Zbyt mały rozwój umysłu konia 
(oprócz pamięci) powoduje: ciągłą nieufność jego w stosunku do czło
wieka, nierozróżnianie osoby, która z nim obcuje, od każdej innej, nie- 
przywiązywanie się do ludzi, łatwość ulegania panicznemu strachowi, 
stała większa lub mniejsza płochliwość, łatwość przyswajania sobie 
złych narowów, niezrozumienie intencyj człowieka przy niesieniu po
mocy lub żartowaniu (bawieniu się z nim). Do ujemnych cech zali
czyć należy także zbyt małą odporność na choroby oraz ogólne wyde
likacenie u ras kulturalnych, przyczem winę ponosi już nie koń, lecz 
człowiek, przyczyniający się do charłactwa przez rozwój cywilizacji.

Spostrzeżenia z praktyki, czynione przez wielu obcujących z ko
niem, którzy mieli sposobność widzieć różne przejawy życia ducho
wego tego zwierzęcia i wnikali bezstronnie w istotę rzeczy, bez zbyt
nich zachwytów lub uprzedzeń — potwierdzają w zupełności wspom
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niane wyżej właściwości konia, tego naszego towarzysza i współ
pracownika.

W literaturze zaś pięknej, w poezji, w anegdotach — koń przed
stawiany bywa zazwyczaj w szacie ubarwionej, mało mającej wspól
nego z rzeczywistością. Spotykane tam opisy i przykłady jakichś nad
zwyczajnych zalet duchowych konia, jak rozum, wierność, przywią
zanie do człowieka i t. p., należy zgóry uważać jako nieuzasadnio
ne lub w najlepszym razie jako rzadkie wyjątki. Jako szczery przy
jaciel konia od dzieciństwa, nie mam zamiaru odmawiać mu wielu 
wysokich zalet, posiadanych przez niego rzeczywiście, odnoszę się 
jednak doń z należytym krytycyzmem. Opierając się na własnych spo
strzeżeń oraz zdaniach poważnych hipologów, pragnę zobrazować 
prawdziwą postać konia, wyjaśniając szczegółowiej jego zasadnicze 
cechy.

Zastanawiając się nad koniem, widzimy, że jest on drugiem zko- 
łei (po psie) stworzeniem, stojącem tak blisko człowieka, związanem 
z nim od wieków i mającem olbrzymi wpływ na ukształtowanie się 
warunków życia człowieka. Koń odegrał ważną rolę w rozwoju cy
wilizacji, oddawszy człowiekowi wielkie usługi w prowadzeniu wo
jen, w myśliwstwie, przy uprawie roli i w podróżach. Te okoliczności 
mówią same za siebie i potęgują wartość i znaczenie konia. Oceniając 
je należycie, musimy się odnosić do konia z uznaniem (ze względów 
praktycznych) oraz z sympatją, wywołaną jego zazwyczaj dobrym 
charakterem, pięknemi formami i przyjemnością, jaką nam daje obco
wanie z nim (między innemi sport konny), nie zapominając jednak 
o jego wadach. Sympatja, jaką się cieszy koń, jest ogólna. Jedni 
są wprost zapaleńcami na tym punkcie, poświęcając koniowi wszystek 
czas, wszelkie trudy oraz tracąc majątki; drudzy są powściągliwsi, 
lecz też mieszkaliby z przyjemnością razem z koniem; trzeci są mniej 
lub więcej obojętni, jednak wrogów koń między ludźmi nie ma. Nie 
spotykamy takich, u których koń budziłby uczucie odrazy, jaką się 
miewa np. w stosunku do kotów, myszy, kozłów lub nierogacizny. Są 
niestety osobnicy umiejący się znęcać nad koniem (woźnice miejscy), 
lecz smutne to zjawisko należy kłaść na karb niskich instynktów 
u niekulturalnego i zepsutego moralnie mieszkańca miasta, na wsi bo
wiem katów koni nie spotyka się zupełnie.

Koń przedstawia zatem ciekawe połączenie różnych cennych za
let z dość dużemi wadami. Każdy obcujący z koniem, używający go 
do pracy czy sportu, powinien znać je dokładnie. Zastanawia nas 
u konia wysoko rozwinięty zmysł orjentacyjny oraz samozachowawczy, 
któremi koń posiłkuje się w trudnych wypadkach, ratując nieraz sie-
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bie i człowieka. Wiadomo jest ogólnie, źc koń umie odnaleźć drogę 
w miejscowości sobie nieznanej, kiedy jeździec lub woźnica zabłądzi, 
przyczem daje sobie radę nawet podczas zadymek śnieżnych i ciem
nych nocy; wyprowadzony ze swej stajni dość nawet daleko, potrafi 
koń wrócić do niej, biegnąc naprzełaj; doskonale wie, czy podczas 
jazdy oddala się czy przybliża do miejsca stałego zamieszkania; po
wracając do stajni, ożywia się i przyśpiesza kroku; umie odróżniać 
drogę twardą i pewną od gruntu niebezpiecznego, jak jamy, trzęsa
wiska i umiejętnie wybiera punkty dla oparcia nogi; stąpa z niesły
chaną ostrożnością po dylach mostowych, zatrzymując się przed nie
pewną, zbutwiałą deską; przeczuwa nadejście burzy i huraganu, wy
czuwa zdaleka obecność wrogich zwierząt drapieżnych (u nas wilków 
i w górach niedźwiedzi). Zmysł samozachowawczy każę koniowi być 
wybrednym co do jakości podawanego mu pożywienia i napoju. Żaden 
koń nie weźmie do pyska owsa, słomy, siana, łakoci lub wody, jeśli 
wyczuje węchem podejrzaną dlań woń, wskutek czego m. in. utrud
nione jest dawanie koniowi lekarstw z zapachem. Tymże zmysłem 
kieruje się on, kiedy odruchowo wierzgnie lub chwyci zębami zna
nego nawet sobie obsługującego, kiedy ten znienacka, bez uprzedze
nia głosem o swej obecności, wejdzie do przegrody lub dotknie go.

Nic innego, tylko zmysł samozachowawczy, skłania konia do nie 
stratowania leżącego mu na drodze człowieka. Koń bynajmniej go nie 
oszczędza, lecz instynktownie boi się wypadku; tak samo nie wpadnie 
umyślnie na stertę kamieni czy do jamy, lecz postara się je ominąć 
lub przeskoczyć, nawet w’ największym pędzie.

Dalej posiada koń niesłychaną pamięć. Tysiące przykładów da
je nam świadectwo, jak silnie przyjmują się u konia, z powodu rozwi
niętej pamięci, różne przyzwyczajenia, na czem polega właśnie ła
twość wytresowania go. Tresura konia polega, nie (jak niektórzy 
mylnie sądzą) na wdrażaniu mu pojęcia o tem, co ma on czynić, gdyż 
koń tego nie zrozumie, lecz na przyzwyczajeniu go do wykonywania 
pewnych wymaganych czynności na rozkaz człowieka (zapomocą ge
stów i głosu). W mózgu konia odbywa się kojarzenie wrażeń pamię
ciowych, narzuconych przez człowieka. Kolejność tych wrażeń prze
chodzi, przy częstem i jednakowem powtarzaniu i przy poparciu ich 
wskazówkami dotykalnemi, jak bat, pręt, ostroga, głos — w przy
zwyczajenie. W ten sposób powstaje wytresowanie konia w danym kie
runku, umyślne, przez człowieka, lub przypadkowe, samo przez się, 
czyli auto- tresura. Przykład; surowy koń, wzięty ze stada do stajni 
i uwiązany w przegrodzie, nie zwróci żadnej uwagi na głos człowieka: 
„nastąp się“ (co ma na celu ustąpienie się konia wbok, w celu zro
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bienia miejsca człowiekowi do wejścia w przegrodę), choćby wołać 
w ten sposób całemi godzinami. Chcąc nauczyć konia tego ustępowania 
miejsca, człowiek staje (zwykle po lewej stronie) przy boku konia 
i wołając: „nastąp się" popycha tył konia w prawo, uderzając go lek
ko ręką lub prętem po zadzie lub po brzuchu. Koń ustąpi wkońcu, 
ulegając popychaniu, popartemu lekkiemi uderzeniami. Po kilku do kil
kunastu takich lekcjach, koń ustępuje sam w prawo na samo tylko wo
łanie, bez uciekania się do popychania lub uderzeń. Posłuch konia na
stąpił wskutek zapamiętania kolejnych wrażeń: 1) wołanie znanym 
już sobie wyrazem, 2) wślad za tem — odepchnięcie go w prawo, 3) ude
rzenia prętem lub ręką. Pamiętając zatem, że po wołaniu następowało 
odepchnięcie go i nieprzyjemne wrażenia od uderzeń, koń ustąpi na 
sam głos, celem uniknięcia tego odpychania i uderzenia. Przyzwy
czaiwszy się do ustępowania w prawo, tenże koń nie ustąpi wcale, 
lub ustąpi z trudnością w lewo, po dłuźszem dopiero i energicznem wo
łaniu, popartem uderzeniem.

Drugi przykład: wiadomo jest jak konie niecierpliwią się w staj
ni podczas rozdawania obroków. W swej praktyce zauważyłem nie
jednokrotnie, że młode konie, wzięte z tabunu do stajni, pouwiązy- 
wane do żłobów, zachowywały się początkowo zupełnie spokojnie 
i obojętnie wtedy, kiedy wchodził do stajni starszy koniuszy, pobrzę
kując kluczami od owsa, i kiedy biegali stajenni, przesiewając owies 
w sitach i rozdając go koniom. Spokój ten trwał zaledwie kilka dni, 
po upływie których konie zapamiętały następujące wrażenia i ich 
kolejność: 1) uczucie głodu, 2) wejście koniuszego (z brzękiem klu
czy), 3) szum przesiewanego owsa i ruch w stajni, 4) chwilę, kiedy 
głodne konie znalazły obrok w swym żłobie. Zapamiętawszy sobie, 
że po usłyszeniu komendy i brzęku kluczy nastąpi pożądana chwila 
zaspokojenia głodu, wszystkie konie, usłyszawszy tę komendę i brzęk 
kluczy, ożywiały się jednocześnie, oglądając się na stajennych i oka
zywały swą radość rżeniem, dreptaniem nogami i wierzganiem.

Dalsze przykłady pamięci w połączeniu z przyzwyczajeniem; te 
same młode konie pozostawały podczas dnia na okólnikach, gdzie 
chodziły swobodnie, luzem. Początkowo stajenni wyłapywali je i wpro
wadzali do obrokowania po 2 do wielkiej stajni, mieszczącej 120 prze
gród, gdzie uwiązywali każdego konia na jego stałem miejscu. Sposób 
ten był uciążliwy i zabierał dużo czasu. Pewnego dnia, głodne konie 
przerwały ogrodzenie okólnika i hurmą wbiegły do stajni. Narazie 
uczynił się wielki tumult, który zwiększali stajenni krzykiem i bie
ganiną. Aliści, po upływie kilku minut, prawie wszystkie ze 120 koni, 
z małemi wyjątkami, umieściły się każdy w swej przegrodzie (oznaczo
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nej numerem). Skorzystawszy z tego doświadczenia, nie wprowa
dzaliśmy już następnie tych koni w ręku, lecz wpuszczaliśmy je po 
kilkanaście (celem uniknięcia wypadków w tłoku) luzem do stajni, gdzie 
każdy koń, powodując się pamięcią i węchem, stawał bez omyłki 
w swej przegrodzie, pomimo to, że przegrody, najzupełniej jednakowe, 
stojące w 2-ch szeregach po 60, nie odróżniały się niczem między sobą. 
Konie zaprzęgowe starsze i nienarowne pomagają stajennemu przy 
ubieraniu ich w uprzęż. Po odwiązaniu ich, same się odpowiednio wy
kręcają, podając głowę w chomąto lub dla nałożenia ogłowia; stają 
bez omyłki po właściwej stronie dyszla; po rozprzęgnięciu, jeden z nich 
idzie sam luzem za drugim, prowadzonym przez człowieka do stajni, 
gdzie stają na swoich miejscach. Konie miejskie, rozwożące w furgo
nach pieczywo, mleko, piwo i t. p. i odbywające codziennie tę sarnę dro
gę po gospodach, zatrzymują się same w danych miejscach. Znane jest 
stawanie z własnej ochoty wierzchowca Kościuszki przed siedzącymi 
na stałych miejscach żebrakami, wskutek przyzwyczajenia (pamięci) 
przez zatrzymywanie się Naczelnika dla dania jałmużny proszącemu. 
Konie, wykony wuj ące w cyrkach różne sztuczki, nabyły tej umiejęt
ności drogą długotrwałych i zawsze jednakowo powtarzanych ćwi
czeń przy pomocy głosu i bata. Wszystkie te ćwiczenia oparte są na 
zapamiętaniu przez konia, że po danej komendzie głosem lub po da- 
nem, już znanem, poruszaniu się tresera nastąpi to a to. Koń pracuje 
więc tylko pamięcią. Znałem konia wierzchowego, którego próbowano 
zaprząc do bryczki. Wskutek nieumiejętnego brania się do rzeczy, 
konia tego znarowiono odrazu tak, że nie można go było zmusić do 
ciągnięcia, przyczem katowano go niemiłosiernie batami. Zapamię
tawszy sobie ,że wślad za nałożeniem mu uprzęży, następowała zniena
widzona chwila zmuszania go do ciągnięcia wozu oraz dotkliwe ude
rzenia batem, koń ten dostawał wprost szału, ujrzawszy stajennego, 
zbliżającego się doń z chomątem w ręku, zrywał się z łańcucha i nie 
pozwalał do siebie dostąpić. Po odejściu człowieka z uprzężą, uspaka
jał się zupełnie, pozwalał się siodłać i t. d. Przykładów takich, stwier
dzających ogromną pamięć konia, można przytaczać tysiące.

Koń, jako zwierzę wyższego gatunku z natury, a uszlachetnione 
odpowiednią hodowlą i prądami krwi, posiada bardzo wrażliwe nerwy. 
Odczuwa różnicę między dobrem i złem obchodzeniem się z nim. Lubi 
pieszczoty, chętnie poddaje się głosowi człowieka i nabiera lub traci 
doń zaufanie — w zależności od traktowania go; jest zawsze wrażliwy 
na hałas, nagłe stuknięcie, nieoczekiwane dotknięcie go i t. d. Szcze
gólnie silna nerwowość przejawia się u koni wyścigowych przed go
nitwą; niektóre z nich drżą, pocą się, nie dają się powodować, starają 
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się uderzyć dżokeja, nie chcą ruszyć ze startu, zawracają wtył i ucie
kają do stajni i t. p. Znałem klacz, która zawsze przed biegiem ule
gała nerwowej kulawiźnie na przednią nogę, co jej nie przeszkadzało 
odnosić zwycięstw; po biegu kulawizna ustępowała bez żadnego le
czenia.

Szlachetniejszy koń jest ambitny, nie daje się drugim wyprze
dzać (na wyścigach) aż do ostatniego tchu. Nieumiejętnie wtedy po
budzany, niepotrzebnie uderzony batem,' zarzuca się i traci tę chęć 
przodowania innym. Znamy konie, z natury spokojne, których żadną 
miarą nie można utrzymywać, jadąc (wierzchem) ztyłu za grupą koni 
(np. w oddziale wojska lub na konnej wycieczce grupowej). Uspakaja
ły się one dopiero i szły zupełnie normalnie, krocząc na czele takiej 
grupy. Często można zauważyć okazywanie złości lub niezadowolenia 
u konia (wierzchowego lub w zaprzęgu) w chwili, kiedy inny jeździec 
lub woźnica zbliża się ztyłu i mija go. Znałem spokojnego, starszego 
wałacha, maści kasztanowatej, który stał w stajni obok innych, ciem
nej maści koni i zachowywał się względem nich zupełnie obojętnie. 
Pewnego dnia dostał za sąsiada wałacha jasnego szpaka. Z tą chwilą 
nasz kasztan dostał niemal napadów furji, bił, gryzł, rwał uździenicę 
i t. p., tak że obsługa nie mogła dać sobie z nim rady, tern więcej, że nie 
umiano znaleźć przyczyny tego niepokoju. Dopiero po przypadkowem 
usunięciu wspomnianego sąsiada, kasztan się uspokoił. Co się mu nie 
podobało u kolegi-siwka — trudno było zbadać, lecz objawy niepo
koju (czy może wstrętu) powtórzyły się przy umyślnie czynionych 
próbach umieszczania tych koni razem. Fakt ten dowodzi wielkiej wraż
liwości tego kasztana na niesympatyczną mu siwą maść. Znane są 
w hodowli koni wypadki, kiedy ogier - rozpłodowiec nie chciał 
pokryć klaczy, okazując wstręt z powodu( jak się później okazało) 
jej maści. Akt kopulacji nastąpił dopiero wtedy, kiedy klacz tę obszy
to w wyprawioną skórę innej maści, widocznie sympatycznej dla tego 
ogiera.

Wielkiej wrażliwości konia dowodzi również nieustanny ruch 
uszami. Zdrowy i jeszcze niestary koń, bez przestanku strzyże uszami, 
łowiąc wszelkie dźwięki niedostępne nieraz dla słuchu ludzkiego. Wraż
liwość konia na wszelkie zmiany w jego otoczeniu ujawnia się jego 
ciekawością. Młode konie, chodzące luzem w okólniku zbiegną się 
zawsze do obcego człowieka, gdy ten znajdzie się blisko nich. Konie 
przebywające już jakiś czas razem (na pastwisku lub w stajni), za
chowują się względem siebie obojętnie, gdy jednak wpuścimy na okól
nik lub postawimy w stajni nowe konie obok dawniejszych, to zawsze 
nastąpi c ekawe oglądanie i wzajemne obwąchiwanie się. U koni moź- 
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na zauważyć wielką wrażliwość na muzykę. Siuchają one z widocz
ną przyjemnością dźwięków muzycznych, które działają też po
budzająco na zmęczone w marszu konie wojskowe. Natomiast prze
sadne jest mniemanie o muzykalności konia, co się ma wyrażać w poj
mowaniu przez niego rytmu. Konie cyrkowe nie tańczą bynajmniej 
w takt muzyki, lecz przeciwnie — orkiestra dostosowuje się do sztucz
nych chodów konia.

Koń jest zasadniczo łagodny i cierpliwie znosi nawet złe obcho
dzenie się z nim. Jednakże znajdujemy duże różnice w charakterze 
konia pierwotnego, tabunowego i konia kulturalnego, będącego pod 
wpływem człowieka. Konie tabunowe, wskutek przebywania w wa
runkach naturalnych i pozbawione bezpośredniego obcowania z czło
wiekiem, są w stosunku do ludzi nader nieufne, co jest brane często 
za wrodzoną złośliwość. U koni kulturalnych złośliwość jest wadą, 
spotykaną dość rzadko. Rzecz prosta, że przez brutalne obchodzenie 
się z koniem, nawet z natury bardzo łagodnym, doprowadzić go może
my do t. zw. złośliwości, która w gruncie rzeczy jest tylko objawem 
braku zaufania do człowieka oraz przejawianiem samoobrony. Praw
dziwie złośliwemi, rzucającemi się na człowieka z zamiarem uczynie
nia mu szkody, są przedewszystkiem wnętry oraz pewien odsetek ogie
rów. Zależne to jest jednak przeważnie od warunków psychicznych na 
tle niezaspokojenia popędu płciowego. Złość u konia zawsze objawia się 
położeniem uszu i złem okiem, pokazuj ącem w gniewie więcej białka.

Również nie spotykamy prawie koni upartych. Upór w nie 
spełnianiu wskazanych koniowi zadań pochodzi także z poczucia sa
moobrony. Naprzykład, koń nie chce ciągnąć wozu. Przyczyny należy 
szukać nie w charakterze konia, lecz w zmęczeniu go, w złem dopa
sowaniu uprzęży, która sprawia mu ból, przeciwko czemu koń się 
broni, nie chcąc się nań narażać przy wymaganej od niego pracy. 
Koń nie chce iść naprzód lub minąć jakiegoś nieznanego mu przed
miotu (budynek, figura, rów lub jama i t. p.). Boi się on takiego przed
miotu i nie chce doń bliżej podejść. Jest to więc nie upór, lecz strach 
i samoobrona. Spotyka się dość często konie powolne, które mylnie na
zywamy leniwemi. Powolność takiego konia w ruchach wogóle i w pra
cy zależna jest zawsze od jego rasy. Konie powolne lub leniwe znaj
dujemy wyłącznie wśród koni ciężkich, zimnokrwistych, limfatycz- 
nych. Wszystkie zaś rasy lżejsze, uszlachetnione gorącą krwią lub na
wet pierwotne, lecz nie zimne, są zawsze pełne życia, temperamentu 
i nerwu, odznaczają się przedewszystkiem dążnością do parcia na
przód.
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Koń posiada bardzo rozwinięte 4 zmysły; a) słuch — koń słyszy 
doskonale bardzo oddalone odgłosy, których nie słyszy ludzkie ucho; 
b) dotyk — koń czuje skórą, owłosieniem pyska i oczu (cienkie, dłu
gie włosy) oraz kopytem, kiedy stąpa po niepewnym gruncie (konie gór
skie) ; c) węch — koń doskonale rozróżnia różnego rodzaju zapachy, 
woń innych koni, przedmiotów oraz paszy, zawsze starannie obwąchu
je podany sobie pokarm, oceniając jego przydatność, rozróżni węchem 
podany jednocześnie kawałek cukru od podobnej z wyglądu białej 
kostki z drzewa lub masy; d) smak — koń rozróżnia smaczny pokarm 
od niesmacznego, chętnie zjada cukier, chleb, owoce, korzenie i t. p., 
umie odróżnić np. marchew od buraków, nie będzie jadł gorz
kiego łubinu, chrzanu nie weźmie do pyska wcale. Natomiast wzrok 
u konia kulturalnego spadł w swej doskonałości w porównaniu z roz
wojem tego zmysłu u konia tabunowego. Przyczyna leży w wycho
waniu stajennem, gdzie koń, aż nazbyt często przebywa w ciemności 
i w powietrzu, przepój onem amon jakiem, oraz w sposobie używania 
konia. Źle dopasowana uprząż lub wadliwe ganaszowanie konia wy
wołuje często przekrwienie nerwów i tkanek ocznych. Wskutek tego 
u koni bardzo często spotyka się krótkowzroczność i skłonność do 
chorób ocznych.

Krótkowzroczność u konia potęguje jego nieufność do otoczenia 
i do spotykanych przedmiotów, co się objawia zwiększoną płochliwością 
i często rodzajem uporu.

Wielką zaletą konia jest także nieutracona zdolność do pływania 
Źle pływa koń tylko słaby, starszy, z wadą serca lub płuc.

Koń, mimo swej wielkiej masy i siły, dał się ujarzmić człowie
kowi i w dalszym ciągu ulega z łatwością jego przemocy. Przy ukła
daniu konia do każdego rodzaju wymaganej pracy ogromną rolę od
grywa głos człowieka. Koń umie rozróżnić intonację tego głosu, 
wie o tem, że podniesiony, energiczny głos poprzedza jakieś wymaga
nie lub karę, wie, że głos łagodny, pieszczotliwy jest wskazówką do 
uspokojenia go i nagrodą za posłuszeństwo. Ta okoliczność wskazuje 
na pewien stopień rozwoju mózgowego u konia.

Opisane wyżej właściwości konia są bez zaprzeczenia jego wy- 
sokiemi zaletami.

Przy rozpatrywaniu wad konia uderzy nas przedewszystkiem zbyt 
mały rorwój jego inteligencji. Wbrew przekonaniu, przyjętemu przez 
wielu m.łośników konia, koń nie ma tego „rozumu", jaki mu niektó
rzy przypisują. Pod tym względem nie można go porównywać z dru
gim przyjacielem ludzi, t. j. psem. Koń nie może rozróżnić osoby 
człowieka, nie przywiązuje się do niego. Wszelkie historyjki o obja



88

wach wierności konia swemu panu, o tęsknocie za nim, o specjalnem 
posłuszeństwie i t. p., należy włożyć między bajki. Każdy koń odnosi 
się zupełnie jednakowo do każdej osoby, pod warunkiem, że osoby 
te nie będą się różniły między sobą ubiorem, głosem i zachowaniem 
się. Koń, który zarży w stajni na widok swego pana, robi to dlatego, 
że jest rozpieszczony, oczekuje łakoci lub poprostu jest głodny. Tak 
samo zarży na widok każdej innej osoby, o ile ta osoba jest 
ubrana, zachowa się, i odezwie do konia w znany mu sposób, do któ
rego koń przyzwyczaił się dzięki swej pamięci. Tak samo koń, 
któremu weterynarz podczas leczenia sprawił dużo bólu lub przy
krości, nie daje dostąpić temu weterynarzowi tylko dlatego, że na 
takie zachowanie się konia wpływa nie osoba lekarza, lecz specyficz
ny 7'pach apteczny, jakim jest przepojone jego ubranie. Zapach ten 
przypomina koniowi zadane mu cierpienia, stąd samoobrona, wyra
żająca się w nieufności do człowieka z takim zapachem. Jeśli w ta
kie ubranie, ze znanym koniowi przykrym zapachem, ubrałaby się oso
ba, do której kcń jest niby to przywiązany, to również narażona by
łaby na kopnięcie lub ugryzienie. Koń rozróżnia przedmioty, tylko 
większe, wyróżniające się kształtami, barwą i zapachem. Nie rozróż
nia zaś grymasu twarzy ludzkiej, wyrazu gniewu, srogości lub uśmie
chu, nie widzi, rozumem, rzeczy małych. Pomimo swej wielkiej pa
mięci, koń pozwala sobie łatwo zakładać dutkę, sprawiającą mu za 
każdym razem ogromny ból, tylko dlatego, że nie widzi różnicy 
między nią, a każdym innym kawałkiem drzewa. Koń nie rozumie 
zamiarów człowieka. Zawsze odnosi się z ogromną nieufnością do 
każdego ruchu, do każdego rękoczynu, co wymaga nieustannej, a wiel
kiej ostrożności w obchodzeniu się z koniem, przy czyszczeniu, dawa- . 
niu paszy i ściółki, przy zaprzęganiu, kuciu i t. d. Koń nie rozumie 
żartów ze sobą, jak np. pies, nie pojmuje, że przy ratowaniu go przez 
człowieka w jakimś wypadku (zaplątanie się w uprzęż, pożar w stajni 
i t. p.) powinien być temu człowiekowi posłuszny. Koń jest bardzo 
płochliwy, przestrasza się łatwo i byle czego, narażając z tego powodu 
siebie i otoczenie na różne wypadki. Bardzo łatwo wpada w paniczny 
strach i wtedy jest nieczuły na uspakajające poczynania człowieka, 
uszkodzi lub nawet zabije się, jest niebezpieczny w takich razach, jak 
np. przy ponoszeniu. Często nie umie odróżnić prawdziwego niebez
pieczeństwa od urojonego: wpadnie, nie zastanawiając się, na druty 
kolczaste, raniąc się dotkliwie, założy nogę za łańcuch w stajni, nie 
pozwoli sobie nałożyć opatrunku, natomiast zlęknie się sterty kamieni 
na szosie, jakiegoś niewinnego i nieruchomego białego przedmiotu, 
nie da się wprowadzić zwykłym sposobem do wagonu i t. p. Bardzo 



89

łatwo nabywa złych skłonności, narowów i przyzwyczajeń, od których 
oduczyć go jest trudno lub całkiem niemożliwe. Niektóre narowy po
łączone są z bólem i uszkodzeniami, jakie koń sam sobie przyczynia, 
pomimo to nie zaprzestaje ich (opis narowów: cz. I rozdz. 4 i cz- 
V rozdz. 5). Wszystko to wskazuje na mały rozwój mózgowy i myślo
wy u konia.

Koń, jako zwierzę niegdyś stadne, zachował do dziś instynkt to
warzyski, przy pewnej wojowniczości osobistej. Konie lubią się wza
jemnie, tęsknią do siebie, odosobniony koń jest zawsze smutniejszy, 
przygnębiony, źle się hoduje. Chętnie przebywa,ąc w stadzie, potrze
bują obce konie początkowo obeznania się ze sobą, co się nie obywa 
bez bójki, połączonej z wypadkami; po pewnym czasie, obwąchawszy 
i pobiwszy s’ę wzajemnie, konie zaprzyjaźniają się ze sobą i okazują 
potrzebę towarzystwa.

Przysłowiowe „końskie zdrowie'1 zupełnie nie ma zastosowania 
u konia kulturalnego. Ogromną odpornością organizmu na wszelkie 
choroby odznaczaję się jedynie rasy pierwotne, tabunowe, nierozde- 
likacone cywilizacją i wychowaniem w sztucznych warunkach. Konie 
takie przebywają przez cały rok pod gołem niebem, wystawione na 
zmiany pogody i paszy, są nadzwyczajnie zdrowe i długowieczne. 
Koń kulturalny, wychowany przez człowieka, jest niezmiernie po
datny na najróżnorodniejsze niedomagania, począwszy od zaziębienia 
i jego skutków aż do neurastenji i histerji włącznie.

Wadą konia, z powodu której cierpi on sam, jest niemożność wy
rażania swych bolesnych uczuć głosem. Koń wydaj e dźwięki w postaci 
rżenia, które jest bardzo różne w intonacji. Inaczej rży źrebię odłą
czone od matki, inaczej odzywa się matka, tęskniąca za pozostawio
nym źrebakiem. Inne brzmienie słyszymy w rżeniu konia pozbawio
nego towarzystwa innych koni, inaczej rży koń silny, wesoły, czujący 
się dobrze w polu pod jeźdźcem. Ciche rżenie w stajni wydaje koń 
głodny, kiedy się zbliża pora obrokowania lub wodopoju. Głośny kwik 
słyszymy u koni, szczególnie u ogierów, przy bójce lub u łechczywych 
klaczy. Jednak żaden koń, bity, katowany nieraz przez nieludzkie 
obchodzeniu się z nim, nie wydaje żadnego dźwięku bólu i skargi, w 
przeciwieństwie np. do bitego psa. Również spragniony lub zgłodniały 
koń nie wyrazi głosem, poza stajnią, dręczącego go głodu i pragnienia, 
podczas kiedy np. krowa zaryczy głośno w takim wypadku. Ból, głód 
i pragnienie znosi koń w zupełnem i bezradnem milczeniu. Nie
które tylko konie stękają w stajni w czasie choroby, objawiającej się 
silnemi bólami, rzadko stękają też konie bardzo przemęczone pracą, 
podczas leżenia w stajni.
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Do wad ogólnych konia, jako zwierzęcia użytkowego, należy za
liczyć trudny i długi wychów młodego konia, obfitujący w wypadki 
obniżające późniejszą jego wartość, następnie — krótki okres użyt
kowej wartości konia (przy wysokich cenach tego zwierzęcia), który 
u nas nie przekracza przeciętnie 15 lat (3 — 4 lat wychów i ujeżdża
nie, 5-ty — 15-ty rok użytkowanie) po 15 latach koń jest podstarzały 
i traci dużo ze swej wartości. U Arabów wiek użytkowy skraca się do 
7 lat, jak dowodzi tamtejsze przysłowie o koniu: „siedem lat dla 
mego brata, siedem dla mnie, siedem dla mego wroga"; oznacza to 
że koń dojrzewa przez pierwsze 7 lat, służąc jako podjezdek dla 
chłopca, następnie 7 lat jest koniem użytkowym, zaś od 14-go roku jest 
już mało wart, więc niechaj służy wrogowi. Dalej trudność 
w trafnym wyborze konia tak do chowu jak do użytku, z powodu 
całego szeregu ukrytych wad organicznych, narowów i niemiłych nie
spodzianek, czekających nabywcę, należy również do ujemnych cech 
konia.

Biorąc rzeczy ogólnie, dojdziemy do wniosku, że jednak zalety 
konia przewyższają jego naturalne wady. Powiększenie zalet leży 
w utrzymaniu czystości ras, w racjonalnym wychowie i w rozumnem 
użytkowaniu konia. Przy zastosowaniu tych warunków, koń nie prze
stanie być wysokocennem stworzeniem uźytkowem, bez którego ludz
kość nie może się obywać, pomimo wielkiego i nieustannego postępu 
techniki. Silnik mechaniczny nigdy nie zdoła całkowicie zastąpić konia 
w wojsku, w przewożeniu i na roli.



ROZDZIAŁ 4.

NAROWY W STAJNI. ODUCZANIE, POSKRAMIANIE.

Narowem u konia nazywamy nabyte u niego przyzwyczajenie lub 
nałogi wykonywania różnych czynności ze szkodą dla zdrowia i całości 
konia oraz jego otoczenia. Jak wspomniałem w rozdziale 3, koń, 
wskutek rozwiniętej pamięci, lecz także wskutek słabej zdolności poj
mowania, jest bardzo podatny do nabywania takich lub innych nało
gów, przyczem można zapobiegać skutecznie tylko niektórym z nich; 
większość jest bardzo trudna do usunięcia, pewna część z nich jest 
nieuleczalna.

Narowy lub nałogi nie istnieją prawie wcale u koni pierwotnych, 
tabunowych. Znajdujemy je natomiast w obfitości u koni kulturalnych, 
przeniesionych przez człowieka do sztucznych warunków bytowania, 
w których koń, pozbawiony swobody działań, jest nieustannie więziony 
i zmuszony podlegać przemocy człowieka. Pierwszym warunkiem, roz
wijającym u konia skłonności do narowów jest dłuższa bezczynność 
w stajni, przy której wypoczęty koń, nudząc się, i potrzebując w ja
kiś sposób wyładować nadmiar sił i temperamentu, wyszukuje so
bie różnego rodzaju szkodliwe rozrywki. Drugą przyczyną jest nie
umiejętne, połączone aż nazbyt często z surowością i brutalnością, ob
chodzenie się z koniem , wywołujące u niego odruchy samoobrony, 
co się wyraża w okazywaniu różnego rodzaju sprzeciwów zamiarom 
i woli człowieka, które to sprzeciwy mogą zczasem wyrobić u konia 
zmianę w jego usposobieniu, prowadzącą do zakorzenionej złośliwości. 
Dalszemi przyczynami są: nadmierna wrażliwość, płochliwość, słaby 
wzrok, wadliwość budowy, stan chorobliwy, potrzeby organiczne, nie
zrozumienie niebezpieczeństw i niepojmowanie zamiarów człowieka.

Narowy dzielimy na dwie grupy: narowy stajenne, oraz spotykane 
w używaniu konia. Do stajennych należą:

a) bujanie się w strony na przednich nogach; koń dotknięty ta
kim narowem nie zaprzestaje go ani na chwilę, przebywając w stajni.



Będąc cały czas w niepotrzebnym ruchu, nb. nienaturalnym, koń nie 
zażywa wypoczynku, lecz nieustannie zmusza do pracy mięśnie i stawy 
przodu, szczególnie ścięgna nadpęcia, uszkadzając je systematycznie. 
Prócz tego nałóg taki wpływa ujemnie na system nerwowy konia. By
wały wypadki, że ogiery rozpłodowe, rozstrojone nerwowo nałogiem 
bujania się, traciły zdolność pokrywania klaczy i odzyskiwały ją do
piero po usunięciu nałogu. Narów jest tem szkodliwszy, że niszczenie 
się konia jest postępowo powolne, niewidoczne. Celem przeszkodzenia 
temu, należy spróbować, czy koń nie zarzuci nałogu z chwilą umieszcze
nia go luźno, bez uwiązania w zagrodzie (boksie). Jeśli to nie pomaga, 
należy użyć pęt, składających się z 2 obrączek skórzanych (ze sprzącz
kami), wysłanych miękko wojłokiem i połączonych krótkim postronkiem 
lub łańcuchem. Pęta nakłada się na pęciny lub na nadpęciny (rys. 122, 
123). Przyczyną nałogu jest nerwowość i bezczynność.

Rys. 12?. Pęta Rys. 123. Pęta.

b) Grzebanie przednią nogą, od czego tworzą się w podłodze 
jamy. Koń niszczy sobie ścięgna, nadweręża okucie (podkowę) lub 
psuje- róg kopytowy (koń bosy) i niszczy podłogę stajni. Przytem, 
stojąc na gruncie nierównym wskutek wykopanych dołów, przybiera 
nieprawidłową postawę przodu, co się ujemnie odbija na całokształcie 
mięśni, ścięgien i stawów. Przyczyny nałogu i środki zapobiegania te 
same co pod a). Takim koniom należy dawać więcej pracy (bez prze
ciążania) i nie pozostawiać ich za długo w stajni, szczególnie w samot
ności.

c) Bicie przednią lub tylną nogą w ściany stajni. Koń mało pra
cujący, uwiązany do żłobu w ciasnej przegrodzie, potrzebując rozprę
żenia mięśni i nudząc się, znajduje rozrywkę w wywoływaniu hałasu, 
jaki sprawia uderzenie nogą w ściany. Przytem koń nadweręża sobie 
stawy pęcinowe i kopytowe oraz niszczy całość kopyta i podkucia. Je
żeli mimo zwiększenia dawanego koniowi ruchu, nałóg ten zakorzenił 
się silnie, należy konia (o ile warunki stajni pozwolą) uwiązać zdała 
od ścian bocznych lub zastąpić je drągami, oplecionemi gęsto słomą, 
zawieszonemi jednym końcem przy żłobie, drugim na lince od pułapu; 
oszalowanie żłobu dać bardzo skośne. Bijąc tylną nogą, koń uderzy 
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bez hałasu w miękką, ustępującą pod uderzeniem, część przegrody; 
bijąc przednią nogą, nie dosięgnie ściany pod żłobem. Przekonawszy 
się, że uderzenie nogą nie wywołuje pożądanego hałasu, koń bardzo 
często zaniecha tej rozrywki. Jeżeli podany sposób nie pomoże, trzeba 
się uciec do nałożenia koniowi na bijącą nogę filcowego buta (panto
fla) lub w braku tego — do owiązania mu kopyta grubą szmatą, przy- 
czem strzec się trzeba obrażenia pęciny i nadpęcia przez ściąganie tych 
części sznurkiem. Jeśli i to nie da wyniku, należy nakładać koniowi 
pas bezpieczeństwa, w zupełności nie krępujący konia i nie rozdraż
niający go, lecz nie pozwalający mu na bicie i wierzganie (rys. 124).

Rys. 124. Pas bezpieczeństwa.

W każdym razie należy odrzucić zalecany teoretycznie sposób, pole
gający na uwiązaniu koniowi do bijącej nogi ciężkiej kuli. Właśnie 
ta ruchoma i ciężka kula, od której koń pragnąłby się oswobodzić, 
spotęguje narów i doprowadzi do złośliwego wierzgania nawet po jej 
zdjęciu.

d) Odciąganie się wtyl na długość postronka. Przyczyny tego na
łogu trudno się dopatrzeć. Przy silnem odciąganiu się od żłobu, 
koń rozciąga sobie mięśnie szyjowe i karkowe, wyciera grzywę i sierść, 
zrywa często uździenicę, przyczem może się przewrócić, co jest za
wsze niebezpieczne. Nie mamy sposobu oduczania konia od tego nie
bezpiecznego nałogu, gdyż pokrzykiwanie, poparte uderzeniem bata, 
pomaga tylko chwilowo, poczem koń znów odstąpi wtył, jakby za
wieszając się na uździenicy. Zapobiega się jedynie przez umieszczenie 
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konia w przegrodzie luzem, bez uwiązania. Można spróbować użycia 
specjalnej uździenicy, zaopatrzonej pętlą z grubego na palec, wy
gładzonego sztywnego sznura, do którego przymocowany jest postro
nek (łańcuch), na którym uwiązujemy konia do żłobu. Przy odcią
ganiu się wtył, pętla ta zaciska się na dolnej wardze, sprawiając ko
niowi ból. Przy postąpieniu naprzód, zwolnić się musi natychmiast 
ucisk pętli (o ile sznur jest sprężysty), inaczej zaciśnięcie pozostaje 
i cała myśl chybia celu. Usuwając ból, powstały przy odciąganiu, a zni
kający przy postąpieniu naprzód, koń może się odzwyczaić od narowu 
(rys. 125)- Drugi rodzaj uździenicy (rys. 126 i 126a) ma na celu ucisk 
nosa przy odciąganiu się konia w tył.

Rys. 126a. Ta sama uździenica na koniu.

e) Zdejmowanie uździenicy. Wiele koni umie w nadzwy
czaj przemyślny sposób zdjąć ze łba uździenicę, co ma ten skutek, że 
uwolniony od uwiązania koń wychodzi z przegrody, chodzi po stajni,
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wchodzi do przegród innych koni, przez co narażony jest na różne wy
padki (szczególnie nocą). Na takie konie nakłada się podwójną uź
dzienicę, przyczem strzec się należy zbyt ciasnego podpinania. Za 
mocno ściągnięta podpinka utrudnia koniowi oddech, wyciera kark i j e- 
szcze więcej skłania konia do tego narowu. Sprawę rozwiązuje cał
kowicie zastosowanie specjalnej uździenicy z podwójną podpinką we
dług rys. 127.

Rys. 127. Uździenica z podwójnem podgardlem.

f) Zatratowanie korony. Koń w stajni opiera się kopytem jednej 
z tylnych nóg na kopycie drugiej tylnej nogi, co wywołuje, zwłaszcza 
u konia podkutego, odgniecenie i zatratowanie korony. Uszkodzenie 
takie leczy się bardzo trudno i jest z tego powodu niebezpieczne. Na
łogowi temu ulegają konie mało pracujące. Zapobiec uszkodzeniom 
koron można przez nakładanie na pęcinę pęta ze skórzaną klapką, lub 
obwiązywania kopyt grubemi szmatami (rys. 128). Oduczenie polegać 
będzie na zastosowaniu na każdej nodze obrączki ze skręconego sło
mianego powrósła z końcem wystającym, ostro obciętym. Przy pró
bie stawiania jednego kopyta na drugie, koń odczuje w nodze ukłucie, 
co mu odbierze ochotę do narażania się na niemiłe uczucie (rys. 129).

Rys. 128. Klapka na kopyto 
przeciw zatratowaniom. Rys. 129. Obrączka przeciw zatratowaniu.
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g) Gryzienie postronka, obgryzanie żłobu, drągów i murownaych 
ścian. Nałóg ten jest spowodowany bezczynnością konia w stajni w po
łączeniu z organiczną potrzebą soli, wapna i fosforu, czego koń szuka 
instynktownie, nie znajdując tych chemikaljów w zwykłym obroku. 
Nałóg nie jest niewinny, jakby się zdawało, gdyż przegryzanie postron
ka powoduje uwolnienie się konia od uwiązania, co może wywołać 
wypadki, prócz tego wskazuje na pewne zaburzenia w organizmie zwie
rzęcia, odbijające się na pewno szkodliwe na jego zdrowiu. W takich 
wypadkach pomaga przedewszystkiem sól kuchenna, dawana koniowi 
w dużym kawałku w żłobie do lizania, a następnie dobry gatunek siana, 
pomieszanego ze słomą owsianą, i marchew.

h) Obgryzanie i rwanie derki. Przyczyna: bezczynność oraz wraż
liwość skóry. Zapobiec można przez nałożenie koniowi naszyjnika 
z drewnianych pałek lub drążka, opatrzonego na końcach sprzączkami. 
Drążek umocowuje się jednym końcem do uździenicy, drugim—do po
pręgu derki. Obydwa te sposoby nie pozwalają sięgać koniowi zębami 
wtył, nie krępując go jednak w ruchach głowy (rys. 130, 131),

J

Rys. 131. Drążek przeciw 
gryzieniu dery.

Rys. 130. Kaganiec przeciw 
gryzieniu dery.

i) Wyrzucanie obroku ze żłobu. Zdarza się u koni żarłocznych, 
które pobudzane są niecierpliwością zaspokojenia głodu. Wysypując 
obrok ze żłobu na ziemię, koń zmniejsza ilość przyjętego pokarmu; 
zbierając go następnie (o ile może dosięgnąć) z ziemi, połyka przytem 
piasek i mierzwę. Dla takich koni wskazany jest głębszy i krótszy 
żłób; do zwykłego wkłada się większy i ciężki kamień, lub też prze
gradza go żelaznemi prętami. Zamiast tego można podawać obrok 
w torbie, zawieszonej koniowi na głowie; jest to jednak niepożądane, 
gdyż torba utrudnia oddech i koń wchłania nozdrzami kurz i plewy 
(rys. 132).

A
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j) Wydmuchiwanie sieczki z obroku. W większości stajen przyjęte 
jest dawanie koniom owsa zmieszanego z sieczką. Niektóre konie, nie
zbyt głodne, wydmuchują nozdrzami sieczkę, wyjadając czysty 
owies. W takich wypadkach pomaga zwilżenie obroku wodą i wymie
szanie go.

Rys. 132. Przegrodzony żłób.
k) Zjadanie ściółki oraz kału (na okólnikach). Przyczyną jest nie

raz nienormalna żarłoczność, ale prawie zawsze organiczna potrzeba 
fosforu i witamin. Ulegają jej tylko konie młode, których organizm 
jest w stanie rozwoju i wymaga pewnych składników chemicznych, 
Zjadanie większych ilości słomy nie jest niebezpieczne, jeśli zdarza 
się zimą w zbyt chłodnych stajniach, gdyż wywołane jest u konia po
trzebą podniesienia naturalnego cieplika. Normalnie zaś powoduje roz
pychanie kiszek, utrudnia trawienie i oddech, oraz zniekształca konia 
przez nabycie t. zw. ,.słomianego brzucha". Takim koniom należy da
wać nieco więcej dobrego siana w małych dawkach, sól kuchenną 
w kawałkach, w przerwach uwiązywać je na osobnym powodzie do kół
ka, umieszczonego nad żłobem, a na noc nakładać kaganiec. Dla od
zwyczajenia konia od zjadania kału, zalecam polewanie tegoż (pole
waczką) jakimś płynem o ostrym, cuchnącym zapachu lub smaku 
(ocet, ropa naftowa i t. p.).

l) Łykawość. Nałóg ten jest bardzo rozpowszechniony i tem nie
bezpieczniejszy, że jest zaraźliwy. Polega na tem, iż koń połyka po
wietrze i oddaje część jego zpowrotem wraz z charakterystycznym 
dźwiękiem, przyczem zwykle chwyta kurczowo zębami kanty żłobu, 
ścian i wogóle wystające przedmioty. Przytem ścierają sobie konie 
w wysokim stopniu (nieraz do dziąseł) zęby sieczne, po czem poznaje 
się ten nałóg. Wprowadzenie powietrza do żołądka i jelit 
powoduje zaburzenia w organach trawienia; konie takie chudną i czę
sto zapadają na kolkę. Najczęściej oddają się temu nałogowi konie 
w przerwach w jedzeniu. Niektóre jednak łykają powietrze podczas 
obrokowania, co jest jeszcze szkodliwsze. Są konie, które połykają po
wietrze bez chwytania zębami, co widoczne jest przez wyciąganie 
i kurcze szyi. Praktyka stajenna i hodowlana nie zna skutecznego spo
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sobu oduczania konia od tego nałogu, a nawet nie mamy sposobu 
zapobiegania mu. Wszystkie używane przez stajennych i handlarzy 
paski oraz obroże, opatrzone nieraz ostremi gwoździami i zakła
dane koniowi na kark i krtań, ściskające ją w celu utrudnienia prze
łykania, niepotrzebnie utrudniają obieg krwi, powodują męczarnie 
i pośrednio wpływają na zapalenie oczu. Próbować jednak należy 
wszystkiego, oprócz wspomnianych obróż na szyję, gdyż czasem nie
które zabiegi pomagają, lub przynajmnej ograniczają ten nałóg. Prze- 
dewszystkiem trzeba łykawego konia postawić w stajni zdała od in
nych, aby uniknąć rozpowczechnienia się nałogu, i nie pozostawiać go 
w bezczynności; następnie należy usunąć wszelkie przedmioty, za 
które może koń chwytać zębami, stawiając go w gładkiej zagrodzie, 
bez żłobu, przyczem karmić go z torby; stawiać go w przegrodzie 
głową do korytarza, wywiązując go na dwa postronki (powody). Zna
łem jednak konia, który w braku możności opierania się zębami o żłób, 
chwytał się niemi za własną przednią nogę. Pomaga też czasem nało
żenie kagańca. Pewnego jednak środka niema, gdyż nie można konia 
pozbawić swobody ruchów, męczyć go nieustannie, przytem często 
się zdarzy, że koń pozbawiony możności chwytania zębami nauczy się 
prędko łykawości bez opierania się uzębieniem o żłób. Łykawość pod
czas jedzenia, przy chwytaniu zębami za żłób, powoduje wysypywanie 
znacznej części obroku na ziemię, i marnowanie tegoż. Łykawość le
czą zabiegiem chirurgicznym, (tylko przez b. doświadczonego operato
ra), lecz i taka kuracja często zawodzi.

m) Tarcie tylnych nóg jedna o drugą w nadpęcinach pochodzi 
ze swędzenia skóry, którą należy oczyszczać i leczyć powstałą na niej 
egzemę. Przy zaniedbaniu tego, konie obcierają sobie nogi do krwi 
i stają się bardzo niespokojne.

n) Wycieranie ogona o ściany, prowadzące zczasem do zupełne
go wyłysienia rzepicy oraz do zapalenia i ran w skórze. Pochodzi ze 
stanu chorobowego ogólnego, obecności glist w kiszce odchodowej, 
nerwowości oraz miejscowego zakażenia bakterjami. Należy zatem 
ogon utrzymywać w czystości, często go myć i wyczesywać. Zalecone 
jest zbadanie mikroskopowe przez lekarza weterynarji. Chory ogon 
należy po umyciu wodą z mydłem posmarować zlekka olejem lnia
nym, poczem postawić konia tak, aby nie dać mu możności tarcia ogo
nem o ściany lub obandażować ogon na noc, co należy robić ostrożn e, 
nie krępując go ściskaniem bandaża (rys. 133), zdejmując bandaż 
rano.

o) Tarcie oczu o żłób i ściany jest bezwzględnie skutkiem jakie
goś stanu chorobliwego, przyczem należy się zwrócić o poradę do le-
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karza weterynarji w celu usunięcia przyczyny. Jeżeli leczenie ma po
trwać dłuższy czas, trzeba nałożyć koniowi metalową siatkę, udarem
niającą tarcie oczu (rys. 134).

Rys. 134. Siatka ochronna na oczy.

p) Narów gryzienia i rzucania się z zębami na obsługę jest bardzo 
niebezpieczny. Pochodzi z nieumiejętnego obchodzenia się z koniem, 
umyślnego drażnienia go, z zabaw i t. p. Koń, mało lub wcale nie 
rozumujący, nie ufający człowiekowi, nie zdaje sobie sprawy z je
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go zamierzeń, nie wie, czy człowiek zbliża się doń ze złym czy do
brym zamiarem. Początkowe odruchy samoobrony przed przykrościa
mi, jakich koń doznaje np. przy czyszczeń u, przy opatrunkach, dalej 
przypadkowe kopnięcie człowieka lub nastąpienie mu na nogę, bywa 
zazwyczaj natychmiast surowo karane. Przyczynia się to do zwiększenia 
nieufności konia do człowieka i zczasem — do umyślnych chęci uczy
nienia mu szkody. Sprawa potęguj e się u koni wrażliwych, nerwowych, 
któremi są zawsze konie szlachetniejszego pochodzenia. Konie zim
nokrwiste są przeważnie łagodniejsze, z powodu limfatycznego uspo
sobienia, i mniej wrażliwe na brutalne obchodzenie się z niemi. Odu
czenia konia od gryzienia ludzi jest prawie niemożliwe. Wymaga 
specjalnej tresury, prowadzonej przez fachowca przez długi czas, 
osiągnięcia zmiany w charakterze i uspokojenia wrażliwości konia. 
Raz nabyta złośliwość, nawet po stłumieniu jej przez umiejętne (sta
nowcze, lecz łagodne) obchodzenie się, może łatwo wybuchnąć. Koń ta
ki jest zawsze niebezpieczny i trudno jest go używać. Jedyną skuteczną 
radą, zwłaszcza w braku odpowiedniego obsługującego, jest pozbycie 
się konia. Lepiej stracić przy sprzedaży nieco pieniędzy, niż narażać 
siebie i obsługę na ciężkie kalectwo. Gryzącym koniom nakłada się 
kaganiec, lecz nakładanie i zdejmowanie (do obrokowania) go po
łączone jest z niebezpieczeństwem. Bicie konia, karanie go — nie po
maga, gdyż powiększa narów.

r) Bicie przodem, o ile pochodzi z zakorzenionej złośliwości, jest 
prawie nie do uleczenia i ma podobne przyczyny i skutki, jak gryzie
nie. Wymaga wielkiej ostrożności, lecz i umiejętnej stanowczości w ob
chodzeniu się z koniem. Czasem narów ten jest spowodowany tylko 
nadmiarem sił z powodu zbyt małej pracy, a zbyt obfitego żywienia; 
wtedy są nadzieje oduczenia. W każdym razie jedyną radą jest na
kładanie koniowi pasa bezpieczeństwa, opisanego pod c). Są konie, 
które gryzą i biją tylko podczas znajdowania się w stajni, przy użyciu 
zaś, lub na okólniku zachowują się względem człowieka spokojnie. In
ne uprawiają zaś te narowy zawsze i w każdej okoliczności, są wskutek 
tego trudniejsze i niebezpieczniejsze, a niektóre nawet nie nadają się do 
pracy. Naprzykład koń; który gryzie i bije, nie może być prawie ni
gdy używany pod wierzch z powodu niemożności nakładania mu ka
gańca (przy kiełznaniu go munsztukiem), a także z powodu większe
go prawdopodobieństwa uderzania przodem lub zadem. Natomiast koń 
pociągowy, okiełznany przeważnie wędzidłem i unieruchomiony przez 
uprząż, może czasem długie lata pracować w zaprzęgu. Przy obsługi
waniu i użytkowaniu koni złośliwych, bardzo ważnym i chwilowo sku
tecznym czynnikiem jest energiczny głos człowieka. Unikać jednak 
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zawsze trzeba bicia i karania konia, gdyż takie postępowanie potęguje 
tylko jego złośliwość. Niektórzy autorowie zalecają używanie nastę
pującego sposobu unieszkodliwienia narowu: na obie tylne nogi 
nakłada się pęta, opatrzone kółkami. Do każdego takiego kółka przy
mocowana jest linka, przewleczona przez kółko w popręgu i połączona 
drugim końcem z nanośnikiem na mordzie konia. Przy próbie wierz
gnięcia zadem, kiedy noga tylna, lub obie, jest odrzucona wtył, koń 
odczuwa gwałtowne uderzenie po własnym nosie, sam siebie karząc 
w ten sposób w chwili wierzgnięcia. Sposób ten jest niewątpliwie 
dowcipny, lecz pozostanie w teorji. Praktycznie nie da się stosować, 
gdyż: 1) w jaki sposób należy bez obawy narażania swego życia na
kładać i zdejmować (kilka razy dziennie) pęta złośliwemu i wierzga
jącemu koniowi, do którego nie można dostąpić; 2) gdyby, jakimś nad
zwyczajnym sposobem, pozwolił na taki zabieg, to przy wierzganiu 
łatwo nastąpiłoby złamanie nosa; 3) trzymanie konia nieustannie w kre
pującym go dotkliwie przyrządzie bezwzględnie wpłynie na zwięk
szenie się jego złośliwości. Sposobu takiego nie radzę próbować. W oba
wie o cięższe wypadki, lepiej się pozbyć zupełnie takiego konia, choćby 
z większemi stratami.

s) Wierzganie, wspinanie się, wskakiwanie do żłobu podczas po
dawania obroku—pochodzi z nadmiaru sił i żywego temperamentu. Na
rów jest w zasadzie niewinny, bywa jednak niebezpieczny, gdyż przy 
zdejmowaniu nóg konia ze żłobu mogą nastąpić różnego rodzaju obra
żenia całego przodu i głowy konia. Zalecone jest: wzmożona praca, 
zmniejszona dawka pokarmu i krótkie przywiązywanie konia przed 
i na czas obrokowania.

t) Kładzenie się pod ścianę. Nie można tego nazwać właściwie 
narowem, gdyż koń się nieraz położy w ten sposób zupełnie przypad
kowo. Może to jednak mieć fatalne skutki dla całości konia i obsługi. 
Jak wiadomo, prawie wszystkie konie, wstając z ziemi, wyciągają 
obie przednie nogi przed siebie i podnoszą się, rzucając się całym cię
żarem kłody naprzód. Koń, który się położy za blisko ściany, nie 
może wtedy wyciągnąć przednich nóg i nie może wskutek tego po
wstać, usiłuje jednak to uczynić; niemożność przestrasza go, koń zaczy
na się rzucać, przewracać na grzbiet, bije wszystkiemi nogami, uszka
dzając je wraz z głową, rozbija ściany i nie pozwala sobie pomóc; 
zaplątuje się też często w postronek lub dusi się w uździenicy z powo
du krótkiego uwiązania. W takich wypadkach pomoc ludzka jest nie
zbędna, wymaga przytem ogromnej ostrożności z powodu niebezpie
czeństwa uderzeń przez konia. Należy konia szybko odwiązać, przeci- 
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nająć nożem w razie potrzeby postronek lub uździenicę, uspokoić go 
głosem i starać się odciągnąć go od ściany, zakładając postronki na 
szyję i tylne nogi. Przytem nie wolno ciągnąć konia za ogon, co czę
sto czynią nierozumni stajenni, gdyż takie postępowanie powoduje 
zwichnięcie, nawet złamanie kości ogonowych i krzyżowej. Po pod
niesieniu przerażonego wypadkiem konia, należy go rozetrzeć wiech
ciami i uspokoić głosem. Niebezpieczeństwo wypadku zwiększa się, 
jeśli koń był umieszczony w wąskiej przegrodzie z nieruchomemi, a wy- 
sokiemi ścianami, gdyż brak miejsca nie pozwala koniowi przewrócić 
się na drugi bok, a uniemożliwia obsłudze wejście do przegrody pod
czas rzucania się konia. Im szersza jest przegroda, tem mniejsze są 
następstwa wypadku, który albo wcale się nie zdarzy, albo łatwiej 
jest wtedy przyjść koniowi z pomocą.

Opisane wypadki nieraz pociągające za sobą ciężkie następstwa 
uszkodzeń tak konia, jak i obsługi, nie miałyby miejsca przy innym 
sposobie powstawania konia z ziemi. Dziwnym kaprysem natury i za
wsze niebezpiecznym dla konia jest ten właśnie, przyrodzony mu, ro
dzaj podnoszenia się. Brak oparcia dla przednich nóg, utrudnia, pra
wie udaremnia koniowi powstanie, co nieraz widzimy na ulicach mia
sta podczas ślizgawicy (wówczas należy owinąć przednie kopyta wor
kami, szmatami, wreszcie własnem ubraniem i posypać pod nogi pia 
sku lub ziemi); przerzucenie całej kłody na wyciągnięte przednie nogi 
powoduje nieraz nadwerężenie ścięgien i stawów; przy gwałtownym 
rzucie kłody utrudnia się pomoc, jaką w danym wypadku należałoby 
okazać koniowi; koń starszy, osłabiony lub chory nie może powstawać 
o własnej sile, a obawiając się tego—nieraz nie kładzie się zupełnie, 
przez co pozbawiony jest wypoczynku. Wszystkie te wypadki nie 
miałyby miejsca, gdyby koń wstawał sposobem krowim. Spotyka się 
konie, umiejące się w ten sposób podnosić, lecz zdarza się to bardzo 
rzadko. Krowa, obdarzona z natury powolnością w ruchach, podnosi 
się z ziemi, naprzód klękając na napiąstkach („kolanach") przednich 
nóg, następnie podnosząc się zadem i wreszcie powstając z klęknięcia 
przodem. Wszystko to odbywa się powoli, spokojnie, bez rzucania się 
i jakiegokolwiek niebezpieczeństwa.

u) Zakładanie przedniej nogi za postronek (łańcuch) zdarza się 
dość często, powoduje zaplątanie się konia i obrażenia nogi lub gło
wy — jeśli przestraszony koń zacznie się rzucać. W takim wypadku, 
o ile nie można natychmiast odwiązać konia, trzeba poświęcić całość 
uździenicy, przecinając ją dla zyskania czasu. Znacznie niebezpiecz
niejsze jest założenie za postronek lub łańcuch tylnej nogi, co się zda
rza częściej w porze letniej (muchy) lub też jeśli niestarannie czyszczo
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ny koń drapie sobie głowę lub szyję tylną nogą. W tym wypadku na
stępuje silne zazwyczaj zatarcie miękkiej (tylnej) części pęciny. Na
leży natychmiast przeciąć postronek lub uździenicę. Obrażenie pęci
ny jest trudne do leczenia i z tego powodu niebezpieczne; powoduje 
t. zw. grudę. Obtarte miejsca należy natychmiast wymyć wodą z my
dłem, wysuszyć, odkazić, lekko owinąć czystą szmatką i postawić ko
na na suchej ściółce. Wypadki takie zdarzają się często, zwłaszcza 
w nocy. Uniknąć ich można całkowicie przez odpowiednie uwiązanie 
konia na jednym powodzie, opatrzonym ciężarkiem (którego opis 
znajduje się w rozdziale „Urządzenie stajni cz. III, rozdz. 1).

w) Odgniatanie stawu łokciowego lub mostka przy leżeniu spo
wodowane jest uciskiem haceli lub nawet gładkiej podkowy przedniej 
nogi, podkurczonej pod piersi konia w pozycji leżącej. Wskutek nie
ustannego odgniatania stawu, tworzy się zrazu niewidoczna, lecz póź
niej szybko zwiększa się opuchlina na nim, dochodząca do rozmia
rów bochenka chleba. Nie przynosi ona istotnej szkody, nie powoduje 
kulawizny, jednak oszpeca konia. Czasem wytwarza się w opuchlinie 
ropień, trudny do wyleczenia z powodu niemożności nakładania opa
trunku i ciągłego ruchu tego stawu. Zapobieganie jest utrudnione z te
go względu, że dolegliwość tę spostrzegamy wtedy, gdy jest już za 
późno. Zasadniczo pomagałoby okręcenie koniowi na noc przednich 
kopyt miękkiemi szmatami; w praktyce jednak nie zawsze okaże się to 
skuteczne, gdyż koń zerwie je zębami; z drugiej strony, nieumiejętne ob
wiązywanie nogi może spowodować gorszą biedę, t. j. odparzenie pę
ciny. Najskuteczniejszą radą jest umieszczanie konia w przegrodzie, 
gdzie koń położy się całkowicie na boku, wyciągając daleko kopyta.

x) Wzajemne gryzienie sobie kłębów i innych części ciała. Zda
rza się na pastwiskach, w okólnikach a także w stajni, jeśli konie mo
gą się dosięgnąć, że dwa konie zaczynają, jeden drugiemu, drapać 
zębami jakąć część kłody, szczególnie, jeśli są mokre od potu lub 
deszczu. Przyczyna leży prawdopodobnie w jakiemś podrażnieniu 
skóry w danem miejscu, co powoduje swędzenie. Nie mogąc tego miej
sca dosięgnąć własnemi zębami, koń drapie takież miejsce u innego 
konia, który po chwili odwzajemnia się mu podobnem drapaniem. 
Jeżeli się takich koni nie rozpędzi, to drapanie może trwać dość długo. 
Prócz te*o  konie przyzwyczajają się wogóle do gryzienia. Ponieważ 
przyczyną tego jest swędzenie skóry, należy ją utrzymywać w czy
stości i zbadać mikroskopowo złuszczony przy czyszczeniu naskórek.

y) Hałasowanie łańcuchem. Niektóre konie, wiązane na łańcuchu, 
znudzone bezczynnością, chwytają zębami łańcuch i uderzają nim 
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o żłób, powodując głośny hałas, niepokojący inne konie, szczególnie 
nocą. Prócz tego narów ten zczasem prowadzi do obgryzania ścian, do 
łykawości, a nawet do gryzienia ludzi i innych koni. Zapobiec można 
jedynie przez uwiązanie konia na jednym powodze, jak pod u).

z) Onanizm spotyka się czasem u ogierów bezczynnie przebywa
jących w stajni. Nałóg ten jest niezmiernie szkodliwy, rujnuje siły fi
zyczne konia i rozstraja jego system nerwowy. Zapobiega się złemu 
przez wzmożenie pracy i zmniejszenie racji obroku. Gdy to nie usu
nie zła, próbować należy nakładania specjalnych pasów. Ponieważ 
w handlu znajduje się kilka modeli takich pasów, z których każdy za
lecany jest jako „najlepszy", przeto w razie potrzeby należy zwrócić 
się o poradę do doświadczonego hodowcy.

ż) Ścieranie zębów o żłób. Niektóre konie mają zwyczaj tarcia 
zaciśniętemi zębami o dno lub ściany żłobu, szczególnie cementowego, 
przyczem ścinają przednią część zębów siecznych, rujnując je cał
kowicie. Nałóg pochodzi z bezczynności. Należy wzmóc pracę konia, 
dawać mu paszę w małych dawkach, lecz częściej nakładać mu kaga
niec. Najlepiej zaś unikać żłobów cementowych. Ślady takiego ściera
nia różnią się od śladów łykawości.

Tak w stajni, jak i poza nią, zachodzi często potrzeba poskramiania 
u konia odruchów samoobrony, udaremniających różne niezbędne za
biegi, jak np. przy leczeniu, nakładaniu opatrunków, czyszczeniu, ku
ciu, ujeżdżaniu i t. d. Niektóre zabiegi, łatwiejsze do wykonania, wyma
gają częściowego, inne—całkowitego poskromienia konia, aż do zupeł
nego unieruchomienia go. Sposoby ujarzmiania konia są następujące:

a) naczęścej używana zwykła „dutka“, składająca się z kawałka 
drzewa z pętlą (ze sznurka lub rzemyka) (rys. 135). Po założeniu pętli

Rys, 135. Zwykła dutka.
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na górną wargę (rzadziej na ucho), zakręca się rękojeść aż do zupełne
go zaciśnięcia się pętli. Wywołuje to u konia niesłychany ból, który sku
pia całe jego poczucie i paraliżuje wszelkie inne wrażenia. W tym sta
nie znieczulenia, koń pozwala na wiele zabiegów. Dutka używana jest 
przy leczeniu i kuciu niespokojnych koni. Sposób jest skuteczny, ale 
barbarzyński, nie należy go zatem nadużywać, stosować go tylko w ra
zach koniecznych i nie pozostawiać konia w tem położeniu dłużej niż 
potrzeba. Po zdjęciu pętli należy zawsze rozetrzeć wargę dla przy
wrócenia obiegu krwi.

b) Zamiast zwykłej lub jednocześnie z nią, używają niektórzy 
dutki t. zw. „cygańskiej". Składa się ona ze zwykłego, na palec gru
bego sznura, długości około 2 m, opatrzonego na jednym końcu kół
kiem. Przewlekając drugi koniec sznura przez kółko, wkłada się otrzy
maną pętlę do pyska przez głowę za uszami i ściąga się silnie, zadzie
rając do ostatecznych granic kąty warg. Od bólu koń nieruchomieje. 
Jest to również skuteczne, lecz więcej jeszcze barbarzyńskie, niż za
bieg ze zwykłą dutką (rys. 136).

Rys. 136. Dutka cygańska.

c) Kawecan. Jest to rodzaj uździenicy, bez wędzidła, z nanośni- 
kiem, do którego wszyty jest odpowiednio wygięty, dość gruby i cięż
ki kawałek żelaza, opatrzony tępemi gwoździami po stronie przyle
gającej do nosa końskiego. Na nanośniku znajdują się 3 kółka, jedno 
w środku, dwa po bokach. Do środkowego kółka przymocowana jest 
linka, spoczywająca drugim końcem w ręku poskramiacza. Każde tar
gnięcie linką sprawia natychmiastowy ból, uderzając żelaznym nanoś- 
nikiem po wrażliwej chrząstce nosowej konia. Z tego powodu posłu-
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giwać się kawecanem może tylko ktoś bardzo doświadczony, gdyż 
przyrząd ten w nieumiejętnych rękach przyniesie więcej szkody, niż 
korzyści. Boczne kółka służą do wywiązywania konia wodzami tręzlo- 
wemi dla ustawienia mu głowy. Kawecan używany jest przy ujeżdża
niu konia i poskramianiu niektórych narowów (wspinanie się, wierz
ganie, nie dawanie nogi przy kuciu i t. d.) (rys. 137, 137a).

Rys. 137. Kawecan. Rys. 137a. (kappzaum).

d) Różnego rodzaju pasy, pęta, kagańce.

e) Pokładanie konia na ziemię i skrępowanie go w tem położeniu. 
Jest to najskuteczniejszy sposób poskromienia konia, odbierający mu 
całkowicie możność ruchów i bicia nogami. Stosowany bywa przy lecze
niu, czasem przy kuciu i wogóle przy wpajaniu koniowi należytego 
szacunku dla siły i woli człowieka. Istnieje kilka sposobów walenia 
konia, z których każdy jest w nieumiejętnych rękach niebezpieczny, 
ze względu na możliwość uszkodzenia konia, a nawet złamania kości. 
W razie istotnej potrzeby, zalecam zwrócić się o pomoc do doświadczo
nych pod tym względem ludzi. Najprostszym sposobem położenia konia 
(właściwie rzucenia go na ziemię) jest następujący: na każdą pęci- 
nę konia nakłada się skórzaną pętlę (wyłożoną w środku wojłokiem), 
zapinaną na sprzączkę i opatrzoną kółkiem. Konia kiełzna się wędzi
dłem. Do jednego z kółek przymocowuje się linkę, którą przewleka się 
przez wszystkie 4 kółka. Koniec linki ujmuje dwóch silnych ludzi. 
Wprowadza się konia na obszerne miejsce, wysoko zasłane słomą celem 
uniknięcia wypadków w ciasnocie i zmniejszenia siły uderzenia ciała 
konia o ziemię. Na dany znak, dwaj ludzie silnie ściągają linkę, przez 
co wszystkie 4 nogi zbliżają się do siebie aż koń straci równowagę 
i musi upaść. Trzeci człowiek, jednocześnie z pociągaęciem linki, ścią-
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ga wodzami głowę konia w stronę np. lewą; wtedy koń upadnie na pra
wy bok (rys. 138, 139). Położywszy szybko koniowi pod głowę jakiś wo
rek, czaprak lub t. p., należy własnym ciężarem przycisnąć jego 
głowę i szyję do ziemi. Mając unieruchomioną szyję, koń nie ma moż

Rys. 138. Pęto do pokładania.

ności powstania. Skrępowanie nóg nie pozwala na bicie i wierzganie. 
Koń jest całkowicie w mocy człowieka, bez możliwości jakiejkolwiek 
obrony. Cały zabieg musi być uskuteczniony szybko i energicznie. 
Oczywiście, rzucać tak można tylko zdrowego konia. Konie chore, 
słabe lub zranione kładzie się inaczej. Do tego celu służy specjalnie 
zbudowany przyrząd, znajdujący się w klinikach i we wzorowych 
kuźniach. Przyrząd ten ^dada się z ruchomej, pionowo ustawionej 
ściany, wysłanej miękko z jednej strony i opatrzonej przyszytemi w od
powiednich miejscach pasami. Pod tę ścianę podprowadza się blisko 
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konia i przywiązuje się go do niej szybko zapomocą owych pasów 
w okolicy głowy, szyi, piersi, brzucha i nóg. Po umocowaniu, ściana 
wraz z koniem przewraca się (zapomocą specjalnego mechanizmu) 
aż do poziomu, poczem koń leży na stole, z którego z powodu 
pasów nie może się podnieść.

f) Podwieszanie konia na pasach jest również w wielu wypad
kach skutecznym sposobem ujarzmienia konia, przy zabiegach lekar
skich oraz przy kuciu. Podciągnięty w górę koń, straciwszy grunt pod 
nogami, zaskoczony tem niezwykłem położeniem, staje się uległy 
i nie broni się zupełnie. Sposób ten zasługuje na uwagę przez swą 
nieszkodliwość i oszczędzanie koniowi cierpień, które musi znosić np. 
od dutki. Jest łatwy, skuteczny przy wykonywaniu potrzebnych zabie
gów, a pośrednio wpływa (jak pokładanie) na wdrożenie koniowi po
jęcia, iż jest on bezsilny wobec woli człowieka.

Podwieszanie uskutecznia się w prosty sposób. Do tego celu bie- 
rzemy starą lecz mocną derkę, składamy napół, podszywamy bardzo 
mocnem płótnem (brezent) z obrębieniem kantów, do każdego rogu 
przymocowujemy mocne linki, długości do 1 metra, opatrzo
ne kółkami. U pułapu nad koniem mocno przytwierdzamy blok. Przez 
blok ten przerzucamy linę, opatrzoną dużym hakiem; drugi koniec liny 
ujmuje kilku silnych ludzi. Spuszczamy koniec liny z hakiem nad 
grzbiet konia; dwóch ludzi, po jednym z każdej strony konia podkłada 
wspomnianą derkę, miękką częścią do góry, pod brzuch konia (nie do
tykając go jednak, gdyż koń, szczególnie łechczywy, zacznie się rzu
cać) i zakłada każdy swoje 2 linki kółkami na zwieszający się hak. 
Na dany znak pociąga się silnie linę, przez co koń uniesiony zostanie 
wgórę. Wystarczy podniesienie go na ćwierć metra. Konia trzeba 
uprzednio uwiązać (na uździenicy) do żłobu dość krótko, celem ode
brania mu możności zwracania głowy i kąsania (rys. 140).

Opisane sposoby poskramiania i ujarzmiania koni są ogólnie zna
ne i rozpowszechnione jako dostępne dla każdego. W hippologji spo
tykamy ciekawe przykłady niemal cudownych sposobów poskramiania, 
praktykowanych już jako rzemiosło przez jednostki, posiadające ta
jemne zdolności w tym kierunku. Ludzie ci posług wali się prawdopo
dobnie przyrodzoną sobie siłą magnetyczną, oddziaływającą na system 
nerwowy konia. Zewnętrznie widoczne przy poskramianiu zabiegi, 
jak dmuchanie w nozdrza, szeptanie do ucha, dawanie dłoni do wą
chania i t. p., służyły przypuszczalnie do otumanienia nie koni, lecz 
widzów, rzeczywistemi zaś czynnikami były niezbadane, tajemne wła
ściwości treserów. Do znanych w Europie poskramiaczy należał James 
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O‘Sullivan, później Rayer, który używał nader skutecznej i ciekawej 
metody, polegającej na ściskaniu koniowi palcami kanałów nosowych, 
przez co pozbawiał go możności oddychania, doprowadzał zwierzę 
do chwilowych omdleń i tą drogą osiągał posłuszeństwo.

Rys. 140 Podwieszanie konia.
Oduczanie konia od narowów, poskramianie jego złośliwości, po

prawianie jego usposobienia—należą do rzeczy bardzo trudnych. Do 
osiągnięcia celu wymagane są specjalne zdolności, energja, stanow
czość, odwaga, siła fizyczna, doświadczenie i czas przy gruntownej 
znajomości konia, t. j. jego władz umysłowych, temperament.;, wraż
liwości oraz jego fizycznej budowy. Z tego powodu ktoś mający uży
wać konia narowistego, a nie posiadający powyższych kwalifikacyj, nie 
powinien próbować swych sił, gdyż nie będzie w możności naprawienia 
złego, przeciwnie—powiększy je, narażając siebie, otoczenie i kona na 
niepowetowane straty i kalectwo.

Narowy, spotykane u koni wierzchowych podczas używania ich, 
są opisane w części V rozdział 5.



ROZDZIAŁ 5.

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE CHOROBY, ICH ROZPOZNANIE I LECZENIE.

Koń kulturalny, wychowany przez człowieka w warunkach, róż
niących się znacznie od pierwotnych, wydelikacony przez szereg wie
ków, stracił wiele ze swej odporności. Ulega łatwo chorobom, nie
znanym u zahartowanego konia tabunowego. Narządy zewnętrzne 
(oczy, ścięgna, kopyta) i wewnętrzne (serce, płuca, narządy trawie
nia) uległy zczasem przekształceniu wskutek zmiany warunków, w ja
kie człowiek przeniósł konia. Z przyczyn wymienionych u dzisiejsze
go konia nie znajdujemy tego żelaznego zdrowia i wytrzymałości, ja
kiem! się odznaczał jego tabunowy przodek. Są organizmy odporniej
sze, zwalczające choroby i niedomagania same przez się lub z niez
naczną pomocą medycyny. Większość jednak wymaga leczenia róź- 
nemi środkami, z pośród których należy zawsze wybierać naturalne 
i nieszkodliwe. Wodolecznictwo, dające zadziwiające wyniki, z chło- 
dzącemi i rozgrzewającemi mokremi okładami, naparzanie z ziół, die
ta i t. p., umiejętne stosowane, w wielu razach zastąpią całkowicie 
lekarstwa chemiczne, które mogą raczej przynieść tylko doraźną po
moc, zatruwają natomiast nienawykły do jadów i narkotyków orga
nizm konia.

Nie lekcewając bynajmniej znaczenia medycyny i uznając ją przy 
chorobach poważniejszych, należy być jednak obeznanym samemu 
z rozpoznawaniem niektórych chorób i z początkowem leczeniem. Ko
nieczne jest to z tego względu, że niezawsze można liczyć na natychmia
stowe przybycie lekarza, bezzwłoczne zaś i umiejętne zastosowanie 
pierwszej pomocy usunie nieraz poważniejsze niebezpieczeństwo i przy
śpieszy wyleczenie.

Choroby dzielą się na zewnętrzne, wewnętrzne, zakaźne (pochodzą
ce z przeniknięcia drobnoustojów do organizmu), zaraźliwe (udziela
jące się). Każda choroba może mieć przebieg ostry, krótki, kończący się 
wyzdrowieniem lub śmiercią, albo przebieg dłuższy, przewlekły, 
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inaczej zwany chroniczny. Niektóre choroby są wrodzone, dziedziczne 
lub nabyte. Prócz tego bywają organizmy ze specjalnemi skłonnościami 
do pewnych chorób.

Przeważająca część chorób i uszkodzeń konia powstaje z winy 
człowieka: zaziębienie konia, nadmiar, brak lub nierównomierność pra
cy, przekarmianie, dawanie niezdrowej paszy, nieumiejętne pojenie, 
trzymanie konia w stajniach (dusznych, ciemnych, wilgotnych, zimnych 
i nieodkażonych (niedezynfekowanych), nieodpowiednie urządzenie 
stajni, nieumiejętne obchodzenie się (wypadki urazowe), wadliwe kucie, 
brak pielęgnacji kopyt i skóry i wiele innych. Uniknięcie tych przy
czyn zapobiegałoby powstaniu choroby, niedomaganiu lub kalectwu 
konia. W tern leży sedno rzeczy. Usuwając przyczyny, unikamy skut
ków. Nie zaziębiwszy konia, nie potrzebujemy go leczyć. Odpowiednie 
obchodzenie się z koniem, rozumne używanie oraz pielęgnacja ograni
czają powstawanie różnych chorób i okaleczeń konia.

Koń zdrowy zupełnie (lub z umiejscowioną chorobą zewnętrzną) 
posiada sierść gładką, nienastroszoną, z połyskiem; żywe spojrzenie, 
objawia w każdem poruszeniu pewną energję i żywość (zależnie zresz
tą od rasy i wieku); interesuje się otoczeniem, strzyże uszami, wyjada 
chętnie i całkowicie obrok; oddycha spokojnie, miarowo, 8—12 razy na 
minutę, posiada normalne tętno 36 — 42 uderzeń na minutę i tem
peraturę 371/2 — 38^2 stopni Celsjusza; kładzie się dla odpoczyn
ku; oddawanie moczu jest nieczęste, obfite, mocz jest jasny, żółtawy 
i mętny; kał zwykłego koloru, wilgotny z połyskiem, o normalnym 
swoistym zapachu.

Koń dotknięty jakiemś wewnętrznem niedomaganiem zdradza 
je odrazu, na pierwszy rzut oka. Koń taki traci werwę, stoi z opu
szczoną głową i smutnem, zgaszonem spojrzeniem; sierść jego podnosi 
się i traci połysk, zmienia się rodzaj oddechu, tętno i ciepłota ciała. 
Jednocześnie koń traci zupełnie lub w znacznym stopniu chęć do jedze
nia, robi się obojętny i niewrażliwy lub odwrotnie—bardzo niespokojny, 
nie kładzie się wcale, lub pokłada się często. Mocz może mieć odcień 
czerwonawy, oddawany bywa z trudnością; kał suchy, spieczony, lub 
zbyt wolny, często o zapachu zgniłym, cuchnącym.

Objawy stanu chorobowego bywają różne i zmieniają się w zależ
ności od niedomagania. Niezmiennym wskaźnikiem we wszyst
kich chorobach wewnętrznych jest nagły brak łaknienia. Zauważywszy 
taki objaw, zawsze słusznie podejrzewamy jakieś niedomaganie, po
czerń należy szukać jego przyczyny. Należy przedewszystkiem usunąć 
ze żłobu resztki paszy, żłób wymyć, wyrzucić zużytą podściółkę i na
słać obficie świeżej słomy, jeśli można, postawić konia w świeżo za
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słanej zagrodzie (boksie), a w każdym razie odsunąć go od sąsiedztwa 
innych koni. W braku zagrody, trzeba w taki czy inny sposób poszerzyć 
miejsce, celem dania koniowi większej wygody i łatwiejszego do niego 
dostępu. Dalej zbadać i zapisać na kartce (przybitej następnie na ścia
nie) oddech, tętno, temperaturę i rodzaj wydzielin konia, i jeśli warunki 
pozwalają — zawezwać lekarza. Czystość, kórej wogóle należy prze
strzegać w pielęgnacji konia, nawet w stanie zdrowym, obowiązuje 
bezwarunkowo przy leczeniu go, a spotęgowana musi być przy niedo- 
maganiach zewnętrznych, wkraczających w zakres chirurgji. Wszelkie 
opatrunki przy ranach i zabiegi przy chorobach skóry wymagają nad
zwyczajnej czystości.

Rys. 141. Sposób badania tętna.

Zachowanie jej przyśpieszy i ułatwi wyleczenie. W tym wypadku 
posiłkujemy się podświadomie antyseptyką, czyli niedopuszczeniem 
do ran zarazków. Natomiast brud, sprzyjający przyjmowaniu różnego 
rodzaju bakteryj, wpływa nadzwyczajnie ujemnie na przebieg leczenia, 
opóźnia lub uniemożliwia wyzdrowienie. Pamiętać zatem należy, że 
opatrujący konia musi mieć ręce czysto i starannie wymyte, że wszel
kie waty, marle, bandaże gazowe, stykające się z raną używane mogą 
być tylko jeden raz i następnie niszczone (palone lub głęboko zako
pywane w ziemię), a nie wyrzucane do nawozu; że poplamione krwią 
lub ropą bandaże wełniane, derki i t. p. wierzchnie części opatrunków, 
jeśli ich nie można niszczyć, powinny być starannie wyprane i odkażone.

Jeśli wezwany jest lekarz weterynarji, należy osobiście wysłuchać 
jego zleceń, zapisując je na kartce, i ściśle wykonania ich przestrze
gać. Zdarza się bowiem, że brak należytego nadzoru przy pielęgnacji 
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chorego konia prowadzi do zaniedbania lub zmiany we wskazanych za
biegach leczniczych, co się, rzecz prosta, odbije fatalnie na leczeniu. 
Często bywa, że stajenni, polegając na swem doświadczeniu, nietylko 
nie stosują się do wskazówek lekarza, lecz używają swych własnych 
sposobów leczenia, zatajając to przed lekarzem i właścicielem konia. 
Oczywiście, takie leczenie nie może dać pożądanych wyników, gdyż 
wprowadza w błąd lekarza, który przy następnych wizytach, zastaje 
u konia różne nieoczekiwane zmiany choroby. Sprawa zmieniania za
rządzeń lekarza przez stajennych, zwłaszcza przez starszych stangre
tów, jest tak zakorzeniona, że w niektórych, cięższych wypadkach le
karze zmuszeni są nieraz do opłacania pieniędzmi obsługi w celu skło
nienia jej do ścisłego wykonywania wydanych zarządzeń leczniczych.

Najczęściej spotykanemi niedomaganiami natury zewnętrznej są:
1) Odgniecenie (odsednienie) kłębu, grzbietu, brzucha i boków 

koni od siodła. Przyczyny: źle dopasowane lub popsute siodło, a także 
czaprak; zbyt mocne spopręgowanie, nieumiejętne siodłanie lub wad
liwy dosiad jeźdźca (cz. IV, rodź. 1 i 2).

Rzecz początkowo dość niewinna, staje się przy zaniedbaniu bar
dzo trudna do wyleczenia. Po zauważeniu dolegliwości, która się obja
wia bolesnością przy dotyku, obrzękiem i podwyższoną miejscową cie
płotą, należy na odgniecione miejsca nałożyć mokry, chłodzący okład 
z wody gulardowej przez kilka dni, podczas których konia nie należy 
używać do pracy, przepędzając go tylko dla ruchu na lince. Okłady 
często zmieniać, polewać wodą, chłodzić—aż do usunięcia zapalenia. 
Jeśli po 2 — 3 dniach obrzęk nie zmniejszy się od wspomnianycn 
ochładzających okładów, należy przez 2 — 3 dni stosować okład roz
grzewający: na bolące miejsce nakłada się kawałek grubego czystego 
płótna, złożony w kilkoro, zamaczany w wodzie i silnie wyżęty. Płót
no pokrywa się kawałkiem grubego wojłoku, na to kładzie się kawałek 
derki lub sukna i wszystko to przymocowuje się w ten sposób, aby 
zamknąć dostęp powietrza do mokrego płótna. Zamiast wojłoku moż
na położyć na mokre płótno kawałek ceraty; kompres rozgrzewa się 
wtedy silniej. Rozgrzewający kompres nie powinien leżeć dłużej, jak 
3 — 4 godziny, po upływie których należy go zmienić, dać skórze tro
chę odpocząć, obmyć ją czystą wodą; na noc kompresu nie pozostawiać. 
Płótno należy przy każdej zmianie wyprać, usuwając z niego wycią
gnięty pot i soki. Przy zmianie takiego opatrunku należy uważać, czy nie 
powstają nowe odgniecenia od taśm, podtrzymujących kompres. Przy 
zmianie kompresu można bolące miejsce lekko posmarować jodyną.

Przy silniejszem odgnieceniu, które powstało odrazu lub przez 
siodłaniu odgniecionego konia (przy niedbałym nadzorze), formuje się
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często podskórny ropień (wrzód), który czasem pęknie sam lub wy
maga przebicia. W obu wypadkach zaleca się przemycie rany (zapo- 
mocą gumowej szprycki-gruszki, lekkim roztworem chinozolu (74 pa
stylki na półlitrową butelkę przegotowanej wody), oczyszczenie jej 
ze strupów i ropy, lekkie posmarowanie jodyną i zasypanie rany ksero- 
forrnem, bez nakładania waty. Zabieg ten powtarzać raz dziennie aż 
do skutku. W trudniejszych zaniedbanych wypadkach, kiedy ropienie 
jest głębokie, zawezwać lekarza.

Jeśli w przypadkach lżejszych, obrzęk i ciepłota znikną od chło
dzących okładów, pozostaje natomiast powierzchowne obtarcie skóry 
lub ranka, należy j ą smarować 2 razy dziennie pioktaniną. Rzecz prosta, 
że nie wolno konia siodłać, aż do zupełnego wyleczenia, i usunąć na 
przyszłość przyczyny odgnieceń. Raz jeszcze powtarzam, że odgniece- 
nia nie można lekceważyć. Źle wyleczone, powtarza się łatwo i może 
doprowadzić konia do ciężkiego stanu a nawet do zupełnej niezdolno
ści do pracy. Utarte przysłowie „trafił w sedno", pochodzi stąd, że 
sedno czyli odsednienie jest rzeczą ważną i dotkliwą.

2) Takież odgniecenia spotyka się na głowie konia, przy nie- 
dbałem obchodzeniu się z nim, z powodu zbyt ciasnej uździenicy, za- 
mocno podpiętej lub zrobionej z twardej, kanciastej skóry Lecze
nie: usunięcie uździenicy, postawienie konia w zagrodzie luL, uwiąza
nie go na szerokiej taśmie za szyję, okłady chłodzące i rozgrzewające, 
jak pod 1).

3) Odgniecenie dziąseł i warg przez munsztuk. Przyczyna: źle 
dopasowane żelazo, zbyt ciasno podpięty łańcuszek. Na wargach i dzią
słach występują bolesne, czerwono-sine plamy. Leczenie: usunięcie 
przyczyny, przemywanie pyska (gumową szprycką) czystą, chłodną 
wodą z octem i niekiełznanie konia przez pewien czas.

Odgniecenie lub obtarcie podbródka od metalowego łańcuszka 
(u koni z wrażliwą, delikatną skórą zjawić się może nawet przy luź- 
nem podpięciu) należy usunąć chłodzącym kompresem, na przyszłość 
metalowy łańcuszek zastąpić skórzanym, wyściełanym wewnątrz 
irchą.

4) Obtarcie skóry z wygoleniem sierści. Przyczyny: źle dopaso
wane części rynsztunku. Leczenie: po dokładnem wymyciu, zajodyno- 
wać jeden raz wytarte miejsce i smarować 2—3 razy dziennie czystą 
waseliną lub niesolonym smalcem, łojem, masłem, oliwą lub czystym 
olejem lnianym. Te części rynsztunku: popręgi, uździenicę, tylną część 
czapraka, górną część ogłowia, nanośnik, które spowodowały obtarcie, 
podszyć irchą lub kawałkiem sarniego, jeleniego lub owczego futra.
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5) Stłuczenie głowy, napięstków, pęcin i nadpęcin i t. d. leczy się 
początkowo okładami chłodzącemi (p. 1) następnie jodynowaniem 
w połączeniu z kompresami rozgrzewaj ącemi.

6) Różnego rodzaju rany cięte, szarpane, pochodzące od wypad
ków, należy przedewszystkiem po wystrzyżeniu okalających je wło
sów i zatamowaniu krwi obmyć wodą i lekko za jodynować i przysypać 
kseroformem. Tamowanie silnego krwotoku osiąga się przez ucisk żyły 
i przykładanie waty. Niektóre rany wymagają zeszycia, co może usku
tecznić tylko lekarz. Należy zwracać uwagę na pojawienie się na no
gach niegojących się podługowatych ranek, pokrytych strupami, gdyż 
takie rany powstają przy skórnej nosaciźnie.

7) Gruda. Jest to zapalenie skóry, tylnej, miękkiej części pęciny. 
Objawia się pękaniem i następnie ropieniem całej tylnej powierzchni 
pęciny. Przyczyny: nieczyste utrzymanie kończyn, nieustanne trzyma
nie konia na mokrej ściółce (lub obtarcie nogi o postronek lub łańcuch). 
Leczenie polega na częściowem wystrzyżeniu włosów, obmyciu z bło
ta i brudu, zastosowaniu ciepłej kąpieli chorej nogi, w drewnianem 
wiadrze, z domieszką kreoliny (1 łyżka) przez 15 minut, obsuszeniu 
jej i zasypywanie ranek obsuszającym proszkiem (bieli cynkowej 5 cz., 
ałunu 20 cz. i kredy 25 cz. na wagę) dwa razy dziennie. Konia należy 
postawić na suchej, czystej ściółce. Jeśli ranki ropieją, należy je obmyć 
czystą wodą, obsuszyć i smarować maścią jodoformową.

Po wyleczeniu ran, należy codziennie smarować pęcinę czystą wa- 
seliną, niesolonym smalcem, masłem lub oliwą, wymywając miej
sce uprzednio wodą z mydłem i wysuszając je dokładnie watą lub czy
stą szmatką. Gruda nie znosi wilgoci, należy więc nogę konia utrzy
mać zawsze w stanie suchym. Przy zaniedbaniu ranek może się rozwi
nąć silne zapalenie całej nogi, przyczem występuje bolesny i gorący 
obrzęk. Ponieważ gruda przybiera często złośliwą i uporczywą postać, 
należy przeto zasięgnąć porady lekarza.

8) Oparzenie skóry, spowodowane przez pożar, oblanie kwasa
mi, niegaszonem wapnem i t. p. Oparzone miejsca obmyć wodą wapien
ną i smarować białkiem lub olejem lnianym.

9) Obrzęk tyłnych nóg. Objaw ten spostrzegamy u koni stojących 
przez dłuższy czas bezczynnie w stajni. Znika on, gdy koń pracuje. 
Przyczyną może być zanieczyszczenie skóry, ranki, zastarzała gruda 
które należy leczyć czystością w utrzymaniu konia, i jodynowaniem ra
nek. Obrzęk może także pochodzić z osłabienia działalności serca. Ze 
względu na to, że puchnięcie nóg, w połączeniu z otwierającemi się 
rankami wbudza podejrzenie o nosaciznę, zaleca się zbadanie niedoma
gania powierzyć lekarzowi.
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10) Nakostniaki (martwiaki) na kościach nadpęcinowych. Przy
czyną bywa zazwyczaj uderzanie nogami o twarde przedmioty, lub 
jednej o drugą, przy nieprawidłowych chodach konia. Początkowo wy
czuwa się pod palcami bolesne i gorące małe miejscowe obrzęki. Na 
miejsca te należy początkowo (przez 1 dzień) nałożyć ochładzające 
okłady. Następnych dni, 2 razy dziennie, nakładać kompresy rozgrze
wające, po uprzedniem silnem za jodynowaniu. Starsze niebolesne 
martwiaki, o ile nie uciskają ścięgna, są nieszkodliwe i nie wywołują 
kulawizny. Więcej rozwinięte można leczyć wcieraniem ostrych maści 
lub przypalaniem gorącem żelazem, co może wykonać tylko lekarz.

11) Zapalenie zginaczy (zginacze na przednich nadpęciach). 
Pochodzi z przeciążenia konia nadmiernie szybkim biegiem. Zdarza 
się najczęściej u koni wyścigowych, rzadziej u zwykłych wierzcho
wych. Objawia się podwyższoną ciepłotą, obrzękiem i początkową 
wielką bolesnością przy dotyku. Koń nie stoi na nodze (nogach) nor
malnie, często zmienia położenie, bolącą nogę unosi, opierając się na 
niej przednią częścią kopyta. Leczenie: przez 2 dni okłady chłodzące, 
następnie jodynowan;e i okłady rozgrzewające, zmieniane 2 — 3 razy 
dziennie. Po kilku dniach energicznego leczenia, stan poprawia się 
znacznie, jednak należy takiego konia przez jakiś czas oszczędzać 
w pracy; celem uniknięcia ponownego zapalenia, nogi bandażować weł- 
nianemi bandażami. Po powrocie z jazdy do stajni, nakładać bandaż 
chłodzący przez 1 — 2 godzin, poczem nogę lekko rozmasować 
(zdołu do góry), wetrzeć nieco fluidu (patrz receptarjusz), zabanda
żować na jedną godzinę flanelą. Na noc zawsze zdejmować bandaże. 
Doskonałym środkiem jest stawianie konia w bieżącej wodzie 2 razy 
dziennie po % godziny, poczem nogi rozmasować (zdołu do góry) 
i nałożyć rozgrzewające okłady, zmieniane co 3 godziny. Zapalenie to, 
występujące na ścięgnach nadpęcia, mylnie nazwane jest brokdaunem 
(Brokendown) (rys. 60, 142).

Pod nazwą brokdaun rozumiemy zapalenie zginaczy w połącze
niu z zerwaniem włókien ścięgnowych, co powoduje opuszczenie się 
stawu pęcinowego. przyczem pęcina przybiera postać pęciny „niedź
wiedziej".

12) Rany puzdra, mogące powstać przy nieprawidłowem zagoje
niu po kastracji, należy dokładnie przemyć i odkazić rozczynem chi- 
nozolu; leczenie powierzyć lekarzowi.

13) Choroby skórne. Zależnie od pochodzenia, bywają rozmaite. 
Najczęściej spotyka się świerzb, który także posiada różne postacie. 
Świe-zb bywa umiejscowiony lub ogólny, rozprzestrzeniający się po 
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całej skórze konia. Przyczyną jest zarażenie się od innych koni. Cho
roba rozwija się przy brudnem utrzymaniu konia i niedostatecznem 
czyszczeniu. Konie dotknięte miejscowym świerzbem często nie zdra
dzają zmian w ogólnym stanie zdrowia. Przy liszaju wyłysiającym po
jawiają się w różnych miejscach na skórze konia guziczki różnej wiel
kości, na nich podnosi się zlepiona sierść, odpadająca po dotknięciu 
palcami. Ogołocone z włosa miejsce ma swoistą barwę, jest wilgotne 
i błyszczące. Choroba szybko rozprzestrzenia się po całej skórze konia, 
gdyż koń, pobudzany swędzeniem, ociera się o ściany, drapie chore 
miejsca zębami, ogania się ogonem, przenosząc zarazki na nowe miej
sca. Leczenie: chorego konia odosobnić od innych, postawić daleko od 
ścian. Żłób, drążki, przegradzające ściany, uździenicę, szczotkę i zgrze-

Rys. 142.

bło wymyć starannie gorącą wodą, zabieloną kreoliną; należy również 
odkazić cały rynsztunek, nacierając oczyszczone z brudu rzemienie 
benzyną, derkę wytrzepać i spryskać również benzyną. Porażone miej
sca smarować 1 raz dziennie roztworem dziegciu w spirytusie (w rów
nych częściach).

Obsługujący konia, powinien po zabiegu myć starannie ręce i odka
żać je benzyną, denaturatem i t. d.

Świerzb ogólny objawia się silnem swędzeniem całej skóry, która 
pokrywa się strupkami, grubieje i fałduje się. Koń zdradza wielki nie
pokój, ma nieraz podwyższoną temperaturę, obciera się o ściany, często 
kładzie i podnosi się. Choroba jest dość niebezpieczna, przy zaniedba
niu lub nieumiejętnemu leczeniu łatwo przenosi się na inne konie. Ko
nieczne jest odosobnienie konia i odkaźen'e jak wyżej. Pielęgnujący 
kon'a. powinien unikać styczności ze zdrowemi końmi, co najmniej sta
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rannie odkażać ręce i ubranie także ze względu na samego siebie, gdyż 
świerzb i liszaje przenoszą się też na ludzi; choremu koniowi należy 
zmniejszyć ilość owsa, zastępując treściwą paszę lżejszym pokarmem: 
marchew, otręby z sieczką, zielonką. Konia dokładnie obmyć ciepłą 
wodą z szarem mydłem, pozostawiając go na noc w nieopłókanych my
dlinach, które należy spłókać nazajutrz. Zabieg powtórzyć po trzech 
dniach. O ile nie nastąpi poprawa — zawezwać lekarza.

14) Wszy u konia nie są właściwie chorobą, lecz wywołują swędze
nie skóry, niepokój i wycieranie włosa. Wszy zalęgają się tylko u koni 
niedostatecznie czyszczonych, szczególnie zimą, przy długiej i gę
stej sierści; umiejscawiają się głównie w grzywie, grzywce, ogonie i na 
szczotkach nóg. Są dość łatwe do wytępienia, znajdując się na wierzchu 
skóry. Niezawodnym środkiem jest mieszanina nafty z lnianym olejem 
w stosunku 1 litr nafty na dwa oleju (litry). Mocniejszy roztwór powo
duje zbytnie rozdrażnienie skóry i wypadanie sierści, która odrasta do
piero po kilku tygodniach w jaśniejszej barwie. Wspomnianym rozczy- 
nem należy natrzeć dość silnie całego konia raz na trzy dni, oraz sta
rannie go czyścić i wyczesywać grzywę i ogon grzebieniem. Szczótki 
i zgrzebła wymywać benzyną. Ściółkę często zmieniać, gdyż usunięte 
i obumarłe wszy przenoszą się na inne miejsca tego konia lub na ko
nie sąsiednie. Obecność wszy bardzo źle świadczy o pielęgnacji konia, 
gdyż jest dowodem niechlujstwa w stajni.

15) Krwawienie skóry. W różnych miejscach skóry, zwłaszcza 
w przedniej części konia, pojawiają się wypukłe guziczki, które pęka
ją i wydzielają krew, mniej lub więcej obficie, poczem goją się same 
przez się. Przyczyna tego, zresztą nieszkodliwego niedomagania, wy
stępującego na wiosnę u koni pochodzenia rosyjskiego, a także węgier
skiego,—jest niezbadana. Zagojeniu się tych ranek pomaga obmywanie 
ich wodą z octem, oraz zastosowanie lekko przeczyszczającej djety.

16) Kulawizna. Spotykana dość często, pochodzi z różnych, nie
widocznych nieraz przyczyn, przez co przeważnie trudna jest do zba
dania i trafnego określenia.

Kulawiznę powodują obrażenia, stłuczenia, zranienia, rozciągnię
cia i zapalenia mięśni i ścięgien, dalej spieczenie, zwichnięcie, nadwy
rężenia stawów, oraz pojawienie się narośli kostnych, wreszcie różne 
choroby i uszkodzenia kopyta. Niekulawy i nieprzepracowany koń stoi 
równo na wszystkich czterech nogach. Koń zmęczony lub starszy 
stoi nieraz niejednakowo na tylnych nogach, trzymając naprzemian 
jedną z nich zgiętą w stawie pęcinowym i opierając ją o ziemię przed
nim brzegiem kopyt, co jednak nie dowodzi obecności jakiejś kulawiz- 
ny w tej nodze. Lecz nawet spracowany koń, lecz niekulawy, stoi zawsze 
równo i jednakowo na przednich nogach. Koń zaś kulawy na przodzie 
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przenosi ciężar przodu na zdrową nogę, chorą zaś unosi, opierając ją 
przednim brzegiem kopyta, lub wystawia ją naprzód, opierając się na 
piętkach, a także odstawia ją na bok — zależnie od przyczyny kula- 
wizny.

Kulejący koń w ruchu nie włada prawidłowo kończynami, stąpa 
chorą nogą ostrożnie i z trudnością, co się uwidacznia przez charaktery
styczne podrzucanie głową w chwili opierania chorej kończyny o ziemię, 
i opuszczanie głowy nadół przy stawianiu zdrowej nogi. Koń, kulawy 
np. na lewą przednią nogę wyraźnie rzuca głowę nadół przy następo
waniu na ziemię prawej nogi, czyli ,,napada" na prawą. Przy silniej
szych kulawiznach koń opiera się w ruchu przednią częścią kopyta, 
lub piętkami, nie zgina nogi w stawach, powłóczy nią i t. p.

Po zauważeniu kulawizny, należy przedewszystkiem konia roz
kuć, postawić go w miejscu zasłanem świeżą ściółką, na domniemane 
miejsce przyczyn niedomagania zastosować chłodzące okłady i we
zwać lekarza.

17) Owrzodzenie pyska. Występuje w jamie pyskowej prze
ważnie na dziąsłach i wewnętrznej stronie warg, w postaci rozsianych, 
niewielkch czerwonych krost. Porażone miejsca znajdują się w stanie 
zapalnym, co utrudnia koniowi przyjmowanie pokarmu. Przyczyna: 
zarażenie się od innych koni lub c-d paszy. Leczenie: wymycie żłobu, 
wypłókiwanie dziąseł i całej jamy lekkim rozstworem chinozolu (’/+ 
tabletki na y2 litra przegotowanej wody) co godzinę, zapomocą gumo
wej gruszki, następnie usunięcie z obroku owsa, jako rozdrażniającego 
zapalne miejsca, zastępując go małemi dawkami pszennych otrąb, za
parzonych z sieczką, lub dawanie zamiast surowego — gotowanego 
owsa.

18) Ostre zęby. Często zdarza się, że zupełnie zdrowy koń nie
chętnie i niecałkowicie wyjada swój obrok i siano. W takich przypad
kach należy zbadać stan zębów trzonowych, przyczem może się oka
zać, że wskutek wadliwego ścierania się, zęby te mają ostre brzegi 
(ścianki), kaleczące koniowi wewnętrzne ściany policzkowe. Koń nie 
może prawidłowo przecierać paszy takiemi zębami, zadając sobie 
dotkliwy ból. Po umiej ętnem zbadaniu palcami (z zachowaniem 
ostrożności), należy ostre brzegi zębów przypiłować specjalnym tar
nikiem, co może uskutecznić tylko lekarz. Zdarza się również z przyczy
ny wadliwego uzębienia, że część paszy zatrzymuje się między zębami 
a ścianą policzkową i pozostaje tam, tworząc kłębki — „zajady", prze
szkadzające w następstwie prawidłowemu żuciu i ujemnie wpływające 
na przebieg trawienia. Usunięcie przyczyny niedomagania należy po
wierzyć lekarzowi.
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19) Obrzęk podniebienia. Zdarza się u wielu koni różnego wie
ku, rasy i użytkowości. Pochodzi ze zbyt obfitego i treściwego pokar
mu, oraz zjawia się przy chorobach przewodu pokarmowego. Obrzęk
nięte podniebienie opuszcza się tak nisko, że koń przy żuciu dotyka 
je dolnemi siekaczami; prócz tego jest ono w stanie zapalnym i bar
dzo wrażliwe na ukłucia przez owies. Leczenie: zadanie 1 pigułki aloe
sowej (25 g), zastosowanie djety, zastąpienie owsa i sieczki małemi 
dawkami otrąb, marchwi lub zielonki, — między dawkami siana. Wy- 
płókiwanie podniebienia rozstworem chinozolu (patrz wyżej) i nacie
ranie podniebienia 2 razy dziennie bardzo miałką solą kuchenną. Nie 
należy bez wskazówek lekarza stosować rozpowszechnionego zwycza
ju t. zw. sprawiania, czyli nacinania podniebienia, dla upuszczenia 
krwi. Niedomaganie przechodzi zazwyczaj po kilku dniach.

20) Choroby nosa. Po zauważeniu takich objawów, jak krosty, 
ranki, zmiana barwy, suchość, wzmożony lub gęsty wyciek i t. p. zmia
ny chorobowe, należy nozdrza przemyć ciepłą wodą, zbadać tempe
raturę, wielkość twardość i ciepłotę gruczołów międzyszczękowych. 
Chorobliwe wycieki z nosa oraz krosty i ranki są zawsze podejrzane 
(nosacizna), wskutek czego nie można ich lekceważyć i należy poradzić 
się lekarza.

21) Choroby oczu. Zapalenia, przekrwienia, opuchlizna powiek, 
łzawienie, wrażliwość na światło, wycieki ropne, zaciągi, bielmo, ka
tarakta mogą być skutkami perjodycznej (miesięcznej) ślepoty, prze
ciągów, zaprószenia oka obcem ciałem, owadami, zakłóciem słomą lub 
sianem, stłuczeniem i zranieniem. Chore oko należy przemyć rostwo- 
rem kwasu bornego (1 łyżeczka od herbaty na 1 szklankę wody), oko
lice oka wymyć i wytrzeć dosucha watą, na oko nałożyć kompres 
z czystego, w kilkoro złożonego płótna, zmoczonego w letniej wodzie, 
przykrytego czystą, wełnianą szmatką. Okład ten należy zmieniać co 
godzinę. Ze względu na ważność organu, jego wrażliwość, trudność 
rozpoznania choroby, należy zasięgnąć porady lekarza i nie próbować 
samemu dłuższego leczenia.

22) Brodawki. Są to narośla mięsne na skórze, wypukłe, pozba
wione włosa, różnego kształtu i wielkości. Pojawiają się w różnych 
miejscach. Przyczyny niezbadane, często dziedziczne. Dłuższą, obwi- 
sającą brodawkę, należy zawiązać cienką jedwabną nitką, tamującą 
dopływ krwi. Po pewnym czasie brodawka usycha i odpada. Płaskie 
brodawki, o ile nie znajdują się w miejscu, na którem spoczywa część 
rynsztunku, najlepiej pozostawić bez leczenia. O ile zaś zachodzi ko
nieczność usunięcia ich, co wymaga zabiegu chirurgicznego, należy po
wierzyć to lekarzowi, nie próbując samemu przypalań, wcierań i t. p.
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23) Złamanie kości. Z powodu niezmiernej trudności leczenia 
go u koni, a następnie z powodu utracenia przez nie zdolności do pracy 
nawet po wyleczeniu, złamania te nie nadają się wogóle do leczenia 
i prowadzą zwykle do zabicia konia.

24) Złamanie guza biodrowego z powodu uderzenia się konia bo
kiem o ścianę, drzwi stajni lub o ziemię przy upadku, — nie jest 
zwykle niebezpieczne. Stłuczone miejsce należy chłodzić zimnemi okła
dami, pozostawić konia w zupełnym spokoju i wezwać lekarza. Od
bicie guza biodrowego widoczne jest z powodu opuszczenia się nadół 
i zmiany w linji mięśni danego pośladka.

25) Obrzęki puzdra (bolesne) u wałachów i ogierów, pochodzą 
z nagromadzenia się nieczystości w fałdach napletka. Puzdro i fałdy 
należy wymyć ciepłą wodą z mydłem. Bardzo często zdarza się latem 
u ogierów silny obrzęk puzdra z obwisaniem jąder. Nie jest to żadnym 
objawem chorobowym; pochodzi z silnego gorąca i przechodzi samo 
przez się. Z gorąca wielu koniom obwisają także dolne wargi'

/ 26) Ochwat. Jest to zapalenie mięsnych części kopyta, powsta
jące na tle zaburzeń przewodu pokarmowego; choroba niebezpieczna 
prawie nieuleczalna w razie zaniedbania jej w początkach. Przy szyb- 
kiem i racjonalnem leczeniu jej można konia uratować, jednak i w naj
lepszym razie pozostaną zmiany, wydatnie zmniejszające zdolność ko
nia do pracy, a więc jego wartość. Choroba, nie zaraźliwa, pochodząca 
jedynie z nieumieętnego obchodzenia się z komem, zdarza się u koni 
każdego wieku. Przyczyny: przemęczenie ciężkich koni szybkim ru
chem po twardej kamienistej drodze (zwłaszcza przy płaskich kopy
tach), dawanie młodego owsa, nierozmoczonego jęczmienia i żyta, 
przekarmienie koniczyną, napojenie zgrzanego, zmęczonego konia, zwła
szcza zimną wodą i wogóle przekarmianie treściwą paszą przy niewiel
kiej pracy. Konie z wadliwemi kopytami bywają z natury skłonne 
do zapadania na ochwat. Objawy: nagłe utrudnienie ruchów przodu 
‘czasem i zadu), a nawet niemożność stawiania kroków; podniesienie 
się ciepłoty ciała, szczególnie kopyt; opieranie się na piętkach z wy
stawianiem nóg naprzód. W cięższych przypadkach koń się kładzie 
i nie może powstać, głucho jęczy, okrywa się potem. Pierwsza po
moc: natychmiastowe rozkucie, obfita ściółka, chłodzące okłady z gli
ny z octem na kopyta, lewatywa z letniej wody z mydłem, djeta lek- 
kostrawna z zupełnem usunięciem owsa i bezzwłoczne wezwanie le
karza. Po przejściu ochwatu, pozostają charakterystyczne zmiany w 
kopytach, pozbawiające konia możności pracowania na twardym grun
cie, oraz szybszych chodów (rys. 72).
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Przyczyny wywołujące u konia ochwat kopytowy mogą też wywo
ływać reumatyzm mięśniowy, z podobnemi objawami chorobowemi. Le
czenie: djeta, rozcieranie bolących mięśni spirytusem kamforowym, 
okrywanie ciepłemi derami i nieużywanie przez dłuższy czas do pracy.

27) Czerniaki (sarkoma) są to podskórne nowotwory, występu
jące, jako twarde guzy czarnej lub ciemnej barwy, najczęściej w oko
licach odbytu, pod ogonem, na puzdrze, a także i na szyi. Guzy te rosną 
i dochodzą do znacznych rozmiarów. Usadawiając się też na wewnętrz
nych organach, powodując z czasem śmierć konia. Leczenie, zresztą 
bardzo wątpliwej skuteczności, należy powierzyć lekarzowi.

28) Gnicie strzałki spowodowane jest brakiem pielęgnacji ko
pyta, trzymaniem konia na przegnojonej, mokrej ściółce. Wskutek ruj
nującego działania amoniaku i zbytniej wilgoci, strzałka ulega rozkła
dowi, z rowków wydziela się cuchnąca ciecz, koń zczasem kuleje. Na
leży kopyto oczyścić z brudu i wydzielin, robić 2 razy dziennie kąpiel 
(po 15 minut) z ciepłej wody zabielonej kreoliną, kopyto wysuszyć 
i wetkać w szpary strzałki watę napojoną terpentyną lub jodyną. 
Konia stawiać na suchej ściółce.

Między chorobami weumętrznemi spotykamy następujące:
1) morzysko lub kolka. Choroba ta, pojawiająca się u wszelkich 

koni, występuje nagle, wymaga bezzwłocznej pierwszej pomocy jako 
niebezpieczna dla życia konia. Powstaje z powodu gwałtownych za
burzeń w żołądku i kiszkach. Przyczynami bywają: zjedzenie przez 
konia zatęchłej, zepsutej, zgniłej, zmrożonej paszy; przekarmienie go 
paszą, nawet dobrą, lecz w nadmiernej ilości, lub nieodpowiednią co 
do gatunku; nadmierne nakarmienie zgłodniałego konia po dłuższej 
pracy (patrz cz. III rozdz. 4 — żywienie i pojenie); zaziębienie żo
łądka i kiszek przez napojenie zbyt zimną wodą; nagromadzenie się 
w narządach trawienia wielkich ilości niestrawionego pokarmu; nagro
madzenie się tamże większych ilości piasku, połykanego z paszą lub 
i bez niej. Choroba objawia się wielkiemi bólami, w brzuchu konia, któ
ry staje się niespokojny, nieustannie ogląda się wtył, grzebie i prze
biera nogami, wciąż kładzie się i wstaje, szybciej i ciężej oddycha, ma 
wyraźnie chłodne uszy i nogi, wystraszony wzrok, pokrywa się często 
zimnym potem, okazuje bezskuteczne chęci oddania kału i moczu. Po 
zauważeniu tych objawów, należy szybko i energicznie zabrać się do 
następujących zabiegów, wykonywanych przy pomocy kilku ludzi: 
a) wybranie ze żłobu niedojedzonego obroku, b) Podanie przeczy
szczającego lekarstwa — w postaci 1 pigułki (25 g) aloesowej. Zada
nie pigułki odbywa się w następujący sposób: lewą ręką wyciąga się 
język koniowi w stronę, prawą ręką wkłada się pigułkę, osadzoną na
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tępym (giętkim) patyku, głęboko, aź do nasady języka, poczem szyb
kim ruchem wyciąga się pręt i puszcza wolno język. Uważać należy, 
czy koń rzeczywiście pigułkę połknął. Przy zadawaniu jej należy ko
nia postawić tyłem do ściany, aby się nie cofał i zadrzeć mu dość wy
soko głowę, c) Wślad za tem zrobienie koniowi lewatywy z wody cie
płej z rozpuszczonym kawałkiem mydła (zapomocą t. zw. irygatora); 
w ilości jednego wiadra na raz; jeden ze stajennych trzyma naczynie 
(irygator) wysoko, i podnosi jedną z przedn ch nóg konia, drugi, stając 
z boku, wprowadza kankę, posmarowaną jakimś czystym tłuszczem 
(w braku tłuszczu oślinioną) do odbytnicy. Uskuteczniwszy zabieg, na
leży konia zwolna oprowadzać, jeśli nie jest zimno—na dworze; w nie
pogodę i mróz—po stajni, aź do wypróżnienia się konia, d) Postawienie 
chorego na obszernem miejscu, obficie zasłanem świeżą słomą, e) Sil
ne rozcieranie brzucha i okolic nerek, po lekkiem skropieniu tych czę
ści oczyszczoną terpentyną francuską, gdyż zwykła zbyt rozdrażnia 
skórę konia. Zabieg ten ma na celu rozgrzanie brzucha i połączone 
z masażem wzmocnienie obiegu krwi. Cel osiągnie się tylko przy umie- 

, jętnem wykonaniu, na co należy zwrócić całą uwagę. Rozcieranie nie
umiejętne polega na tem, że stajenni, uzbrojeni twardemi, ostremi 
pęczkami ze skręconej słomy trą niemi boki konia, oblanego terpentyną, 
uderzając z rozmachem, jak taranem, w nerki. Wskutek takiego po
stępowania nie osiąga się rozgrzania brzucha, ściera się w bolesny 
dla pacjenta sposób sierść do krwi, rozdrażnia skórę i zupełnie nie
potrzebnie bije się konia po nerkach. Po takiem „rozcieraniu", skóra 
na bokach jest w stanie zapalnym, niepodatnym do dalszego rozciera
nia, czego może wymagać dalszy przebieg leczenia. Prawidłowe zaś 
rozgrzewanie brzucha polega na rozcieraniu go nie słomą, lecz mięk- 
kiemi, wełnianemi lub flanelowemi szmatami, dobrze skropionemi ter
pentyną, energicznie, lecz bez zbytecznych uderzeń po bokach konia. 
Przy użyciu takich szmat, otrzymamy wzmożenie krążenia krwi, a więc 
podniesienie ciepłoty; dalej, wykonywamy prawidłowy masaż brzucha 
i nie psujemy koniowi skóry. Rozcieranie, uskutecznione przez kilku 
(na zmianę) ludzi powinno trwać najmniej 15 — 20 minut, poczem ko
nia nakrywa się 2-ma derami (jedną na brzuch, drugą na grzbiet), umo- 
cowanemi 2-ma popręgami — i pozostawia się go przez jakiś czas 
w spokoju. Podczas choroby należy badać ruch kiszek zapomocą wy
słuchiwania, przykładając ucho do boków konia. Brak wszelkiego szu
mu i burczenia dowodzi wstrzymania działalności kiszek, co jest dość 
groźnym objawem. Naodwrót, wysłuchiwane odgłosy w kiszkach zapo
wiadają zwrot ku lepszemu.

W lżejszych zasłabnięciach, bóle brzucha po opisanych zabiegach 
ustępują, koń się uspakaja i kładzie się normalnie, na co można i trze- 
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oa mu pozwolić. Jeżeli po kilku godzinach bóle się nie powtarzają, 
jeżeli nastąpiły wypróżnienia (kału i moczu), koń normalnie oddycha, 
ma weselszy wygląd, bierze się do siana, — wtedy są uzasadnione na
dzieje zupełnego wyzdrowienia. Jednakże należy zachować wielką 
ostrożność w dalszej pielęgnacji: nie używać konia do pracy przez kilka 
dn: po ć ogrzaną wodą, zabieloną otrębami pszennemi, początkowo da
wać tylko nieco dobrego siana w ciągu 2-ch dni następnych 2 — 3 ra
zy na dzień po kilka garści otrąb, zmieszanych z sienną sieczką i roz
robionych ciepłą wodą, trochę więcej siana, następnie, jeśli koń zdra
dza zupełny powrót do zdrowia, można stopniowo przejść na zwykłą 
paszę.

Zdarza się jednak często, że podczas choroby następuje pozorna, 
chwilowa tylko poprawa stanu, po pewnym jednak czasie powtarzają 
się napady bólów, koń znów się rzuca na ziemię, chce się tarzać i wo
góle okazuje wielki niepokój. Nie można pozwolić na silne tarzanie 
i rzucanie się konia, z powodu niebezpieczeństwa pęknięcia żołądka 
i przepony brzusznej lub skrętu kiszek. Należy konia przeprowadzać 
stępem (nie kłusem ani galopem), poganiając go zlekka, dla udaremnie
nia chęci pokładania się. Bezzwłocznie zatem należy zawezwać lekarza, 
gdyż nawroty bólów wskazują na poważniejszy przypadek, wymaga
jący więcej złożonego leczenia i zabiegów: zadawania lekarstw, zastrzy
ków, przebicia trokarem (przy kolce, gazowej), przewracanie konia 
na grzbiet (przy kolce piaskowej) i t. p.

Przed przybyciem lekarza należy powtórzyć lewatywę i rozcie
ranie oraz nałożyć koniowi na brzuch rozgrzewający okład; w tym celu 
bierzemy wełnianą derę, składamy napół, na nią kładziemy duży wo
rek, zamaczany w gorącej wodzie i silnie z niej wyżęty, podkładamy 
to (przy pomocy 2 — 3 ludzi) pod brzuch, umocowujemy 2-ma poprę
gami, okrywamy grzbiet i brzuch ciepłą derą i jeszcze popręgujemy. 
Nie ściskając konia zbyt mocno, uważamy, aby mokry worek był szczel
nie przykryty derami, bez dostępu powietrza, gdyż tylko wtedy roz- 
pocznie się rozgrzewanie. Po przybyciu lekarza należy go szczegółowo 
powiadomić o całym przebiegu choroby i o już poczynionych zabiegach 
Koń ma tak zbudowany żołądek, że zasadniczo nie może wymiotować 
W razie pojawienia się wymiotów, kiedy w nozdrzach zauważymy pa
szę, pochodzącą z żołądka, należy objaw ten uważać za bardzo niebez
pieczny dla stanu konia.

2) Influenca pochodzi z zarażenia się od innych koni. Wystę
puje najczęściej przy przeziębieniu. Jako zaraźliwa, wymaga bez
zwłocznego odosobnienia chorego konia, wybrania resztek pokarmu, 
nasłania świeżej słomy — i zbadania temperatury; jest niebezpieczna

7
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z poowdu zaraźliwości i dalszych powikłań, przechodząc w zapalenie 
płuc, nerek i kiszek. Pierwsze objawy: niechęć do jedzenia, smutny wy
gląd, znaczne podwyższenie ciepłoty i pulsu, trudniejszy oddech i ka
szel; żółtawa barwa błon śluzowych w oczach i nozdrzach. Należy za
wezwać lekarza. Przed jego przybyciem zadać pigułkę aleosową, 
zrobić lewatywę z letniej wody z mydłem poczem konia ciepło okryć.

3) Zapalenie płuc i opłucnej. Zaraza piersiowa czyli t. zw. 
piersiówka występuje z podobnemi objawami, jak influenca, przy wy
dzielinach z nosa barwy źółto-szafranowej. W dalszym przebiegu choro
by konie nie kładą się, odstawiają przednie kończyny, pocą się.Pierwsza 
pomoc—jak wyżej. Przy leczeniu influency i chorób płucnych niezbędne 
jest w stajni dobre, czyste, dość chłodne ( bez przeciągów) powietrze. 
Często zdarzają się powikłania i nieuleczalne skutki choroby, jak: 
rozedma płuc, dychawica płucna, zrosty opłucnej z żebrami, dychawica 
świszcząca t. j. zwężenie krtani, przyczem koń ma utrudniony oddech.

4) Wybrocznica czyli tyfus. Choroba jest zakaźna, powstająca 
po przebyciu innych chorób zakaźnych jak piersiówka, zołzy i t. d. 
W chorobie występuje przekrwienie błony śluzowej nosa w postaci 
plamek różnej wielkości, dalej różnego rodzaju i wielkości opuchlizny 
na nogach, piersiach i brzuchu, podniesienie się ciepłoty. Niezbędne od
osobnienie i zawezwane lekarza.

5) Zołzy. Jest to katar dróg oddechowych, przedewszystkiem no
sa i gardła. U młodych koni, w wieku do 4 lat występuje zakaźne za
palenie gruczołów chłonnych, przyczem choroba udziela się niepo
wstrzymanie innym koniom, znajdującym się w ogólnej stajni. U star
szych koni zołzy spotyka się rzadziej. Zdarzają się wypadki złośli
wych zołzów, często z wynikiem śmiertelnym, tak między młodemi 
jak i starszemi końmi. Choroba pojawia się najczęściej wiosną i latem, 
rzadziej w porze zimowej.

Objawy: brak apetytu, posmutnienie, podniesiona ciepłota, obfite 
wydzieliny z nosa barwy żółtawo-zielonej, duże bolesne i gorące 
obrzęki gruczołów międzyszczękowych (w sankach), ślinienie się z po
wodu niemożności połykania, często z charakterystycznym rzężeniem 
gardła. Leczenie: odosobnienie chorego konia, środek przeczyszczający, 
lewatywy, rozgrzewające kompresy (3 razy dziennie zmieniane) na 
gardło (sposób umocowania—rys. 143), karmienie małemi dawkami 
otrąb, rozrobionych dość rzadko w letniej wodzie, wiosną i latem trzy
manie konia na s*ońcu  i wypuszczanie go na trawę; w braku pastwiska— 
dawanie na ziemi małych dawek świeżej niezwiędniętej zielonki. Za-
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biegi te są nadzwyczajnie skuteczne, nawet bez uciekania się do le
karstw. Słońce niszczy bakterje (streptokoki), zielona pasza wpływa 
dodatnio na trawienie, a ciągłe schylanie głowy ułatwia odpływ z nosa. 
Jeśli zastosowanie tego przyrodolecznictwa jest możliwe, to choroba 
przechodzi zazwyczaj po upływie 2 — 3 tygodni.

W zimną i wietrzną porę należy konia trzymać w stajni i stosować «
przez dłuższy czas naparzania 4 razy dziennie po godziny. W tym 
celu do stajennego wiadra (kubła) wsypujemy z 10 garści paprochów 
z dobrego pachnącego siana i garść kwasu bornego, skrapiamy to kie
liszkiem terpentyny francuskiej i zalewamy do połowy wiadra wrzącą 
wodą, podstawiamy wiadro pod łeb konia, który nakrywamy wraz 
z kubłem dużym workiem. Koń oddycha parą i wyziewami wspomnia
nych lekarstw, co ma znaczny wpływ na przebieg choroby. Podczas 
naparzania, należy stygnącą wodę rozgrzewać, przez wrzucenie kawał
ka czystego żelaza, rozpalonego do czerwoności — z zachowaniem 
ostrożności, aby nie płoszyć i nie oparzyć konia.

W cięższych wypadkach sankowe gruczoły znacznie opuchają, 
twardnieją (mogą nawet udusić konia); tworzą się wrzody, pękające 
same przez się lub wymagające przecięcia. Wogóle leczenie powinno 
się odbywać według wskazówek lekarza. Jeśli wrzód pęknie nazewnątrzf 
sam przez się, należy wymyć podgardle przegotowaną letnią wodą, 
rankę przepłókać roztworem chinozolu i po jodynować. Po pęknięciu 
wrzodu, następuje zwykle szybkie wyzdrowienie konia, o ile nie nastą
pią powikłania z powodu porażenia innych organów wewnętrznych, 
a także wybrocznicy (rany na tylnych nogach, dzikie mięso, zgrubienie 
nóg — słoniowa noga) i t. p. Z powodu zaraźliwości zołzów, należy 
starannie usuwać wydzieliny z nosa i zużyte środki opatrunkowe, zmie
niać często ściółkę, żłób wymywać gorącą wodą z szarem mydłem lub 
z kreoliną.

6) Nosacizna. Należy do najstraszniejszych chorób, łatwo udziela
jących się tak koniom, jak i ludziom (zawsze z wynikiem śmiertelnym). 
Nosacizna objawia się w 3 postaciach: 1) nosowa, występująca z obja
wami, podobnemi do zołzów (gorączka, wyciek z nosa), przyczem gru
czoły podszczękowe opuchają, twardnieją, lecz nie są gorące i bolesne; 
w nosie występują ropne wrzodziki, otoczone czerwoną obwódką; 2) 
płucna—ukryta, bardzo trudna do rozpoznania; 3) skórna (tylczak), ob
jawiająca się rankami, wrzodzikami, przeważnie podługowatych kształ
tów, mieszczącymi się zwykle na nogach, zwłaszcza tylnych, po we
wnętrznej stronie. Do stwierdzenia obecności tej choroby u konia służy
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zastrzykiwanie w jego powiekę pieparatu pod nazwą „malleina , przy- 
ciznę. Próbę tę może uskutecznić tylko lekarz. Należy pamiętać, że wy
nik maleinizacji może być miarodajny tylko wtedy, jeśli zastrzyk zro
biony jest nie wcześniej, niż w 3 tygodnie po poprzednim zastrzyku. 
Po stwierdzeniu podejrzenia o nosaciznę u konia, należy go odosobnić 
i postąpić według ustawy. Uździenicę, derki, szczotki, popręgi, rynsz
tunek i t. p. spalić; żelastwo gotować we wrzątku przez kilka godzin; 
stajnię starannie i dokładnie odkazić (p. Cz. III rozdz. 6.); obsługują
cy konia, powinien często i starannie myć ręce i odkażać je roztworem 
karbolu, kreoliny, spirytusem i t. p.; ubranie i obuwie najlepiej spalić. 
Woogóle niezbędne jest jak najstaranniejsze odkażenie wszystkiego, co 
miało jakąkolwiek styczność z chorym koniem przyczem nie można 
się kierować oszczędnością. Zaniedbanie dokładnego odkażenia pozwo
li na d^kzy r.uwoi zarazków tej niebezpiecznej dla życia choroby.

Rys. 143. Prawidłowe umocowanie 
kompresem na gardło.

Konie zarażają się nosacizną tylko przez przewód pokarmowy; dla 
tego należy unikać umieszczania koni w nieznanych stajniach, karmie
nia ze wspólnych żłobów oraz pojenia z obcych wiader.

Ludziom udziela się nosacizna łatwo (bezwarunkowo z wynikiem 
śmiertelnym) przez dostanie się zarazka do błon śluzowych, oczu i ra
nek (skaleczeń). Dlatego należy być bardzo ostrożnym i unikać parsk
nięcia konia w samą twarz.

7) Koller (Wartoglowienie) jest to choroba mózgowa, objawiają
ca się w różny sposób. W niektórych przypadkach koń zachowuje się 
spokojnie, zdradza jednak zanik świadomości: stawia oczy w słup, opie
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ra się głową o żłób, nienaturalnie stawia nogi, słania się puszczony swo
bodnie — kręci się w kółko, paszy nie tyka lub chciwie się na nią rzuca 
i nabrawszy ją do pyska nie przeżuwa i wyrzuca z powrotem, przy pi
ciu wody zanurza w nią nozdrza, nieczuły jest na nadeptywanie na ko
ronę kopyta, oraz na wkładanie palca lub słomki do uszów i t. p. Pod
czas pracy koń nieraz zatrzymuje się nagle, nie daje się powodować, 
lub zrywa się raptownie do biegu i ponosi. Przyczyny wewnętrzne są 
niezbadane. Uderzenie się konia głową o twardy przedmiot w stajni, 
w wagonie lub uderzenie go kijem, drągiem przez obsługę powoduje za
palenie mózgu, podobne do kolleru. Choroba ta jest dotychczas nieu
leczalna. Drugim okresem zaburzeń mózgowych jest furja, zjawiająca 
się nagle, szczególniej po ciężkiej pracy na silnem słońcu, z powodu 
przekrwienia mózgu. Koń dostaje napadów szału, rzuca się na ściany 
i na ziemię, rozbija wszystko, ponosi jeźdźca, w tym stanie koń może 
się łatwo uszkodzić i jest niebezpieczny dla otoczenia. Po takiem pod
nieceniu, następuje zupełna osowiałość, jak wyżej opisana. Poprawa 
nastąpi po zimnych okładach (z lodem) na czoło i wierzchołek głowy, 
jednak skłonność do napadów pozostaje, zupełne wyleczenie jest wo
góle wątpliwe.

8) Robaki i glisty w żołądku i kiszkach, które dostają się z zew
nątrz do organizmu konia przez pojenie go stojącą wodą (ze stawów lub 
kałuż) lub przez zlizywanie przez konia zalążków owadów, składają
cych latem swe jajka na sierści konia, — wywołują zaburzenia w orga
nach trawienia, chudnięcie konia i niepokój. Należy badać jakość ka
łu, obecność w nim wspomnianych robaków i poradzić się lekarza.

9) Krwawienie z nosa jest niebezpiecznym objawem a często się 
zdarza u koni przemęczonego szybkim biegiem (wyścigi). Zbadanie po
wierzyć lekarzowi.

10) Krwawy mocz zdarza się u konia po foisownej pracy, przewa
żnie latem, bywa także skutkiem choroby. Rozpoznanie i leczenie powie, 
rzyć lekarzowi.

11) Pokrzywka występuje najczęściej latem, pod postacią różnej 
wielkości guziczków, rozsianych na pewnej przestrzeni kłody konia. 
Przyczyną bywają ukąszenia owadów, lub podskórne wyrzuty, pocho
dzące z nieprawidłowego trawienia, lub jedzenia niezdrowej paszy. Na
leży postawić konia na lekkostrawnym obroku (otręby, marchew, zie
lonka) i obmyć go wodą z octem. Po 2 — 3 dniach guziczki znikają. 
W przeciwnym razie niezbędną jest pomoc lekarza.

12) Rozwolnienie spowodowane bywa zbyt obiftem napojeniem 
zimną wodą, przekarmieniem otrębami i zielonką, dawaniem stęchłej 
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paszy, zaziębieniem brzucha, np. przez kładzenie się zimą na mokrą 
przegnojoną ściółkę. Należy konia trzymać na ścisłej diecie (samo sia
no) przez kilka dni. Jeśli zdrowie nie poprawia się, zasięgnąć porady 
lekarza.

13) Kaszel. Zjawia się dość często, jako skutek przeziębienia w 
pracy, po opuszczeniu zbyt ciepłej i dusznej stajni, przeciągów w niej, 
okrywania konia w chłodnej stajni ciepłemi derami w dzień a zdejmo
wania ich na noc, ze stęchłego, za.pleśniałego siana lub kurzu, znajdu
jącego się w paszy. O ile koń nie traci zbytnio apetytu, nie ma zwięk
szonej ciepłoty, jeśli ma normalny oddech — wskazuje to na przemi
jające i niewinne niedomaganie. Kaszel może być jednak początkowym 
objawem jakiejś choroby dróg oddechowych, więc nie można zaniedbać 
prób usunięcia go.Kaszlącemu koniowi należy wstrzymać dawanie owsa, 
zastosować lżejszą dietetyczną paszę (otręby, marchew i siano), poić 
ogrzaną wodą, klatkę piersiową rozcierać 2 razy dziennie szmatami 
skropionemi terpentyną, okryć go ciepło; zbadać gruczoły podszczęko- 
we i gardło, rozetrzeć je terpentyną i owinąć wełnianym bandażem. 
Jeśli po dwóch dniach nie nastąpi poprawa, trzeba się poradzić lekarza.

14) Niemożność oddawania moczu powodowana jest zwykle zabu
rzeniami w narządach trawienia i występuje zazwyczaj przed kolką. 
Po zauważeniu daremnych wysiłków w tym kierunku u konia, należy za
stosować gorące okłady na grzbiet i nerki, nakładając na te miejsca 
worki lub derki, maczane w dobrze ciepłej wodzie. Jeśli zabieg ten oka- 
że się bezskuteczny, trzeba wezwać lekarza, gdyż zajdzie potrzeba 
użycia kateteru. Radzę unikać „domowego" środka, polegającego na 
wprowadzeniu do kanału moczowego włosia końskiego, gdyż zabieg ten 
może wykonać tylko ktoś bardzo doświadczony.

Bywają wypadki, że nieoddanie moczu pochodzi z przyczyn na
tury nerwowej jak np. przestrach. W takim wypadku często pomaga 
wyprowadzenie konia z jego stanowiska, nasłanie w niem obficie 
świeżej słomy i wprowadzenie konia zpowrotem; po pewnej chwili koń 
odda mocz bez pomocy.

Ponieważ zabieg ten jest łatwy i nieszkodliwy, radzę zawsze go 
spróbować.

W leczeniu wszelkich chorób należy pamiętać, że jednym 
z pierwszych zabiegów powinno być zawsze: zadanie koniom środka 
przeczyszczającego, lewatywy i ściślejsza dieta z zupełnem usunię
ciem owsa. Wymagają tego bezwzględnie choroby wewnętrzne, zwła
szcza z przebiegiem gorączkowym a także zewnętrzne, przy których 
konie są pozbawione ruchu. Po wyzdrowieniu konia należy bardzo 
ostrożnie i stopniowo przechodzić od diety do zwykłej paszy a także 
pracy.



CZĘŚĆ II.

WYBÓR KONIA DO UŻYTKU.

ROZDZIAŁ 1.

GZEM KIEROWAĆ SIĘ PRZY WYBORZE I OCENIE; SPOSOBY ZBADANIA 
WYBRANEGO KONIA.

Wybierając konia pod wierzch trzeba sobie jasno uprzytomnić do 
jakiego użytku ma ten koń służyć: do jazdy zwykłej służ
bowej czy do jazdy sportowej, a więc biegów myśliwskich, lekkich 
zawodów w skokach, przebiegów na dalsze przestrzenie. Określenie 
zgóry przeznaczenia konia jest konieczne dla dokonania odpowiednie
go wyboru, gdyż niema koni uniwersalnych. Koń łagodny, spokojny, po
wolny w ruchach nadaje się do jazdy spacerowej, do przenoszenia 
jeźdźca z miejsca na miejsce, lecz nie będzie dobrym skoczkiem i ko
niem myśliwskim.Odwrotnie, koń odpowiedni do zawodów, posiadający 
zwykle lepsze pochodzenie i temperament, wymagający ciągłych, sy
stematycznych ćwiczeń — nie nadaje się na zwykłego podjezdka i jest 
do tego celu za drogi.

Przy wyborze konia należy pamiętać o kilku ogólnych warunkach, 
rozpatrując je szczegółowo przed powzięciem ostatecznej decyzji. 
A więc należy zwrócić uwagę na: a) płeć konia, b) typ, domniema
ne pochodzenie i temperament, c) wzrost i wiek, d) maść i koszulkę, 
e) stopień ujeżdżenia konia.

Są to rzeczy wielkiej wagi, gdyż dobranie sobie wierzchowca, od
powiadającego o ile możności jak najbardziej danym wymaganiom 
i smakowi, da w przyszłości wiele zadowolenia, nawet przyjemności, 
wyłączy wiele kłopotów, zatruwających później używanie konia i spro
wadzających wogóle zniechęcenie do jazdy konnej.

Sprawa zdecydowania się w wyborze konia j est łatwa dla wytraw
nego, doświadczonego j eźdźca, umiej ącego poskramiać zbyt żywego ko
nia, wydobywać energję z powolnego, poprawiać źle lub za mało ujeż
dżonego.
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Jeździec średniej miary, nie mający takiego doświadczenia i nie 
mogący poświęcać jeździe konnej zbyt wiele czasu — musi szukać ko
nia gotowego, nietrudnego w jeździe i ujeżdżonego do takiego stopnia, 
aby nie zepsuł się w niezupełnie wprawnych rękach.

Co do płci — najodpowiedniejszym wierzchowcem jest wałach, 
jako stworzenie, odznaczające się (poza końmi narowistemi) łagod
nym, spokojnym charakterem, łatwiejszym do prowadzenia i pielęgna
cji; prócz tego wałachy zachowują się wobec sąsiadujących klaczy lub 
koni obojętnie i spokojnie. Mniej odpowiednia jest klacz. Jest ona z na
tury stworzona na matkę. Okoliczność ta powoduje następujące ujem
ne wyniki w używaniu klaczy. Jeżeli klacz nie będzie zaźrebiona, to 
przymusowa jałowość odbija się fatalnie na jej usposobieniu: klacz 
staje się nerwowa, kapryśna, nawet histeryczna, co zwiększa jej wrażli
wość na czyszczenie, siodłanie, okrywanie derką (z powodu łechczy- 
wości), kucie, dotknięcie ostrogą i t. p. oraz na zażywanie jej pod sio
dłem — i w ostatecznym wyniku może spowodować narowistość. Źreb- 
na klacz jest zbyt powolna, wymaga oszczędzania jej. (zwłaszcza w o- 
statnich miesiącach ciąży), specjalnej opieki i pielęgnacji przed i po 
oźrebieniu. Klacz jest zatem nie do użytku w ciągu 2—3 auesięcy w ro
ku i sprawia wiele kłopotu. Natomiast za klacze, w niektórych wypad
kach przy sprzedaży ich, osiąga się większą cenę od wałachów, przed
stawiają więc klacze nawet w starszym wieku, pewną wartość hodowla
ną. Najmniej odpowiednim jest ogier z powodu swego temperamentu 
i wojowniczości względem innych koni; przytem często trudno jest uży
wać go i pielęgnować przy braku odpowiedniej obsługi stajennej.

Również należy sobie wybrać typ konia: lżejszy, nerwowszy, czy 
cięższy, flegmatyczny — w zależności od czekającej go pracy. Na zwy
kłego podjezdka, służącego do przemierzania niezbyt długich przestrze
ni, gdzie po przybyciu na miejsce okaźe się potrzeba pozostawienia ko
nia bez należytej opieki (np. tymczasowe uwiązanie go do drzewa, pło
tu i t. p.) — nadawać się lepiej będzie koń spokojny, łagodny, niepłoch
liwy, nie lękający się tak często spotykanych dziś samochodów. Taki 
koń daje się łatwo powodować i odporniejszy jest na pewną niesyste- 
matyczność w używaniu. Co do pochodzenia takiego konia, to najodpo 
wiedniejszym byłby koń o podkładzie zimnokrwistym, mniej lub wię
cej uszlachetniony.

Jeśli wybieramy konia, mającego służyć do celów sportowych, 
to wymagać będziemy od niego pochodzenia szlachetnego; a więc nale
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ży szukać konia półkrwi, mniej lub więcej wysokiej. Taki koń musi 
posiadać zdolności do szybkiego biegu i do skakania. Musi mieć wię
cej nerwu, suchości w budowie, wytrzymałości i siły; wymagać jednak 
będzie bezwarunkowo ciągłej i systematycznej pracy, inaczej nie od
powie swemu zadaniu i nabędzie narowów tak w stajni jak i w jeździe. 
Z temi okolicznościami należy się bardzo liczyć przy wyborze konia, 
jeśli chcemly uniknąć w przyszłości wielu kłopotów, rozczarowań, a na
wet wypadków.

W wyborze konia odgrywa dużą rolę indywidualność jeźdźca, 
do której powinien być koń dostosowany. Jeździec, nawet mniej przy
gotowany, lecz posiadający zamiłowanie do jazdy, sprężystość cielesny 
sporo odwagi i orjentacji — może zażywać konia z większym nerwem. 
Natomiast jeździec słabszy, cięższy, używający konia więcej z potrze
by niż z zamiłowania, powinien szukać konia więcej flegmatycznego. 
Wybierając konia, pamiętać należy także o dostosowaniu wzrostu i ma
sy konia do osoby jeźdźca. Jeździec, wysoki, tęższy nie może siadać 
na drobnego konika; naodwrót jeździec małego wzrostu o krótszych no
gach nie powinien brać pod siodło konia zbyt wysokiego i grubego 
Wzajemne niedostosowanie się figur jeźdźca i konia utrudnia prawi
dłową jazdę i wywiera nieestetyczne, często dość zabawne wrażenie.

Co do wieku należy starać się wybierać niemniej niż 5-cio 
i nie więcej niż 10 - letniego. Koń przed ukończeniem 5 lat jest 
za młody do pracy, wymaga starannej, umiejętnej pielęgnacji 
pod grozą przedwczesnego zniszczenia, gdyż posiada w tym 
wieku za mało odporności. Koń ujeżdżony, znajdujący się w wieku mię
dzy 5 a 10 rokiem jest najodpowiedniejszy, gdyż wszystkie przypu
szczalne i dziedziczne wady już się uwidoczniły lub w szczęśliwym wy
padku nie istnieją wcale. Zatem koń w wieku 5 lat nie naraża już na
bywcy na przykre niespodzianki z powodu mogących się okazać 
w nim wad i wszelkich chorób (np. martwiak i szpaty po przeforsowa
niu, dychawica po piersiówce, rorer po influency i t. p.). Nigdy zaś nie 
można przewidzieć co wyrośnie z konia młodszego, poniżej 4% — 5 lat. 
Koń starszy ponad 10 lat, choćby bardzo dobry, przedstawia już 
zmniejszoną wartość ze względu na swą krótkowieczność. Rzecz pro
sta, że stopień ujeżdżenia konia musi być dostosowany do danego jeźdź
ca. Im więcej przystosowany jest jeździec, ze względu na swe warun
ki fizyczne i duchowe, oraz zamiłowanie, tem więcej powinien wy
magać zupełnego ujeżdżenia konia. Jeździec śmielszy, zamiłowany, 
pragnący się uczyć, zasięgający rad praktycznych i książkowych, mo
że wybrać konia mniej ujeżdżonego, mając już ugruntowane podsta
wy do całkowitego wyszkolenia siebie i konia.
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Maść konia i t. zw. koszulka nie odgrywa poważnej roli w wy
borze konia, jednak i z nią należy się liczyć, gdyż niektóre maści nie 
nadają się dla koni wierzchowych. Niefortunny w tym względzie wy
bór może narazić jeźdźca na częste ironiczne uwagi ze strony osób trze
cich. Unikać zatem trzeba koni srokatych, łaciatych, tarantów, brzyd
kich dereszów, źółto-izabellowatych i bułanych, dalej koni z wielkiemi 
latarniami lub z źabiemi mordami i t. d.

Odpowiedni wybór konia z wymienionych przyczyn, jest zatem 
niezmiernie ważną sprawą, mającą dwojakie skutki: trafny wybór 
ułatwi i uprzyjemni używanie konia, podnieci zamiłowanie do niego 
i do jazdy, sprawi dużo zadowolenia; nieodpowiedni wybór narazi 
jeźdźca na cały szereg drobnych i poważniejszych nieprzyjemności, kło
potów, strat i wypadków, wywoła wkońcu ogólne zniechęcenie do ko
nia. Praktyka potwierdza zawsze, że koń niedobrany do jeźdźca oka- 
że się „gałganem", narowistym, bez chodów i t.p. Tenże koń w innych 
rękach słusznie zasłuży na miano bardzo dobrego wierzchowca.

Powyższe uwagi mniej się tyczą osób wojskowych, otrzymujących 
konia przeważnie z przydziału. W tym wypadku wybór staje się prze
ważnie przymusowy, czyli rady, zawarte w tym rozdziale, mogą nie 
mieć zastosowania. Jeśli zaś chodzi o kupno konia, to w interesie na
bywcy leży ścisłe przestrzeganie tych zasadniczych wskazówek prak
tycznych.

Przy kupowaniu konia obowiązuje wielka ostrożność wogóle; na
leży ją kilkakrotnie powiększyć, wybierając konia u handlarzy, któ
rzy przeważnie nie mają dobrego materjału a zawsze starają się oszu
kać każdego nabywcę. Dla zrozumienia widoków niefortunnego kupna 
należy mieć własne doświadczenie w kierunku konioznawstwa i jeź
dziectwa, lub w braku tego uciec się do pomocy osoby doświadczonej. 
Stan zdrowia konia powinien zbadać dokładnie i wszechstronnie le
karz weterynarji- Przedewszystkiem należy unikać lub pozbyć się za
rozumiałości i zbytniej pewności siebie w określaniu wartości danego 
konia. Niestety zarozumiałość ta, pozostająca w odwrotnym kierunku 
do rzeczywistej wiedzy, przyjmuje się łatwo i silnie zakorzenia się 
u wielu osób, mających właśnie mało do czynienia z końmi.

Trzeba przyznać słuszność zjadliwemu aforyzmowi znanego hipo- 
loga szwedzkiego, barona Wranglas, który kiedyś powiedział: „mniej 
się obrazi gentleman, o posądzenie go o udział w zaginięciu srebrnych 
łyżeczek z proszonego obiadu, niż o zarzut, że jeździ słabo i niewiele się 
rozum e na koniu".

Wielką rolę odgrywa przy kupnie konia umiejętne oglądanie i kry-
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tyka. Pamiętać trzeba, że nie ma na świecie koni idealnych, bez wad. 
Kupujący konia powinien je wypatrzeć; lecz jednocześnie ze znalezie
niem wady powinien umieć trafnie ocenić stopień jej szkodliwości. 
Samo wyszukanie jakiejś wady, przypisywanie jej zbyt wielkiego zna
czenia, nie znajdowanie wyrównywających ją zalet, przeoczenie przy- 
tem ważniejszych braków, dowodzi teoretycznego, powierzchownego 
znawstwa, dającego w praktyce ujemne wyniki

Okoliczność tę wyzyskują bardzo sprytnie handlarze będący 
wskutek swego zawodu bardzo dobrymi psychologami. Dlatego należy 
być bardzo powściągliwym w krytykowaniu konia, aby nie ujawniać 
stopnia swego znawstwa. Jeżeli ktoś, mniej praktycznie znający konia, 
będzie przekonywał handlarza, że koń nie nadaj e się z powodu np. 
pipaków, martwiaków i t. p. mało znacznych wad, to handlarz wlot 
oceni nabywcę, jako mało obytego z końmi i łatwo zdoła go oszukać. 
Jeżeli zaś wypowie jakąś rzeczową uwagę ktoś, więcej znający się 
na koniu, to handlarz, przy następnym koniu, postara się o umiejętne 
ukrycie spostrzeżonej wady, celowo odrywając od niej uwagę nabyw
cy. Najkorzystniej zatem pozostać nieodgadniętym przez handlarza 
zachowując całą flegmę, nie wypowiadając głośno swych uwag.

Konia należy oglądać czterokrotnie: a) w stajni, b) w miejscu, 
c) w ruchu, d) po ruchu znów w miejscu. Przy oglądaniu konia u han
dlarza zawsze czeka nas walka z nim, w której musimy zwyciężyć, 
inaczej będziemy pozbawieni możności dokładnego zbadania konia. 
A zatem warunkiem, umożliwiającym dokładne obejrzenie i zbadanie 
konia jest bardzo energiczne wystąpienie nabywcy przeciw wszelkim 
próbom podniecenia, straszenia konia, czyli wprowadzania go w nie
naturalny stan przez handlarza; odebranie mu bata z ręki i wymaganie 
powciągliwości w zachowaniu w stosunku do sprzedawanego konia. 
Nie trzeba zwracać najmniejszej uwagi na dowodzenia i argumenty; 
im więcej nabywca podda się suggestji i krasnomówstwu handlarza, tem 
łatwiej zostanie oszukany. Zupełnie bezcelowe jest wdawanie się z han
dlarzem w jakiekolwiek rozprawy. Handlarz ma zawsze słuszność, 
przekonać się nie da; próżne wzajemne przekonywania wywołują tylko 
stratę czasu i odrywają uwagę nabywcy od sedna rzeczy. Pożyteczne 
jest postawienie handlarzowi zgóry stanowczego warunku, że nie on, 
lecz nabywca będzie kierował pokazywaniem konia: wyprowadzeniem 
ze stajni, ustawieniem w miejscu, ruszaniem go w ręku, siodłaniem, 
przejeżdżaniem i t. p. Bardzo pożądane jest mieć ze sobą do tego 
celu własnego stajennego. Tak postawiona i energicznie wymuszona 
sprawa zawsze zaimponuje handlarzowi. Nie mogąc puścić w ruch róż
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nych sposobów przeistaczania konia, będzie się on więcej krępował 
w pokazywaniu rzeczywistych „gaTganów".

Upatrzywszy sobie konia, odpowiadaj ącego ogólnie naszym wyma
ganiom pod względem wzrostu, kształtów, maści i wieku, staramy się 
go obejrzeć przez dłuższą chwilę w stajni. Jest to niezbędne z nastę
pujących powodów: koń, stojący spokojnie (nie podniecany przez 
handlarza) w stajni, znajduje się w normalnem położeniu, có pozwala 
zbadać przedewszystkiem ustawienie kończyn. Dalej, w stajni możemy 
sprawdzić, czy koń nie jest łyka wy, czy nie złośliwy i łechczywy, czy 
pozwala podchodzić do siebie, czy daje podnosić nogi; czy wyjadł obrok 
i czem jest karmiony, czy nie buja się na nogach i t. p.

Po obejrzeniu konia w stajni polecamy go wyprowadzić, towarzy
sząc nałożeniu tręzli i nie pozwalając handlarzowi pobudzać go, i po
lecamy lekarzowi weterynarji zbadać wiek i zdrowotny stan konia. 
Pożyteczne jest pilne śledzenie sposobów tego badania dla nabycia 
praktyki i w tym kierunku zaczynamy od ważnego organu jakim jest 
oko. W tym celu wprowadza się konia do połowy do ciemnej stajni 
lub komórki, staje się przed jego głową i oświetla wnętrze oka reflek
torem (t. zw. lusterkiem, składającem się z okrągłej błyszczącej płytki, 
z otworem w środku, osadzonej na rękojeści). Badanie oczu lusterkiem 
jest zawsze wskazane, gdyż przy niektórych rodzajach ślepoty, oko 
dotknięte cierpieniem, napozór nie różni się niczem od normalnego. 
Widoczne zaś zaburzenia, jak łzawienie, ropienie, przekrwienie, zaciągi, 
bielma i skałki powinien określić lekarz pod względem ich ważności 
i uleczalności. Prócz tego żółtawe zabarwienie śluzówki wskazuje na 
ogólny stan chorobliwy (influenca).

Podejrzewając konia o ukrytą ślepotę, możemy, w braku lekarza, 
uciec się do nader prostego i skutecznego sposobu jej stwierdzenia. 
Podejrzenie takie wywołuje specjalny, dziwny wyraz oka lub oby
dwóch oczu u ślepego konia. Celem stwierdzenia ślepoty zawiązujemy 
szczelnie ciemną szmatą jedno oko, prowadzimy konia swobodnie na 
długim powodzie przez podwórze, naprowadzając go na jakiś przed
miot: drzewo, studnię, beczkę i t. p. Oczywiście, koń widzący nor
malnie omiń e taką przeszkodę, koń ślepy natknie się na nią. Próbę 
tę powtarza się z drugiem okiem. Konie, zupełnie ślepe na oba oczy, 
odznaczają się charakterystycznym ruchem przednich nóg, podnosząc 
je nadmiernie wysoko i stawiając je ostrożnie na ziemi. Zupełnie za 
wodne, a zatem bezcelowe jest próbowanie ślepoty konia przez kiwa 
nie palcem przed jego okiem, gdyż nawet zupełnie ślepy koń będzie 
wtedy mrugał powieką, z powodu wielkiej wrażliwości, odczuwając nie
uchwytny prawie powiew powietrza.
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Następnie bada się nozdrza konia, dla przekonania się o możli
wej obecności kataru, zołzów i nosacizny. Wszelkie zmiany w bar
wie śluzówki, wyrzuty i krosty, silniejsze wycieki ze zmienioną barwą 
są zawsze podejrzane. Również należy zwrócić baczną uwagę na gru
czoły międzyszczękowe, ich obrzęk, twardość, ciepłotę i bolesność 
przy dotyku, oraz obecność fistuły (ropiejącej rany w szczęce).

Należy uważnie badać ruch nozdrzy, który jest nieznaczny przy 
oddychania konia, wyprowadzonego ze stajni. Częste i silne rozdy- 
manie nozdrzy u konia niezmęczonego dowodzi trudności oddechu, 
t. zn. dychawicy płucnej.

Przechodzimy do jamy pyskowej, badając jakość i barwę błon 
śluzowych, obecność krost na dziąsłach, całość i ruchliwość języka.

Dalszym przedmiotem ścisłego badania są organa oddechowe 
i serce, co jednak można dokładnie uskutecznić u konia dopiero po 
przepędzeniu go. Jeżeli koń ma obrzęknięte tylne nadpęciny i pęci
ny, pożyteczne jest sprawdzenie działalności serca zaraz po wypro
wadzeniu konia.

Oglądamy skórę, wyszukując odsednień, guzów, skaleczeń, krost, 
ranek, obecności pasorzytów, liszajów, i stan owłosienia ogona.

Badamy szczegółowo kopyta: budowę czyli kształt puszki rogo
wej, obrączki, szczeliny i pęknięcia jej oraz zatraty; przyczem ko
nieczne jest obmycie całego kopyta wodą zapomocą szczotki ryżowej 
Jednocześnie z brudem, ziemią i nawozem zmyją się zasmarowania, 
uskuteczniane dla ukrycia wad kopytowych. Po wyczyszczeniu spod
niej części kopyta, badamy stan piętek, strzałek i podeszwy (gnicie 
strzałki, wypukłość podeszwy, sztengle).

Następnie przystępujemy do szczegółowego zbadania pokroju 
(exterieur) konia. W tym celu należy konia ustawić na równem, 
gładkiem miejscu. Stajenny powinien trzymać konia swobodnie, sta
nąwszy przed n:m i ująwszy w każdą rękę powody od uździenicy, nie 
podnosząc koniowi zbyt wysoko głowy. Sztuczne ustawienie 
przez umiejętnego koniucha wpływa na korzystniejszy wygląd konia 
i na ukrycie niektórych wad budowy. Nieustannie należy zwracać 
uwagę na to, aby handlarz i jego pomocnicy nie straszyli konia, któ
ry w takim razie nie stoi spokojnie, drepce i przebiera nogami, co 
utrudnia dokładne zbadanie jego budowy, a zwłaszcza kończyn. Od
sunąwszy handlarza i uspokoiwszy konia, poczynamy oglądać go; 
naprzód zboku, stanąwszy w odległości około 6 kroków od konia. 
Spojrzawszy ogólnikowo na jego sylwetkę, określamy sobie powtór
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nie, czy się nam podoba, jaki typ przedstawia, i czy jest harmonijny 
w kształtach.

Następnie przechodzimy wzrokiem uważnie po zarysach budowy 
konia, pamiętając o wskazówkach co do normalnej i wadliwej budo
wy (I cz. roz. 2). Należy znaleźć wszystkie wady, znajdujące się u da
nego konia, lecz trzeba rozróżnić wady rzeczowe, obniżające użyt
kową wartość konia od wad mało znacznych i wad piękności, nie prze
szkadzających koniowi w wykonywaniu pracy. Zwracamy więc uwagę 
na kształt głowy, czy nie jest długa lub za wie’ka, ciężka, jakie jest 
oko i jego wyraz, czy uszy nie są za małe, za długie, kłapouche, nie
jednakowe, nieruchliwe; przyczepienie głowy do szyi, czy nie za krót
kie, nie pozwalające koniowi na zginanie karku; czy szyja nie jest 
za gruba, za krótka, jelenia lub zbyt łabędzia; czy kłąb jest wyraźny, 
wydatny, dobrze umięśniony, czy nie za wysoki i za kościsty, czy są 
ślady odsednienia; czy grzbiet nie jest zbyt długi lub krótki; czy zad 
nie jest zbyt spadzisty; czy ogon nie za nisko wyrośnięty; czy koń jest 
dostatecznie głęboki, jakie jest położenie łopatki, czy nie krótkie, 
strome; jaka jest postawa kończyn przednich — czy koń stoi mocno, 
czy ma postawę baranią, odsiebną, podsiebną, koziniec (zbadać czy 
wrodzony czy nabyty); czy pęciny nie są za długie, za miękkie (nie
dźwiedzie), za strome, z opojami, z żabkami, z rudą, z strychowaniem; 
czy nie ma opuchnięcia ścięgien nadpęcia i śladów leczenia; czy ko
pyto jest strome, lub płaskie, z obrączkami, z pęknięciami, z zatra
tami; czy na brzuchu nie ma obrzęków (ruptura); czy kończyny tylne 
nie mają wymienionych wad na nogach przednich oraz czy nie są 
szablaste, ze szpatem kostnym, krwistym, z sarniakiem, zajęczakiem 
i pipakiem; czy pęciny nie są wypchnięte w stawach (wybite); czy 
przednie i tylne nogi są dostatecznie umięśnione i suche. Również 
trzeba zbadać ruch brzucha. Silne podciąganie go wraz z tworzeniem 
się rynienki (rowek wzdłuż brzucha, pod żebrami) dowodzi obecności 
dychawicy.

Odsunąwszy na bok stajennego, stajemy przed koniem i badamy: 
czy pierś nie jest zbyt szeroka, czy nie wąska, zapadnięta; czy wy- 
źebrowanie (wysklepienie żeber) jest dostateczne; czy postawa przed
nich nóg nie jest rozbieżna, francuska, beczkowata, zbliżona w na- 
pięstkach lub wąska wogóle i w kopytach; czy przednie nogi kryją 
sobą tylne; czy na napięstkach nie ma obrzęków, skaleczeń (dowo
dzących padania konia przy potykaniu się); czy są i jakie martwiaki 
i opoje na nadpęciu i pęcinie; przyczem zwracać uwagę na zasmaro- 
wanie skaleczeń od strychowania; czy kopyta są niejednakowe, 
krzywe, talerzowate lub zbyt wąskie, z pęknięciami i obrączkami. 
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Jednocześnie oglądamy zprzodu stawy skokowe i tylne kopyta: bu 
dowę, pęknięcia, zatraty i ślady strychowania oraz starcia przedniej 
części tylnego kopyta, co dowodzi powłóczenia nogi (szpat). Na
stępnie zachodzimy koniowi od tyłu i badamy: szerokość zadu, jego 
umięśnienie, jednakowe położenie guzów biodrowych (zbite biodro); 
postawę tylnych nóg (krowia, beczkowata, wąska lub wykrzywiona), 
w kopytach, szpat kostny i krwisty; opoje i sarniaki; kopyta i piętki, 
ślady grudy w pęcinach, ślady strychowania i ścigania; jakość ogona 
(szczurzy); jednocześnie patrzymy ztyłu na przednie nogi, badając 
martwiaki, grudę i prawidłowość budowy kopyta i piętek, ślady okale
czeń przy ściganiu się. Oprócz oglądania wzrokiem, należy badać nie
które części konia dotykiem, jak np. obrzęki, guzy, martwiaki, ścięgna, 
nadpęcia, gruczoły sankowe, kłąb (wrażliwość na dotyk i ucisk dowodzi 
ukrytego odsednienia), nerka (ucisk palcami, wywołujący przysiada
nie konia, dowodzi łechczywości lub osłabienia związania); niektó
rzy badają siłę krzyża przez określenie trudności przy unoszeniu ręką 
ogona do góry. Stwierdzenie szpatu dokonywa się przez podniesienie 
podejrzanej nogi pod brzuch i trzymanie jej w tem położeniu przez 
3 — 5 minut (co się zresztą zwykle nie udaje); puściwszy nogę należy 
ruszyć konia z miejsca kłusem; koń ze szpatem będzie na tę nogę ku
lał przez kilkanaście kroków. Koziniec bada się przez unoszenie jednej 
z przednich nóg; jeżeli druga noga nie zmienia stopnia skrzywienia 
się w napiąstku—dowodzi to kozińca wrodzonego; jeśli ta sama noga, 
prostuje się nieco, dowodzi to kozińca nabytego wskutek przepracowa
nia. Drżenie nóg w napiąstkach nie zawsze jest dowodem nadwerę
żenia ścięgien, gdyż drżeniu takiemu nazbyt często ulegają konie ner
wowe.

Po takiem zbadaniu polecamy konia przeprowadzić stępem na 
długim powodzie, nie pozwalając na podtrzymywanie wysoko głowy 
konia i usilnie domagając się od prowadzącego i handlarza, aby koń 
szedł spokojnie i równo, nie rzucając się i skacząc. Należy powtarzać 
to przeprowadzanie tak długo, aź koń się uspokoi a handlarz przestanie 
go podniecać. Konia przeprowadzanego w stępie trzeba obserwować 
zboku, stwierdzając posuwistość i szerokość kroku, wyrzut nóg, po
tykanie się, sztywność w ruchach, chód koguci (podrywanie jednej lub 
obydwóch tylnych nóg). Następnie trzeba to samo badanie przepro 
wadzić, patrząc na chód konia ztyłu, przyczem zauważyć można roz
rzucanie przodem (bilardowanie), powłóczenie tylną nogą, wyginanie 
w strony stawów skokowych, wykręcanie tylnych kopyt w strony przy 
stawianiu na ziemi. To samo badanie uskutecznić, patrząc zprzodu 
na idącego konia-. Koń z prawidłową budową i normalnemi ruchami 
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powinien kryć (patrząc nań zprzodu i ztyłu) przedniemi nogami tylne 
nogi i odwrotnie. Przy cofaniu konia wstecz, zważyć należy na stopień 
miękkości pęcin, t. j. czy koń nie „siada" zbytnio w pęcinach.

Zupełnie to samo powtarzamy w kłusie, znów domagając się rów
nego spokojnego ruchu, bez skakania i rzucania się konia. Jednocze
śnie pilnie zważamy na ruch tylnych pęcin, szczególnie na zakrętach 
i zatrzymaniach. Nadwerężenie stawów pęcinowych uwidacznia się 
przez nienormalne wyskakiwanie i wpadanie na miejsce kości w tych 
stawach Zważyć trzeba czy koń się nie ściga. Ściganie, oprócz wydawa 
nego odgłosu, uwidacznia się śladami na przedniej części tylnego ko
pyta oraz na piętkach przednich kopyt. Należy też uważnie słuchać, 
czy koniowi nie rzęzi i nie chrypi w krtani. Po przepro
wadzeniu konia stawiamy go na równem miejscu, badamy jego oddech, 
uważając na ruch nozdrzy i falowanie brzucha (obecność tak zwanej 
rynienki, wskazującej na dychawicę); pożyteczne jest ściśnięcie pal
cami krtani, dla wywołania kaszlu. Suche, skrzypiące odkaszlnięcie 
dowodzi zawsze niedomagania w płucach lub krtani. Niektórzy ko
niarze, dla wypróbowania, czy koń ma normalną krtań, zamierzają 
się raptownie na konia kijem, stanąwszy przed nim. Przestraszony koń, 
odskakuje wtył i podobno, jeśli jest „rhorerem“, wydaje chrapliwy 
dźwięk. Sposób ten jest jednak zawodny. Lepszym, gdyż skuteczniej
szym sposobem jest wysłuchiwanie, czy koń chrypi podczas silnego 
przepędzania go na lince lub pod wierzchem, zwłaszcza w galopie. 
Należy przytem zbadać u nieco zmęczonego konia stan serca.

Po skończonych oględzinach polecamy zaprowadzić konia do 
stajni, nie spuszczając z oka ani konia, ani handlarza i jego pomocni
ków. W stajni każemy konia przy sobie osiodłać, zważając na za
chowanie się konia przy siodłaniu. Wyprowadziwszy go znów na po
dwórze, każemy komuś siąść na konia i przejeżdżać go na naszą 
własną komendę stępem, kłusem i galopem. Przytem znów uważnie 
badamy prawidłowość i rozmach ruchów, tempo, posłuszeństwo konia, 
zważamy czy nie wywiesza on języka, czy w kłusie i galopie ma nor
malną odsadę ogona, czy go nie nosi krzywo lub czy nim nie kręci 
wkoło. Zbytnia odsada ogona dowodzi sztucznego podniecenia (im
bir w odbytnicy), zastosowanego przez handlarza. Odwrotnie, ogon 
mocno przygięty do pośladków w kłusie i galopie wskazuje na nie
normalny jakiś stan konia. Noszenie ogona skrzywionego wbok da- 
je się usunąć przez umiejętnie przeprowadzoną operację — nadcięcie 
odpowiednich mięśni ogonowych; nie stanowi zatem wady, wyma
gającej odrzucenia takiego konia. Kręcenie ogonem jest również wadą 
piękności, usunąć się nie daje, gdyż wywołane jest nerwowością ko
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nia, jednak obie te wady powinny mieć wpływ tylko na obniżenie ce
ny konia. Po zatrzymaniu konia badamy znów słuchem i wzrokiem 
stan organów oddechowych, oraz zważamy na postawę przednich nóg 
(drżenie, telegrafowanie). Następnie należy samemu wsiąść na konia, 
zważając na zachowanie się jego przy wsiadaniu i przejechać go stę
pem, kłusem i galopem, można też spróbować skoku na niskiej prze
szkodzi, co wszystko służy do wypróbowania stopnia ujeżdżenia ko
nia. Jeśli warunki pozwalają na to, pożądane jest zbadanie płochli- 
wości konia i jego wrażliwości przy spotkaniu samochodu, tramwaju, 
przy gwizdkach kolejowych, fabrycznych i t. p. raptownych hałasach.

Dopiero po takich szczegółowych oględzinach, badaniach i pró
bach można przystąpić do targu o cenę, co jednak, jeśli można, lepiej 
jest odłożyć do jutra, i dokończyć dopiero po powtórnem, skróconem 
obejrzeniu konia i przejechaniu go. Przy płaceniu należności należy 
wymagać (o ile koń posiadać ma szlachetne pochodzenie) odpowied
nich świadectw i bezwarunkowo dokumentów przynależności konia 
do poprzedniego właściciela i gminy. Obecnie wprowadzane są pa
szporty końskie; paszport taki, z wpisaniem dokonanej sprzedaży, 
należy przechowywać u siebie aż do odsprzedaży lub padnięcia ko
nia. Formalności te określają przepisy, zawarte w książeczce p. t, 
,,O czem powinien pamiętać każdy właściciel konia“. Przy odbiera
niu kupionego konia należy przypomnieć poprzedniemu właścicielowi 
o przepisach państwowych co do możliwego zwrotu konia i odebrania 
wpłaconych pieniędzy w razie okazania się u konia wad zwrotnych 
(ukrytych jak: kol er, nosacizna, miesięczna ślepota, dychawica, ły- 

kawość). Dla uniknięcia późniejszych z tego powodu kłopotów, trze
ba wziąć od sprzedawcy zobowiązanie, że sprzedany koń nie posiada 
żadnych ukrytych wad i że w razie ukazania się ich, sprzedawca zo
bowiązuje się, w ciągu 21 dni, od daty sprzedaży, konia przyjąć 
i pieniądze zwrócić.

Wymienione wskazówki brzmią w streszczeniu, jak następuje: 
a) trzeba sobie wybrać typ konia stosownie do własnych warunków 
fizycznych oraz do rodzaju przeznaczenia konia; b) oglądać konia do
kładnie w stajni, w spoczynku, w ruchu, w ręku i pod s odłem, przyczem 
spróbować go osobiście; oglądanie uskutecznić przy pomocy doświad
czonej osoby i lekarza weterynarji; c) nie pozwolić handlarzowi na 
sztuczne podniecanie pokazywanego konia, nie słuchać jego przeko- 
nywań i nie wdawać się w spory z nim; d) nie zapalać się do konia, 
badać go i próbować „na zimno“, nie śpieszyć się z kupnem, lecz i nie 
przeciągać badania i prób za długo; e) zbadać uprzednio ceny rynkowe 
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na konie i zapłacić tylko rzeczywistą wartość konia; f) wymagać za 
łatwienia przepisowych formalności (dokumenty) przy kupnie.

Poza tem należy pamiętać, że kupno jest rzeczą trudną nawet dla 
praktyka; tem trudniejsze jest ono dla osoby mało w tym kie
runku doświadczonej. Trafny wybór konia można przyrównać do 
większej wygranej na loterji. Zdarza się rzadko i uważać ją trzeba 
jako uśmiech losu, jako szczęście. W zdobywaniu każdej trudnej 
umiejętności zmuszeni jesteśmy zapłacić za naukę. To tak zwane „fry
cowe" — nieuniknione przy kupowaniu konia. Nic innego tylko do
tkliwa praktyka wyrabia konioznawstwo i zwiększa widoki nie popeł
niania omyłek przy ocenie i kupnie koni.

Jeżeli zdarzyło się nam kupić konia nieodpowiedniego lub z wa
dami, nie można mieć pretensji do handlarzy, którzy inaczej nie 
umieją i nie mogą postępować z nabywcą, lecz trzeba sobie powiedzieć: 
trudno, nie udało się, trzeba być ostrożniejszym na przyszłość, 
i uczyć się praktycznie i teoretycznie całości wiedzy hipologicznej, 
gdyż niezawsze przyczyną rozczarowania po kupnie konia jest ten koń 
lub handlarz. Przyczyna może leżeć w samym nabywcy, w jego nie- 
doświadczeniu, w zbyt małej umiejętności zażywania i pielęgnacji 
konia i w oddaniu go w opiekę nieodpowiednego stajennego, gdyż rze
komy „gałgan" okazałby się zupełnie dobrym koniem w innych rękach.



ROZDZIAŁ 2.

HANDEL KOŃMI I HANDLARZE.

Handel końmi jest jednym z najtrudniejszych zadań wymiany to
waru na pieniądze i odwrotnie. W żadnej innej dziedzinie handlu nie 
spotykamy tylu trudności, niespodzianek w skutkach, tylu sposobności 
do wzajemnego oszukania się sprzedawcy i nabywcy, w połączeniu tak 
z dobrą jak i złą wolą, co przy kupowaniu konia. Sprzedaż i kupno ko
ni słusznie porównywają niektórzy z grą na loterji. Jeżeli komuś uda 
się kupić dobrego konia, lub korzystnie sprzedać konia z wadami, 
będzie to niemal zawsze większą lub mniejszą wygraną. Koń, jako 
przedmiot handlu, jest towarem żywym, ulegającym zmianom na gor
sze lub na lepsze, zależnie od tego kto i w jaki sposób się z nim obcho
dzi, jak i do czego koń jest używany. W tem leży punkt ciężkości, 
to jest przyczyną różnych nieporozumień między nabywcą a sprze
dawcą, o ile koń nie miał kardynalnych, ciężkich wad, jak ślepota, 
dychawica, szpat, i t. p. — widocznych odrazu.

Wiele osób uważa konia za maszynę do wykonywania każdej zada
nej pracy, bez względu na jej rodzaj, i sądzi że wystarczy dać ko
niowi jeść i pić, aby móc wymagać od niego wszystkiego. Według nich 
każdy koń powinien mieć stale mocne zdrowie, łagodność, chodzić 
doskonale pod każdym jeźdźcem, być rączym lecz spokojnym, mieć 
siły, wytrzymałość i t. d. słowem posiadać niewzruszone i nie
zmienne zalely. Tymczasem maszyna ta jest stworzeniem żywem, wy
magaj ącem bardzo wielu odpowiednich warunków; w razie zaś ich bra
ku, najlepszy koń nie będzie w możności odpowiedzieć stawianym mu 
wymaganiom. Więc nie zawsze można mieć pretensję do sprzedawcy, 
jeżeli się na kupionym koniu zawiedziemy, lecz najczęściej powinniśmy 
przypisać winę właśnie sobie, a to dla dwu przyczyn: 1) nie umieliśmy 
sobie wybrać odpowiedniego konia, 2) nie luniemy go użytkować.

Jednakże omyłki przy kupnie konia zdarzają się często i u osób 
bardzo doświadczonych ze względu na to, że od nabytego konia wy
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magamy całej masy dodatnich stron w budowie, w pokroju, w cha
rakterze, w zdrowiu, w wytrzymałości i t. d. Ponieważ zbiór tych wy
magań jest tak obszerny i różnorodny, więc daje podłoże do ukrywania 
istniejących wad przez uwypuklanie niektórycn zalet, w czem leży 
właśnie możliwość wprowadzenia w błąd kupującego.

Przy kupnie konia zgóry powinniśmy być przygotowani na moż
liwość popełnienia omyłki; możliwość ta zwiększa się w dwu wypad
kach: a) jeżeli sami posiadamy za mało doświadczenia nietylko w sa
mem konioznawstwie, lecz i w umiejętności kupowania, która stanowi 
oddzielną i trudną gałęź tego konioznawstwa, b) jeżeli kupujemy od 
zawodowego handlarza. O ile zła wola i chęć sprzedania małowarto- 
ściowego konia za dobrą cenę może się tu i ówdzie zdarzyć w pry
watnym handlu lub stadninie, to prawie na pewno spotkamy się z ta
kim objawem przy kupnie u handlarza zawodowego. Z tych zaś nie
bezpieczniejsi są handlarze mniejsi, prowadzący swój proceder w ogra
niczonym zakresie. Nie posiadający odpowiedniego kapitału, handlarze 
ci operują wyłącznie lichszym materjąłem końskim, który umieją po
zornie upiększyć do sprzedaży. Wśród większych handlarzy, którzy 
robią większe obroty w handlu końmi i więcej dbają o swoją opinję, 
— częściej można znaleźć rzeczywiście dobre konie, co jednak nigdy 
nie wyłącza wielkiej ostrożności przy kupowaniu.

Zamiłowanie do konia często przeradza się w t. zw. „żyłkę końską" 
polegającą przeważnie na chęci do nieustannej zmiany posiadanych ko
ni. Dotknięty taką żyłką choć sam nie handluje końmi zawodowo, nie 
jeździ na nich, nie powozi nawet, staje się typowym handlarzem, z tą 
różnicą że handluje nie dla zysku i potrzeby, lecz dla specjalnej przy
jemności, tracąc nieraz w ten sposób majątek. W dzisiejszych cza
sach zmniejszyła się znacznie ilość takich „koniarzy", od których roiły 
się dawniej słynne w kraju jarmarki końskie. Rekrutowali się oni 
zwykle z pośród obywateli ziemskich, przeważnie znających się dosko 
nale na koniach, lecz właśnie dlatego współzawodniczących ze sobą 
w konioznawstwie i starających się wzajemnie oszukać przy przehan- 
dlowywaniu sobie koni. Uważano sobie wprost za punkt honoru „oszka- 
pić" sąsiada przy „facjendowaniu" konia na jarmarku.Ciesząc się z uda
nej w tym kierunku tranzakcji, musiał taki koniarz być przygotowany 
na odwet przy najbliższej sposobności. Sprawy takie urozmaicały daw
niejszym ziemianom jednostajność życia na wsi, służyły za niewyczer
pany temat do rozmów i rozpraw, rozwijały jednak konioznawstwo 
i zamiłowanie do koni.

Dzisiaj warunki się zmieniły. Do czasu powstania jakiejś poważnej 
instytucji, która się zajmie uregulowaniem sprawy handlu końmi, spo
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czywa on przeważnie w rękach zawodowych handlarzy małych i więk 
szych, gdzie kupno konia jest zawsze połączone z dużem ryzykiem.

Każdy nabywca poszukuje czegoś idealnego, t. j. konia bez wad 
a z wszelkiemi zaletami. Konie takie nie istnieją, jednakże każdy han
dlarz zapewnia kupującego, że właśnie on posiada takie konie w swej 
stajni. Zachwalany przez niego koń posiada właśnie wszystkie możli
we zalety i ani jednej wady. W razie dostrzeżenia jej przez nabywcę, 
handlarz zawsze umie zmniejszyć w swem dowodzeniu jej znaczenie 
i oderwać uwagę kupującego, wskazując na istniejące zalety lub wma
wiając w niego różne rzekome dodatnie cechy pokazywanego konia.

Działalność handlarza rozwija się w dwóch kierunkach: a) przygo
towaniu konia do sprzedaży, polegaj ącem na nadaniu koniowi zupeł
nie innego, korzystnego wyglądu, na pozornej zmianie charakteru i tem
peramentu konia, na ukryciu, lub czasowem usunięciu wad, na fał
szowaniu wieku i t. p., b) w umiejętności przedstawienia nabywcy 
sprzedanego konia, przyczem koń ten przybiera inną postać, ruchy, 
żywość i t. d. niż je ma w rzeczywistości.

Przygotowanie konia do sprzedaży wymaga w handlarskiej stajni 
całego szeregu zabiegów. Zaczyna się od tak zwanej toalety, t. j. od 
strzyżenia grzywy, sierści, ogona i szczotek, wyrywania włosów w zbyt 
obfitej grzywie i ogonie — dla usunięcia cech pospolitego pochodzenia 
konia; dalej polega na -wywołaniu lub ukryciu t. zw. odznak u konia 
t. j. gwiazdek, łysin, białych nóg lub pęcin i t. p., co się uskutecznia 
albo przez zafarbowanie niepożądanych plam pod barwę sierści, albo 
przez oparzenie skóry w potrzebnydh miejscach gorącem ciastem, 
co wywołuje następnie porastanie tych miejsc białym włosem. Dalej 
handlarz obcina zbyt długie (zajęcze) uszy (uważny nabywca spo
strzeże ten sztuczny kształt ucha, różniący się od naturalnego i ślady 
ranek na obciętych miejscach). Kłapouchemu koniowi podnosi się uszy, 
ustawiając je prosto; w tym celu wycina się między uszami kawałek 
skóry i zeszywa się brzegi rany przez co naciągnięta do środka skóra 
ściąga obwisłe uszy do siebie. Tracą one jednak później swą ruchliwość, 
przez co uwidacznia się wspomniana operacja. W zbyt rzadką i nie
równą grzywę wplatają handlarze kolorowe tasiemki i wstążki. Uszko
dzenia i blizny w skórze zasmarowują maściami barwy sierści, lub 
umyślnie rozraniają je w celu nadania starym bliznom cech świeżego 
skaleczenia.

W literaturze spotykamy też przykłady mało prawdopodobne 
przyprawiania koniom z krótkim lub wytartym ogonem — sztucznych, 
długich ogonów. W celu ukrywania wad kopyta handlarze niszczą je 
do reszty przez nadmierne umyślne wystrugiwanie podeszwy, strza
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łek, obcinanie brzegu podstawowego, opiłowywanie powierzchni puszki 
kopytowej (dla śladów zatratów obrączek po ochwacie). Pęknięcia 
kopyta, szczeliny i dziury (w kopycie kruchem) zakitowywują specjal
ną masą, wygładzają i całe kopyto powlekają obficie smarem kopyto
wym. Kują konia naumyślnie źle dopasowanemi podkowami (za krót
kie, za długie, za ciężkie) lub nawet zagważdżają kopyto — dla ukry
cia wadliwości w ruchach konia, składając kulawiznę lub sztywne cho
dy konia na tego „partacza" kowala. Zgniłą strzałkę poprawiają przez 
zalepienie kitem i wpuszczenie smaru, który przytłumia znany, cha
rakterystyczny odór zepsutego rogu.

Fałszują rejestry na zębach starszych koni, nieraz bardzo umie
jętnie, wyrąbując w zębach jamki, i czerniąc je przez przypalanie go
rącem żelazem, dla wprowadzenia w błąd kupującego co do 
wieku konia. Sfałszowany rejestr dość łatwy jest do rozpoznania, gdyż 
jamki są nierówne, czworokątne, zbyt czarnego koloru bez białej ob
wódki, rys. 121. Prawdziwy zaś rejestr posiada jamki podłużne barwy 
czarno - brunatnej, okolone białą linją emalji. Specjalnie biją i kłują 
konia po wargach i głowie, aby nie dawał sobie oglądać zębów przy 
pokazywaniu go podczas sprzedaży. Nacierają dziąsła, w miejscach 
gdzie spoczywa wędzidło i munsztuk, sproszkowanym szkłem, przez 
co nawet najbardziej „twardy w pysku" koń robi się czuły na wodze. 
Dla ukrycia martwiaków, obrączek, kostnych szpatów, zajęcżaków, 
sarniaków i pipaków, wystrzygują umiejętnie sierść na ich miejscach, 
pozostawiając dłuższe owłosienie na częściach obocznych, przez co 
zmniejszają się optycznie wspomniane niepożądane kostne wypukło
ści. Konie mające, z powodu ogólnego braku zdrowia lub zbyt zimnej 
stajni, matową najeżoną sierść, czyszczone są szczotkami, maczanemi 
w bezwonnym oleju. Tak przetłuszczony włos układa się gładko na 
skórze i dostaje połysku. Ranki ropne, fistuły zębów zalepiają czasowo 
gęstemi maściami. Konie, mające zbyt podkasany brzuch z powodu cho
rób kiszkowych lub płucnych (dychawica), karmione są mocno solonym 
obrokiem bez owsa i często pojone.

Nadmierna ilość wody w kiszkach nadaje pełności figurze konia. 
Koniom z różnych przyczyn chudym dają handlarze silne dawki ar- 
szeniku, którego działanie wpływa czasowo na polepszenie zewnętrz
nego stanu konia. Przy karmieniu arszenikiem a także większemi ilo
ściami wapna, osiąga się na pewien czas okrąglejszy, ładniejszy wy
gląd konia i połysk sierści.

Handlarze umieją zmieniać do niepoznania zewnętrzny wygląd 
konia równocześnie pozornie nadając mu różne cechy wewnętrzne, 
jak rączość, żwawość, ognistość. Przykładów oszukania się na tym
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punkcie nabywców możnaby przytaczać tysiące. Wspomnę o jednym 
tylko wypadku doskonale charakteryzuj ącym zdolności handlarskie. 
Pewien dzierżawca folwarku, nawiasem mówiąc hodowca koni, miał 
parę, wyjazdowych szpaków, starszych, bez wielkich chodów, na kru
chych. wadliwych z pęknięciami kopytach dobrze utrzymanych a na
wet zapasionych i dość flegmatycznych. Postanowił sprzedać je, i ku
pić pdró koni młodszych i więcej rączych: Udawszy się w tym celu 
na jarmark sprzedał swe konie jednego dnia za niską cenę jednemu 
z handlarzy i kupił na drugi dzień u innego parę kapitalnych siwków, 
młodych, z doskonałemi chodami, bez żadnych widocznych wad, pła
cąc jak zwykłe w tych razach, poważniejszą cenę. Uradowany ko- 
rżystnem kupnem pojechał do domu. Po wyprzęgnięciu z bryczki 
konie te same trafiły do stajni i stanęły na miejscach. Zaciekawiony 
tem zjawiskiem właściciel i woźnica zaczęli bacznie oglądać konie i ba
dać ich dalsze zachowanie się, poczem doszli do niezbitego przekona
nia, że nowokupione siwki okazały się dawniej szęmi staremi szpakami, 
Oszukanie nabywcy spowodowane zostało Zupełnem przeistoczeniem 
się dawnych koni przez jedną noc u handlarza. Poczynił on następu
jące zabiegi: wziąwszy do siebie kupione przez swego wspólnika owe 
stare, grube, opasłe szpaki, ostrzygł je całkowicie maszynką, przez co 
zmieniły swą maść, oraz znacznie zeszczuplały w kształtach. Ostrzygł 
grzywy, podciął ogóny, poobcinał szczotki, pozatykał kitem szcze
liny i pęknięcia w kopytach, nadał im połysk pilnikami i dał nowe 
podkowy Spiłował długie zęby i wypalił nowe rejestry. Przez resztę 
pozostałego czasu straszył i podniecał konie różnemi sposobami, nie 
wyłączają zastrzyków i dawania pigułek z pieprzem.

W próbnem zaprzęganiu i przejeżdżaniu brało udział całe grono 
wspólników, których zachowanie się podniecało i tak już ześtraszone 
konie, co wpłynęło na ich nadzwyczajną rączość. Dzięki takim spo
sobom handlarz sprzedał właścicielowi jego własne konie, kazawszy 
sobie przytem za to oszustwo drogo zapłacić. W tym wypadku ode
grała rolę wielka umiejętność ze strony handlarza i zupełny brak do
świadczenia ze strony kupującego.

Bardzo ważnym czynnikiem, wpływającym na korzystny wygląd 
koni, jest urządzenie handlarskiej stajni. U drobnego handlarza ko
nie stoją zazwyczaj w małych, zupełnie ciemnych chlewikach, gdzie 
kupujący nie może zauważyć ani wad, ani zalet. Natomiast większy 
handlarz posiada zawsze efektowną, dość obszerną stajnię, gdz;e jednak 
stara się pomieścić jak największą ilość koni, stcjących w ciasnych 
przegrodach, jeden przy drugim. Ma to na celu utrudnienie obejrzenia 
konia z boków. Konie ustawione są na poziomie znacznie wyższym 
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niż poziom korytarza, na którym stoi nabywca. Prócz tego poziom sta
nowisk jest wydatnie skośny od żłobu do tyłu konia przez co koń sto
jący wyżej przodem niż zadem, wydaje się wyższy i roślejszy, przebu
dowany w zadzie wydaje się normalnym. Konie uwiązane są na białych 
lub kolorowych uździenicach, pokryte derami i opasane białemi poprę
gami. W takiem ubraniu każdy koń wygląda korzystnie. Stajnia 
upiększona jest od góry do dołu plecionkami ze słomy, upstrzonemi 
kolorowemi gałgankami. Panuje w niej wzorowa czystość i porządek, 
na co handlarz wciąż zwraca uwagę nabywcy, odrywając ją od głów
nego zadania: bacznego oglądania koni. Pod końmi posłana jest świeżo 
nastroszona słoma, zakrywająca nogi ponad pęciny. Prócz tego handla
rze ustawiają konie równego wzrostu, lecz różnomastne obok siebie, 
gdyż wtedy wzrok kupującego trudniej ujmuje różnice kształtów; ko
nie okazalsze stawia się bliżej wejścia, więcej na widoku, w jasnych 
miejscach; konie lichsze, mniejsze, ustawiane są w miejscach dal
szych, przyciemnionych. Przy wejściu do stajni rozpoczyna się hałas, 
krzyk i bieganina stajennych pod głośną komendą handlarza, co wy
wołuje wielkie podniecenie u koni.

Wszystko to ma na celu otumanienie wzroku, słuchu i baczności 
kupującego, bowiem zadaniem handlarza jest rozproszenie uwagi na
bywcy i niedopuszczenie do uważnej obserwacji konia.

Następnem zadaniem handlarza jest nadanie koniowi sztucznych 
wewnętrznych cech i właściwości. Każdy koń handlarza odznacza się 
nadzwyczajną wrażliwością, werwą, nawet ognistością, nie stoi przy 
przeglądzie i w stajni spokojnie, lecz drepce nogami, skacze, bryka 
kręci się. Taki żywy temperament osiąga się u najbardziej ospałych 
i flegmatycznych koni kilkoma sposobami, nie praktykowanemi w zwy
kłych warunkach. A więc przedewszystkiem zapomocą ciągłego bicia 
batami po nogach, i powrozami po głowie i tułowiu, przez co wywołuje 
się nieustanny niepokój konia — przy braku śladów tego bicia (nie
którzy handlarze okrywają konia mokremi, cienkiemi szmatami i okła
dają go batami, przyczem unika się występowania pręg od uderzeńj. 
Koń, ciągle bity, jest podrażniony i nabiera panicznego lęku przy 
zbliżaniu się handlarza z batem w ręku, okazując niezwyczajną ru
chliwość i podniecenie, przez co korzystnie przedstawia się mniej do
świadczonemu oku nabywcy. Przy okrzyku handlarza, przy dotknię
ciu biczyskiem, zestraszony koń, jak to mówią, „wyłazi ze skóry" 
i wprost chce fruwać nie zaś biegać po ziemi. Prócz bicia, krzyku 
i wprowadzania konia w niepokój, używane są wewnętrzne środki 
podniecające, jak różne leki podskórne, zastrzyki i wkładanie tłuczo
nego pieprzu lub imbieru, pogryzionego w zębach stajennego, do od
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bytnicy konia. Imbier wpływając ogólnie i miejscowo na podrażnienie 
konia wywołuje nienaturalnie wysoką odsadę ogona, co rzekomo wska
zuje na szlachetność rasy. Dalej, handlarze karmią konie małemi daw
kami obroku, lecz często, 5 — 6 razy dziennie. Wskutek tego konie 
są stale głodne i niepokoją się przy wejściu ludzi do stajni, oglądają 
się i rżą w oczekiwaniu posiłku. Otrzymują w obroku dużo soli i wapna, 
które to środki zwiększają u konia apetyt i pragnienie i wywołują pod
niecenie. Nie daje się im potrzebnego ruchu, przez co koń zastały 
w stajni, przy pokazywaniu go kupującemu, oczywiście bryka, skacze 
i ujawnia jakoby dużo werwy. Odwrotnie, konie z natury bardzo żywe 
i bujne, jak np. ogiery i konie podrasowane, są w handlarskich stajniach 
głodzone i pozbawione snu przez ciągłe niepokojenie ich, wskutek tego 
wyczerpany koń staje się spokojniejszy. Wogóle koń w stajni handla
rza przybiera inną, sztuczną postać, wygląd, temperament i charak
ter, wszystko zapomocą nieludzkiego obchodzenia się z nim i różnych 
zabiegów. Nabywcę takiego konia czekają często przykre niespodzian
ki przy powrocie konia do właściwego stanu.

Konie, które u handlarza odznaczały się doskonałym, zdrowym 
wyglądem, zaokrąglonemi kształtami, żywością w ruchach, — zmie
niają się w stajni nabywcy już po kilku dniach: chudną, tracą całą wer
wę, ruszając się wadliwie, wykazują całą masę ciężkich wad w bu
dowie i chodach, oraz różnych nieraz poważnych narowów, o których 
koń u handlarza chwilowo zapomniał, będąc tam otumaniony i zastra
szony przez ciągły krzyk, bicie i umyślne niepokojenie go. Koń, jak 
wiadomo, posiada wielce wrażliwy i bardzo rozwinięty system nerwowy. 
Zatem łatwo ulega sztucznemu podnieceniu, przeistaczając się pod je
go wpływem tak zewnętrznie, jak pod względem usposobienia, lecz po 
każdem podnieceniu musi nastąpić zwrot (reakcja) ze wszystkiemi 
ujemnemi skutkami i objawami. Zwrot ten u konia handlarskiego po
jawia się po umieszczeniu go u nowonabywcy, gdzie przychodzi do 
siebie po ciężkim pobycie u handlarza, przybierając zpowrotem swą 
prawdziwą postać, charakter i temperament.

Jako przykład przytoczę tu produkcje jakiegoś wędrownego po- 
skramiacza koni, który występował przed laty w warszawskim cyrku, 
przeistaczając najbardziej dzikie, złośliwe i narowiste konie w ciągu 
kilkunastu minut w łagodne „baranki". Występy odbywały się na 
oczach licznie zgromadzonych widzów. Przyprowadzano z miasta pry
watne konie, między niemi ogiery, które kąsały, nie dawały się czyścić, 
podnosić sobie nogi, wogóle dotykać, dalej nie chciały ciągnąć, biły 
przodem i zadem i t. p. Nasz poskramiacz, rozporządzając 5-ma po
mocnikami, wprowadził na arenę jednego z tych koni, już przerażo
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nego światłem i niezwykłemi dla niego warunkarm. Pomocnicy uzbro
jeni w bębny, piszczałki, dzwonki i t. p. przedmioty, rozpoczynali pie
kielny hałas, poczem następowały wybuchy rakiet i strzelanina.

Ogłupiały koń pozwalał sobie nałożyć uprząż z brzękadłami, 
w której' przepędzano go na lince po arenie, poczem dał się zaprząc 
do wózka, pociągnął go kilkanaście kroków, dawał się głaskać i klepać, 
podnosił nogę do kucia, słowem zachowywał się jak przystało 
na zwykłego łagodnego konia. Poskramiacza nagrodzono hucznemi 
oklaskami, konia wzięto do domu, gdzie przyszedłszy po takich przej
ściach do siebie, porozbijał stajnię, bryczki, wozy, raniąc siebie 
i uśmiercając ludzi. Niejednego z tych koni musiano wkońcu zastrzelić. 
Poskramiacz ten po kilku występach musiał wyjechać z Warszawy 
wskutek pretensyj zgłaszanych przez właścicieli koni, doreszty zmar
nowanych przez niego.

Koń, przygotowany uprzedniemi zabiegami w handlarskiej stajni, 
dostatecznie podniecony, nastraszony, zostaje wreszcie wyprowadzony 
na podwórze celem pokazania go nabywcy w całej krasie. Bezpo
średnio przed tem wykonywane są następujące zabiegi: konia poją 
dla wypełnienia kiszek, wycierają nozdrza, zamaczają grzywę i ogon 
i przygładzają ją szcżotką, całego konia przecierają tłustą szmatą, 
dla przygładzenia sierści i nadania jej połysku, nacierają język i dziąsła 
solą dla wywołania śliny, która utrudnia rozpoznanie rejestru na zę
bach, oraz chorobliwego stanu jamy pyskowej i uszkodzeń języka, 
wkładają imbier do odbytnicy, zasmarowują skaleczenie na nogach 
(strychowanie, zatraty) róźnemi maściami jednakowej barwy z wło

sem, smarują obficie kopyta czarnym smarem i przez cały ten krótki 
czas nie szczędzą koniowi uderzeń szarpania, i batów po nogach, po
większając do ostatecznych granic jego przestrach i podniecienie.

Następnym warunkiem korzystnego przedstawienia konia jest 
umiejętne ustawienie go na miejscu pokazu i przeprowadzenie w ru
chu przed nabywcą. W tym celu handlarz zawsze posiada doskonale 
wyszkolonego stajennego, specjalistę w tym kierunku; prócz niego 
znajduje się pod ręką kilku innych. Niezależnie od tych pomocników 
zawsze jest w pobliżu jeszcze ktoś, napozór obcy, nie biorący nibyto 
żadnego udziału w mającej się rozpocząć komedji. obfitującej w naj
różnorodniejsze sposoby straszenia konia i odrywania od niego uwagi 
kupującego. Pomysłowość handlarza w tym kierunku jest niewyczer
pana.

Przy pokazywaniu konia ustawia się go tak, aby stał wyżej przo
dem niż zadem, przez co zyskuje na wyglądzie. Bywa też ustawienie 
odwrotne, kiedy koń jest przebudowany w przodzie. Wyuczony sta
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jenny podtrzymuje wysoko łeb konia i nibyto uspokajając nieustan
nie podnieca go nieznacznemi szarpnięciami, nie pozwalając koniowi 
stać równo na nogach i zmuszając go do dreptania i kręcenia się. 
Bardzo skutecznie pomaga mu w tem handlarz, z nieodłącznym batem 
w ręku, na widok którego zastraszony koń ani przez chwilę nie stoi 
spokojnie, lecz kręci się nieustannie, utrudniając nabywcy dokładne 
obejrzenie budowy kończyn i widocznych wad.

Podczas tego uwaga kupującego rozpraszana jest przez hałaśli
we dowodzenie handlarza o piękności, solidnej budowie i wielkich za
letach konia. Wskutek umiejętnego prowadzenia przez stajennego 
i postraszenia batem, koń nigdy nie przejdzie prosto i w żądanym 
przez nabywcę tempie i kierunku, lecz cały czas rzuca się w podsko
kach i galopie, bryka i t. d., przez co niepodobna ocenić jego ruchów 
i chodów. Podczas takiego przepędzania, prócz klaskania batem przez 
handlarza, rozlegają się zawsze jakieś dziwne, niezwyczajne hałasy, 
denerwujące konia. A więc ni stąd ni zowąd zjawia się stróż z bla- 
szanką do śmieci, którą nie naumyślnie upuszcza na kamienie, wywo
łując nagły i donośny brzęk; ktoś zaczyna trzepać ubranie; wypada 
z krzykiem gromada dzieci; pokazują się kobiety i rozwieszają bie
liznę; jakiś urwis, biegnąc wzdłuż płotu lub sztachet, zaczepia o nie 
patykiem, wywołując hałas podobny do bębnienia; ktoś niewidzialny 
rzuca kamieniami w blaszany dach; w sieni pobliskiego domu rozlegają 
się różne brzęki, stukania i t. p. odgłosy. To wszystko, jak również 
rzekoma nieumiejętność stajennego, „źle" przeprowadzającego konia, 
wprawia handlarza w srogi gniew, biega on, złości się, pokrzykuje na 
przeszkadzających i swojem hałaśliwem zachowaniem zwiększa ten 
harmider. Jest to udawanie, mające jedno i to samo na celu: prze
szkodzić nabywcy w dokładnem obejrzeniu konia, tak na miejscu jak 
i w ruchu, oraz przedstawić swego konia w jak najkorzystniejszem 
świetle. Jednocześnie odbywają się jak najwymowniejsze próby zasu- 
gestjonowania nabywcy, przez zwracanie jego uwagi na niektóre rze
czywiste zalety konia, w tym celu aby nie dopuścić do dojrzenia wad. 
Komedję ze złoszczeniem się na nieudolność swych pomocników po
suwa handlarz do wymyślania im, grożenia wyrzuceniem ze służby, 
do skarżenia się klientowi na trudność dobrania sobie ludzi i t. p.

Skruszony stajenny, uczestnicząc w tej komedji, bardzo potulnie 
znosi zachowanie się swego chlebodawcy. Bywa, że nabywca stara się 
cichaczem i nieznacznie zasięgnąć pewnych wiadomości o komu u sta
jennych, darząc ich w tym celu sutemi napiwkami. Datek będze przy
jęty, lecz odpowiedź nastąpi zawsze wykrętna, nic nie objaśniająca, 
gdyż stajennym również zależy na sprzedaży konia, od której otrzynnP 
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ją oni utartym zwyczajem „oduzdne". Handlarz zawsze zapewnia kupu 
jącego, że posiada najlepsze konie, jakie tylko istnieją, że tylko u nie
go można wybrać odpowiedniego konia. Zauważywszy że koń jego po
doba się nabywcy — zaręcza że konia tego chce kupić ktoś znany, 
jakiś dziedzic X. lub hrabia Y„ że on woli nic nie zarobić, ale pragnie 
nowego klienta „uczciwie obsłużyć". W razie nieśmiałej krytyki na
bywcy, nigdy nie przyzna mu słuszności, powołując się na świadectwa 
nieznanych nikomu osób; jeżeli klient znalazł w koniu jakąś wadę, 
handlarz zaprzecza jej istnieniu lub bagatelizuje znaczenie, zaklina
jąc się na swych rodziców, potomków, na swoje szczęście do handlu, 
posuwając się aż do zapewnienia, że gotów jest oddać tego konia zu
pełnie darmo, w razie gdyby wada ta rzeczywiście okazała się po 
kupnie. Każdą dojrzaną rankę, każdy obrzęk, stwardnienie i różne 
uszkodzenia, istniejące u konia od dłuższego czasu, przedstawia han
dlarz jako wypadek, który się dopiero co wydarzył i nie ma najmniej
szego znaczenia, gdyż przejdzie bez leczenia najdalej za 2 dni. jak 
np, zgrubienie tylnych nadpęcin, których przyczyną ma być dłuższe 
pozostawanie konia bez ruchu. Jeżeli pizedstawiony koń jest chudy 
lub źle się ruszą i pomimo wybatożęnia go w stajni jest mało żwawy, 
to zawsze koń ten „dopiero wczoraj zdaleka przyszedł, nic dziwnego 
że jest zdrożony i zmęczony".

U handlarza, według jego zapewnień, każdy koń jest zdrowy, 
przechodził już zołzy, nie jest łykawy, ani dychawiczny i t. d. W kie
runku ukrywania objawów chorobowych i kulawizny mają handlarze 
wypróbowane metody, zawsze w połączeniu z zaklinaniem się.

Tak np. koniowi, cierpiącemu na katar dróg oddechowych (zołzy) 
przed wyprowadzeniem go ze stajni, wdmuchuje się w nozdrza lo
szek tytoniowy lub pieprzowy dla wywołania parskania, przez co 
oczyszczają się z wycieku kanały nosowe. Łzawienie lub obrzęk oka, 
bielmo na niem, wywołane jest według zaręczeń handlarza zakłu- 
ciem słomą lub sianem akurat dzisiejszej nocy. Dychawicę płucną 
ukrywa się w ten sposób, że przeprowadza się konia krócej i wolniej,lecz 
daleko w kierunku od nabywcy, powracając z koniem do niego wolno, 
aby mieć czas do uspokojenia oddechu konia. Starte wskutek łyka- 
wości konia zęby, tłumaczy się przebywaniem kon a w stajni z cemen- 
towemi żłobami, gdzie koń przy jedzeniu musi ścierać zęby; na dowód 
braku tej wady, handlarz daje koniowi garść siana (jak wiadomo są 
konie, łykające powietrze, nie przy obrokowaniu lub bez trzymania się 
zębami za żłób).

Dla ukrycia wadliwości w postawie nóg, w ruchach konia oraz 
kulawizny, mają handlarze różne sposoby przeprowadzania koni, w po. 
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łączeniu z różnemi rodzajami okucia ich. Przyczem zawsze jest wi
nien ten „gałgan" kowal. Konia kulawego na kopyto, przepędza się 
na miękkim gruncie; konia z kulawizną stawu barkowego (spieczenie) 
przeprowadza się po twardej ziemi — co zmniejsza kulawiznę. Konia 
z kogucim szpatem próbuje się umyślnie na kamienistym gruncie (bruk, 
szosa), przyczem podrywanie nóg tłumaczy się tem, że koń przyszedł 
5 mil po szosie, więc się ,,podbił" na nieokute tylne nogi. Konia, który 
się ściga, przepędzają po miękkiej ziemi, usianej drobnemi kamy
kami w celu przypisania odgłosu, jaki wydaje uderzanie się konia zad- 
niemi nogami o przednie podkowy, uderzeniom kopyt o te kamyki, 
przytem ścigający się koń zazwyczaj okuty jest tylko na przednie ko
pyta, podkowami z krótkiemi ramionami, tylne kopyta są nieokute 
i mają ścięte przednie części rogu. Przy przejeżdżaniu koni w za
przęgu, zakładają konia zawsze do jakiejś starszej bryczki, wydającej 
dużo brzęczenia i hałasu w ruchu, opatrzonej kołami na żelaznych 
obręczach; przejażdżka odbywa się po bruku; wszystko to dla wy
wołania hałasu, nie pozwalającego na usłyszenie „ścigania się" koni 
i rzężenia przy dychawicy krtaniowej. W podwórzu handlarza zawsze 
bywa jakaś kałuża, nie wysychająca nawet latem, lub miejsce, pokryte 
ziemnym, lotnym piaskiem. Przy przebieganiu z koniem, stajenny po
stara się nieumyślnie wpędzić konia w błoto, lub zakurzyć mu ko
pyta i nogi, co ułatwia ukrycie martw:aków, obrączek, obrzęków oraz 
wad w kopycie. Niektórym koniom, podnoszącym nogi w ruchu nie
dbale i nisko, daje się nadmiernie ciężkie podkowy, przez co koń, nie- 
przyzwyczajony do takiego ciężaru, podnosi wysoko kopyta w kłusie, 
a nawet w stępie.

Koniowi zbyt szczupłemu w zadzie, krzywo noszącemu ogon lub 
kręcącemu nim w ruchu, handlarze albo ucinają włos przy rzepicy, 
lub zawiązują ogon w węzeł, gdyż krótki ogon poszerza optycznie tył 
konia, a zawiązanie ogona ukrywa wadliwości w jego noszeniu.

Dokładne zmierzenie wzrostu utrudnione jest przez niepokój ko
nia, okazywany przy ujrzeniu miary laskowej podobnej do bata, oraz 
przez wrażliwość konia na dotyk w kłębie, sztucznie wywołaną przez 
uprzednie nakłuwanie go igłami lub wcieraniami drażniących płynów. 
Celem powiększenia wzrostu, konie podkute są podkowami o bardzo 
wysokich hacelach.

Uszkodzenia języka ukrywane są przez handlarza gorliwem poma
ganiem przy stwierdzaniu wieku przez nabywcę.

Na konia leniwego pod siodłem — siada stajenny lub ujeżdźacz, 
podniecający konia ostrogami z ukrytemi ostremi sztyfcikami, wysu
waj ącemi się przy naciskaniu piętą konia. Na koniach twardych w py
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sku, zaciągniętych, zbyt żywych i ponoszących, jeździ się przy poka
zywaniu po zamkniętym i ciasnym placu, nakładając im barbarzyńskie, 
ostre munsztuki i kręcone wędzidła. W razie zauważenia takiego 
kiełznania przez nabywcę, handlarz tłumaczy się nieświadomością swe
go stajennego i brakiem odpowiednich żelaz. Przepędzanemu lub 
przejeżdżanemu koniowi handlarz zawsze dodaje animuszu i werwy 
przez strzelanie z bata, wymachiwanie chustką lub połą ubrania czy 
czapką. Przy pokazywaniu koni na podwórzu w miejscu lub ruchu, 
handlarze zawsze starają się jednocześnie wyprowadzić kilka koni, 
aby rozproszyć uwagę kupującego. Przy stawianiu ich obok siebie, 
handlarz nigdy nie umieszcza grubego konia przy szczupłym, roślej
szego przy lekkim i wysokiego przy małym, gdyż różnice wypadają 
niekorzystnie dla każdego z nich. Jednakże o ile nabywca zdradził już 
upodobanie do pewnego typu konia, to handlarz, dla uwypuklenia cech 
danego typu, stawia obok konia w typie zupełnie innym. Np. jeżeli 
klient lubi konie rosłe, to obok pokazywanego konia postawiony będzie 
koń małego wzrostu, jeśli szuka konia lżejszego, to zobaczy obok ta
kiego konia — jakiegoś grubszego, zimnokrwistego. Konia o krótkim 
grzbiecie rozciąga się przy pokazywaniu go na miejscu, koń taki nauczo
ny jest do wystawiania przednich kończyn naprzód, i tylnych wtył, 
przez uprzednie podrażnienie grzbietu zapomocą ostrego patyka, któ
rym handlarze silnie rysują linję kręgosłupa; po nieznacznem przesu
nięciu paznogciem po grzbiecie, taki koń wygina go na dół i tym sposo
bem wyciąga się wzdłuż. Handlarze mają do rozporządzenia tysiące 
sposobów do zbycia swego, przeważnie lichego towaru, nie przebierając 
w środkach; umieją oddziaływać na wyobraźnię, na wrażliwość wzro- 
.kową, słuchową i duchową swego klienta. Przy kupnie u handlarza 
trzeba się uzbroić w cierpliwość i zimną krew, nie poddawać się narzu
canej woli handlarza, nie pozwolić w siebie nic wmówić, nie wierzyć 
dowodzeniom i zaklęciom i nie wdawać się w spory. Przy zachowaniu 
tych warunków zmniejszamy widoki oszukania się. odstępstwo od nich 
ułatwi popełnienie omyłek przy kupnie.

Przy pokazywaniu konia przez handlarza spotykamy często oso
by obce, oglądające nieco zdała tegoż konia. Są to ukryci wspólnicy 
albo pomocnicy, występujący pod postacią nabywców. Podchodzą oni 
zwykle po dwóch, udzielając sobie nawzajem różnych spostrzeżeń 
półgłosem, tak jednak, aby uwagi ich były słyszane przez rzeczywi
stego nabywcę, który nieznacznie podsłuchuje rozmowę, wyprowa
dzając z niej w naiwności ducha różne wnioski. Uwagi tych rzekomych 
kupców wypowiadane są zawsze w taki sposób, aby zachęcić nabywcę 
do konia i przyśpieszyć jego decyzję co do kupna. Sposób ten oparty 
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na psychologji, często jest niezawodny, gdyż nabywca mimowoli pod
daj e się sugestji i uskutecznia kupno ku zadowoleniu handlarza.

Następuje ustalenie ceny, przyczem handlarz ponosi zawsze „stra
tę". Jest to ostatni akt wielkiej, obmyślanej i złożonej komedji. Przy 
targowaniu się, handlarz zawsze wzywa wszystkie bóstwa, zaklina się 
na swe dzieci, narzeka na kiepskie czasy i tylko dla „pana dobrodzie
ja" ustępuje nareszcie coś z ceny, gdyż komu innemu nie sprzedałby 
konia tak tanio.

Jeśli nabywca nie jest zadowolony z kupna konia, nie radzę zwra» 
cać się do handlarza z propozycją zamiany tego konia na innego (lep
szego); Handlarz zwykle podejmuje się chętnie takiej zamiany, gdyż 
upatruje w niej powtórny zarobek; nabywca dopłaca bowiem przy 
zamianie co najmniej tyle, ile jest wart naprawdę jeden z tych koni. 
W ten sposób handlarz pobrał ostatecznie pieniądze za dwa konie, 
oddał zaś nabywcy tylko jednego.

Najlepiej jest postarać się sprzedać źle kupionego konia (oczy
wiście z nieuniknioną stratą) i nowego konia kupić za gotówkę, podwa
jając przy kupnie swą ostrożność.
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URZĄDZENIE STAJNI, PRZYBORY STAJENNE.

Stajnia i jej urządzenie odgrywa wielką rolę w prawidłowem 
używaniu konia. Należy pamiętać, że koń spędza w stajni nie mniej 
niż połowę a nawet trzy czwarte swego życia. Jasne zatem jest, że 
pobyt konia w stajni powinien dodatnio, a nie ujemnie wpływać na 
zachowanie zdrowia i sił jego, to zaś wymaga ustalonych warunków 
co do niezbędnej przestrzeni, dobrego powietrza odpowiedniej tempe
ratury, światła i t. d.

Niezmiernie ważną tę sprawę pojmują niestety zbyt pobieżnie licz
ne rzesze właścicieli koni, którzy uważają konia za maszynę roboczą, 
wymagającą tylko dachu, jako ochrony od deszczu i mogącą stać pod
czas bezczynności byle jak i byle gdzie. Tymczasem koń jest żywym 
silnikiem, bardzo wrażliwym na nieodpowiednie warunki pomieszczenia, 
w którem może doskonale zachować swe siły i zdolność do pracy, 
lub odwrotnie, może je szybko i bezpowrotnie utracić.

Nie wchodząc w przesadę, nie rozdelikacając konia nadmiernemi 
wygodami, musimy jednak zapewnić mu to, czego organizm koński po
trzebuje, inaczej niszczymy przedwcześnie własne dobro, nabaw;ając 
się różnych kłopotów z powodu powtarzających się niedomagań konia, 
poważniejszych uszkodzeń powierzchownych, nabycia narowów, i ogól
nego obniżenia wartości konia.

Wszelka zbytnia, a zatem źle pojmowana oszczędność przy urzą
dzaniu stajni, jest niepożądana; trzeba uwzględniać wszystkie zasadni
cze warunki, zapewniające zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia konia. 
Uwzględnienie takich warunków usunie w wielu wypadkach cały szereg 
strat i nieprzyjemności czekających nas przy umieszczeniu konia w nie
odpowiedniej stajni.
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Przechodząc do szczegółów, należy pamiętać że koń jest stworze
niem bardzo towarzyskiem, z trudnością znoszącem odosobnienie, w sku
tek czego nie można go trzymać bezkarnie w zamknięciu, zdała od in
nych koni i ludzi. Jeżeli tylko miejscowe warunki pozwalają (w prze
ciwnym razie trzeba je odpowiednio zmienić), właściciel posiadający 
więcej koni, powinien stawiać je zawsze razem w jednej stajni. Je
żeli ktoś rozporządza jednym tylko koniem, lepiej zrobi uzyskaw
szy dla niego pomieszczenie w jakiejś pobliskiej obcej stajni, a nie bę
dzie go trzymał u siebie osobno.

Koń odosobniony, zamknięty w jakiejś , nawet wygodnej, komór
ce, pozbawiony widoku i towarzystwa innych koni, zawsze dziczeje, na
biera z nudów różnych niepożądanych narowów, zmienia się na gorsze 
tak pod względem fizycznym jak i usposobienia.

Wyjątek od tego prawidła stanowi wypadek cięższej lub zakaźnej 
choroby konia. Odosobnienie jest wtedy wskazane, ze względu na ko
nieczność uchronienia zdrowych koni od danej choroby, oraz na potrze
bę dania koniowi choremu jak najwięcej spokoju.

W opisaniu racjonalnej stajni, podaję warunki nieodzowne lelcz 
możliwie proste, dające się uzyskać w każdej stajni lub szopie. Pomi
jam opisy stajen zbytkownych, jako nie mających zastosowania dla 
przeciętnego właściciela.

Najodpowiedniejszym budynkiem do umieszczenia koni jest stajnia 
drewniana, o grubszych ścianach. Stajnie murowane są zazwyczaj zim
ne, mało przewiewne i często zbyt wilgotne, wskutek wchłaniania przez 
mury gromadzących się wyziewów stajennych. Każda stajnia powinna 
mieć ściany wysokie, nie niżej 3,5 metra. Niższa stajnia posiada zbyt 
mało powietrza, tego ważnego czynnika w racjonalnej pielęgnacji konia. 
Czyste powietrze jest niezbędne koniowi w jak największej ilości, jako 
zwierzęciu bądź co bądź pierwotnemu, dostosowującemu się z trudno
ścią do sztucznych warunków w niewoli u człowieka, i potrzebujące
mu wielkiej ilości tlenu do prawidłowej przemiany materji, ze względu 
na oddychanie nietylko płucami, lecz także skórą. Oprócz dopływu tle
nu, czyste powietrze chroni od zaburzeń tak wewnętrzne organa konia, 
jak i zewnętrzne: oczy, uszy, oraz uodpornia cały organizm, przyśpie
sza leczenie ran i t. d.

Celem utrzymania równomiernej ciepłoty powinna każda stajnia 
mieć pułap, szczelnie ułożony z grubszych desek, na których powinna 
być nasypana warstwa ziemi lub piasku, przykryta znowu deskami, 
przez co dochodzimy do posiadania strychu, potrzebnego na skład sło
my i siana. Stajnia bez pułapu będzie zawsze zbyt upalna latem i za 
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zimna zimą. Prócz tego w stajni bez pułapu para wodna, jaką koń 
z siebie wydziela, skrapla się pod dachem, ściekając następnie nadół 
w postaci deszczu. Pułap musi być dokładnie uszczelniony, aby nie do
puścić do osypywania się piasku przez szczeliny desek, oraz aby wy
ziewy stajni nie przenikały do paszy złożonej na strychu. Celem unik
nięcia psucia się z tego powodu siana, należy najprzód ułożyć warstwę 
świeżej słomy, kładąc na nią następnie siano.

Pożądane jest umieszczenie w stajni termometru do sprawdzania 
ciepłoty powietrza.

Okna zwykłych wymiarów, około 50 x 40 cm powinny być umie
szczone wysoko nad głową konia, aby jaskrawe światło nie padało mu 
prosto w oczy oraz aby koń nie sięgał pyskiem do szyb. W stajniach 
jednorzędowych praktyczniej jest umieszczać okna w ścianie do której 
konie stoją tyłem. Takie umieszczenie okien oświetla lepiej konia (uła
twia oglądanie go w stajni, czyli dozór przez właściciela), nie psuje ko
niowi wzroku i nie naraża go na przeciągi podczas wietrzenia stajni. Dą
żąc do zapewnienia koniowi jak najwięcej warunków wpływających do
datnio na utrzymanie go w zdrowiu, musimy dbać o dobre czyste powie
trze oraz o odpowiednią ilość światła. Stajnia nie może być duszna 
i ciemna. Światło, przenikające do stajni, zabija bakterje, pobudza czyn
ności fizjologiczne i ruchowe konia. W ciemnych stajniach konie dzicze
ją i nadwyrężają wzrok. Podczas lata, w porze silniejszego działania 
słońca, zalecam czasowe zasłanianie okien niebieską tkaniną, tamującą 
zbyt palące promienie oraz kolorem swym działającą na muchy usy 
piająco, wskutek czego mniej dokuczają one koniom.

W celu łatwiejszego odświeżania powietrza w stajni, pożyteczne 
jest urządzenie kilku (zależnie od wymiaru stajni) kominów. Są to ru
ry zbite z czterech desek, przeprowadzone przez pułap i dach naze- 
wnątrz; szerokość boku takiej rury lub kanału wynosi około 25 cm. Ka
nały te, z wyjątkiem silnych mrozów, powinny być zawsze oiwarte. 
Przy wielkiem zimnie lub wietrze zatyka się je słomą. Bardzo poży
tecznie jest w lecie, jeżeli jest pod ręką nadmiar trawy, roztrząsać ją 
po przejściach w stajni; zielona, świeża trawa znakomicie oczyszcza 
powietrze. Oczywiście, nie może być ona zużyta na karmę, lecz po 
zwiędnięciu, należy ją wyrzucić na gnojowisko.

Drzwi powinny być jak najszersze, nie mniej jak 1,5 m i dośó 
wysokie, aby koń nie zbijał sobie boków i guzów biodrowych i nie zacze
piał głową o górną część futryny. Futryny muszą mieć krawędzie zao
krąglone, również w celu uchronienia boków konia od uszkodzenia. Ce
lem doprowadzania świeżego powietrza (latem i w nocy) należy je 
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trzymać otwarte. Aby jednak nie dopuścić do wyjścia ze stajni konia, 
który może się zerwać lub spuścić z uździenicy, buduje się drzwi 
podwójne, t. j. składające się z 2 połów, górnej i dolnej. Zamykamy 
więc dolną połowę na skobel, otwieramy zaś górną (jakby wielkie ok
no) całkowicie lub częściowo, zależnie od stanu pogody, Obie połowy 
piowinny być zaopatrzone w haczyki, zakładane na skoble na ze
wnętrznej ścianie stajni, aby uniknąć przymykania się drzwi wskutek 
wiatru.

Drugi sposób wietrzenia jest następujący: oprócz zwykłych całko
witych drzwi wstawiamy drugie, otwierające się do wnętrza stajni; 
zbudowane są one z kratek drewnianych lub żelaznych. Pierwsze sta
łe drzwi otwieramy całkowicie, zamykamy zaś drugie, kratkowane, 
przez co stajnia jest zamknięta, powietrze jednak ma swobodny dopływ 
i odpływ. Przy wielkich upałach należy trzymać drzwi zawsze otwarte, 
zakładając wpoprzek otworu grubszy drąg na wysokości piersi koń
skiej.

W większości stajen wiejskich znajdujemy we drzwiach wysoki 
drewniany próg, o który koń zawsze się potyka lub obciera piętkę i pę- 
cinę, gdy jest prowadzony przez człowieka i wskutek tego nie zwraca 
uwagi na tę przeszkodę. Jest to karygodne niedbalstwo, prowadzące 
do poważnych nieraz uszkodzeń nóg końskich, tem więcej godne po
tępienia, że daje się z łatwością usunąć przez podbrukowanie z ze
wnątrz i podniesienie poziomu podłogi (ukośnie) z wewnątrz.

Rodzaj podłogi stanowi także ważny czynnik w utrzymaniu zdro
wia konia. Po długoletnich doświadczeniach, przeprowadzanych przez 
wielu hodowców i właścicieli większych stajen, ustalono, że najlepszym, 
najtrwalszym i najtańszym rodzajem jest zwykła glina, przemieszana 
z małą ilością sieczki oraz drobnego (czystego, bez piasku) żwiru lub 
gruzu, dobrze przerobiona na mokro, równo i mocno ubita. Materjał 
do takiej podłogi znajduje się wszędzie, nie kosztuje nic, albo bardzo 
mało. Wszelkie bruki z cegieł, kamieni lub kostek drewnianych jak 
również podłogi z całych desek są zupełnie nieodpowiednie. Drewnia
ne podłogi gniją od moczu, są zawsze wilgotne, śliskie i zimne, wszelkie 
bruki są za mało elastyczne, psują się łatwo, tworzą jamy, i dziury i są 
przytem zimne. Teoretycy zalecają, aby podłoga miała nieznaczny spa

dek ku tyłowi celem ułatwienia ścieku moczu. Jest to w praktyce zbędne 
i szkodliwe. Jeśli koń stoi na ściółce, to wszystek mocz wchłania słoma, 
więc nie ma co ściekać. Jeśli koń stoi w dzień na gołej podłodze, to pod- 
sypuje się pod konia piasek, również całkowicie wchłaniający wydzieli
ny (piasek ten jak i przegniłą słomę wyrzuca się co pewien czas, zastę-
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pując go świeżym. Nie zachodzi zatem potrzeba żadnego ścieku, pochy
łość zaś poziomu, kiedy koń stoi przodem wyżej niż zadem, wpływa po
woli, nieznacznie lecz bardzo ujemnie na stan jego stawów i ścięgien.

Glinianą podłogę łatwo poprawić w razie wykopania jam przez 
konia oraz w razie rozmiękczenia jej przez mocz. W tym celu trzeba 
przestawić konia na inne miejsce, jamę wyskrobać, wypełnić inną gli
ną, unikając domieszki ziemi, tamującej trwałą spoistość gliny, ubić bi- 
jakiem i zostawić bez przykrywania słomą przez kilka dni, aż do zu
pełnego wyschnięcia. Spód gliniany ma prócz swej taniości, następują
ce zalety: jest dość elastyczny, nie ziębi nóg lub całego ciała konia pod
czas leżenia, łatwo się oczyszcza, nie powoduje psucia powietrza i nie 
jest śliski, co ma niezmiernie ważne znaczenie przy wstawaniu konia 
z pozycji leżącej. Koń podnoszący się na śliskiej podłodze jest narażo
ny na wypadek potłuczenia nóg i głowy, przyczem przestrasza się, co 
powoduje nieraz obawę przed kładzeniem się. Koń, który się nie kła
dzie, ma zbyt mało odpoczynku. Koń, który się położy na podłodze nie
równej, zimno -wilgotnej, nabawia się chorób narządów trawienia 
a przytem nie odpoczywa wygodnie.

Przejście (korytarz), biegnące przez środek stajni, lub zboku jej 
(przy jednorzędowem ustawieniu koni) powinno być nieco wyższe od 
poziomu stanowisk (przegród), z bardzo neznaczną wypukłością 
w środku swej szerokości, która powinna wynosić nie mniej, niż 2,5 m.

Stajnia powinna być czysto utrzymana, lecz pozbawiona różnych 
upiększeń w postaci plecionek, girland i chwastów ze słomy, na któ
rych osiada kurz i drobnoustroje (bakterje).

Są dwa rodzaje umieszczenia koni w stajniach: przegrody, w któ
rych konie stoją uwiązane rzędem, jeden przy drugim, przedzielone ni- 
skiemi ścianami (przegroda stała lub martwa) lub drążkami zawieszo- 
nemi na linkach albo na słupach (przegroda ruchoma, rys. 144) i zagro
dy, gdzie konie zamknięte w ogrodzeniu nie są wiązane, mając zupełną 
swobodę ruchów.

W celu oszczędzenia miejsc oraz materjału na budowę używane są 
przeważnie przegrody (rys. 144). Aby dać koniowi możność kładze
nia się, przegroda powinna mieć następujące wymiary: szerokość mię
dzy drążkami 1.35 — 1.50 m, długość równająca się długości drąż
ka 2.5 — 3 m, licząc nie od ściany, lecz od przedniej części żłobu. Je
żeli tylko warunki pozwalają, należy dążyć do większych wymiarów, 
t. j. 1,5 X 3 m, co obowiązuje bezwzględnie przy zastosowaniu stałych 
ścian; w węższej martwej przegrodzie koń nie może się wygodnie poło
żyć, ma znacznie utrudnione wstawanie (co prowadzi do nieszczęśli-
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wych wypadków) i nie może się obrócić przy wyprowadzaniu go (cze
go w tych warunkach zawsze trzeba unikać, cofając konia tyłem do 
przejścia, zamiast wykręcać go na miejscu w przegrodzie).

Martwą przegrodę stałą buduje się w ten sposób, że między koń
mi usławia się ścianę z grubych półtoracalowych desek, położonych 
szczelnie jedna nad drugą, wpuszczonych w szczelinę (rowek) wycio
saną w słupach przy żłobie i przy końcu stanowiska. Ściana ta jest wyż
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sza w przedniej swej części. Krawędź ściany okuta jest żelazną ta
śmą (rys. 144C). Deski i słupy muszą być gładko wywiórkowane (wy- 
heblowane), bez zader, dobrze wysmarowane karbolineum (jest to płyn 
brunatny, o silnym zapachu, ulatniającym się zczasem, doskonale 
utrzymuje drzewo i zabija bakterje). Dobre dopasowanie desek oraz 
odpowiednio wyciosana szczelina w słupach umożliwia łatwe rozebra
nie ściany, co ma duże znaczenie w razie wypadków lub podczas le
czenia konia.

W przegrodzie ruchomej drągi powinny mieć długość 2,5 — 2,75 
m grubości w średnicy 10 — 12 cm i powinny być opatrzone po obu 
stronach mocno osadzonemi obrączkami. W jeden koniec drąga wbija 
s:ę skobel z 3—-4 ogniwkami, zakończonemi haczykiem, zwanym werbli- 
kiem, który się przewleka przez kółko umieszczone w przedniej części 
żłobu (rys. 144 A i B); w drugi koniec drąga wbity jest również skobel 
z kilkoma ogniwkami, zakończonemi kółkiem. Drążek musi być okuty 
spiralnie żelazną taśmą na przestrzeni nie mniejszej niż 1,5 m w celu 
uchronienia go od nadgryzania przez konia. Drążki zawiesza się jednym 
końcem na kółku przy żłobie, zawieszenie drugiego końca można usku
tecznić w dwojaki sposób: 1) na wkopanym słupie (rys. 144 A), 2) na 
lince zwieszającej się od pułapu (rys. 144B). Zawieszenie tak przed
niego jak tylnego końca drągów zapomocą haczyków umożliwia natych
miastowe odczepienie ich w razie potrzeby. Pierwszy sposób jest droż
szy, jednoczy jednak w sobie zalety przegrody stałej i ruchomej, mia
nowicie: drąg, zawieszony tylnym końcem na słupie, jest nieruchomy, 
ograniczający ściśle wymiary stanowiska, wobec czego koń nie może 
wkraczać na stanowisko sąsiednie, jednocześnie zaś, jeśli koń poło
żył się tak, że grzbiet lub zad jego znalazłby się nie między drągami, 
lecz pod jednym z nich, to przy wstawaniu zrzuciłby drąg ze siupa, 
przez co uniknąłby ciężkiego wypadku. Dla osiągnięcia tego celu 
jest umocowany w słupie hak z długiem na 15 cm okrągłem ramieniem, 
na który się zakłada kółko, zakończające tylny koniec drąga. Ponie
waż w stajni unikać trzeba wszelkich wystających części, przeto ra
mię haka powinno się znajdować w wyciosanej w słupie szczelinie, tak 
obszernej, aby kółko od drąga swobodnie dało się przesuwać po ramie
niu haka. Długie ramię jest wpuszczone nawylot przez słup i zaśrubo- 
wane na przeciwnej stronie naśrubkiem, również schowanym we wgłę
bieniu słupa (rys. 144D, 144E, 144F). Przy probnem podniesieniu za
wieszonego drąga ręką, jeśli są zachowane wymiary haka, szczeliny i 
kółka, przekonamy się jak łatwo taki drąg spadnie, jeżeli koń pow
stając podeprze go sobą zdołu, jak łatwo go wyjąć ze słupa i jednoczę- 
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śnie jak mocno i trwale jest on zawieszony. Sposób ten wypróbowano 
z jak najlepszym wynikiem w stajniach Zapasu Młodych Koni remon
towych w Wyrzysku (na Pomorzu), gdzie stało po 150 — 200 koni 
w jednej stajni. Słup gładko wy wiórowany, zaokrąglony u góry, ma 
w średnicy 20 — 22 cm, wysokość nad ziemię 1.4 m. głębokość w ziemi 
jeden metr (mniej zakopywać nie można, gdyż inaczej słup nie będzie 
stał mocno). Celem uniknięcia gnicia drzewa należy część podziemną 
słupa opalić na ogniu, aby zwęglić powierzchnię, a oprócz tego posma
rować ją smołą.

Drugi sposób zawieszenia drąga polega na tem, że w odpowiednich 
miejscach i odstępach wbija się w pułap haki lub skoble, do których 
umocowuje się linki należytej długości, opatrzone na końcu haczykiem, 
który przekłada się w kółko u tylnego końca drąga (rys. 144B) Sposób 
ten zabezpiecza konia od wypadku przy wstawaniu z ziemi, daje w ra
zie potrzeby rozszerzenie stanowiska, przez odchylenie linki ręką, lecz 
ma tę niedogodność, że niespokojne konie wsuwają się zadem na stano
wiska innych koni, niepokoją je i powodują wypadki.

W celu zabezpieczenia koni od wzajemnych uderzeń tylnemi noga
mi powiny być opatrzone obydwa rodzaje drągów słomianem obszy
ciem (rys. 144B).W wielu stajniach oplatają tylną część drąga powrós
łami, których długie końce, roztrzęsione szeroko, tworzą zwieszającą 
się zasłonę; sposób ten nie jest praktyczny, gdyż wisząca słoma szybko 
kruszeje, łamie się, wyciera i szybko opada, pozostawiając rzadkie 
i krótkie kosmyki, szpecące stajnię i nie dające należytej ochrony. Da
leko praktyczniejsze jest użycie grubej maty słomianej w rodzaju sło- 
mianki do wycierania obuwia, wymiaru 1,15 — 1,70 m, którą się prze
rzuca przez drąg, zwieszając na dół po obu jego stronach na 20 cm 
nad ziemią i przeszywa sznurkiem pod drągiem oraz powtórnie niżej. 
Aby słoma się nie kruszyła, trzeba słomiankę zwilżać co kilka dni 
wodą (z domieszką kreołiny).

Taka mata wystarczy na długi okres czasu bez żadnych popraweR, 
dobrze wygląda (może być upleciona z kolorowym szlakiem i desenia
mi) i zupełnie zabezpiecza od uderzeń. Jeszcze lepszą jest gruba cięż
ka mata z włókien kokosowych, podwieszona u spodu drąga, lecz jest 
ona dość kosztowna (rys. 144A). Zamiast niej podwieszają też zwykły 
worek, napełniony płasko słomą i poprzeszywany sznurkiem w róż
nych kierunkach. Jednak worek taki przedziera się od uderzeń kopy
tem, zwłaszcza okutem, niszczy się zatem szybko i zczasem zamienia się 
w łachman.
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Ściana w drewnianej stajni, przy której jest pomieszczony koń, po
winna być gładka, bez zadr i gwoździ. W budynku murowanym ściana 
ta powinna być zaszalowana wiórowanemi deskami do wysokości wzro
stu konia w tym celu, aby koń nie ocierał sobie o nią skóry (nieraz 
do krwi) (rys. 145). Natarcia takie są zasadniczo niewinne, jednak

Rys. 145. Boczna ściana niezabezpieczona. Przegroda założona łańcuchem, 
tworzą ranę, wymagającą leczenia (latem trudnego z powodu obsia
dania przez muchy) i szpecącą konia. W niektórych stajniach zawie
szają na takiej ścianie dużą matę uplec oną ze słomy, na wbitych w mur 
gwoździach. Gwóźdź taki psuje ścianę, łatwo wypada, mata kruszeje 
i przeciera się. W wyniku, mamy,na podziurawionej ścianie poszarpany 
łachman, mijający się z celem i szpecący stajnię.

Najlepszem umieszczeniem dla koni jest zagroda (boks) w któ
rej ma on możność poruszania się nie będąc uwiązanym i leżeć na bo
ku z wyciągniętemi nogami. Prócz tego zagroda zabezpiecza konia nie
mal całkowicie od wypadków, w przeciwieństwie do opisanych prze
gród, gdzie koń jest prawie unieruchomiony, ma zbyt mało miejsca 
do swobodnego położenia się, jest narażony na uderzenia przez sąsia
dów oraz na wypadki z przyczyny możliwego zaplątania się w powody 
od uździenicy. Koń sypia zaledwie kilka godzin na dobę i to z przer
wami, kładzie się rzadko i na krótko, dążyć więc trzeba do tego, aby na 
czas spoczynku zapewnić mu warunki umożliwiające prawdziwy wy
poczynek dla jego mięśni, ścięgien i nerwów. Ogromne znaczenie ta-
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kiego wypoczynku zrozumiano już dawno na Zachodzie, gdzie właści
ciele stajen zaopatrzyli je w zagrody nietylko dla koni zbytkownych 
t. j. wyścigowych, wierzchowych i wyjazdowych (cugowych) lecz tak
że, a nawet przedewszystkiem dla koni roboczych, ciężko pracujących. 
Jeżeli zatem warunki pozwalają, starajmy się umieszczać nasze konie 
w zagrodach.

Dla wszechstronnej celowości, należy ją zbudować racjonalnie. 
Zagroda nie może być ciasną, ciemną i duszną komórką, w której za
aresztowany koń byłby pozbawiony sąsiedztwa i widoku innych koni. 
Musi więc posiadać powierzchnię nie mniejszą niż 3,5 — 4 m; ściany 
wewnątrz gładko wiórowane, wysokość ścian może być dwojaka; ni
ska na 1,6 m, czyli pod gardło konia, dla dania koniowi światła, po
wietrza i widoku koni i ludzi, krawędzie ścian obite pasmem blachy; 
takie ściany wystarczają dla koni cięższych i bardzo spokojnych nie 
brykających i nie wspinających się. Dla koni bardzo żywych, weso
łych, bezpieczniejsza jest zagroda o ścianach wyższych, na 2 — 2,50 
m, nie sięgających jednak do pułapu, dla dostępu powietrza; przy tak 
wysokich ścianach niezbędne jest zaopatrzenie ich w boczne i przednie 
okna, założenie kratą z żelaznych prętów (drewniane koń obgryza). 
Stojący w takiej zagrodzie ma styczność (obwąchiwanie) z sąsiada
mi, widzi i słyszy co się dzieje w stajni, nie jest więc całkowicie od
osobniony. W zagrodzie znajdują się szerokie drzwi zamykane na gład
ką zasuwę. Żłób taki jak w zwykłych przegrodach t. j. wzdłuż ściany, 
lub też w jednym rogu, lecz także podszalowany.

Żłoby bywają trzech rodzajów: 1) zwykłe, drewniane koryta, 2) 
żelazne emaljowane miski, 3) murowane, cementowe lub kaflowe. 
Pierwsze z nich są najtańsze, mają jednak tę niedogodność, że są 
zawsze wilgotne od mokrego obroku, śliny i nosowych wydzielin konia, 
wskutek czego drewno gnije, w samym zaś żłobie, mimo starannego 
mycia, zawsze pozostaną w rogach i szparach resztki obroku, wytwa
rzające zgniliznę i kwasy, źle wpływające na trawienie konia. Koryto 
takie, którego tylna ściana jest pionowa, przednia ukośna, zbudowane 
z desek 1-calowych (nie cieńszych) posiada następujące wymiary: sze
rokość spodu (od wewnątrz) 25 cm, szerokości a góry 30 cm, głębokości 
22 cm. Żłób powinien być umieszczony z takiem wyrachowaniem, aby 
dno jego nie było wyżej niż 1 metr od ziemi. Wyższe położenie żłobu 
utrudnia korrowi jedzenie. Koryto spoczywa na krzyżakach (kwadra
towych w przegięciu balach grubości 10 cm), mocno wkopanych w zie
mię i przymocowanych do ściany. Tylna ściana koryta jest obita żelazną 
blachą cynkową, gładko przybitą, zachodzącą aż na ścianę. Krawędzie
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przedniej ściany i boków (o ile koryto jest przedzielone przegródkami) 
również powinny być gładko obite taką blachą. W dnie żłobu przybite 
są wzdłuż żelazne taśmy w 3 rzędy (rys. 144).

Są to niezbędne zabezp;eczenia żłobu od nadgryzania przez ko
nia. Ogryzanie żłobu nietylko niszczy go, lecz bywa przyczyną narowu 
końskiego, znanej i szkodliwej łykawości. Żłoby wszelkich rodzajów 
powinny być koniecznie podszalowane, t. j. mieć przednią ścianę drew
nianą, biegnącą ukośnie na dół (rys. 144). Ściana ta jest niezbędna dla
tego, aby koń podnosząc się z leżenia, lub wznosząc pochyloną do ziemi 
głowę przy jedzeniu słomy i t. p., nie mógł się uderzyć głową o spód 
lub dolną krawędź żłobu; ukośne ustawienie ściany uniemożliwia ude
rzenie się o nią konia napiąstkami (przedniemi kolanami) i bicie w nią 
kopytami, co czynią niespokojne konie, zwłaszcza przy dawaniu obro
ku. W oszalowaniu czyli w ścianie należy wyciąć 2 lub 3 kwadratowe 
otwory, szerokości 25 cm, na wysokość 15 cm od ziemi, zamykane 
dość ciasno drzwiczkami (klapa), umocowanemi na 2 gładko przybitych 
zawiasach ze skóry (rys. 144a). Celowość takich drzwiczek opisana jest 
w rozdziale, omawiającym plagę szczurów w stajni (rozdz. 6-y cz. III).

Drugim rodzajem bardzo praktykowanym i niezbyt drogim jest 
żłób emaljowany. Jest to żelazna miska, wewnątrz emaljowana na bia
ło, do nabycia w każdym większym składzie wyrobów żelaznych (rys. 
146, 147). Do wybudowania takiego żłobu umocowujemy na krzyża

......... -SIS

Rys. 146 Miska emaljowana 
żelazna.

Rys. 147. Żłób-miska wpuszczona. Dobra 
drabina do siana. 

Niepodszalowany żłób (wadliwie).
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kach grubą deską z wyciętym otworem. Deskę tę pokrywamy cynko
waną blachą, zachodzącą na ścianę stajni oraz na oszalowanie, przy
bijając ją szczelnie płaskiemi gwoździami. W wycięty uprzednio otwór 
w desce wpuszczamy wspomnianą miskę i mamy żłób gotowy. Ema
liowane miski, mające gładką powierzchnię i zaokrąglone dno, umożli
wiają zupełne usuwanie resztek obroku i dokładne wymywanie żłobu.

Trzecim rodzajem są żłoby cementowe. Buduje się je z cegły od
samej ziemi, murując podszalowanie i podstawę, na której powierzchni



164i
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Jeżeli zatem warunki pozwalają, starajmy się umieszczać nasze konie 
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Dla wszechstronnej celowości, należy ją zbudować racjonalnie. 
Zagroda nie może być ciasną, ciemną i duszną komórką, w której za
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wewnątrz gładko wiórowane, wysokość ścian może być dwojaka: ni
ska na 1,6 m, czyli pod gardło konia, dla dania koniowi światła, po
wietrza i widoku koni i ludzi, krawędzie ścian obite pasmem blachy; 
takie ściany wystarczają dla koni cięższych i bardzo spokojnych nie 
brykających i nie wspinających się. Dla koni bardzo żywych, weso
łych, bezpieczniejsza jest zagroda o ścianach wyższych, na 2 — 2,50 
m, nie sięgających jednak do pułapu, dla dostępu powietrza; przy tak 
wysokich ścianach niezbędne jest zaopatrzenie ich w boczne i przednie 
okna, założenie kratą z żelaznych prętów (drewniane koń obgryza). 
Stojący w takiej zagrodzie ma styczność (obwąchiwanie) z sąsiada
mi, widzi i słyszy co się dzieje w stajni, nie jest więc całkowicie od
osobniony. W zagrodzie znajdują się szerokie drzwi, zamykane na gład
ką zasuwę. Żłób taki jak w zwykłych przegrodach t. j. wzdłuż ściany, 
lub też w jednym rogu, lecz także podszalowany.

Żtoby bywają trzech rodzajów: 1) zwykłe, drewniane koryta, 2) 
żelazne emaljowane miski, 3) murowane, cementowe lub kaflowe. 
Pierwsze z nich są najtańsze, mają jednak tę niedogodność, że są 
zawsze wilgotne od mokrego obroku, śliny i nosowych wydzielin konia, 
wskutek czego drewno gnije, w samym zaś żłobie, mimo starannego 
mycia, zawsze pozostaną w rogach i szparach resztki obroku, wytwa
rzające zgniliznę i kwasy, źle wpływające na trawienie konia. Koryto 
takie, którego tylna ściana jest pionowa, przednia ukośna, zbudowane 
z desek 1-calowych (nie cieńszych) posiada następujące wymiary: sze
rokość spodu (od wewnątrz) 25 cm, szerokości a góry 30 cm, głębokości 
22 cm. Żłób powinien być umieszczony z takiem wyrachowaniem, aby 
dno jego nie było wyżej niż 1 metr od ziemi. Wyższe położenie żłobu 
utrudnia koniowi jedzenie. Koryto spoczywa na krzyżakach (kwadra
towych w przegięciu balach grubości 10 cm), mocno wkopanych w zie
mię i przymocowanych do ściany. Tylna ściana koryta jest obita żelazną 
blachą cynkową, gładko przybitą, zachodzącą aż na ścianę. Krawędzie
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przedniej ściany i boków (o ile koryto jest przedzielone przegródkami) 
również powinny być gładko obite taką blachą. W dnie żłobu przybite 
są wzdłuż żelazne taśmy w 3 rzędy (rys. 144).

Są to niezbędne zabezpieczenia żłobu od nadgryzania przez ko
nia. Ogryzanie żłobu nietylko niszczy go, lecz bywa przyczyną narowu 
końskiego, znanej i szkodliwej łykawości. Żłoby wszelkich rodzajów 
powinny być koniecznie podszalowane, t. j. mieć przednią ścianę drew
nianą, biegnącą ukośnie na dół (rys. 144). Ściana ta jest niezbędna dla
tego, aby koń podnosząc się z leżenia, lub wznosząc pochyloną do ziemi 
głowę przy jedzeniu słomy i t. p., nie mógł się uderzyć głową o spód 
lub dolną krawędź żłobu; ukośne ustawienie ściany uniemożliwia ude
rzenie się o nią konia napiąstkami (przedniemi kolanami) i bicie w nią 
kopytami, co czynią niespokojne konie, zwłaszcza przy dawaniu obro
ku. W oszalowaniu czyli w ścianie należy wyciąć 2 lub 3 kwadratowe 
otwory, szerokości 25 cm, na wysokość 15 cm od ziemi, zamykane 
dość ciasno drzwiczkami (klapa), umocowanemi na 2 gładko przybitych 
zawiasach ze skóry (rys. 144a). Celowość takich drzwiczek opisana jest 
w rozdziale, omawiającym plagę szczurów w stajni (rozdz. 6-y cz. III).

Drugim rodzajem bardzo praktykowanym i niezbyt drogim jest 
żłób emaljowany. Jest to żelazna miska, wewnątrz emaljowana na bia
ło, do nabycia w każdym większym składzie wyrobów żelaznych (rys. 
146, 147). Do wybudowania takiego żłobu umocowujemy na krzyża

............. si:>

Rys. 146 Miska emaljowana 
żelazna.

Rys. 147. Żłób-miska wpuszczona. Dobra 
drabina do siana. 

Niepodszalowany żłób (wadliwie).

kach grubą deską z wyciętym otworem. Deskę tę pokrywamy cynko
waną blachą, zachodzącą na ścianę stajni oraz na oszalowanie, przy
bijając ją szczelnie płaskiemi gwoździami. W wycięty uprzednio otwór 
w desce wpuszczamy wspomnianą miskę i mamy żłób gotowy. Ema- 
ljowane miski, mające gładką powierzchnię i zaokrąglone dno, umożli
wiają zupełne usuwanie resztek obroku i dokładne wymywanie żłobu. 

Trzecim rodzajem są żłoby cementowe. Buduje się je z cegły od
samej ziemi, murując podszalowanie i podstawę, na której powierzchni
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tworzy się koryto z cegieł, jako szkielet żłobu. Następnie koryto i pod- 
szalowanie tynkuje się cementem, wygładzając je tak, aby otrzymać 
koryto z zaokrąglonem dnem. Jednocześnie należy wmurować wszyst
ka potrzebne haki i kółka żelazne. Żłób taki jest wieczny, nie psuje 
się; ma tę jedną niedogodność, że konie chwytając siekaczami obrok, 
zawsze nieco ścierają przednie zęby, co daje pozór łykawości konia 
i utrudnia ewentualną jego sprzedaż, rys. 148.

Rys. 148. Żłób murowany ze skośną przednią ścianą.
Wpuszczona miska emaljowana. Łańcuch uździenicowy 

przesuwający się po pręcie.

Opisane urządzenia stajni wymagają stosunkowo niewielkich 
kosztów. Jednakże zalecam jak najusilniej, aby unikać wszelkiej zbyt
niej oszczędności.

To co ma być zrobione, musi być wykonane z dobrego materjału 
i wykończone solidnie, z pominięciem wszelkiej tandety. Tylko mocne, 
trwałe urządzenia zmniejszą do minimum możliwość wypadków > usu
ną potrzebę ciągłej naprawy. W przeciwnym razie źle zrozumiana 
oszczędność, przy początkowem budowaniu urządzeń, pociągnie póź
niej znaczne koszty, nie mówiąc już o stratach w postaci wypadków 
spowodowanych wadliwem lub tandetnem urządzeniem stajni.

Prócz tych, często materjalnych względów, wchodzi w grę czyn
nik wychowawczy. Stajnia znajduje się we władzy stajennego, oidy- 
nansa lub stangreta, ludzi mało kulturalnych przeważnie nieobo
wiązkowych i nieporządnych. Dobrze zbudowane urządzenie wewnętrz
ne, dużo powietrza i światła, solidność i porządek na każdym kroku, 
zmuszają tego stajennego do utrzymywania stałego porządku i czy
stości w stajni, do staranniejszego pielęgnowania konia, do dbania 
o konserwację urządzeń i przyborów stajennych, gdyż każda niedokład-
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ność w szczegółach, uwypukla się zaraz w porządnej stajni i razi oko 
Jednocześnie porządek taki wpływa niezmiernie dodatnio na sian 
zdrowia koni. Jednorazowy większy nakład zawsze się opłaci, a zasada 
ta również dotyczy przyborów i rzędu.

Do dawania siana używane są drabiny dwóch rodzajów: jeden 
z nich stanowi drewniana drabina, umieszczona pochyło na ścianie nad 
żłobem. Jest to sposób bardzo szkodliwy, gdyż zmusza konia do nie
naturalnego wyciągania głowy i szyi, męczy go i oddziaływa pośled
nio na linję grzbietu, czyli powoduje lęgowatość, zwłaszcza u młodych 
koni. Poza tem koń wciąż jest narażony na zaprószenie oczu papro
chami siana i zakłucia ostremi łodyżkami; prócz tego koń ogtyza 
drewniane szczeble, łamie je zębami i może się ciężko skaleczyć wy- 
stającemi drzazgami. Dla tych powodów system takich drabin zarzu
cono. Drugim rodzajem są żelazne kosze do siana. Bywają one umie
szczane w rogu przegrody lub zagrody na wysokości żłobu (rys 145. 
147). Kosz, umieszczony nad żłobem nie wyłącza możliwości zakłucia 
oka koniowi. Najlepszym więc rodzajem byłoby umieszczanie siana 
w samym żłobie, co się da uskutecznić przez wpuszczenie żelaznego 
kosza w wycięty otwór deski żłobowej obok żelaznej miski (rys. 144). 
Jeżeli w stajni mamy zwykłe koryto, można je przegrodzić deską, 
oddzielając część na owies, w drugiej zaś części można przybić po
przecznie — 3 — 4 żelazne pręty, wciskając między nie porcje siana.

Pręty są przybite w odległości 20 cm, aby koń mógł sięgać pyskiem 
głębiej, dla wydobycia siana.

Używanie koszów i drabin ma tę dodatnią stronę, że wpływa na 
oszczędzanie siana, którego koń nie marnuje, depcząc je nogami, naj
lepiej jednak jest dawać siano w sposób, zbliżony do naturalnego, 
t. j. z ziemi. Rzucanie siana koniowi przed przednie nogi nie wymaga 
żadnych urządzeń, jednak nie wyłącza straty siana, którego znaczną 
część młode, niegłodne a wybredne konie depczą nogami i odrzucając 
je wtył pod siebie, gdzie siano, leżąc dłużej nocą ulega zepsuciu, 
mieszając się z przegnojoną ściółką. Jeżeli zatem nie mamy koszy, 
należy siano dawać z ziemi, lecz małemi dawkami, które koń całkowicie 
zjada. W niektórych stajniach umieszcza się w ławce żłobu żelazne 
miski na wodę obok miski do obroku, aby koń w każdym 
czasie mógł się napoić. Sposób ten należy zupełnie odrzucić, gdyż woda 
przebywając długo w stajni rozkłada się chemicznie pod wpływem 
stajennych wyziewów, zanieczyszcza się kurzem i paprochami i w tym 
stanie jest szkodliwa dla zdrowia koni, Koń powinien pić zawsze czy
stą wodę. Jedynie podczas surowej zimy, kiedy woda studzienna lub 
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rzeczna ma zbyt niską temperaturę, mogącą zaziębiać narządy trawie
nia, można się uciec do następującego sposobu: umieszcza się w stajni 
blisko drzwi, t. j. w miejscu gdzie powietrze jest odświeżane, beczką, 
stawiając ją nie na ziemi, lecz na kozłach wysokości 50 cm. 
Beczka powinna mieć u dołu kurek, wpuszczony nie z boku lecz 
w dnie, i zaopatrzona być szczelnie przylegającą pokrywą. Beczkę 
napełnia się raz na dzień, lecz codziennie, wodą w takiej ilości jaka 
jest potrzebna do napojenia wszystkich koni. Codziennie wypuszcza się 
całkowicie pozostałe resztki. W ten sposób mamy wodę ogrzaną i nie- 
zepsutą.

W każdej stajni powinna się znajdować oddzielna komórka, zamy
kana na klucz, sucha i widna, jako skład paszy, przyborów stajen
nych oraz rzędu. Przy większej ilości koni składa się siano i słomę na 
strychu. W komórce, na połowie, lub mniejszej jej części, powierzchni 
układa się gładką podłogę i ogradza się ją deskami, tworząc dwie lub 
trzy niskie zagrody. Jedna z nich służy do składania zapasu czystego 
owsa, w drugą zsypujemy otręby, które nie powinny pozostawać długo 
w worku, ze względu na łatwość zatęchnięcia, trzeciej używa się do 
mieszania wydzielonych porcyj obroku: owsa z sieczką, z otrębami 
i t. d. Sieczkę trzymamy w workach. Na ścianach komórki rozwiesza 
się przybory i części rzędu, o ile można, należy jednak rząd — siodło 
i ogłowia trzymać w innem pomieszczeniu, np. w mieszkaniu, gdyż 
wyziewy amoniaku, przenikające do komórki, działają szkodliwie na 
rzemienie, skórę i wywołują rdzewienie części żelaznych. W żadnym 
razie nie powinno się rzędu przechowywać w samej stajni.

W jednym lub kilku rogach stajni powinien się znajdować drew
niany kosz, umocowany na ziemi przy ścianie, zbity z desek, wysokich 
na 75 cm, służący do umieszczania w mm miotły wideł i łopat po każ- 
dem ich użyciu. Proste to i niekosztowne urządzenie rzadko się spo
tyka po stajniach, z wielką szkodą dla porządku oraz bezpieczeństwa 
koni. Stawianie dorywczo tych przyborów, zwłaszcza ostrych wideł, 
opieranie ich tu i owdzie o ściany, słupy i przegrody, pociąga za sobą 
przewrócenie ich na ziemię, nieraz pod konia i powoduje ciężkie wy
padki obrażeń nóg końskich a nawet kaleczenie obsługi stajennej.

W każdej stajni powinien się znajdować jeden lub więcej koszów 
do zbierania i wynoszenia kału końskiego. W przeciwieństwie do czę
sto używanych śmieciarek, t. j. drewnianych, ciężkich skrzynek, zakoń
czonych czterema ramionami, o które przewracają się korne i ludzie, 
radzę zastosować wiklinowe, mocno uplecione, duże kosze z dwoma 
uszami. Kosz taki należy wysmarować wewnątrz zwykłą smołą da
chową, posypać powierzchnię jego piaskiem i dać wyschnąć. Spód ko
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sza zaopatrzyć w przymocowany drutami drewniany krzyż, przez co 
w koszu takim nie gnije dno. Kosz jest lekki, łatwo przenośny. Po 
napełnieniu wynosi go dwu ludzi a nawet jeden człowiek.

W stajni powinna się znajdować gaśnica (przyrząd do gaszenia 
pożaru), z którą wszyscy powinni być dobrze obznajmieni.

Mierzwę (nawóz, czyli przegniła ściółka i kał) należy składać 
na gnojowisku, możliwie daleko poza stajnią, aby uniknąć wyziewów 
i napływu much do stajni. Nie należy składać mierzwy w luźną stertę, 
którą rozgrzebują kury i psy, zaśmiecając podwórze, lecz trzeba ją 
składać w ogrodzeniu z chróścianego płotu, w którym przednia część 
jest niska, dla łatwiejszego wybierania jej przy wywożeniu w pole

W skład niezbędnych przyborów stajennych wchodzą: łopata 
wklęsła do mierzwy, łopata płaska (szpadel) do ziemi, miotła, że
lazne widły 3-zębne do siana i słomy oraz do mierzwy, widły 2-zębne 
drewniane do poprawiania ściółki pod koniem (zaleca się je, jako za
bezpieczającej nogi końskie od skaleczenia przez obsługę), długie że
lazne widły 2-zębne, osadzone na długim drążku do składania siana na 
strych, wiadro blaszane do noszenia wody i pojenia koni, wiadro drew
niane do mycia nóg końskich lub całego konia oraz przyborów, katmiak 
czyli torba z taśmy, do karmienia konia w braku żłobu, zgrzebło żelaz
ne, ostre, duże, do zbierania kurzu i łupieżu ze szczotki przy czyszcze
niu konia, zgrzebło małe, gładkie, kauczukowe, do rozcierania zaschnię
tego brudu lub błota na miękkich częściach konia, szczotka do czyszcze
nia skóry; radzę używać nie zwykłych, tanich szczotek drewnianych, 
które się prędko wycierają na końcach, lecz szczotek ze szczeciny, 
wprawionej w grubą skórę; taka szczotka poddaje się naciskowi ręki, 
wygina się stosownie do wklęśnięć w kształtach konia, wyciera się 
zczasem równomiernie, lepiej czyści i znacznie dłużej służy niż szczot
ka drewniana; szczotka ryżowa do mycia kopyt haczyk żelazny, zagię
ty, z tępemi końcami do oczyszczenia podeszwy i strzałki, rys. 149, trze-

Rys. 149 a. Trzepaczka 
do okurzania konia.

Rys. 149. Żelazny haczyk do oczyszczania podeszwy.

paczka zrobiona z włosów ogona, osadzonych w rękojeści, rys. 149 a, 
do odkurzania oczyszczonego szczotką konia, nóż do zbierania potu 
lub deszczu (rys. 150), grzebień rogowy lub metalowy oraz szczotka 
do rozczesywania grzywy i ogona (rys. 151, 152), płat, czyli kawał
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starej derki lub sukna do ocierania konia lub rzędu z kurzu, czyste 
płócienne gałgany i gąbka do wymywania oczu, nozdrzy i podogonia. 
Wymienione przybory do czyszczenia powinny się mieścić w płó 
ciennej torbie z taśmą, którą stajenny zawiesza przy czyszczemu na

ścianie lub na sobie, nie rozkładając ich po <iemi, żłobie, drążkach 
i t. p., przez co ulegają niszczeniu. Dla tychże przyborów, jeśli w stajni 
jest więcej koni, powinna być zbudowana specjalna szafka z drzwicz
kami, przybita na ścianie, posiadająca wewnątrz przegródki, osobne 
dla każdego ze stajennych, odpowiednio ponumerowane. W komórce

Rys. 152. Szczotka do grzywy i ogona.Rys. 151. Grzebień do grzywy.

na paszę znajdować się powinny: zapasowe uździenice i powody, 
popręgi stajenne do derek, wyścielone dwiema poduszkami, oddzie- 
lonemi jedna od drugiej w miejscu przylegającem do grzbietu konia, 
derka zimowa z napierśnikiem, uszyta z solidnego wełnianego ma- 
terjału, podszyta płótnem, obszyta taśmą, derka letnia również 
z napierśnikiem, uszyta z lekkiego przewiewnego materjału, służąca 
głównie jako ochrona od much; zalecam derki tylko z napierśnikami, 
gdyż tylko takie okrywają konia, jako skrójpne według jego figury; 
derka płaska okryje tylko tylną część grzbietu i zad, ponieważ pizód 
derki, marszcząc się, odkrywa pierś i boki konia; przy używaniu derek 
z napierśnikiem trzeba zwrócić baczną uwagę na dostosowanie przed
niej części derki wymiarów konia. Jeśli derka jest za duża, wtedy 
zapięcie jej na piersiach opada zbyt nisko, opiera się o mięśnie na
ciskając silnie na kłąb, wskutek czego mogą się utworzyć niebezpiecz
ne jego odgniecenia. Za ciasny napierśnik dus: konia i również może 
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odgniatać kłąb. Jeśli kupiona derka nie pasuje w tym względzie na ko
nia, trzeba koniecznie dać ją krawcowi lub siodlarzowi do prze
robienia. Dalej znajdują się arkany czyli niegrube linki do wią
zania porcji siana, do noszenia słomy i t. p., latarnia stajenna tylko 
specjalna, zabezpieczona od stłuczenia i rozniecenia pożaru, blaszanka 
z naftą, puszka lub pudełko z czystym piaskiem rzecznym oraz 
szmaty do czyszczenia żelaz, dziurkacz do przebijania dziurek w rze
mieniach, puszka z niesolonym smalcem lub lanoliną do smarowa
nia kopyt, hacele tępe i ostre wraz z kluczem do nich, trochę 
naoliwionych podkowiaków; zwracam uwagę aby niedopuścić do ich 
zardzewienia, co może wywołać choroby kopyt przy użyciu zardze
wiałych gwoździ, mała butelka oliwy, puszka mydła angiel
skiego do siodeł, dutka, strzykawka, pęta i inne przyrządy 
do poskramiania koni, waga do ważenia owsa, sito do przesie
wania go, worki pomieszczone na ścianie, a nie rzucane do kąta, 
blaszany garniec czyli miarka do wymierzania dawek owsa, sieczki 
i otrąb, siekacz do siekania marchwi, kosa do koszenia trawy, konew
ka do polewania i dezynfekowania, wiadro blaszane i drewniane.

Wszelkie przybory powinny być w dobrym gatunku, aby nie ule
gały łatwo psuciu. Prócz oszczędności na unikaniu częstych zamian, 
zyskuje właściciel konia na utrzymaniu porządku w stajni, gdyż sta
jenni nie mogą się zasłaniać wymówkami w razie niedbałego wykony
wania swych obowiązków, np. że winą niedoczyszczenia koma jest wy
tarta szczotka lub złam,ane zgrzebło, że koryto nie jest myte, bo szczot
ki ryżowej niema, że stajnia nie sprzątnięta, bo widły się złamały 
i t. p

Prócz przyborów powinien się w komórce znajdować stolik do pi
sania i 2 zeszyty, jeden jako książka paszy z przychodem owsa, siana, 
słomy, otrąb i t. d. oraz rozchodem według ilości koni i porcyj; rachu
nek paszy zamykany co miesiąc, służy do skontrolowania stajennych 
i do własnej orjentacji. Drugi zeszyt służy do zapisywania dat kucia, 
przekuwania i oczyszczania kopyt przez przychodniego kowala. Ze
szyt ten jako książka kucia pozwala kontrolować rachunek kowala 
i ułatwia pielęgnację kopyt.

Jeśli niema innego pomieszczenia, należy w komórce umieścić 
szafę z podręczną apteczką i przyrządami do leczenia koni. O ile można 
jednak, trzeba tego unikać, stawiając szafę w osobnej, również suchej 
i widnej komórce, gdyż wyziewy silnie pachnących lekarstw, jak ter
pentyna, kreolina, carbolineum, jodyna i t. p. wchłania pasza, której 
konie nie chcą przyjmować z powodu jej zapachu.
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Komórkę zamyka się na zamek lub kłódką od której jeden klucz 
znajdować się powinien u starszego stajennego, a drugi u właściciela, 
w celu udostępnienia mu dorywczej kontroli porządku i sprawdzania 
zapasu owsa.

Nad stanowiskiem każdego konia powinna być umocowana drew
niana (pomalowana) tabliczka z nazwą konia, lub jego numerem, wy
pisanym np. kredą.

Najodpowiedniejszą nazwą dla konia jest wyraz dwusylabowy, 
łatwy do zapamiętania przez konia, jak np. „narcyz", „wicher'1, „pro
mień" i t. d. Unikać należy bezsensownej mody używania wyrazów 
z obcych języków, gdyż jest to trudne do wymawiania dla stajennych 
i zbyteczne wobec bogactwa polskiego języka.

Bardzo praktyczny w większej stajni jest wózek stajenny do 
wywożenia koszów z nawozem oraz do rozwożenia w skrzyni przygoto
wanego obroku. Jest to rodzaj małej, płaskiej platformy, na 4 kołach, 
o powierzchni 1,2 X 0,8 m, z dyszelkiem do Jagnięcia. Koła powin
ny być szerokie, aby nie wgniatały się w podłogę przejścia (koryta
rza) ; skręt przednich kół tak zbudowany, aby można było zakręcać 
wózkiem na miejscu.

W pobliżu stanowiska wierzchowego konia powinno być umie
szczone (dość wysoko na słupie lub ścianie) wieszadło do tymczaso
wego umieszczania siodła, które, w braku tego wieszadła, stajenny 
przy siodłaniu koma zwykle kładzie na przegradzającym drągu lub 
ścianie, skąd siodło zawsze spadnie, powala się, zapiaszczy i prze
straszy konia swym upadkiem. Niezachowanie tej zasady często 
powoduje poważne następstwa, przestraszony bowiem koń rzuci się na 
żłób, a nawet wskoczy nogami do niego, potłucze się i pokaleczy

Bardzo ważną rolę w prawidłowem urządzeniu stajni odgrywa 
sposób uwiązania koni.

Najprostszy z nich — zwykłe wiązanie na 1 powodzie (sznur, 
łańcuch lub rzemień) ma tę niedogodność, że koń łatwo go przestąpi 
i zacznie się rzucać, a w najlepszym razie, stojąc na jednej nodze spo
kojnie obetrze drugą nogę i nadweręży sobie ścięgna. Drugi sposób po
lega na uwiązaniu na 2 powodach, przewleczonych przez kółka, umie
szczone z prawej i lewej strony konia — przy przegradzających drą
gach lub ścianach. Powody opatrzone są kulami z drzewa. Przy tym 
sposobie, o ile kule ściągają powód (t. zn. jeśli nie są za lekkie) — 
koń zabezpieczony jest od przestąpienia przednią nogą, lecz może 
założyć za powód tylną nogę, co często ma miejsce w lecie, kiedy koń 
ogania się od much, chwytając zębami tylne nogi. Sprawa jest w tym 



173

wypadku bardzo niebezpieczna, gdyż wywołuje obrażenia pęciny 
i długotrwałą chorobę (grudę).

Należy stosować taki rodzaj wiązania, aby dać jak największą 
swobodę koniowi, możność wygodnego położenia się, zabezpieczając 
go jednocześnie od wypadków.

W tym celu stosuje się wiązanie na 1 powodzie, długości około 
3/« metra, opatrzonym na końcu Żelaznem kółkiem, nawleczonem na 
mocny, żelazny pręt, na którym kółko to swobodnie przesuwa się do 
góry i nadół. Pręt umocowany jest w kierunku pionowym na ścianie 
podszalowania żłobu (rys. 148). Sposób jest dobry, pozwala koniowi 
schylać głowę i swobodnie się położyć, nie wyłącza jednak możności 
przestąpienia przedniej nogi przy wyjadaniu ściółki.

Uważam za najlepsze wiązanie konia na 1 powodzie, przewleczo
nym przez umocowane pod żłobem kółko, i opatrzonym ciężarkiem, 
który naciąga powód i zawsze go wyprostowuje (rys. 153)

Przy takiem uwiązaniu koń ma zupełną swobodę w poruszeniach 
szyi, i nigdy nie może przestąpić powodu ani przednią ani tylną nogą. 
Powód może mieć długość 1 metra.

Rys. 153. Najlepsze uwiązanie konia na 1 
powodzie z ciężarkiem.

Praktycznie jest przewlec powód przez blok w otworze w szalo
waniu żłobu tak, aby koniec powodu z ciężarkiem znajdował się we
wnątrz szalowania. W ten sposób koń nie ma możności obgryzania 
powodu, który wobec tego może być sporządzony z grubego sznura. 
Ciężarek musi być dostosowany do ciężaru powodu tak, aby go zawsze 
naciągał, nie męcząc jednak głowy konia.



ROZDZIAŁ 2.

KWALIFIKACJE WŁAŚCICIELA, WYBÓR OBSŁUGI STAJENNEJ.

Mądre przysłowia powiadają „pańskie oko konia tuczy", „jaki 
pan taki kram". W tych krótkich słowach ujęty jest stosunek właści
ciela do konia i skutki, wypływające z takiego lub innego stosunku. 
Koń jest zwierzęciem mniej lub więcej uszlachetnionem; przez wie
kową niewolę zatracił naturalną odporność, został w dużym stopniu wy
delikacony, wymaga więc umiejętnej i stosownej pielęgnacji1).

1) Weźmy dla przykładu kopyto. Koń pierwotny nie znał podkowy, struga
nia rogu, biegał jednakowo dobrze po wszelkiego rodzaju gruncie: błotnym, górzy
stym, miękkim, kamienistym, suchym piaszczystym, i t. d. Koń dzisiejszy wymaga 
okucia, bez którego nie może chodzić po bruku lub szcsie, bez narażenia się na 
uszkodzenia i schorzenia (ochwat) kopyt. Zatem tylko umiejętne kucie czyli sto
sowna pielęgnacja może zapewnić zdrowie i użytkowność konia w tym kierunku. 
To samo tyczy się karmienia, pojenia, czyszczenia i t. d.

Koń pozostaje w a/4 pod bezpośrednią opieką stajennego, w ma
łej zaś części podlega wpływowi właściciela, Który nie może swemu 
koniowi poświęcać zbyt wiele czasu. Jednakże nikt inny, tylko wła
ściciel (lub używający konia oficer) jest odpowiedzialny przed samym 
sobą lub przed władzą za całość i zdrowie konia. Więc właściciel po
winien dawać stajennemu kierunek i wskazówki co do opieki nad ko
niem. Jeżeli koń niszczeje podczas używania go choruje, nabiera róż
nych narowów, to wina spada tylko w części na stajennego, obciąża zaś 
całkowicie właściciela, którego zadaniem jest pouczenie obsługi i do
pilnowanie sumiennego wykonywania przez nią obowiązków. Jeżeli 
koń został np. skaleczony z powodu niedbalstwa lub nieumiejętności 
obsługującego, to właściciel nie może biadać że poniósł stratę z winy 
stajennego, gdyż taki nie powinien się znajdować na służbie przy ko
niach. Powinien być tak wyszkolony przez właściciela, dopilnowany 
i nagięty do wymagań, aby podobny wypadek i.ie mógł mieć miejsca.
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Dla osiągnięcia celu t. j. rozumnej opieki nad koniem, zapewnia
jącej zachowanie zdrowia i sil końskich, właściciel albo używający ko
nia powinien odpowiadać następującym wymaganiom:

1) mieć wrodzone zamiłowanie do konia; ułatwi ono dogląd, gdyż 
zamiłowany koniarz poświęci koniowi wszystek ^wój wolny czas; prze
bywanie z koniem, zaglądanie do stajni w dzień w nocy, o świcie nie 
sprawi mu żadnej przykrości, gdyż nie okaże się to nakazanym obo
wiązkiem, lecz sprawi raczej zadowolenie i przyjemność, z tego zami
łowania wypływa interesowanie się wszelkiemi przejawami życia ko
nia; to znów prowadzi do ścisłego przestrzegania wypracowanych wie
kową praktyką prawideł pielęgnacji i używania konia.

2) Mieć jak najwięcej wiadomości fachowych, nabytych przez 
praktykę, uzupełnianych teorjami, czerpanemi z dzieł i podręczników 
oraz z rozmów i rozpraw z doświadczonymi koniarzami. Właściciel 
konia nie może nie znać przynajmniej podstawowych zasad obchodze
nia się z koniem w każdym wypadku t. j. w stajni, podczas jazdy i cho
roby. Musi umieć więcej niż jego stajenny, inaczej oddaje się bezwol
nie w ręce często nieumiejętne, niedbałe a także nieuczciwe. Każdy koń 
przedstawia mniejszą lub większą, lecz zawsze dość dużą wartość, 
więc całkowicie powierzenie go opiece obcych ludzi, nie biorących żad
nej odpowiedzialności za -zkody i straty — jest karygodne lub co naj
mniej lekkomyślne. Niedoświadczony koniarz, lub nie szukający takie
go doświadczenia, nie może ani pouczyć obsługi, ani dopilnować jej, 
ani skontrolować. Czy daleko zajedzie właściciel nowonabytego pięk
nego samochodu, nie cmkjący sam nim kierować i mający niewykwali
fikowanego szofera "' W wyniku ujrzymy, że samochód wnet się popsuje 
lub rozbije. Właściciel konia, zmuszony polegać we wszystkiem na 
zdaniu swego stajennego, bezwzględnie narazi się zczasem na dotkliwe 
straty oraz całą masę niemiłych przejść tak z popsutym koniem jak 
ze swym stajennym. Zatem każdy, kto sobie konia kupuje, lub otrzy
muje go do używania, powinien się uprzednio przygotować do n vej 
roli, przez opanowanie istniejących w koniarstwie pojęć i zasas Do 
zdobycia takich wiadomości dopomagają książki lecz bez studjowinia 
sprawy praktycznie — celu nie osiągniemy. Uczyć się trzeba ooser- 
wując u innych właścicieli konie, jazdę, stajnię i sposoby pielęgnacji.

3) Umieć być zwierzchnikiem, jest to talent, którego się nie spo
tyka w szerokich masach. W braku takich wrodzonych zdolności, należy 
krytycznie zapatrywać się na siebie i wyrobić w sobie umiejętność 
zwierzchnictwa. Nic bowiem nie psuje więcej stosunku podwładnego 
do swego zwierzchnika, jak niesprawiedliwość, porywczość, nieuzasad-
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nione, nielogiczne i nieustanne niezadowolenie ze wszystkiego, wyol
brzymianie rzeczy błahych a pomijanie lub bagatelizowanie spraw 
poważniej szych.

Zwierzchnik musi zawsze imponować podwładnemu swoiemi facho- 
wemi wiadomościami, w połączeniu z surowemi, lecz logicznemi wy
maganiami; każde uchybienie trzeba skarcić i to możliwie surowo, jeśli 
wina podwładnego jest oczywista; odwrotnie należy uznawać, po
chwalić czy wynagrodzić każdy rozumny krok podwładnego, zdążają
cy do ochrony interesów właściciela. Każda słuszna choć umiarkowana 
pochwała zachęci go do dalszej owocnej pracy.

Teorja ta jest ogólna i niezbita, stosuje się również do właściciela 
konia, którym opiekuje się jego stajenny, łączy się z kwalifikacją, wy
mienioną w 2 punkcie, gdyż tylko człowiek obeznany z koniarstwem 
będzie mógł trafnie oceniać wartość swego stajennego, jego błędy, pra
cowitość, przywiązanie do koni i obowiązkowość. Brak takich wiado
mości, okazywanie swoich słabych stron, nieusprawiedliwione i nad
mierne wymagania, lub zwracanie całej uwagi w jednym jakimś okre
ślonym kierunku — doprowadzi do dwóch wyników: stajenny albo 
się zniechęci do pracy, wykonywać ją będzie byle jak, za okazywaną 
mu niesprawiedliwość będzie się mścił na koniu, co pociągnie zrazu 
nieuchwytne, lecz później dotkliwe szkody, albo, jeśli się trafi na 
sprytnego człowieka, który wlot pozna słabe strony zwierzchn ka, 
będzie on oszukiwał swego zwierzchnika na każdym kroku i we wszyst- 
kiem, zachowując przytem wszelkie pozory lojalności, pracowitości 
i dbania o konia.

Przykłady z praktyki: był sobie zwierzchnik mało obeznany z pro
wadzeniem większej stajni, pokrywający swą nieumiejętność ciągiem 
pokrzykiwaniem na podwładnych i stawianiem nierozumnych, szkod
liwych lub niewykonalnych wymagań. Zasadą jego było: dużo wyma
gać, a więc dużo otrzymywać. W praktyce zaś ów zwierzchnik stracił 
zupełnie powagę wskutek swych nielogicznych zarządzeń i zniechęcił 
do pracy ludzi, bardzo pożytecznych i ambitnych. Miał on przytem sła
bostkę w zachowaniu pedantycznego, powierzchownego porządku, nie 
znosił np. trawki pomiędzy kamieniami w bruku przed stajnią, jakiejś 
plamy na ścianie, nierówno pobielonego muru i t. p. drobiazgów. Spryt
ny stajenny, ujrzawszy zdaleka tego zwierzchnika, rzucał się z haczy
kiem na ową trawkę, wydłubując ją pracowicie, zaczerniał uszkodzony 
tynk na murze, rozwieszał słomiane frendzle i wstążki w stajni w celu 
jej przyozdobienia i t. d., za co otrzymywał pochwałę, będąc pewien, 
że na tem skończy się oglądanie stajni, gdyż zwierzchnik nie zajrzy 
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do koni, nie zbada gatunku owsa lub siana i nie będzie sprawdza! ra 
chunków paszy. Przy wydrapanej trawce i w pięknie przybranej stajni 
konie bywały niedoczyszczane, niedokarmiane, z zapuszczonemi ko
pytami, w rachunkach paszy okazywały się grube niedokładności Te
go wszystkiego nasz zwierzchnik nie zauważał.

Zatem właściciel lub używający konia, dla zachowania jego war
tości musi jednoczyć w sobie te trzy wymagania; jeśli nie został niemi 
obdarzony przez naturę, powinien pracować nad sobą, aby je wyrobić.

Właściciel konia nie może się zbliżać do niego tylko w rękawicz
kach, bojąc dotknąć się go gołą ręką, lub oglądać go osiodłanego tylko 
w chwili wsiadania. Dla poznania właściwości swego konia, musi on 
bywać w stajni, być często obecny przy obrokowaniu, pojeniu, czy
szczeniu i kuciu, nie wahać się wejść do przegrody, podnieść własno
ręcznie nogę koniowi, zbadać stan kopyta, ścięgien, zajrzeć do nozdrzy 
i do pyska, zbadać wydzieliny konia, pokazać stajennemu praktycznie, 
jak trzeba konia wyprowadzać (zawsze tyłem) z przegrody na kory
tarz, jak go czyścić, poić, siodłać, kiełznać, zakładać bandaże i kom
presy, jak trzeba postępować z koniem przy leczeniu i przy różnych 
zabiegach, aby uniknąć sprzeciwu konia, co zwykle prowadzi do na
rowów; tłumaczyć stajennemu zbawienne skutki dobrego, umiejętnego 
obchodzenia się z koniem, — słowem nauczyć go wielu, wielu rzeczy, 
których nawet chętny i pojętny lecz jeszcze surowy stajenny nie zna. 
Należy starać się również nie wykolejać bez ważnych przyczyn usta
nowionego porządku dnia, i nie skracać bez potrzeby wypoczynku, na
leżnego stajennemu.

Tylko taki właściciel dojdzie do pożądanych wyników, będzie 
miał dobrego, wyszkolonego stajennego i zachowa zdrowie i całość 
swego konia.

Oczywiście, posiadacz daje ogólny tylko kierunek pielęgnacji ko
nia, nie mogąc osobiście spędzać przy nim dni i nocy. Do roztaczania 
ciągłej opieki nad koniem musi mieć wykonawcę w osobie stajennego. 
Tratny lub niefortunny wybór wywoła w przyszłości konia doniosłe 
skutki, dodatnie lub ujemne. Do właściwości posiadacza koni należa
łoby dodać umiejętność poznawania się na ludziach, kandydatach 
na służbę do stajni. Przy godzeniu stajennego, należy spoglądać nań 
bardzo krytycznym wzrokiem, badając go, o ile można jak najściślej, 
rozpytać o przeszłość, sprawdzić świadectwa, w ogniu krzyżowych 
pytań zbadać fachowość, stopień inteligencji i obowiązkowość, a nade- 
wszystko rzeczywiste zamiłowanie do konia.
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Zamiłowanie to jest pierwszym warunkiem dodatnich kwalifi- 
kacyj u stajennego. Osobiście zawszebym wołał wybrać czło
wieka niedość obeznanego ze stajnią, mniej roztropnego, lecz 
lubiącego konia. Z takiego materjału zawsze jest nadzieja wyro
bienia sobie dobrej siły pomocniczej, podczas gdy pomiędzy fachow
cami znajdujemy zbyt często ludzi, znających swe obowiązki, lecz wy
konywaj ących je sumiennie tylko wtedy, jeśli się ich ciągle dozoruje 
osobiście. Między nimi jest znaczna część ludzi źle i brutalnie obcho
dzących się z końmi z powodu nieprzywiązywania się do nich.

Dalszemi warunkami, których szukamy u kandydatów na stajenne
go są następujące: pojętność, t. j. pewien rozwój umysłowy (unikać 
należałoby ludzi za sprytnych, gdyż często spryt taki znajduje sobie 
uj ście w oszukiwaniu konia lub posiadacza); żywość i energj a, nie
zbędne do wykonania w razie potrzeby większej pracy w skróconym 
czasie; odwaga czyli t. zw. śmiałość do konia; pamięć, potrzebna do 
zapamiętania wskazówek i rozporządzeń; umiejętność jazdy konnej, 
potrzebna do przejeżdżania konia, jeśli właściciel dla jakichś powo
dów przerywa systematyczną jazdę; zamiłowanie do porządku i czy
stości. tak w stosunku do konia i stajni, jak i do samego siebie; uczci
wość: zrozumienie celowej oszczędności w używaniu przyborów, w na- 
prawkach i w odnawianiu stajni; posłuszeństwo w wykonywaniu za
rządzeń posiadacza lub lekarza (zdarzają się często wypadki pogar
szania stanu chorego konia, wywołane przez niechęć, niedbalstwo lub 
złe zrozumienie zarządzeń lekarza); trzeźwość, jakkolwiek trudno jest 
wymagać całkowitej wstrzemięźliwości. Bardzo pożądane jest, aby 
stajenny nie palił tytoniu, bowiem palacz, mimo surowego zakazu, 
zawsze tego papierosa wypali, a kryjąc się z nim po kątach, powięk
szy przez to niebezpieczeństwo wzniecenia pożaru.

Zbiór tych wszystkich zalet u jednego człowieka jest ideałem nie
zbyt często spotykanym w życiu. Należy zatem zadowalniać się tylko 
chociaż niektóremi z nich, nie zaniedbując jednak wyrobienia wszyst
kich innych u naszego stajennego. Najcenniejszą i najważniejszą zaletą, 
powodującą wiele innych jest, jak wspomniałem wyżej, wrodzone za
miłowanie do konia. Nie posiadając go stajenny nigdy się nie wyrobi na 
dobrego, sumiennego i dbałego opiekuna naszych koni.

Stawiając tę zaletę na pierwszym planie, należy zawsze bardzo 
surowo karcić obsługę za brutalne, ostre i dzikie obchodzenie się z ko
niem (jak np. ulubione przez niektórych stajennych kopanie konia 
w brzuch); najlepiej zaś usunąć nieodpowiedniego człowieka bez
zwłocznie ze stajni, biorąc na jego miejsce innego, choćby to miało 
być połączone z trudnościami i kosztami, gdyż stajenny, wydalony 
ze służby, może na pożegnanie wyrządzić znaczniejszą szkodę, której 
skutki pokażą się dopiero po jego odejściu.



ROZDZIAŁ 3.

CZYSZCZENIE I STRZYŻENIE.

Czyszczenie konia odgrywa wielką rolę w ogólnej pielęgnacji, 
gdyż oprócz nadania koniowi przyjemnego dla oka wyglądu — jest 
niezmiernie ważnym czynnikiem, mającym wielki wpływ na zachowa
nie zdrowia.

Dla zrozumienia tego należy sobie uprzytomnić, że do prawidło
wej przemiany materji, t. j. do przeróbki pokarmu na tkankę kostną, 
mięśniową i nerwową, potrzebne jest doprowadzenie dostatecznej ilo
ści tlenu do organizmu, oraz żywszy, energiczny obieg krwi. Tlen, nie
zbędny do prawidłowego spalania przyjętych pokarmów, dopływa 
dwiema drogami: przez płuca i przez skórę, to znaczy, że stworzenie 
oddycha płucami i skórą. Dla zapewnienia organizmowi konia dosta
tecznej ilości tlenu, należy utrzymać czystość powietrza, przenikają
cego do płuc i jednocześnie, wraz z dobrem powietrzem, dać mu moż
ność oddychania skórą, co się osiąga przez dokładne oczyszczanie jej 
z brudu, kurzu i potu, wydzielanie łoju i złuszczonego, zmartwiałego 
naskórka (łupieżu), czyli przez otwieranie w skórze porów, któremi 
dostaje się do organizmu tlen jako składowa część dobrego, czystego 
powietrza. Przez czyszczenie skóry zapomocą rozcierania wiechcia
mi, tarcia zgrzebłem oraz szczotką odbywa się jednocześnie masowanie 
skóry (unikać należy przesady t. j. zbyt ostrego drażnienia jej), co 
znów rozbudza żywszy obieg krwi, zbawiennie działający na żywot
ność tkanki skóry oraz na system nerwowy konia.

Przez oczyszczanie skóry i sierści, usuwamy jednocześnie masę 
bakteryj, działających szkodliwie na cały organizm konia, w szcze
gólności zaś takich, które wywołują choroby skóry, jak różne liszaje, 
egzemy i świerzby. Choroby te spostrzegamy dopiero wtedy, gdy zupeł
nie się rozwiną. Początkowo są one niewidoczne niemniej jednak wy
wierają swe szkodliwe działanie. Czyszczenie jest zatem cennym środ
kiem zapobiegawczym, gdyż łatwiej i korzystniej jest niedopuścić 
do n edomagania, niż je później z trudnością leczyć. W starannie czy
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szczonej skórze, sierści, w owłosieniu grzywy, ogona oraz szczotek nie 
osiadają także szkodliwe pasorzyty, mianowicie wszy końskie, bardzo 
trudne do wyplenienia, przyczyniające się w znacznym stopniu do 
złego stanu zdrowia u konia. Niedoczyszczony, brudny koń, pozbawio
ny dopływu powietrza przez skórą, trapiony nieustannem swędzeniem 
jej, gryziony przez wszy — staje się nerwowy, traci apetyt, źle trawi 
i śpi, chudnie, marnieje, nie mówiąc już o nabyciu przygnębiającego 
wyglądu. Dobrze zaś oczyszczony, poza gładką lśniącą sierścią i ży
wym, wesołym wyglądem, będzie zdrów, silny, odporniejszy na choro
by nawet przy skromnych lacjach paszy. Wiele słuszności zawie
ra przysłowie angielskie: „dobre czyszczenie zastępuje pół obroku". 
Jest to niezbita prawda, że przez staranne czyszczenie wzmacnia się 
owocna praca organizmu w kierunku prawidłowej przemiany materji, 
czyli, że doczyszczony koń lepiej trawi pokarm i wyciągnie zeń wszyst
kie pożywne części, wydzielając tylkc zużyte niepotrzebne resztki. 
Organizm nieczyszczonego konia nie jest w stanie wykonać tej pracy, 
wskutek czego przyjmowany pokarm nie jest należycie wykorzystany; 
w tym wypadku, dla zapewnienia koniowi potrzebnej ilości pożywki, 
niezbędne jest powiększenie racji paszy.

Przyczyną chudości u wielu koni, zjadających wielkie ilości pokar
mu, nie cierpiących na wyraźne choroby narządów trawienia — jest 
właśnie zbyt małe lub niedość dokładne ich czyszczenie.

Pierwotny stepowy koń, czując organiczną potrzebę oczyszczania 
skóry i poddając się wymaganiom natury, oczyszczał się przez tarza
nie w piasku lub trawie. Instynkt ten przechował się dziedzicznie 
i u konia kulturalnego, domowego. Z tego więc powodu widzimy jak 
chętnie koń, puszczony luzem na okólnik, po wybrykaniu, kładzie się 
na ziemię i przewraca się na obydwa boki po kilka razy. Jest to więc 
odruch naturalny, potrzebny koniowi i dlatego nie powinno się za
braniać koniowi tarzania się, co czynią zawsze stajenni, mający wię
cej pracy w doczyszczeniu konia, który nabił sobie kurzu i piasku do 
sierści. Dla uniknięcia tego, trzeba konie wypuszczać na miejsca za
rośnięte trawą, lub na grubszy ziarnisty (rzeczny) piasek; szczególnie 
zbawienne dla zdrowia konia jest wytarzanie się na suchym śuiegu. 
Tarzanie jest rodzajem masażu, pobudza mięśnie i skórę, i oddziały
wa korzystnie na stan nerwowy konia, zwłaszcza przetrzymywanego 
zbyt długo w stajni.

Czyszczenie powinno się odbywać zawsze na otwartem powietrzu, 
wyjąwszy silne mrozy, deszcz i t. p. Zabieg ten, wykonywany w stajni, 
jest bardzo szkodliwy dla płuc i oczu konia i człowieka, oraz mało ce*  
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Iowy, gdyż kurz i łupież, ulatując w powietrze, opadają zpowretem 
i na nowo zakurzają konia. Jeżeli niepogoda stoi na przeszkodzie, trze
ba konia czyścić w stajni, lecz nigdy w przegrodzie lub zagrodzie. 
Jest tam zawsze za ciemno, niewygodnie, za ciasno. Brak przestrzeni 
i za małe światło nie pozwoli na dokładność w robocie, której zawsze 
należy wymagać; poza tem powoduje złośliwość u konia i narowy, 
gdyż żaden koń nie lubi czyszczenia, przeprowadzonego zwykle nieu
miejętnie i denerwującego go. W ciasnej przegrodzie, w której każdy 
koń jest oewniejszy siebie, czując się na „własnych śmieciach" na
wet łagodny i mniej wrażliwy koń, broniąc się od zgrzebła i ostrej 
szczotki, stara się sięgnąć stajennego zębami, uderzyć nogą, lub przy
ciskać go sobą do ściany; stajenny karci te wybryki uderzeniem zgrze
błem, lub kopnięciem nogą w brzuch konia; w odpowiedzi na to. koń 
podwaja swą obronę; w wyniku mamy: ewentualne uszkodzenie czło
wieka lub konia, wywołaną złośliwość i inne narowy u konia. Mamy 
więc konia źle oczyszczonego, lecz zato znarowionego. Niektórzy sta
jenni, pozwalający sobie na czyszczenie konia w przegrodzie, czynią to 
w czasie, kiedy koń ma zasypany obrok w żłobie, licząc na to, że zaję
ty obrokiem koń będzie spokojniejszy przy czyszczeniu. Na uspoko
jenie konia wpływa to bardzo mało; będzie się on w dalszym ciągu 
bronił, jednocześnie głodny, lecz rozdrażniony, źle zżuje obrok, co 
mu na pewno na zdrowie nie wyjdzie. Mamy więc jeszcze jedna ujemną 
stronę czyszczenia konia w stanowisku.

Koń powinien być wyprowadzony do czyszczenia na widne, ob
szerne miejsce i krótko uwiązany. Czyszczenie rozpoczyna się od prze
tarcia całego konia wiechetkami siana (słoma jest za ostra, złamane 
w wiechciu słomki tworzą rodzaj twardych, niezginających się paty
ków, na podobieństwo gwoździ) w celu rozdrobienia, roztarcia błota lub 
zaschniętego potu. W wielu wypadkach takie rozcieranie nie osiąga ce
lu i wymaga poprawienia zgrzebłem. Ciężkie, ostre, żelazne zgrzebło 
kierowane twardą i brutalną ręką stajennego jest „mieczem w ręku 
szalonego". Drażniąc w najwyższym stopniu skórę konia, przyniesie 
więcej szkody niż jakiejkolwiek korzyści, albowiem gorliwy, a silny 
stajenny, będzie konia szorować takiem zgrzebłem bez litości, tak jak
by gracował grabiami ścieżkę w ogrodzie. Słusznie więc zabroniono 
w wojsku używania ostrych, żelaznych zgrzebeł do rozcierania koni, 
przeznaczając je tylko do zbierania kurzu ze szczotki, w przeświad
czeniu, że lepiej mieć może konie mniej doczyszczone, lecz nie poranio
ne. Dla uniknięcia zbytniego drażnienia konia, można używać lekkich 
małych zgrzebeł, zrobionych z „fibru" (wulkanizowanej tektury), z zu
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pełnie gładkiemi kantami, bez zębów. Pouczywszy stajennego, że i ta- 
kiem zgrzebłem nie wolno mu trzeć skóry za mocno, można mu dozwo
lić na używanie go do czyszczenia kłody i czyi, nie tykając głowy i nóg, 
od t. zw. kolan nadół.

Po roztarciu konia fibrowem zgrzebłem, stajenny bierze w jedną 
rękę zwykłe żelazne zgrzebło, w drugą szczotkę i starannie przeczy
szcza całego konia z włosem i pod włos, za każdym razem obcierając 
szczotkę o zgrzebło. Zebrany na zgrzeble kurz i łupież wytrząsa się 
przez wystukiwanie o podłogę. Stajenni lubią wytrzepywać ten kurz 
w widocznem miejscu, robiąc zeń różne kratki i desenie dla wykazania 
dokładności swej pracy koło konia.

Posiadacz konia nie powinien na owe desenie zwracać uwagi, 
gdyż o doczyszczeniu konia stanowi nie ilość kurzu, wydobytego z sier
ści konia, lecz ilość, pozostała w sierści i skórze. Dla tego powinien 
on przesunąć ręką po skórze rozwartemi palcami kilkakrotnie pod 
włos; jeśli na brzuścach palców przylepiła się większa ilość brudu 
i na brózdach podniesionej sierści widoczny jest kurz — będzie to oczy
wistym dowodem, że koń nie jest dostatecznie oczyszczony. Drugim 
wskaźnikiem czystości jest wygląd konia po zapoceniu się. Wyschnięta 
sierść wyczyszczonego konia nie zmieni barwy ani układu włosa. 
Sierść brudno utrzymanego konia będzie po wyschnięciu zlepiona, 
tworząc na skórze coś w rodzaju skorupy.

Aby utrzymać skórę konia w należytej czystości, wymagane jest 
systematyczne i dokładne czyszczenie codzień, nie wyłączając świąt, 
gdyż doczyszczenie konia zapuszczonego jest zbyt trudne, szczególnie 
w porze zimowej, kiedy koń porasta długim włosem, podłożonym gę
stym puchem. Nie można zanadto go trzeć, bez względu na to, czem 
się tc robi. O ile zatem mamy konia zbyt brudnego od skóry (po
wierzchowne zabrudzenie błotem daje się łatwiej usuwać), jeśli koń 
się dawno nie zapocił, wskutek czego skóra, a z nią i brud przepojone 
jest wydzielinami łoju, to jedynem wyjściem jest umycie konia ciepłą 
wodą z mydłem. Jeśli wypadek taki zdarzy się zimą, można uskutecz
nić mycie mimo zimna, z zachowaniem ostrożności, dla uniknięcia 
niebezpiecznego zaziębienia. Umycie konia zimą powinno być wyko
nane dla pośpiechu przez dwóch ludzi, którzy myją konia częściami, 
obficie mydląc skórę i rozcierając ją szczotkami, ciągle maczanemi 
w dobrze ogrzanej wodzie; uważać trzeba, aby mydło nie dostało się 
do oczu końskich; skończywszy z szyją trzeba natychmiast wysuszyć 
ją ręcznikami czy szmatami i przejść do mycia piersi, potem grzDietu, 
brzucha, zadu i nóg; wysuszając bezzwłocznie każdą umytą część ko
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nia. Osuszywszy skórę specjalnym nożem (rys. 152) i płótnami, należy 
konia szybko rozetrzeć wiechciami z siana, nakryć ciepłą derą zwierz- 
chu, drugą z dołu (aby okryć brzuch), postawić go w przegrodzie, ro
zetrzeć mu też nogi i nasłać obficie słomy, strosząc ją wysoko do góiy. 
Po godzinie dery zdjąć, kłodę i nogi przetrzeć sianem i na nowo przy
kryć Po kilku godzinach dery można zdjąć zupełnie.

Latem opisane ostrożności są zbyteczne. Do umycia konia trzeba 
wybrać słoneczny, bezwietrzny dzień; po umyciu wodą obciągnąć no
żem, konia rozetrzeć sianem i postawić go na słońcu. Bardzo pożytecz
ne jest postawienie konia na ciepłym, ulewnym deszczu w lecie przez 
kilka minut, poczem musi nastąpić obsuszenie go w stajni.

Umycie całego konia mydłem znakomicie oczyscza skórę, sierść, 
owłosienie grzywy i ogon, czego nie osiągnie się używając jedynie 
szczotki, szczególnie u koni z długą sierścią i tłustych. Mycie takie 
można uskuteczniać zimą nie częściej jak raz na miesiąc; latem przy 
bardzo ciepłej pogodzie raz na 2 tygodnie. W każdym razie należy co 
miesiąc wymyć koniowi ogon. Jest to konieczny warunek zapobiegania 
powstaniu egzemy lub swędzenia ogona, przy którem koń wyciera 
włos w ogonie i rozdrażnia się. Jeśli warunki pozwalają, dobrze jest 
pławić konia w ciepłej (18°R) wodzie, po zachodzie słońca, w 2 — 3 
godziny po obrokowaniu, pozostawiając go w kąpieli nie dłużej jak 
10 — 15 minut, poczem przepędzić go kłusem i osuszyć.

Powracając do zwykłego czyszczenia na sucho, po usunięciu bru
du i łupieżu zapomocą szczotki, należy starannie oczyścić grzywę 
i ogon, rozdzielając palcami zlepione włosy i wyczesując je specjalnym 
grzebieniem (rys. 150), przyczem nie pozwolić stajennemu na szarpa
nie splątanego włosia i na wyrywanie włosów. Następnie wyciera się 
wilgotną gąbką całą głowę i uszy konia, nie używając do tej czynności 
szczotki, a zwłaszcza zgrzebła, przemywa się wypłókaną w czystej wo
dzie gąbką oczy, później nozdrza i odbytnicę. Dalej rozciera się mięk- 
kiemi wiechciami nogi, pęciny i doczyszcza się je szczotką. Szczotka 
powinna mieć elastyczne, podatne denko; najlepsze są szczotki osa
dzone w denku skórzanem.

Jeśli koń, po leżeniu w nocy, powalał sobie boki lub brzuch 
nierzwą, trzeba miejsca te rozetrzeć dosucha lub umyć z zachowa
niem ostrożności w zimnej porze roku. Na ciemnych maściach powa
lanie usuwa się przez zwykłe oczyszczenie. Jasne maście, jak białe, 
szpakowate, i jasno bułane wymagają wymycia plam od mierzwy, 
gdyż jasny włos nabiera trwałej żółtawej barwy, której nie zdoła usu
nąć szczotka. Dla wywabienia takich żółtych plam należy je zmoczyć 



184

mokrą szczotką i wetrzeć dłonią sproszkowany węgiel drzewny. Po 
wyschnięciu włosa, zczyszcza się suchą szczotką węgiel, poczem włos 
przybiera swą naturalną barwę. Przy mocniejszem zawalaniu trzeba 
ten zabieg powtórzyć.

Szczotki, zgrzebła, szmaty i gąbkę trzeba raz na tydzień wymy
wać w ciepłej, mydlanej wodzie z dodaniem sody, tak dla zmycia 
tłustego kurzu, jak i dla odkażenia.

Zbyt wybujałe „kasztany" należy zmniejszyć, obcinając nadmiar 
rogu obcęgami (nie nożem).

Przechodząc do kopyt, należy je przedewszystkiem oczyścić 
z mierzwy, która się nabija między ramiona podkowy i we wklęśnię
cia podeszwy i strzałki. W tym celu spodnią część kopyta wyskrobu
je s.ę doczysta żelaznym, tępym haczykiem (rys. 149) i obcina ostroż
nie jakąś oderwaną, odłupaną część rogu lub strzałki kopytowym 
nożem. Następnie obmywa się starannie całe kopyto zwierzchu i pod 
spodem wodą, zapomocą wąskiej ryżowej szczotki, nie skrobiąc po
wierzchni puszki rogowej. Po umyciu kopyta trzeba wytrzeć dosucha 
zamoczoną pęcinę miękkiem płótnem, aby nie zranić, ani nie rozdraż
nić delikatnego naskórka na niej, coby mogło spowodować zczasem 
zapalenie, czyli grudę. Nie używać żadnych smarów, czernideł i t. p., 
któremi stajenni lubią upiększać kopyto. Normalne zdrowe kopyto nie- 
tylko nie potrzebuje smarowania, lecz przeciwnie, psuje się od niego, 
kruszejąc lub zbytnio się rozmiękczając. Zbyt długie i nierówne ko
smyki włosów na szczotce nogi trzeba wyrównać nożyczkami, nie wy
strzygając ich całkowicie.

Następnie całego konia otrzepuje się trzepaczką z włosia i obcie- 
ra (z włosem) kawałkiem sukna lub starej derki, wytrzepując je każ
dorazowo z kurzu; grzywę i ogon przygładza się zmoczoną szczotką— 
i na tem kończy się oczyszczenie konia, co przy starannej i dokładnie 
wykonywanej robocie zabiera nie mniej niż 4 — 5 kwadransów. Z tego 
więc powodu, zważywszy jeszcze cały nawał innych zajęć, czekają
cych stajennego w postaci utrzymania porządku w stajni, czyszczenia 
rzędu, pojenia i karmienia konia, znoszenia przywiezionej paszy, pomo
cy przy kuciu i zabiegach leczniczych, przejeżdżaniu lub przepędzaniu 
na lince i wielu innych, wreszcie, wziąwszy pod uwagę czas, niezbęd
ny na posiłek i oporządzenie się samego stajennego, — nie można 
przeznaczać więcej nad trzy konie na jednego stajennego. Już przy tej 
ilości praca jest utrudniona; przy większej zaś niepodobna wymagać 
starannego i dokładnego jej wykonania. Pożądane jest zatem, abv sta
jenny obsługiwał zasadniczo tylko jednego konia.
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Dość ważną rzeczą jest doprowadzenie do porządku grzywy i ogo
na, co ma duże znaczenie w ogólnym wyglądzie konia, zwłaszcza wierz
chowego. Długą, gęstą, skołtunioną grzywę, spotykaną u koni zimno
krwistego pochodzenia i ordynarniejszych należy ,,przerwać", t j. skró
cić i rozrzedzić. Czynność tę należy powierzyć komuś doświadczonemu, 
gdyż nieumiejętne wykonanie tego zadania może popsuć, zamiast po
prawić grzywę, która odrasta bardzo powoli. W celu uszlachetnienia 
grzywy, a z nią i wyglądu konia należy w bliskich odstępach nawijać 
na drewienko po kilka do kilkunastu włosów i nagłem szarpnięciem 
wyrwać je z grzywy zupełnie. W ten sposób otrzymamy równomier
ne rozrzedzenie włosów. Skrócenie zbyt długiej grzywy osiągamy przez 
ścieranie pasemek włosów, ujętych w lewą rękę, kawałkiem ostrego 
szkła, wodząc niem po włosie aż do przerwania go. Sposobem tym ob
cina się włosy nierównomiernie, nie nadając końcom ich linji zupełnie 
prostej. Do tych zabiegów nie używa się nożyczek. W zbyt gęstym ogo
nie należy także powyrywać część włosów i szkłem albo nożyczkami 
podskubać go z dołu, z boków i odstrony pośladków, nadajac mu 
kształt t. zw. pióra. Powtarzam, że zabieg ten powinien uskutecznić ktoś 
w tem doświadczony i od niego trzeba nauczyć się samemu — i stajen
nego. Nic tak nie szpeci wierzchowego konia, jak gęsta, gruba kudłata 
grzywa, przycięta nożycami równo, lub co gorsza w nierówne zęby, 
i ogon za długi lub obcięty krótko, a równo. (Porównaj rys. 1, 3 7 rys. 
22, 31). Zabieg jest jednorazowy; wystarczy na dłuższy czas.

Czyszczenie powinno odbywać się w normalnych warunkach 2 ra
zy dziennie: rano, przed pracą konia oraz po południu, przed wieczor
nym obrokiem. Ranne czyszczenie jest powierzchowne, polega na roz
tarciu konia wiechciami i lekkiem przeszczotkowaniu go; jednak nie 
wolno zapominać o usunięciu z podeszwy kopyt nabitej przez noc 
mierzwy, wieczorne zaś czyszczenie musi być uskutecznione bardzo do
kładnie.

Nie można czyścić zgrzebłem i szczotką konia mokrego od potu 
lub zmoczonego deszczem. Najpierw trzeba go osuszyć i do oczyszcze
nia przystąpić po zupełnem wyschnięciu sierści i skóry. Z bardzo mo
krego konia zciąga się pot lub wodę specjalnym nożem, rozciera się go 
wiechciami i okrywa w zimie derką, podkładając pod nią potarganą 
słomę (co znacznie przyśpiesza wysychanie sierści), i oprowadza się 
go w celu powolnego ochłodzenia, lub, odwrotnie — rozgrzania.

Wiosną (silniej) i jesienią, przy zmianie, zachodzącej ogólnie 
w przyrodzie, konie ulegają lenieniu sierści, xtóra wypada sama, 
zmieniając się n?. nową. W okresie tym konie słabną, chudną i ze-
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wnętrzny ich wygląd pogarsza się. Sierść wypada nierównomiernie, 
tworzą się na ciele konia miejsca gładkie, pokryte lśniącym, nowym 
włosem obok miejsc niewyleniałych, nastroszonych i kudłatych. Nie 
wolno w tym czasie pomagać naturze przez wyrywanie starego włosa 
zgrzebłem lub zbyt gorliwem tarciem ostrą szczotką. Takie postępo
wanie bardzo ujemnie wpłynie na ogólny stan zdrowia konia.

Jednakże można i trzeba skrócić pojedyncze, długie, grube włosy, 
któremi porasta koń przez zimę, szeczególnie na sankach, brzuchu i pod 
piersiami i na nogach. Włosy te nieraz pozostają, nie wypadają nawet, 
po wylenieniu całej sierści i w wysokim stopniu szpecą konia. Nie 
wolno ich wyrywać, nie można też strzyc nożyczkami, gdyż pozostaną 
ślady nierównego strzyżenia, a najlepiej jest opalić je płomieniem 
świeczki lub spirytusowej lampki. Płomień do tego celu musi być ma
ły, gdyż większym opalą się także i inne włosy, prócz tego łatwo jest 
oparzyć skórę konia.

Spotyka się dużo koni tak wrażliwych, nerwowych i łechczy- 
wych, że czyszczenie ich jest sprawą niezmiernie trudną. Niektóre 
konie wprost nie dają się dotknąć, szczególnie w okolicach słabizn. 
Do czyszczenia takich koni nie można używać ostrych wiechci, tem bar
dziej zgrzebeł; przecierać je należy miękkiemi suknami i szczotkami. 
Takie konie należy myć częściej wodą z mydłem (również nie gry- 
zącem, jak np. szare mydło) i wogóle obchodzić się z nimi jak najła
godniej, samo wycieranie uskuteczniać miękko i delikatnie, gdyż ina
czej doprowadzimy konia do nieuleczalnych narowów. Wielka wraż
liwość skóry zdarza się u koni przeważnie wysokiej krwi, posiadają
cych nadmierną nerwowość i cienką delikatną skórę (specjalną łech- 
czywością odznacza się wiele klaczy, nawet bez pochodzenia, szcze
gólnie wiosną podczas palenia się).

Ogólnie biorąc czyszczenie konia jest rzeczą trudną, żmudną i cięż
ką; wymaga staranności i umiejętności. Wiele koni o popsutym cha
rakterze zawdzięczamy brutalnemu ich czyszczeniu.

Konie, trzymane zimą w chłodnych stajniach, porastają długim 
włosem, którym natura obdarza konia celem zabezpieczenia go od 
zimna. Konie takie łatwo i szybko się pocą nawet na większym m ozie 
przy niezbyt ciężkiej pracy; gęstość owłosienia utrudnia wysychanie 
sierści; prowadzi to do zaziębiania się koni, stawianych po pracy 
w zimnej stajni oraz ogromnie utrudnia czyszczenia ich. Z tego powodu 
niektórzy posiadacze koni strzygą ich późną jesienią, inni czynią to 
dla nadania koniowi lepszego wyglądu, gdyż obrośnięty, kudłaty koń 
przedstawia się niekorzystnie. Na Zachodzie, szczególnie w Anglji, 
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strzyżenie jest dość rozpowszechnione, ze względu na łagodny komat 
U nas niema szerokiego zastosowania, głównie z powodu nieustannych 
i raptownych zmian pogody i temperatury w zimie.

Jeżeli ktoś postanowi sobie ostrzyc konia, musi pamiętać o kil
ku następujących uwagach: 1) pierwsze strzyżenie uskutecznić dopiero 
po wylenieniu się konia, czyli po dokonanej zmianie włosa (wiosną 
lub jesienią), 2) strzyc można cały tułów konia i szyję, z wyjątkiem 
głowy; jeżeli zrobimy to jesienią, należy pozostawić zimowy włos na 
brzuchu i nogach konia, t. na miejscach, których przeziębienie może 
wywołać reurnatyzmy i rozstroje trawienia; także zostawia się nie wy- 
strzyżone „siodło" t. j. sylwetkę jego na grzbiecie i bokach koni, w tym 
celu, aby uniknąć odparzeń na ostrzyżonej skórze (rys. 29), 3) strzy
żenie podczas sezonu powtórzyć 2—3 razy, wobec szybkiego odrasta
nia sierści, aby organizm konia przywykł i dostosował się do swej no
wej koszuli, 4) ostrzyżonego konia trzymać poza stajnią w ciągłym ru
chu jeśli zajdzie potrzeba postawienia go na otwartem powietrzu, 
trzeba go okrywać derą.

Wielu posiadaczy koni strzyże im całkowicie grzywy; niektóre ko
nie, zwłaszcza z grubszemi szyjami, zyskują przez to na wyglądzie; 
grzebień grzywy łatwy jest do czyszczenia i zmniejsza pracę stajen
nego; jednakże nie powinno się tak golić konia, szczególnie wierz
chowego, gdyż umiejętnie przerwana grzywa nietylko nie szpeci, lecz 
upiększa konia, daje pewną ochronę przed obsiadaniem szyi jego przez 
muchy; służy przytem jako pomoc przy wsiadaniu, przy wjazdach na 
strome pochyłości, lub przy wspinaniu się konia.

Przy dokładnie wykonywanej czynności czyszczenia konia sta
jenny ma możność szczegółowego zbadania jego stanu; o wszelkich 
zmianach powinien codziennie zawiadamiać właściciela.



ROZDZIAŁ 4.

RODZAJE PASZY, ŻYWIENIE I POJENIE, ŚCIÓŁKA.

Do racjonalnego odżywiania konia, zapewniającego dostarczanie 
organizmowi konia niezbędnych składników pożywnych, potrzeba 
trzech warunków: a) odpowiedniego rodzaju paszy, b) stosownej ilo
ści dziennej i c) właściwego sposobu jej podania. Te trzy warunki 
muszą być w ścisłym związku ze sobą, gdyż tylko wtedy osiągniemy 
dobry stan zdrowia, zdolność do pracy i odporność na różnego rodzaju 
choroby.

Pasza dzieli się na dwie główne grupy: treściwą, składającą się 
z ziaren zboża i roślin strączkowych, i objętościową, w skład której 
wchodzą trawy (świeże i suszone), młode pędy roślin strączkowych, 
słoma zbożowa oraz korzenie roślin pastewnych (marchew, kartofle, 
buraki), zmielone łuski (otręby) i plewy. Trzecią grupę stanowi pasza 
dietetyczna jako pomocnicza, dodatkowa, oraz stosowana w choro
bach; składa się z marchwi, otrąb, siemienia lnianego, świeżej trawy 
i , zielonki" (mieszaniny zielonego owsa z wyką, koniczyną lub lu
cerną),

Z pasz treściwych najodpowiedniejszy jest dla konia owies, zawie
rający dużo białka, łatwo strawny, nie tuczący konia, nie wywołu
jący zaburzeń w organach trawienia, o ile podany jest w dobrym ga
tunku. Badacze dopatrują się obecnie w ziarnie owsa specjalnej sub
stancji, nazwanej ,,aveninem“, wpływającej znakomicie na podniesie
nie odżywczej wartości owsa. Do karmienia trzeba wybierać owies 
czysty, ciężki (co wskazuje na brak pustych ziarn), niezczerniały 
i niezatęchły, bez kurzu i piasku, bez domieszki jęczmienia, grochu 
i innych ziarn; dobry ow'es posiada przyjemny zapach oraz w roz
gryzieniu miły, mączny, bardzo lekko słodkawy smak. Niektóre ro
dzaje koni pociągowych, karmi się innemi ziarnami, jak żyto, jęczmień, 
kukurydza i łubin oraz taką domieszką: jak wyką, peluszką, grochem 
i bobikiem. Z ziarn tych, żyta, jęczmienia i grochu nie można dawać 
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w zwykłej postaci, lecz dopiero po uprzedniem moczeniu w wodzie 
przez 12 — 18 godzin pod grozą wywołania ciężkich, nieraz śmiertel
nych zachorzeń. Kukurydza powinna być ugotowana, tubin odgoryczony 
kilkakrotnem moczeniem w wodzie, dla usunięcia trujących pierwiast
ków. Wykę, peluszkę i bobik daje się w surowym stanie jako domieszkę 
do owsa, najwyżej w stosunku 1 kg na kg owsa — ześrutowaną.

Każde z wymienionych ziaren może służyć jako zupełnie dobre, 
nieszkodliwe pożywienie dla koni, pod warunkiem przyzwyczajenia 
organizmu konia do danego rodzaju paszy, co zawsze trzeba przepro
wadzać bardzo ostrożnie i powoli. W różnych krajach różnie się kar
mi konia, tak np. konie arabskie i im pokrewne karmione są surowym 
jęczmieniem, figami i daktylami, konie na półwyspie Bałkańskim otrzy
mują również surową kukurydzę, na zachodzie dla koni roboczych sze
roko stosują odgoryczony łubin, u nas po wsiach i majątkach karmią 
konie moczonem żytem. Owies góruje jednak niezaprzeczenie nad in- 
nemi ziarnami, dlatego też uważany jest jako podstawowa pasza i 
używany jest wyłączn e w wojsku oraz w lepszych stajniach cywilnych 
dla wszystkich rodzajów koni. Nie wyłączając użyteczności innych 
pasz, dla konia wierzchowego wybieramy tylko owies. Podawany być 
powinien zawsze w stanie surowym i w całości- w niektórych stajniach 
myśliwskich w Anglji dają owies gotowany, czego nie warto u nas na
śladować; gnieciony daje się koniom starszym lub źrebiętom, oraz 
w niektórych wypadkach zachorzeń; śrutowanego owsa nie powinno 
się wogóle dawać, gdyż wywołuje on zawsze rozstrój narządów tra
wienia, prowadzący do ciężkich nieraz chorób.

W praktyce zdarzało mi się spotykać nieodróżnianie pojęcia owsa 
gniecionego od śrutowanego. Nieporozumienie odbijało się bardzo 
szkodliwie na zdrowiu koni. Owies gnieciony nie jest mielony, lecz 
przepuszczany przez odpowiednią maszynkę, zwaną „ogniotownikiem", 
skąd wychodzi on ze zgniecioną łuską i z rzadko połamanemi ziarna
mi; w gniecionym owsie nie ma mąki ani otrąb. Śrutowany owies czyli 
śruta owsiana lub osypka jest to owies grubo zmielony w młynie; 
śruta zwykła jest mieszaniną mąki, otrąb i plew z łusek.

Owies powinien być podawany zawsze wraz z sieczką, ze słomy 
świeżej, niezatęchłej, niezamoczonej lub zmarzniętej, pszennej lub 
żytniej a najlepiej owsianej; do mieszaniny tej można dodawać nieco 
sieczki z dobrego siana, oczyszczone na wialni plewy owsiane, lub 
mezatęchłe grubsze paprochy (bez kurzu i piasku), zawierające zasu
szone kwiaty i ziarna traw. Mylnie zapatrują się niektórzy na doda
tek sieczki, jako na oszczędność. Sieczka potrzebna jest z 2 powodów 
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1) przez swą ostrość podrażnia błony śluzowe pyska, ściany żołądka 
i kiszek, wywołuje zwiększenie wydzielin śliny i soków żołądkowych, 
niezbędnych do dobrego przetrawienia owsa i zmusza konia do staran
niejszego zźucia ziarna, 2) słoma zawiera w sobie swoiste sole (krze
mionkę) oraz drzewnik, jedno i drugie potrzebne jest dla organizmu 
koma. Posiadacze koni mówiący z dumą: u mnie koń stoi na gołym 
owsie nie wiedzą dlaczego ich konie, pomimo to nie wypasają się, ob
gryzają drewniane części stajni oraz mury, zjadają na okólniku na
wóz i t. p. Przyczyną tych zjawisk jest za małe doprowadzenie do or
ganizmu konia chemicznych soli, których znaczną część zawiera siecz
ka ze słomy lub siana, podana z obrokiem. Sieczka z siana jest poży
teczna, lecz tylko wtedy, jeśli do niej użyjemy siana wyborowego. 
Należy sobie zdać sprawę, że koń wybierze zawsze tylko dobre trawki 
z siana podawanego mu w całości, nie zjada zaś traw kwaśnych, lub 
szkodliwych. Jeżeli potniemy na sieczkę siano kwaśne, zatęchłe i wo- 
góle zepsute, to zmieszawszy je z owsem, zmuszamy konia do przyjęcia 
szkodliwej karmy, która mu na zdrowie nie pójdzie. Z tych samych 
powodów pożyteczna jest nieznaczna domieszka ziaren peluszki, wyki 
lub bobiku. Natomiast szkodliwa jest obecność w owsie ziaren grochu 
i jęc zmienia w większych ilościach, gdyż ziarna tych zbóż są znacznie 
twardsze od ziaren owsa, przez co groch i jęczmień nie są przeżute 
i koń połyka je w całości razem z normalnie pogryzionym owsem. Nie 
można też dawać owsa nawet bardzo pięknego, lecz zanieczyszczonego 
robactwem (wołk) oraz kurzem z domieszką ziemi, piasku, gruzu 
i śmieci. Wielu dostawców paszy zanieczyszcza owies umyślnie dla 
zwiększenia jego ciężaru. W mniejszych stajniach, mieszczących nie
wielką ilość koni, owies powinien być przemłynkowany na wialni, 
w braku jej przesiewany przez sita.

Goły owies podawany jest tylko w stajniach wyścigowych, gdyż 
sieczka należy właściwie do paszy objętościowej, rozpychającej żołą
dek i kiszki, przez co wywiera się ucisk na płuca, utrudniający od
dech konia. Brak sieczki wyrównywa się wysokim gatunkiem siana 
oraz dawaniem cukru, mającego wielką wartość odżywczą. Konia 
wierzchowego należy karmić owsem w naturalnej postaci wraz z siecz
ką w zasadniczym stosunku 1 kg sieczki na 4 — 5 kg owsa lub na ob
jętość pół na pół w stanie suchym. Zwilżać mieszaninę owsa z sieczką 
trzeba tylko w wypadkach wydmuchiwania jej ze żłobu przez konia. 
Owies nie może być starszy niż 2-letni. Strzec się należy bacznie 
owsa zbyt młodego, niewypoconego w spichrzu. Musi on tam leżeć 
nrzed podaniem najmniej 2 miesiące. Młody owies powoduje ciężkie 
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choroby (kolka, ochwat). Owies łatwo ulega zepsuciu. Składać go 
trzeba w płaskie sterty tylko w stanie wyschniętym, w miejscu suchem, 
przewiewnem, nie gorącem i możliwie zabezpieczonem przed szczura 
mi, wróblami i gołębiami. Większe ilości złożonego owsa trzeba prze
rabiać szuflami co kilkanaście dni, podczas upałów nawet co kilka dni— 
dla uniknięcia zatęchnięcia. Badać należy stan owsa codziennie wy
bierając garście ziarna ze spodu sterty i wąchając je. Owsa nie można 
przechowywać zbyt długo w workach.

Z paszy objętościowych na pierwszem miejscu stoi siano. Powin
no ono być drobne, słodkie, t. j. nie zawierać traw kwaśnych i szuwa
rów, pochodzić z dobrych, niebłotnistych i nietorfiastych łąk, zebrane 
z pierwszego pokosu, przed lub podczas zakwitania; później koszone 
siano, po okwitnięciu traci dużo ze swej wartości, gdyż roślina wysi
liła się na ukształtowanie łodygi i ziarna, pozostawiając w łodydze 
i liściu mało soków i soli pożywnych. Późne siano ma zawsze grube, 
twarde łodygi, zawierające dużo drzewnika, ziarno zaś wykrusza i wy
sypuje się. Szkodliwe dla konia jest siano zabłocone, zatęchłe, sple
śniałe, zakurzone i zbyt stare. Również niebezpieczne jest siano za 
młode, nie wypocone. Przed skarmianiem siana należy je przetrzy
mać w stogach lub na strychu nie krócej niż 6 do 8 tygodni, po skosze
niu. Barwa siana nie odgrywa zbyt wielkiej roli w jego jakości By
wają siana ciemne, szarawe, które leżały pod deszczem na łące, jed
nak dobrze wyschły i nie uległy zepsuciu, w tym wypadku tracą one 
tylko swój silny zapach. Odwrotnie, siano pięknego zielonego koloru 
może mieć mniejszą wartość, ze względu na obecność mało wartych 
traw lub szuwaru. Dobre siano może być podawane w zmniejszonej 
ilości, gdyż zawiera ono masę pożywnych soli, zjadane jest całkowicie 
i doskonale przetrawia się, w przeciwieństwie do siana lichego, któ
rego dużo się marnuje, gdyż konie zjadają tylko małą część swej por
cji, wyszukując z trudem lepsze trawki, większa część idzie w ściółkę 
i pomimo zwiększania dawki, konie trzymają się na lichem sianie chu
do. Drugi nokos daje siano zwykle gorszego gatunku. Dla unormowa
nia jakości powinien być w stajni zapas pierwszego siana, które nale
ży mieszać t. j. przetrząsać z drugiem. Przy kupowaniu należy strzec 
się siana wilgotnego. Dostawcy często zwilżają siano umyślnie, dla 
powiększenia jego ciężaru, w wyniku mokre siano kosztuje nas drogo, 
przytem psuje się łatwo, czyli zatęcha.

Następnie używa się w małych ilościach, dając równocześnie zwy
kłe siano, suszonej koniczyny, wyki, grochowianki, oraz słomy ow
sianej. Kartofli, skarmianych w stanie ugotowanym, buraków, rzepy, 
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brukwi, nie daje się wcale koniom wierzchowym. Otręby tylko pszenr e, 
zawsze zmieszane z sieczką, lecz nigdy z owsem, gdyż koń nie zżuwa 
go wtedy należycie, i dokładnie zwilżone, daje się wierzchowcom tyl
ko w razie chorób wewnętrznych i gorączkowania.

Z pasz pomocniczych, dietetycznych na pierwszem miejscu stoi 
świeża trawa lub mieszanka wiosną i latem oraz marchew (biała) zi
mą. Zaleca się je nie jako główne, lecz jako dodatkowe pożywienie 
dla pewnego przeczyszczenia narządów trawienia i wprowadzenia do 
organizmu innych, niż w paszy treściwej, składników chemicznych, 
niezbędnych do pobudzania prawidłowej przemiany materji. Nie wol
no dawać tych pasz w dużych ilościach i przechodzić raptownie z pa
szy suchej na wyłącznie świeżą. Z nastaniem sezonu trzeba bardzo 
uważnie ustalać dawki paszy, zamieniając połowę dotychczasowej ra
cji siana i słomy paszą świeżą w stosunku: 1 kg suchej — 2 kg świe
żej

Zbyt nagłe przejście oraz za duże porcje na pewno wywołają za
burzenia źołądkowo - kiszkowe.

Zieloną paszę trz-eba dawać zawsze w stanie zupełnie świeżym 
kosząc ją przed samem podaniem tyle ile potrzeba. Zbyt wielka ilość 
skoszonej trawy szybko więdnie, zagrzewa się i fermentuje, i w tym 
stanie podana wywołuje chorobę (bóle w kiszkach, wzdęcia, rozwolnie
nie, krwawy mocz i morzysko).

Na mieszankę sieją różne zboża i rośliny strączkowe. Z nich 
najlepsza jest mieszanka z owsa i wyki. Jako wcześniejszą sieją żyto 
z wyką. W tym wypadku należy zasiać niewielką ilość, aby zdążyć 
ją skarmić przed wykłosieniem żyta. Wyrosłe żyto ma wielkie, twarde 
łodygi, których koń nie rozgryza i zjada je niechętnie: taka mieszanka 
przynosi szkodę, gdyż konie dostają od niej rozwolnienia i chudną.

Pasza zielona jest zbawienna przy leczeniu zołzów, przyczem 
o ile możności trzeba ją wypasać na pastwisku.

Marchew znakomicie pobudza organizm konia, działa dietytycz- 
nie, zlekka przeczyszczająco i doźywczo, powinna być dawana wierz
chowcom obok zwykłej paszy co drugi dzień w ilości 2 — 4 kg dzien
nie, w 2 dawkach. Przedtem musi być dobrze opłókana, a nawet od
myta szczotką z ziemi, na co trzeba zwracać dużą uwagę, aby nie do
prowadzić piasku do żołądka konia, następnie posiekana nożem lub 
siekaczem w kawałki w osobnem korycie. Nie powinno się dawać ko
niom marchwi w całości, gdyż jedząc ją chciwie i łapczywie, mogą się 
udławić większemi kawałami. Marchew daje się zasadniczo bez do
mieszki sieczki lub owsa.



193

Bardzo pożyteczne w braku marchwi i zielonki lub w celu zastą 
pienia ich innem pożywieniem np. zimą jest dawanie wierzchowcom 
angielskiej mieszanki (t. zw. mash), którą przygotowuje się w nastę
pujący sposób: na jednorazową porcję np. dla 4 koni bierze się 4 kg 
owsa, wsypując go do dużego szaflika, do owsa wsypuje się 2 kg lnia
nego siemienia, 2 kg słomianej sieczki, 4 garście soli glauberskiej i 4 
garście zwykłej sol' kuchennej, wszystko to należy doskonale przemie
szać. Mieszaninę tą zlewa się wrzącą wodą w tak;ej ilości, ciągle 
mieszając, aby otrzymać zupełne przemoczenie masy; woda powin
na być wchłonięta, nie stając ponad nią. Na wierzch dosypuje się 2 kg 
pszennych otrąb, nie mieszając ich z zawartością szaflika; przykrywa 
się go szczelnie grubą podwójną derą i zostawia w spokoju przynaj
mniej na kilkanaście godzin. Po upływie tego czasu, po zdjęciu dery, 
miesza się dokładnie otręby, leżące zwierzchu, z całą masą, która 
wtedy powinna być bardzo ciepła. Przez sparzenie gorącą wodą, przy 
krycie otrębami i osłonienie derą, ziarno owsa i siemienia doskonale 
rozparza się i rozmięka. Tak przygotowaną mieszankę daje się rów
nież najlepiej po wieczornym obroku lub w przerwach obrokowania. 
raz lub dwa razy w tygodniu. Po rozdaniu mieszanki trzeba szaflik 
bezzwłocznie wymyć doczysta, inaczej pozostałe resztki kwaśnieją i 
fermentują, wpływając szkodliwie na dobroć następnie przygotowywa
nej mieszanki. Resztki te przyciągają przytem do stajni całe roje much, 
Początkowo konie trudno się przyzwyczajają do jedzenia tej mięk
kiej, lepkiej i pachnącej masy, więc nie trzeba przygotowywać naraz 
dużej ilości tej mieszaniny, którą trzeba wyrzucać, o ile konie jej nie 
zjedzą. Później jednak wyjadana jest chętnie.

Opisana mieszanka oddziaływa na konie bardzo wzmacniająco 
i ułatwia trawienie. Zaleca się dodawanie jej do zwykłej paszy dla 
koni słabszych, ozdrowieńców i koni chudych, które jedząc ją, szybko 
się poprawiają.

Doskonałą odżywką jest cukier, którego oczywiście nie można 
skarmiać stale, lecz podaj e się go z bardzo dobrym skutkiem koniom, 
wykonywającym forsowną pracę, jak wyścigowym i odbywającym dale
ki przebieg (raid).

Niezbędnym dodatkiem do wszystkich rodzajów paszy jest sol 
kuchenna. Dawana jest dwojako: sproszkowana, dawana z obrokiem 
lub w całych kawałach do lizania. Pierwszy sposób należy odrzucić, 
gdyż koń szybko przyzwyczaja się do posolonego obroku, nie chce 
następnie jeść innego, przytem zmuszony jest do przyjęcia całej da- 
nei ilości (20 gramów na dobę; może to być za mało albo za dużol 
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Podanie koniowi kawałka soli do żłobu nie wpłynie na smak obroku; 
koń zaś wyliźe tyle soli, ile jego organizm potrzebuje.

Konie młode lub jeszcze nieprzyzwyczajone do soli początkowo 
gryzą ją i zjadają odrazu nawet większe kawały; następnie zaprze 
stają jednak zjadania, poprzestając na oblizywaniu.

Istnieją ustalone praktyką dzienne miary paszy dla konia wierz 
chowego, mianowicie: 4% kg owsa, 4 kg siana i 2 kg sieczki, oprócz sło
my na ściółkę, której część jest również zjadana, szczególnie zimą. Jest 
to najmniejsza wystarczająca porcja dla normalnego konia. Nie jest 
to jednak niewzruszone przykazanie, od którego nietylko można, lecz 
i trzeba odstępować, zmniejszając lub powiększając ustanowione ra- 
my. Tak np. należy ująć paszy koniowi za mało pracującemu, pozo
stawianemu zbyt długo w bezczynności, już zapasionemu, zbyt ogni
stemu, dodać zaś trzeba koniowi, który więcej pracuje, „przepadzi- 
stemu“ — który niedokładnie przyswaja sobie pożywienie i koniowi 
roślejszemu, cięższemu oraz wszystkim koniom w porze zimowej, kie
dy potrzebują więcej cieplika. Dostosowanie ilości paszy do rodzaju 
i rozmiaru pracy, do zdolności przetrawiania, do budowy i do pory 
roku ma ogromny wpływ na zachowanie zdrowia konia i jego ®ił.

W sprawie tej również wielką rolę odgrywa sposób podania paszy, 
która powinna być zawsze w dobrym gatunku i w odpowiedniej mie
rze. Karmić należy systematycznie, a o ile nie zachodzi poważniejsza 
przeszkoda, to zawsze o jednej porze; zasadniczo podaje się obrok 
trzy razy dziennie, t. j. rano, w południe i przed nocą, jednak godziny 
karmienia powinny być dostosowane do godzin pracy. Koń nie może wy
chodzić do pracy głodny, nie może być też gnany zaraz po jedzeniu 
obroku, nie może być w czasie spokojnym karmiony dorywczo i niere
gularnie, dostawać raz za mało, raz za dużo naraz. W tym celu nale
ży ustalić porządek dnia, t. j. terminy dawania paszy treściwej oraz ob
jętościowej i starać się nie odstępować od nich.Wogóle trzeba pamiętać, 
że do prawidłowego strawienia pokarmu koń potrzebuje około 2 go
dzin spokoju. Dlatego też trzeba dzienną rację obroku podzielić na 3 
części z takiem wyrachowaniem, aby największa dawka przypadała ns 
wieczorne karmienie, po Którem koń ma możność spokojnego strawienia 
pokarmu. Niektórzy zalecają 4-fcrotne dawanie obroku. Ma to dobre 
strony, lecz jest uciążliwe i trudne do systematycznego wykonania.

Zalecić je można u koni łapczywie pochłaniających obrok, który 
iostaje się do ich żołądków w dużej nieraz ilości w stanie nie doś® prze
żutym.
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Racjonalne odżywianie konia łączy się z umiejętnem pojeniem. 
Wskutek tego prawidłowy rozkład dzienny zawiera podanie ko

niowi paszy treściwej, objętościowej, oraz wody w określonym porząd
ku. Woda powinna być czysta, niezepsuta, bez zapachu, pochodzić ze 
studni lub rzeki; niepożądana jest woda ze stawów, szkodliwa zaś 
błotna, kałuźowa, mająca styczność ze ściekami fabrycznemi i stoją
ca przez dłuższy czas w stajni, a także za zimna. Woda jest bardzo 
ważnym czynnnikiem w odżywianiu konia. Podana w potrzebnej iloś
ci i w odpowiedniej porze i stosunku do suchej paszy, działa bardzo 
dodatnio na żywotność organizmu konia.

Ilość podawanej wody nie jest ustalona. Koń pi je tylko tyle, ile 
potrzebuje; nie można mu jej skąpić, gdyż niedopojony koń źle trawi 
obrok i nigdy dobrze nie wygląda. Dobry zaś wygląd konia ściśle łą
czy się z jego zdrowiem i zdolnością do cięższej pracy. Na pojenie ko
nia powinien posiadacz jego zwracać pilną uwagę, gdyż stajenny przez 
lenistwo lub niedbalstwo uskuteczni pojenie za szybko, nie dawszy ko
niowi możności napicia się wody w potrzebnej ilości. Bardzo łatwo moż
na poznać, czy koń jest spragniony: w takim wypadku oblizuje on czę
sto wargi i w stajni wydaje ciche rżenie przy pojawieniu się człowieka. 
Każdy koń, nawet mocno spragniony, nie wypije odrazu „jednym 
tchem" całego wiadra wody; wypiwszy trochę podnosi głowę, przebie
ra językiem, rozgląda się i po chwili znów zaczyna pić, co powtarza 
się dwu i trzykrotnie; tymczasem niecierpliwy stajenny, po pierwszej 
przerwie zabiera wiadro z wodą lub odprowadza konia od koryta 
studni, zwłaszcza podczas mrozu lub niepogody, nie czekając na po
wtórne schylenie się konia do wody. W wyniku koń nie napił się dosta
tecznie. Drugą wadą, spotykaną u stajennych, jest nieumiejętne poda
wanie wody. Koń ma długi przewód pokarmowy, łączący się z gardłem 
i jamą pyskową; przedstawia więc to rodzaj rury, przez którą zwierzę 
wciąga wodę do żołądka i która wtedy spełni swe zadanie, jeśli jest 
wyprostowana w kierunku osi szyi konia, nie zaś złamana lub zgięta.

Dlatego więc koryto przy studni powinno być nisko postawione, w 
stajni zaś wiadro z wodą stawia się na ziemi przed koniem. Większość 
stajennych, pojąc konia w przegrodzie, zwykle dość ciasnej, staje obok 
konia, opierając wiadro na swem kolanie. Wskutek tego lin ja rury jest 
złamana, gdyż wiadro jest umieszczone za wysoko, prócz tego wygięta 
jest wbok szyja konia. W obu tych przypadkach koń ma utrudnione 
przełykanie, odrywa się więc od picia dla odpoczynku, z czego korzysta 
niedbały stajenny i zabiera wodę, uważając, że koń już nie chce pić.Od- 
wrotnie, pojąc konia zbyt spragnionego lub podając zimną wodę, na



leży przerywać chciwe połykanie wody, odciągając od niej konia i nie 
dając więcej nad 1/i kubła na raz, po chwili pojenie powtórzyć. Wrzuce
nie do wiadra garści siana również utrudnia raptowne napojenie konia.

Konia trzeba poić zawsze przed obrokowaniem; spragniony koń 
niechętnie wyjada swój obrok i źle go trawi. Racjonalność pojenia 
przed a nie po jedzeniu opiera się na naukowych podstawach, od któ
rych nie można odstępować. System ten ma na celu ułatwienie trawienia 
suchej paszy, która nie powinna pływać w wodzie, t. j. w żołądku ko
nia, napojonego zaraz po jedzeniu, lub nakarmionego wnet po napoje
niu. Z tych więc powodów pojenie odbywać się powinno nie prędzej niż 
15 — 20 minut przed podaniem paszy; czas ten potrzebny jest do prze
trawienia wody i przesunięcia jej z żołądka do kiszek. Nakarmienie za 
tern konia bezpośrednio po napojeniu jest również szkodliwe.

Oprócz zwykłego pojenia przed każdym obrokiem, dbały stajenny 
powinien jeszcze raz napoić konia na noc, t. j. późnym wieczorem, w 
2 — 3 godziny po ostatnim obroku. W wielu stajniach, zwłaszcza han- 
dlarskich, przyjęte jest pojenie koni wodą z beczki, w której namoczo
no makuchy lniane. Do dużej, zwykłej beczki wsypuje się pokurczone 
1 — 2 kręgi makuchów i zalewa się je woda. Po 24 godzinach 
poi się konie tą wodą, zamieszawszy ją uprzednio i dolewa się świeżej 
wody. Pojenie takie wpływa bardzo dodatnio na wygląd koni: nabiera
ją one ciała i otrzymują piękny połysk sierści.

Porządek dnia w stajni zależy od rodzaju pracy konia i cza
su jej wykonywania, więc nie daje się określić szablonowo zgóry. Ogól
ną zasadą jest pojenie 3 — 4 razy dziennie w zimie, podame treści
wej paszy nie wcześniej, niż w 20 minut po napojeniu, podawanie 
garści siana rano przed pojeniem zimną wodą (w zimie). Dzienną ra 
cję obroku rozdzielić na 2 mniejsze dawki i trzecią większą, przypada
jącą na noc. Siano podzielić na małe dawki, często podrzucając je ko
niom z dwóch powodów: aby koń wyjadał je całkowicie, nie grzebiąc 
w niem nogami i nie marnując go, oraz aby dać jakieś zajęc e konio
wi, przez co zapobiega się nabywaniu przez niego narowów stajennych. 
W tym celu podrzuca się także koniowi kilka razy dziennie nieco świe
żej słomy pod przednie nogi, szczególnie na noc. Latem pojenie odby
wać się powinno, oprócz 3-krotnego przed obrokiem, dodatkowo 3—4 
razy. Wraz ze zmniejszeniem dawki siana daje się zielonkę, zawsze 
świeżą, początkowo przetrząsaną z suchem sianem, w czasie między 
obrokowaniem i na noc.

Po ostatniem napojeniu na noc daje się jeszcze trochę siana lub 
świeżej słomy.
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Rozrzucane przez konia siano należy podbierać często, bez użycia 
wideł, i podrzucać przed konia.

Ściółka ma o tyle łączność z pożywieniem konia, że część jej by
wa przez konia zjadana. Prócz tego dobra ściółka wpływa w znacznym 
stopniu na zachowanie zdrowia i sił końskich.

Najodpowiedniejszym materjąłem na ściółkę służy słoma żyt
nia lub pszenna. Słoma powinna być świeża niezatęchła nieprze- 
marznięta (z uwagi że dużą część ściółki, zwłaszcza w zimie, ko
nie wyjadają), siana możliwie obficie, zawsze potargana, gdyż słanie 
prostej (cepowej) słomy nie może być równomierne i powoduje 
niebezpieczeństwo poślizgnięć konia, szczególnie przy wsta
waniu. Jeżeli jest zapas słomy gorszej — zbutwiałej, należy słać ją tak, 
aby pokrywać nią stanowisko konia tylko w tylnej połowie; pod przed
nie nogi trzeba podrzucać zawsze słomę dobrą, jadalną. Dla koni, 
trzymanych w boksach, może być używana tylno dobra słoma.

Ściółka torfowa lub trocinowa jest o tyle zalecana, że kosztuje nie
drogo i, wchłaniając mocz koński, wpływa na utrzymanie czystości. 
Z drugiej strony ma wielką wadę z powodu wydzielającego się ku
rzu, szkodliwego dla oczu i płuc i zanieczyszczającego skórę konia. 
Może być używana w połączeniu ze słomą, stanowiąc podkład, na któ
rym rozesłana być powinna dobra słoma.

Ściółka ze słomy owsianej nie nadaje się do użytku z tego powo
du, że konie chętnie wyjadając owsiankę, zjadają taką ściółkę prawie 
całkowicie, nie wyłączając przegniłych części. Przeładowywując się 
słomą, konie tracą dobry stan (kondycję), dostają ,,słomianego" 
brzucha i zapadają na schorzenia kiszek (rozwolnienie a nawet kolka).

W zimie należy słać koniom obficiej, dbając o usuwanie przegni
tej słomy, ziębiącej konia i zatruwającej powietrze w stajni.

W niektórych stajniach spotykamy zwyczaj kładzenia okrągłego 
drąga wpoprzek przegrody, w miejscu gdzie się kończy posłanie ze 
słomy — dla uniknięcia rozrzucania jej tylnemi nogami konia na 
przejście (korytarz). Nie radzę tego stosować, gdyż koń, wcho
dząc do przegrody lub wychodząc z niej, nie widzi tego drąga, 
leżącego dość luźno, i następując nań nogą, może ją w różny sposób 
uszkodzić.



ROZDZIAŁ 5.

KONSERWACJA NÓG I KOPYT. KUCIE NORMALNE I KOPYT WADLIWYCH

Koń wierzchowy musi mieć zdrowe, silne nogi i stąpać na dobrych, 
prawidłowych kopytach. Plagą, trapiącą specjalnie konie wierzchowe, 
jest ich skłonność do zapadania na choroby stawów i ścięgien w koń
czynach. Niedomagania i uszkodzenia ścięgien nadpęcia zdarzają się 
prawie wyłącznie na przednich nogach (biokendown), wywołując teź 
znany koziniec; natomiast uszkodzeniom i zmianom w stawach ule
gają: staw barkowy w przodzie konia, oraz skokowy w zadzie (szpat 
kostny, sarniak, zajęczak, szpat krwisty); opoje i żabki ukazują się 
tak na przednich jak i tylnych nogach. Na zapalenie ścięgien (bro- 
kendown) zapadają prawie wyłącznie konie wierzchowe z dwóch 
przyczyn: przeforsowania nóg w szybkiej jeździe (cwał, skoki przez 
przeszkody) oraz znacznego obciążenia przedniej części konia cię
żarem jeźdźca.Konie zaprzęgowe pracujące w wolniejszem tempie i nie 
noszące na sobie ciężaru, nie ulegają prawie nigdy tej chorobie, z wy
jątkiem koni biegających w miastach po wyboistych brukach. Z koni, 
pracujących pod siodłem, najmniej odporne są wyścigowe, z których 
3lt schodzi z toru z naderwanemi ścięgnami. Ma to swe przyczyny, z któ
rych najważniejsze są: ogólne rozdelikacenie konia; trenowanie, czyli 
zaprawianie do szybkiego biegu, które odbywa się na przestrzeni wy
równanej, miękkiej i zbyt wygodnej dla konia; zbyt wielki wysiłek 
w samym wyścigu; ciągła pielęgnacja forsowanego ścięgna przez nieu
stanne bandażowanie i wcieranie lekarstw, co tamuje rozwój już po
wstałej choroby, lecz jednocześnie rozdelikaca nogę. Uszkodzenie to nie 
jest bezpośrednio dziedziczne, gdyż po uszkodzonych rodzicach ro
dzą się konie z zupełnie zdrowemi i normalnemi ścięgnami, jednak 
można przypuszczać, że skłonność do zapadania na tę chorobę udziela 
się z pokolenia na pokolenie.

Opiekując się nogami naszego wierzchowca, trzeba pamiętać, że 
zbyt gorliwa przesadna pielęgnacja doprowadzi do celu, przeciw-



nego naszym zamierzeniom, rozdelikacając nogi konia i pozbawia
jąc je naturalnej, wrodzonej odporności. Przedewszystkiem należy 
zapobiegać powstaniu choroby; wtedy nie zajdzie potrzeba naprawia
nia zła. Jeśli koń nie będzie forsowany, gnany po wertepach i jamach, 
a będzie używany systematycznie i odpowiednio, przygotowany do 
większych wysiłków przez stosowną zaprawę (trenowanie) — to unik
niemy późniejszych kłopotów z jego ścięgnami. Jeśli jednak rzecz taka 
się zdarzyła, trzeba ją leczyć umiejętnie (patrz rozdział 5 cz. I) i o- 
szczędzać kon:a na przyszłość, co będzie wymagać różnych zabiegów. 
Konie, ze zdrowemi nicnadweręźonemi ścięgnami nie potrzebują żad
nych nacierań ani bandażowania.

Niemniej jednak nie można zostawić nogi konia bez dozoru i spiaw- 
dzania jej stanu, gdyż współczesny koń nie jest już tak zahartowany, 
jak jego przodek, koń stepowy. Zapalenie ścięgien zjawia się za
wsze nagle, gdyż wywołane jest raptownym wysiłkiem lub fałszywem 
stąpnięciem konia w szybkim biegu. Dlatego należy zawsze dokład
nie zbadać nogi konia przed, jak i po jeździe Do zwykłej pielęgna
cji wystarcza codziennie, po zbadaniu ręką stanu ścięgien ich ciepłoty, 
masowanie nogi po jeździe wiechciami siana, trąc wogóle lekko, lecz 
mocniej zdołu do góry, niż zgóry nadół, naturalnie po oczyszczeniu 
nadpęcia i pęciny z błota i potu. W razie zauważenia bolesności ścię
gna w dotyku, podwyższenia ciepłoty i obrzęku a także pojawienia się 
martwiaków, trzeba bezzwłocznie zastosować kilkogodzinne, często po
lewane, zimne okłady, pozostawić konia w spokoju przez kilka dni 
i ostrożnie rozpoczynać dalsze używanie konia. Jeśli po chłodzących 
kompresach stan się nie poprawi, należy się zabrać do specjalnego le
czenia (Część I, rozdz. 5).

Niezmiernie ważną rzeczą jest utrzymanie kopyta w należytym 
porządku. Kopyto jest dla konia tem, czem obuwie dla człowieka. Jeśli 
jest ono wadliwe, skrzywione, za ciasne, popękane, kruche lub scho
rzałe — musi wpływać ujemnie na chód konia. Wadliwość chodu, 
spowodowana krzywem kopytem lub bólem, wywołuje znów nierów
nomierną pracę ścięgen, co prowadzi do zmniejszenia wydajności pracy 
naszego konia

Dobrze zbudowane, normalne kopyto, mające róg mocny, dość 
twardy, elastyczny, nie wymaga trudnych zabiegów przy pielęgnacji; 
wystarczające, lecz konieczne jest ciągłe utrzymywanie kopyta w czy
stości. Tkanka rogowa dla swego rozwoju wymaga dostępu powietrza 
i wilgoci, co się osiąga przez codzienne obmywanie go wodą (zapomo
cą szczotki) zwierzchu i pod spodem; nie znosi zaś działania kwa
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sów zawartych w smarach, i amoniaku, którym przesycona jest prze
gniła ściółka. Warunkiem, konserwującym kopyto i strzałkę, jest co
dzienne wybieranie z podeszwy nagromadzonej tam mierzwy, oczy
szczenie i oskrobanie tak podeszwy jak i strzałki oraz staranne obmy
wanie ich wodą i stawianie konia na suchej ściółce. Koń, stojący kil
kanaście godzin dziennie na przegnojonej, mokrej słomie, nie może 
mieć wogóle dobrych kopyt, i zapada zwykle na gnicie strzałki, z czego 
powstać może rak tejże. Są to podstawowe wymagania na które nie
stety zwraca się zbyt mało uwagi. Dopiero, po doprowadzeniu kopyta 
do stanu który nie pozwoli koniowi pracować, zaczynają się biadania, 
leczenie, smarowanie i t. p.

Dostateczny dopływ wilgoci niezbędny jest do zachowania sprę
żystości kopyta, które nie jest nieruchome, lecz rozszerza się i zwęża 
w ruchu konia pod wpływem ciśnienia ciężaru tułowia. Sprężystość ta 
zachowuje się w tkance niezbyt suchej; wysuszony róg nie poddaje 
się wspomnianemu ciśnieniu, wskutek czego pojawiają się różne szcze
liny lub gębokie nawet pęknięcia. Zbyt suche kopyto, trawione amo
niakiem, zawsze posiada dążność do zwężania się, co ogromnie ujemnie 
oddziaływa na prawidłowe chody konia. Dlatego więc, oprócz codzien
nego czyszczenia (haczykiem rys. 149) podeszwy z mierzwy, i mycia 
kopyt zwierzchu i spodu, zaleca się po powrocie konia z jazdy nie wy
skrobywać ziemi lub zwykłego błota, które się nabiło podczas jazdy 
w podeszwę między ramiona podkowy. Ziemia ta utrzymuje przez pe
wien czas wilgoć potrzebną dla podeszwy i strzałki i jednocześnie 
chroni te części od działania amoniaku.

Odpowiednia pielęgnacja kopyt łączy się z prawidłowem kuciem 
i przekuwaniem. Kopyto, które upodabnia się do paznokcia u palca, 
z biegiem czasu odrasta, rozszerza się, wydłuża, więc konieczne jest 
doprowadzenie go do normalnego stanu przez obcinanie zbyt wyrośnię
tego rogu, wyrównanie podeszwy i strzałki. Zabieg ten trzeba powta
rzać co kilka tygodni, od 5 — 6-ciu, prowadząc dla kontroli specjal
ną książeczkę do zapisywania dat kucia koni. Przy przekuwaniu nastę
puje całkowita zmiana podkowy, o ile okazała się ona zuzytą; mało 
zniszczoną podkowę można przybić powtórnie.

Kucie, któreby przynosiło korzyść, a nie szkodę, jest bardzo trud
ną umiejętnością, nabywaną przez dłuższą praktykę pod wskazówkami 
dobrych instruktorów. Kucia ani przekuwania nie można powierzać 
byle partaczowi, lecz zawsze należy starać się użyć pomocy wykwali
fikowanego kowala specjalisty. Do kucia ochotnie bierze się każdy ko
wal, lecz często z fatalnemi skutkami dla całości konia. Kucie dzieli 



201

się na dwie odrębne czynności. Pierwszą z nich jest przygotowanie ko
pyta do kucia, przez umiejętne nadanie kształtu (skrócenie i obcięc e 
wydłużonych ścian), wybranie zmartwiałego rogu z podeszwy wyrów
nanie strzałki (bez strugania jej), poobcinanie frendzli i zadarć, wygła
dzenie tarnikiem brzegu podstawowego i ogólne wyrównanie. Już w tej 
czynności nieumiejętny kowal porobi masę błędów, wybierze jedną stro
nę za dużo, przez co wykrzywi się kształt kopyta, wystruga gorliwie 
bardzo wrażliwy narząd, jakim jest strzałka, obetnie brzeg podstawo
wy razem z białą linją i t. p.

Drugą czynnością jest umiejętne odkucie podkowy, według miary 
kopyta, próbne dostosowanie i nakoniec przybicie jej bez zagwożdźe- 
nia.

Oprócz błędów, popełnionych przy wystrugiwaniu kopyta i nieod- 
powiedniem do:tosowaniu podkowy, kowale mają karygodny zwy
czaj upiększania kopyta przez staranne opilowanie tarnikiem całej 
powierzchni puszki rogowej, usuwając z niej wszelkie nierówności 
oraz pojawianie się obrączki. Skrobanie kopyta tarnikiem, czyli zupeł
ne starcie glazury, jaką kopyto jest pokryte, jest znakomitym środkiem 
do zupełnego zniszczenia tkanki. Glazura jest jakby ochronnym pan
cerzem dla n’ej. Usunięcie tego pancerza odkrywa dostęp do tkanki 
rogowej wszelkim szkodliwym składn.kom, przedewszystkiem kwasom 
ze smarów, których stajenni nie żałują koniowi, oraz amoniakowi 
z mierzwy, który działa bardzo gryząco, aczkolwiek powoli, na róg 
kopyta. Nigdy więc nie można na to pozwalać. Nierówności na puszce 
rogowej w kształcie oddzielających się płatków, pochodzą z zanied
banej pielęgnacji kopyta, nigdy nie mytego; są to pozostałości mierz
wy, brudu i piasku; usunąć je można bez skrobania, przez zwyczajną 
ciepłą kąpiel w wiadrze i wyszorowanie szczotką. Pojawianie się ob
rączek ma przyczyny chorobowe, pochodzące z wewnątrz, jak nieod
powiednia karma a także ochwat; są mniej lub więcej nieuleczalne 
i skrobanie ich nie pomaga, lecz niszczy całe kopyto.

Zdarzają się kopyta o rogu bardzo suchym i twardym, nie dają
cym się strugać; pochodzi to z natury rogu lub z zaniedbanej pielę
gnacji. Do rozmiękczenia rogu istnieje ulubiony i zalecany przez wielu 
kowali sposób, polegający na obłożeniu kopyta ,,krowieńcem , czyli 
krowiemi odchodami, na kilkanaście godzin przed kuciem. Należy su
rowo zabronić stosowania krowieńca, działającego rujnująco nietylko 
na twardy róg kopyta, lecz i na jego miękkie, delikatne części jak 
strzałki i piętki, a także na naskórek pęciny, ponieważ zawiera amo
niak. Zamiast krowieńca używa się okładu z gliny, rozrobionej z octem 
i często polewanej wodą.
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Następnym rodzajem wadliwego kucia jest dostosowywanie świe
żo odkutej podkowy na gorąco. Robią tak zwykle nieumiejętni kowale, 
ułatwiający sobie w ten sposób swą niezdarną czynność. Przykładanie 
gorącej podkowy nie jest dostosowaniem jej do podeszwy, lecz odwrot
nie, dostosowaniem kopyta do podkowy przez wysmażenie jego nie
równości i dostosowanie się do kształtów podkowy. Tą drogą zniekształ
ca się podeszwę i całe kopyto; prócz tego wysmażanie rogu wysusza 
go silnie, powodując kruchość i łamliwość kopyta.

Podkowy bywają bardzo różne, zależnie od stanu kopyta, t. j. nor
malnego czy wadliwego, oraz od rodzaju konia, t. j. jego rasy i prze
znaczenia w używaniu.

Podkuwanie konia przynosi zasadniczo szkodę, gdyż zmienia pra
widłową działalność kopyta. Koń powinien stąpać całą powierzchnią 
spodu, a więc ciężar kłody i jeźdźca rozkładać się powinien równo
miernie na brzeg podstawowy, na podeszwę i strzałkę; koń podkuty 
opiera się zaś na podkowie tylko brzegiem podstawowym, nie dotyka
jąc prawie ziemi podeszwą i strzałką, wskutek tego kopyto traci 
zczasem swą sprężystość, potrzebną dla mechaniki kopyta (rozszerza
nie i zwężanie się) i wyrodnieje. Dlatego więc nie wolno zbyt głęboko 
wybierać rogu podeszwy i wystrugiwać strzałki, co odbiera możność 
stykania się ich z ziemią. Wobec tego, szkodliwsze są podkowy z hace- 
lami i gryfami od podków gładkich, oddzielających w małym tylko 
stopniu podeszwę od ziemi.

Zatem d>a konia wierzchowego z normalnem kopytem najodpo
wiedniejsza jest podkowa lekka i gładka, na której, stąpając przeważ
nie po miękkim grancie w ciepłych porach roku, ma on dostateczne 
oparcie, t. j. ślizga się, i podeszwą swą styka się nieustannie z zie
mią.

Zimą gładkie podkowy narażają konia na niebezpieczeństwo po
ślizgnięcia się i upadku; zimowa podkowa musi być zaopatrzona w 4 
hacele, nie inne, jak wkręcane; hacele powinny być ostre, z tych naj
lepsze są t. zw. profilowe typv H (rys. 154). Ponieważ hacele są wo-

Rys. 154. Hacele
góle szkodliwe, a ostre prócz tego są niebezpieczne z powodu możli
wych zatratowań kopyta lub skaleczeń innego konia przy wierzga
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niu — przeto zasadą, pilnie przestrzeganą, powinno być wykręcanie 
ich po każdej jeździe i na noc. Również zbyteczny jest dla wierzchowca 
kapturek, służący do silniejszego umocowania podkowy.

Koń posiada znacznie silniejsze i odporniejsze kopyta tylne od 
przednich. Z tego więc powodu pożądane jest, o ile koń mało będzie 
biegał po twardym gruncie jak szosa lub miejski bruk, aby go na tylne 
nogi wogóle nie kuć, wyrównywając kopyto tylko nożem i tarnikiem. 
W kawalerji rosyjskiej przed wojną wszystkie konie, z wyjątkiem 
pułków gwardji, stojących załogą w wielkich miastach, nie były pod
kuwane na zadzie.

Niepodkuwanie tylnych nóg hartowało kopyta, zapobiegało za
tratom i ciężkim skutkom uderzenia podkutą nogą, oraz zmniejszało 
znacznie skutki ścigania się i strychowania.

Naogół podkowa musi być takich rozmiarów, aby nie przeszkadza
ła ruchom konia, nie za duża ani za mała i nie ciężka, ramiona podko
wy muszą być nieco dłuższe od ściany przekątnej, nigdy krótsze. Po 
okuciu podkowa powinna na 1 — 1% milimetra wystawać poza ko
pyto w miejscach ściany przekątnej, patrząc zgóry. Jeśli podeszwa 
jest szersza od podkowy, wtedy ostatnia wrasta w podeszwę, powo
dując odgniecenia. Za krótkie ramiona wpływają również na odgnia- 
tanie miękkich części ścian kątnych.

Obowiązkiem obsługi jest codzienne, szczegółowe badanie stanu 
kopyt i okucia. Wszelkie zauważone zmiany, jak podwyższona ciepło
ta, nienormalne opieranie się konia na kopycie, pojawienie się szcze
lin lub pęknięć, powinny być niezwłocznie zgłaszane posiadaczowi, ce
lem wydania dalszych zarządzeń. Również trzeba sprawdzać, czy pod- 
kowiaki nie zluzowały się, czy się ich ostre końce nie odginają, powo
dując pokaleczenie sąsiedniej nogi i czy nie nadszedł czas przekucia ko
nia lub zmiany podkowy.

Nie rozważając sprawy kucia koni wyjazdowych i roboczych, 
wspomnę o kuciu nieprawidłowych kopyt. Wadliwe kopyto zmienia 
chód konia, bywa przyczyną przedwczesnego niszczenia się ścięgien 
i stawów, wpływa więc w znacznym stopniu na wydajność pracy konia 
i zmniejsza jego wartość. Znałem jednak całe szeregi koni o wadliwych 
kopytach, lecz doskonale pracujących wskutek umiejętnie zastosowa
nego okucia. Do takich celów służą przeróżne rodzaje podków. Szcze
gółowy opis takiego okucia uważam za zbyteczny w ramach mej pra
cy, gdyż zgłębienie tego działu kucia przez czytelnika wymagałoby 
dłuższych i uciążliwych studjów nie prowadzących do celu ze względu 
na obszerność materjału; przytem trudno przypuścić, aby posiadacz 
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konia wybierał sobie konie tylko z wadliwemi kopytami, więc wiado
mości te, zwłaszcza zaczerpnięte z książki, a zatem tylko teoretyczne 
nie wieleby go nauczyły. O ile by się zdarzył koń z wadliwem kopytem, 
lub koń ścigający się i strychujący należy zwrócić się do bardzo 
doświadczonego specjalisty podkuwacza celem zaradzenia złemu, przy- 
czem pożyteczne jest przyjrzenie się okuciu i zrozumienie zasady, 
kierującej takiem kuciem.

Pęknięte kopyta leczy się specjalnemi zabiegami, przedewszyst- 
kiem podcinaniami i nitowaniem (wbijaniem w puszkę rogową żelaz
nych blaszek), co także może uskutecznić tylko dobry fachowiec 
(rys. 173).

Bardzo ważną rzeczą jest obchodzenie się z koniem podczas ku
cia lub przekuwania. Niektóre konie pozwalają się kuć bez żadnych 
sprzeciwów, dając chętnie tak przednie jak tylne nogi. Większość jed
nak nie lubi tej operacji i broni się przeciwko kuciu wszelkiemi sposo
bami i siłami, przyczem zdarzają się ciężkie wypadki pokaleczeń koni 
i ludzi. Bywają też objawy niewytłumaczonego uporu i wprost głupoty 
konia. Tak np. znałem konie, które zupełnie spokojnie zachowywały 
się przy kuciu, o ile to miało miejsce w stajni; podprowadzane do kuźni 
dostawały jakiegoś szału i nie pozwalały zbliżyć się kowalowi. Inne 
nie dawały się kuć, o ile je przywiązywano do słupa lub ściany, a moż
na je było okuć trzymając luźno w ręku.

Do kucia trzeba ustawić konia na jakiejś obszernej przestrzeni, 
gdyż w ciasnocie łatwiej jest o wypadek; konia nie uwiązywać, lecz 
trzymać go w ręku na uździenicy, nałożyć mu kawecan; uwiązany koń 
może się rzucić naprzód lub wspiąć się z uporu albo urażenia nogi 
przez kowala, porwie uździenicę albo zaplącze się. Przed kuciem 
konia trudnego dobrze jest przemęczyć go pracą lub przepędzeniem 
na lince; niezależnie od tego, dobrze jest przetrzymać go ze 2 dni przed
tem na diecie, nie dając owsa zupełnie; taka dieta i przemęczenie znacz
nie zmniejszą energję konia; w ostateczności można nałożyć dutkę, 
zważając jednak, żeby koń nie stał w niej długo, gdyż dutka jest na
rzędziem, sprawiającem koniowi niesłychany ból; trzeba próbować, 
czy po zdjęciu dutki da się dalej okuwać bez jej użycia i zdejmo
wać ją w każdym razie w przerwach, których potrzebuje kowal w swej 
pracy; nie trzymać za długo podniesionej nogi, gdyż stanie na 3-ch no
gach męczy konia, wobec czego, nawet potulny koń będzie się starał 
wyrwać ją i postawić na ziemi w celu wypoczynku. Do podniesienia 
tylnej kończyny używać miękko wyłożonego pęta z kółkiem, przez 
które przewleka się mocną linkę, trzymaną na końcach przez 2-ch 
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ludzi, nie pozwalać nigdy na uwiązywanie jej do ogona, co się prze
ważnie wszędzie praktykuje, jest to sposób barbarzyński, przy którym 
naweręża się wiązanie kości i chrząstek ogonowych oraz mięśni; po 
takim zabiegu koń może mieć zwichnięty ogon, uczuwa silny ból, które
go nie umie inaczej okazać, jak przez narowienie się w jeździe i stajni. 
Dla poskromienia narowistego konia pomaga energiczne cofanie go 
wtyl przy każdem objawionem nieposłuszeństwie.

Do kucia spokojnego konia potrzeba prócz podkuwacza 2-ch ludzi 
obsługi, z tych jeden trzyma konia na uździenicy, uspokaja go gło
sem i oklepywaniem; drugi trzyma nogę konia; w wypadkach trudniej
szych używa się do pomocy (przy kuciu tylnych nóg) jeszcze trzeciego.

Unikać trzeba bicia konia przy kuciu, gdyż koń broni się przeciwko 
przykrościom zabiegów i boi się ich; jeśli go będziemy uderzać, to 
bo jaźń ta zwiększy się, gdyż koń nie rozumie, że jest bity za nieposłu
szeństwo, tylko skojarzy w pamięci połączenie przykrości kucia 
z otrzymanemi razami.

Najlepszym i najbezpieczniejszym że wszystkich sposobów po- 
skrairian a trudnego i nieposłusznego konia, jest podwieszanie go na 
linie; sposób ten opisany jest w rodź. 4 części I-ej. Urządzenie przy
rządu jest proste i niekosztowne, korzyści są widoczne, gdyż użycie 
go nie naraża na szwank ani ludzi ani całości konia, i nie wpływa 
ujmnie na charakter. Przeciwnie, wzmacniając przewagę człowieka 
nad koniem, oddziaływa na niego wychowawczo.

Po okuciu przednich nóg trzeba konia przeprowadzić stępem 
i kłusem w prostej linji po gruncie miękkim i twardym, dle sprawdze
nia swobody ruchu i braku utykania lub kulawizny, spowodowanej 
t. zw. zagwożdżeniem, t. j. wadliwem wbiciem podkowiaka, kied-j ten 
że uwiera mięsne części kopyta. Zauważywszy kulawiznę, należy bez
zwłocznie konia rozkuć, na kopyto nałożyć zimny okład i okuć go po
wtórnie dopiero po zniknięciu kulawizny, to samo powtórzyć pc. okuciu 
zadu.



ROZDZIAŁ 6.

PIELĘGNACJA OGÓLNA, W JEŹDZIE I POZA JAZDĄ

Rozumna pielęgnacja konia zachowuje jego siły i zdrowie i zapo
biega całemu szeregowi kłopotów i strat, zawsze spotykających posia
dacza przy niedość starannym doglądzie, zlekceważonych zasadach 
utrzymywania stajni, żywienia, używania i t. d., które bywają też przy
czyną mniej lub więcej poważnych wydatków, w najlepszym razie 
zniechęcających posiadacza lub jeźdźca wogóle do koni.

Na zniechęcenie to wpływa przedewszystkiem zachowanie się ko
nia, jego popsuty charakter i narowy, nabyte wskutek nieumiejętnego 
obchodzenia się oraz różne niedomagania, wobec których posiadacz 
staje się bezradny. Trzymając się zasady, że łatwiej jest zapobie
gać wypadkom, chorobom i innym przykrym niespodziankom niż je le
czyć, poprawić i t. d., należy dokładnie poznać i zgłębić warunki, ja
kich koń wymaga, gdyż jest on zwierzęciem o rozwiniętym systemie 
nerwowym, posiada wybitną indywidualność, i wymaga od człowieka 
dużo, dlatego nie można go traktować szablonowo, a przedewszyst- 
kiem nieumiejętnie i niedbale.

Konie ras pospolitych, pochodzenia zimnokrwistego, są rzeczy
wiście „gruboskórne" w dosłownem i przenośnem znaczeniu tego sło
wa, więc pielęgnacja ich i używanie jest dużo łatwiejsze; natomiast 
konie szlachetniejsze, jako obdarzone przez naturę większą wrażli
wością, pod każdym względem wymagają znacznie więcej dla siebie.

Ogólna pielęgnacja rozpoczyna się ukształtowaniem stosunku czło 
wieka do konia. Stosunek ten powinien być taki sam, jak wychowaw
cy i nauczyciela do dziecka. Koń i dziecko mają dużo podobieństwa 
do siebie pod względem małego rozwoju umysłu, kaprysów, uporu, 
nierozumienia zamiarów wychowawcy, przyjmowania ich opacznie (co 
prowadzi do sprzeciwów) i nieumiejętności lub niemożności wykazania 
swych życzeń. Ponieważ koniem opiekują się dwie osoby: stajenny 
a potem posiadacz, przeto ich zadania, dążenia i sposób roztaczania 
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opieki nad koniem nie mogą się między sobą różnić; przeciwnie, tylko 
ivtedy oczekiwać można dodatnich wyników, jeśli pielęgnacja konia bę
dzie przeprowadzona w wytkniętym kierunku Inaczej koń, któ
ry wogóle z trudnością nagina się do woli człowieka, będzie zdezorien
towany, co poprowadzi do zwiększenia wrodzonej mu nieufności do 
człowieka i różnych przykrych skutków z tego powodu.

Kierunek wychowania konia powienien zasadniczo nadawać po
siadacz konia, zmuszając stajennego do przestrzegania ustalonego po
rządku i kontrolując go nieustannie. Konieczne jest zatem, aby po
siadacz miał pewną praktykę, popartą wiadomościami teoretycznemi, 
i nie oddawał konia w ręce obcego człowieka, godząc się bezkrytycz 
nie na jego rodzaj opieki nad koniem. Koń posiada wprawdzie małą 
inteligencję, lecz bardzo rozwinięty system nerwowy, wielką pamięć, 
wrodzoną płochliwość i zbyt małe zaufanie do człowieka. Z temi wła
ściwościami należy się bardzo liczyć. Stosunek stajennego i posiada
cza do konia musi być bardzo przyjazny, lecz jednocześnie stanow
czy i nieugięty. Celem dodatniego ułożenia się stosunku, musi człowiek 
przy łagodnem obchodzeniu się z koniem jednocześnie mu imponować, 
wzbudzając w koniu nie strach, lecz respekt przed sobą. Człowiek jest 
o wiele słabszy fizycznie i mniejszy od konia; dla uzyskania więc 
nad koniem przewagi, musi w niego wpoić przeświadczenie że jest 
silniejszy od niego. Zasadniczo koń poddaje się łatwo sile, która jed
nak nie powinna się opierać na gwałcie, brutalności i zadawanych cier
pieniach, inaczej bezpieczne używanie konia byłoby niemożliwe. Sta
re przysłowie mówi: „gdyby koń o swojej sile wiedział, niktby na nim 
nie usiedział". Jest to bezwzględna prawda; jeśli koniowi uda się 
wyjść zwycięsko z jakiejś walki między nim a człowiekiem w stajni lub 
w jeździe, to traci on na długi czas respekt dla swego opiekuna, co się 
wyraża w mniej lub więcej przykrych i niebezpiecznych narowach, 
wymagających poskromienia i oduczenia.

Lepiej jest zatem niedopuścić do walki, usuwając wywołujące 
je przyczyny; o ile jednak walka okaże się nieunikniona t. j. jeśH zaj
dzie potrzeba nagięcia konia do swej woli, przełamania jego oporu, 
należy ją podjąć i bezwzględnie z próby sił wyjść zwycięsko.

W stosunku do konia konieczna jest życzliwość i rozumne roz
dzielanie nagród i kary. O ile nie można skąpić pierwszej, o tyle najeży 
uciekać się do drugiej tylko w razie rzeczywistej potrzeby. Trzeba za
wsze pamiętać, że koń nie jest rozumnem zwierzęciem, że większość 
okazywanych sprzeciwów pochodzi z niepojmowania woli człowieka 
oraz z płochliwości. Nie można więc karać konia za winy urojone, np.
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nie wolno bić konia, jeśli on nastąpił człowiekowi na nogę, uderzył go 
swą głową i t. p. Koń, który nie zrozumie za co jest ukarany, będzie 
się narowił i tracił zaufanie do człowieka, z takim trudem osiągane. 
Zasadą jest: karać bez gniewu, karać dotkliwie, lecz bez powodowa
nia uszkodzeń, karać tylko wtedy jeśli jest rzeczywiście za co i wresz
cie ukarać bezpośrednio po przewinieniu, nie zaś później. Odstępując 
od tych zasad, zamiast posłuszeństwa osiągniemy upór i narowy W 
mózgu konia powinno się skojarzyć pojęcie winy i kary, w odróżnię 
niu od nagrody. Koń musi rozumieć za co jest karany; pojąwsz^ to 
będzie unikał przewinienia.

Obchodząc się z koniem przyjaźnie, z łagodnością, mającą jednak 
swe granice, trzeba nagradzać konia za każdą, choćby najmniejszą 
ustępliwość naszej woli. Stosuje się to przy wykonywaniu różnych 
zabiegów koło konia, w jeździe, a przedewszystkiem w ujeżdżaniu go.

W obchodzeniu się z koniem i oddziaływaniu na lego umysł od 
grywa ważną rolę glos ludzki. Koń, wskutek swej rozwiniętej pamięci, 
zapamiętywa nawet niektóre słowa, jak np. swe imię i różne komen
dy, doskonale zaś rozróżnia intonację głosu człowieka, w której zwła
szcza lozumie ton uspokajający, zachęcający, nagradzający ostrze
gający i karzący. Pierwsze trzy wyraża się głosem łagodnym przecią
głym, śpiewnym, ostatnie dwa zaznacza się głosem krótkim energicz
nym i podniesionym. W obchodzeniu się z koniem w każdem położeniu 
nie trzeba skąpić tego głosu, często się do konia odzywać i jakby roz
mawiać z nim. Konie lubią głos ludzki i przyzwyczajają się do niego 
szybko. W ten sposób osiąga się dużo: utrwala się jego zaufanie i po
słuszeństwo oraz zapobiega się narowom i wypadkom.

W obcowaniu człowieka z koniem działają trzy czynniki: a) przy
jazne obchodzenie się z nim, przez troskliwe zaspokojenie jego po
trzeb. zabezpieczenie mu o ile możności wygód i zachowanie zdrowia 
(dobra stajnia, higjena, dobre odżywianie, staranne czyszczenie i ra
cjonalne używanie); b) nagradzanie za posłuszeństwo; c) karanie za 
przewinienia nie mimowolne, lecz pochodzące ze złej woli lub uporu 
konia

Obchodzenie się z koniem powinno być przyjazne, lecz jednocze
śnie poważne, nie wywołujące ze strony konia niepożądanych odru
chów, któreby wymagały skarcenia go. Koń nie rozumie żartów, więc 
nie można się z nim bawić, gdyż rozfiglowany koń wychodzi poza ra
my posłuszeństwa i może łatwo uszkodzić siebie lub człowieka. Nie 
można więc samemu drażnić konia i surowo zabronić stajennemu draż 
nienia go, łechtania i t. p., co się zwykle smutnie kończy. Przykład 
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z praktyki: rozpieszczony koń nauczył się lizać po twarzy swego wła
ściciela, który był tem zachwycony. Pewnego dnia koń ten chwycił go 
zębami za ucho; oczywiście został ukarany i to dotkliwie, gdyż roz
wścieczony bólem właściciel bił go, czem miał pod ręką po głowie. 
Drugi znów, pieszcząc źrebaka, dawał mu palec do ssania, źrebię dłu
gi czas czyniło to bez szkody dla palców, aż zabawa skończyła się tem, 
że ścisnąwszy za mocno zębami ugryzło palec, łamiąc w nim kostkę. 
Inny znów nauczył swego konia zdejmowania kapelusza ze swej gło
wy, co również skończyło się skaleczeniem jej przez konia. Inny koń 
łechtany przez stajennego w dobrej myśli, mocno go kopnął. Ktoś nau
czył konia wyszukiwania i wyjmowania cukru z kieszeni; jednego dnia 
koń wydostał ten cukier razem z kieszenią, rozerwawszy ubranie. Ktoś 
inny drażnił konia witką, ciesząc się z tego, że koń w zabawny sposób 
oganiał się od urojonej muchy; w wyniku koń nauczył się bić zadem 
przy dotknięciu go byle czem i t. d. Wszystkie te zabawy, których 
granic koń nie rozumie, kończą się pobiciem konia lub wywołaniem 
narowu, za który koń znów dostaje plagi. Ostateczny wynik: wzajemne 
rozdrażnienie konia i człowieka i zupełna utrata zaufania ze strony 
konia, który zapomni o pieszczotach, pamiętać jednak będzie o pla
gach, na które nie zasłużył.

Szczególnie celują w wynajduwaniu sposobów rozdrażnienia, na
wet spokojnych koni, stajenni, niedość pouczeni i zabawiający się 
z koniem w niedopuszczalny sposób. Znajdują cni na to czes, którego 
należałoby użyć do pracy, gdyż w porządnie utrzymanej stajni nigdy 
jej nie zabraknie.

Wszelkich więc żartów i figlów należy unikać. Wystarczy spo
kojne i przyjazne traktowanie konia, nacechowane zawsze energją 
i stanowczością. Z koniem trzeba zawsze postępować śmiało, pomaga
jąc sobie głosem, zmieniając jego tonację stosownie do położenia. 
Śmiałość i energja zawsze imponują koniowi, który nie pozwoli sobie 
(o ile jeszcze nie jest zepsuty) na nieposłuszeństwo lub umyślny 
sprzeciw. Śmiałość ta powinna być rozumna, nie przechodząca w nie
ostrożną brawurę, która także kończy się wypadkami i karaniem konia.

A więc należy zawsze wchodzić śmiało do przegrody konia, lecz 
nie inaczej jak krzyknąwszy przedtem, żeby uprzedzić konia o swej 
obecności. Inaczej najłagodniejszy koń, zaskoczony niespodzianem 
ziawieniem się może uderzyć lub schwycić zębami nieostrożnego.

Po wejściu do konia nieznanego jeszcze, lub nerwowego i niespo
kojnego, trzeba jedną ręką schwycić za podbródek uździenicy aby 
przeszkodzić ewentualnemu rzuceniu s'ę konia z zębami, i stanąć przy 



210

łopatce konia; jest to jedyne miejsce, na którem człowiek jest zabez
pieczony od uderzenia tak przodem jak zadem.

Wychodzić trzeba ostrożnie, t. j. uważając na zachowanie się konia 
(spojrzeć na oczy i uszy), lecz również śmiało i spokojnie, zawoław
szy na konia, jeśli zdradza niepokój; nigdy raptownie nie wyskaki
wać; jeśli koń chciałby uderzyć zadem, należy się cofnąć do łopatki, 
konia oklepać, uważając na ruchy jego głowy i wyraz twarzy, i uchwy
cić chwilę kiedy można wyjść bezpiecznie, w ostatecznym razie prze- 
ieźć do następnej przegrody i wyjść dopiero stamtąd. Nigdy nie moż
na okazywać koniowi bojaźni, wahania i niezdecydowania. Mało in
teligentny ale swoiście sprytny koń odrazu wyczuje tę bojaźń i staje 
się panem położenia, co utrudnia opanowanie jego na przyszłość.

Nie powinno się wchodzić do przegrody podczas jedzenia obroku, 
gdyż wiele koni tego nie lubi i rzuca się z zębami na wchodzącego, 
za co się oczywiście karci. Jeżeli trzeba wejść, to należy czynić to 
śmiało, i pilnie zważać na zachowanie się konia, chwytając go zawcza
su za uździenicę w celu udaremnienia ugiyzienia. Stając za koniem 
w stajni lub na podwórzu, albo z boku jego zadu, należy się odsunąć 
tak daleko, aby koń nie mógł sięgnąć przy wierzgnięciu, albo tak bli
sko, aby wierzgnięcie zamieniło się w nieszkodliwe aczkolwiek silne 
odepchnięcie.

Koń znajdujący się w zamkniętej zagrodzie (boksie) powinien 
mieć stale na sobie uździenicę, gdyż jej obecność zawsze umożliwia 
opanowanie go. Ująwszy za uździenicę mamy konia rzeczywiście 
w ręku; koń czuje to, jest posłuszny i nie próbuje sprzeciwu; nie ma
jąc jej na głowie jest trudny do schwytania, uchyla się od niego, odwra
ca tyłem i może łatwo uderzyć a także schwycić zębami, sło
wem narowi się. Sama uździenica nie przedstawia narzędzia poskra
miania, jednak nałożenie jej oddziaływa wychowawczo na konia, któ
ry czuje, że jest w n:ej pod mocą i panowaniem człowieka, trzymają
cego go jedną ręką. Natomiast niemożność złapania konia i utrzymania 
go bez uździenicy daje dowód przewagi konia nad człowiekiem, pro
wadzi do bezkarności i do wyłamywania się z posłuszeństwa.

Przy oglądaniu i obmacywaniu ręką tylnych nóg trzeba kazać 
trzymającemu podnieść wysoko głowę konia, gdyż utrudnia to 
koniowi uderzenie zadem, w tymże celu zaleca się także jednoczesne 
podniesienie jednej z przednich nóg. Do czyszczenia trzeba konia uwią
zać bardzo krótko, aby nie sięgał zębami czyszczącego.

Wyprowadzać konia z przegrody nigdy inaczej jak cofając go ty
łem do przejścia, a nie wykręcając na miejscu dla uniknięcia łatwo 
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mogącego nastąpić spieczenia (wywichu stawu barkowego). To samo 
dotyczy zawracania konia wtył; 95% stajennych skręca konia na miej
scu, zamiast okrążyć nim małe koło; w tym wypadku należy szcze
gólnie zwracać uwagę ich na niebezpieczeństwo uszkodzenia konia.

Przy wyprowadzaniu konia na uździenicy, opatrzonej stajennym 
łańcuchem, musi stajenny ująć go w ten sposób, aby łańcuch nie zwi
sał, gdyż przy raptownym ruchu konia może nastąpić dotkliwe ude
rzenie łańcuchem w twarz stajennego lub w łeb konia.

Częstując konia łakociami podawać je na płasko rozwartej dłoni, 
w małych kawałkach, inaczej bowiem wraz z cukrem, koń chwyci pa
lec, większym kawałkiem np. marchwi może się udławić; najlepszy 
jest suchy razowy chleb, który konie chętnie gryzą; świeżym chle- 
bem może się koń też zadławić. Cukru *)  należy unikać, gdyż wywołu
je on w koniu potrzebę lizania (najchętniej żelaznych zimnych części 
żłobu), co może doprawadzić zczasem do nałogu łykawości. Cukier 
podany okiełznanemu koniowi wywołuje lepką ślinę, zanieczyszcza
jącą żelaza w pysku.

*) Jako łakoci.

Poklepując konia, należy to czynić miękko, lecz dość energicznie, 
aby koń zrozumiał, że nie jest to łechtanie. N2gdy nie czyścić konia 
w przegrodzie, lecz do tej czynności wyprowadzić go nazewnątrz staj
ni, a tylko w razie niepogody do przejścia (korytarza).

Przestrzegać racjonalnego czyszczenia, codziennego wybierania 
mierzwy z pod kopyt, utrzymania czystości ściółki i ogólnego porządku 
w stajni, nie pozwalać aby koń spocony stał aż do następnego dnia 
w zlepionej jak skorupa sierści, lecz przypilnować aby go oczyszczo
no choćby zgrubsza po wyschnięciu. Sprawować osobiście nadzór nad 
pojeniem (bardzo ważną sprawą jest dostateczne pojenie) i żywieniem 
konia, bacząc aby koń rzeczywiście dostawał do żłobu wydzielone por
cje, i badając czy i jak spożywa otrzymany obrok; w wypadku pozo
stawania obroku w żłobie zbadać opuszczenie podniebienia, ostrość zę
bów trzonowych, jakość wydzielin i t. p., badać codziennie stan ścię
gien, kopyt i okucia, badać uszkodzenia zewnętrzne i ogólny stan zdro
wia (patrz rozdz. choroby). Anegdota z dawniejszych czasów głosi iż 
pewien szlachcic zawsze miał doskonale utrzymane konie i tłumaczył 
to Dosiadaniem pewnego kamienia. Sąsiedzi rozumieli że jest to praw
dopodobnie jakiś talizman. Szlachcic ów pokazał im w odpowiedzi wiel
ki głaz, umieszczony pośrodku obszernej stajni, na którym siadywał, 
osobiście dozorując pojenia, żywienia i obrządzania swoich koni.
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Siano dawać w małych lecz częstych dawkach, aby dać koniowi 
jakieś zajęcie, poza zaspokojeniem głodu Uchroni to konia przez za
jęcie jego uwagi skubaniem siana lub słomy od nabywania stajennych 
narowow, zwłaszcza od łykania. Na noc zakładać*  nieco więcej siana 
oraz podrzucać więcej słomy.

W stajni zawsze powinien się znajdować ktoś z obsługi lub dy
żurny, gdyż możliwość wypadku czyha na każdym kroku.

Przegrody powinny być, o ile można, zamykane na noc łańcuchami, 
aby uniemożliwić koniowi wyjście na korytarz w razie zrzucenia uź- 
dzienicy. W stajni powinien zawsze ktoś nocować, mając pod ręką 
zgaszoną ręczną latarkę, oszkloną i zabezpieczoną, aby móc zaświe
cić w razie jakiegoś wypadku w stajni.

Oświetlenie stajni powinno być w godzinach wieczornych dosta
teczne, i nie nazbyt jaskrawe, zapomocą lamp stajennych (specjal
nych), zawieszonych w przejściu tak wysoko, aby koń nie dostawał 
do nich głową. Na noc światło powinno być całkowicie zgaszone. Prak
tyka wykazała, że w wielkich stajniach, posiadających dyżurnych, 
którzy całą noc nie spali, pilnując koni, wypadki pokaleczeń się koni, 
pogryzień, zaplątań w łańcuchy i t. p. były bardzo liczne przy peł- 
nem lub nawet zmniejszonem oświetleniu stajni w nocy; natomiast 
ilość wypadków zmniejszyła się znacznie, spadała nawet do zera, 
przy całkowitem gaszeniu światła; prócz tego w pierwszym wypad
ku konie znacznie gorzej się trzymały niż w stajniach ciemnych. Oko
liczności te tłumaczą się łatwo: koń śpi naogół mało, krótko, ale po
trzebuje spokojnego odpoczynku; przeszkadza mu w tem światło i nie
spokojni sąsiedzi, wskutek czego konie niepokoją jeden drugiego, nie 
śpiąc nudzą się w ciągu długiej nocy bez jedzenia, i stąd przyczyna 
wojowniczości prowadzącej do wielu wypadków. Koń, pozbawiony 
wypoczynku i snu w dzień, i nie mogący wyspać się i zaznać bezwzględ
nego spokoju w nocy, jest wyczerpany, co się odbija bardzo ujemnie 
na jego zdolności do pracy oraz na wyglądzie. W stajniach oświetla
nych rzadko który koń kładł się w nocy; natomiast w ciemnych, jak 
wykazywało sprawdzanie, wszystkie bez wyjątku konie leżały Kil
kugodzinne wyleżenie się konia w ciągu nocy znakomicie oddziaływa 
na stan jego sił i zdrowia.

Spokój potrzebny jest koniowi wogóle dla wypoczynku oraz 
dokładnego przetrawienia pokarmu, zaleca się więc także i po po- 
łudniowem daniu obroku zachowanie przez jakie dwie godziny możli
wego spokoju i ciszy.
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Do wyrzucenia mierzwy i zmiany ściółki zawsze trzeba konia wy
prowadzić ze stanowiska; ułatwi to pracę stajennemu oraz uchroni ko
nia od możliwych skaleczeń żelaznemi widłami. Poprawienie ściółki 
należy tylko uskuteczniać widłami drewnianemi lub rękami.

Poić konia latęm często; nic go tak nie męczy jak nieugaszone 
pragnienie; również trzeba przyjąć za zasadę podawanie wody ko
niowi tuż przed każdem wyjściem jego na jazdę, gdyż zaniedbanie 
tego prowadzi czasem do pozbawienia konia wody przez bardzo dłu
gi czas: np. koń napojony został rano o godzinie 6-ej; następne f o je
nie miałoby nastąpić normalnie o godzinie 12-ej; wyjazd nastąpił 
o godz. 11-ej a powrót na zmęczonym koniu naprzykład o 3-ej po po
łudniu lub później; z zasady takiego konia nie można poić wcześniej 
niż w P/2 godziny po jego powrocie. Obliczywszy czas, widzimy, że 
koń od pierwszego napojenia (6-a rano) do następnego (4-a lub 5-a po 
południu) pozostawał bez wody 10 godzin. Jeżeli w dodatku takie 
wypadki zachodzą podczas upałów, gdy koń przez pocenie się traci 
dużo wody, to rzecz prosta musi on odczuć dotkliwie takie obchodzenie 
się z nim, co się odbije na jego stanie, nie mówiąc już o narażeniu go 
na męczarnię sprawianą przez wzmożone pragnienie.

Przy prowadzeniu konia do okucia lub leczenia należy pouczyć 
stajennego, aby trzymając konia na uździenicy z łańcuchem ujął go 
tak krótko, aby przy szarpnięciu głową, koń nie uderzył go tym łań
cuchem w twarz. Stajenny prowadzący konia przy pokazywaniu lub 
wprowadzaniu go do obcej stajni, stodoły lub wagonu, nie powinien od
wracać się przodem do konia i patrzeć mu w oczy< gdyż taki sposób 
utrudni tylko wprowadzenie, trzeba iść śmiało naprzód nie odwracać 
się, wtedy tylko koń nabiera zaufania, chętniej kroczy za człowie
kiem i pozwoli się wprowadzić.

W stajni powinno być dużo czystego powietrza i światła, co się 
osiąga przez dobre przewietrzanie oraz bielenie ścian i pułapu najmniej 
2 razy do roku; przed każdorazowem bieleniem trzeba konie wypro
wadzić z stajni, oczyścić ją, omiatając ściany ostremi miotłami i pę
kami słomy na kijach z kurzu, starego obsypującego się wapna i pa
jęczyny. Niektórzy koniarze nie zmiatają pajęczyny, uważając ją za 
skuteczną pułapkę dla much. Jest to błędne, gdyż na zakurzonej pa
jęczynie muchy bezkarnie siadają; z drugiej zaś strony, kurz groma
dzący się na niej, jest doskonałem podłożem dla rozwoju wszelkich bak- 
teryj, nie rozwijających się na czystych, białych ścianach; brudna pa
jęczyna nie upiększa też stajni. Omiatanie pajęczyny i kurzu ze ścian 
i belek należy uskuteczniać co tydzień, wyprowadzając konie naze- 
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wnątrz > wprowadzając je dopiero po opadnięciu kurzu i przewietrzeniu 
stajni.

Jeżeli mamy w stajni więcej niż dwa konie, nie zmieniać im miejsc, 
t. j. nie przestawiać ich bez koniecznej potrzeby. Koń ma naturę tro
chę wojowniczą i przez pierwszą dobę lub dwie zawsze będzie się bił 
z nowym sąsiadem, dopiero po upływie tego czasu przyzwyczaja się 
i zachowuje się spokojnie; nie trzeba zatem narażać koni na wypadki 
z tego powodu. Oczywiście nie można stawiać ogierów obok klaczy, 
ani też ogierów obok siebie; najbezpieczniej jest umieszczać ogiery 
w zamkniętych zagrodach z uździenicami na głowach.

Plagą koni, stajni, przyborów i ogólnego porządku są muchy. Na 
wytępienie much w stajni nie ma środka; można zmniejszać ich ilość 
przez utrzymanie w czystości ściółki i żłobów, częste bielenie stajni, 
dobre przewietrzanie i utrzymanie gnojownika jak najdalej od budyn
ku stajennego; pomaga też przyciemnianie światła przez zasłanianie 
okien, najlepiej niebieskim materjałem (nie tamując dostępu powie
trza) ; w mniejszych stajniach dbały posiadacz rozwiesza lep na mu
chy. Istnieją reklamowe płyny do rozpylania w powietrzu i do sma
rowania koni, uważać je jednak należy za niepraktyczne wydatki, 
gdyż zakażenie powietrza może być skuteczne tylko w zamkniętej 
przestrzeni, stajnia zaś w lecie musi mieć nieustanny dopływ świeżego 
powietrza; smarowanie zaś konia gryzącym płynem, od którego mają 
ginąć muchy, nie wyjdzie chyba i koniowi na zdrowie. Jako nieszko
dliwy środek polecany jest do smarowania całego konia odwar z łupin 
i liści orzecha włoskiego, które należy zbierać poprzedniego roku w je
sieni

Najwięcej dokuczliwą i niebezpieczną jest mucha „pająkowa", 
której sie konie panicznie boją. Podobna jest do małego pająka, po
siada krągły, żółtawy tułów, oraz łapki, opatrzone ostremi mackami, 
Chodząc po skórze konia, mucha drażni go temi mackami, wskutek cze
go nawet zupełnie spokojnie konie wpadają w szał, rzucają się, biją 
nogami, rozbijają stajnię i nie dają się niczem uspokoić. Należy czem- 
prędzej, z zachowaniem ostrożności, wyprowadzić konia na dwór, 
gdzie można muchę dość łatwo złapać, lub też odleci ona sama. Mu 
cha ta jest trudna do zabicia; nie daje się zgnieść w palcach. Spotyka 
się ją dość rzadko, lecz pojawienie jej może wywołać ciężkie następ
stwa.

Bardzo pomocnemi w tępieniu much są jaskółki. Nie powinno się 
zatem niszczyć znajdujących się w stajni gniazd, lecz przeciwni- po
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magać w ich zakładaniu, przez przybijanie małych (wielkości pudeł
ka od papierosów) deszczułek na słupach pod pułapem.

Drugim dopustem są myszy i szczury; prócz tego że niszczą owies 
i rzemienie, są szczury roznosicielami wielu chorób zakaźnych, a nadto 
niepokoją konia dniem i nocą; są tak zuchwałe, że dostają się do żło
bów, pasą się tam, odgryzając się koniowi, tak że konie, bojąc zbliżyć 
się do obroku, nie zjadają go i chudną. Tępienie szczurów jest koniecz
ne ze wszystkich względów, dość trudne jednak, jeśli one się trzymają 
w bliskiej okolicy, gdyż na miejsce przyłapanych przybywają inne; 
niemniej jednak nie mcżna ustawać w niszczeniu ich. Do tego celu słu
żą przeróżne trutki, z których jedne są mało skuteczne, inne niebez
pieczne dla ludzi, koni, psów i drobiu. Skuteczniejsze od trutek jest 
zalepianie wszelkich dziur i nor, zastawianie pułapek, trzymanie 
w spichrzu lub komorze kota, w stajni zaś jednego lub kilku dobrych 
ratlerów lub foksterjerów. Aby im udostępnić polowanie, należy urzą
dzić drzwiczki w szalowaniu żłobów, pod któremi szczury mają swo
je schroniska (rys. 144a). Pieski te doskonale wyłapują szczury 
a prócz tego wchodzą w ogromną zażyłość z koniem, uprzyjemniając 
mu pobyt w stajni. Ma to pewien wpływ na zmniejszenie narowów sta
jennych u koni, nabywanych wskutek bezczynności i nudy. W niektó
rych naszych stajniach, a także w Anglji, trzymane są po stajniach 
kozły i barany, co już należy do przesądów.

Sposób uwiązania konia jest rzeczą ważną, gdyż łączy się z bez
pieczeństwem; uważam za najlepsze uwiązanie na jednym powodzie, 
opatrzonym ciężarkiem (opisany jest szczegółowo w rozdz. 1 cz. III, 
rys. 153).

Uździenicę bywają różne: parciane, sznurkowe, rzemienne ze skó
ry blankowej i surowcowej, oraz taśmo-skórzane; ostatnie są naj
lepsze, ze względu na swą lekkość, przy dużej trwałości i ładnym wy
glądzie, upiększającym konia. Uździenica musi być dostosowana do 
głowy konia, nie za obszerna i nie za ciasna, aby uniknąć odgniatania 
skóry i wycierania grzywy; powinna być co jakiś czas myta. Należy 
zwracać uwagę na małoznaczny pozornie, lecz nieraz powodujący 
przykre skutki sposób umieszczania uździenicy po wyjściu konia 
z przegrody. Zazwyczaj po zdjęciu z głowy konia uździenicy. stajen
ny rzuca ją na ziemię, będąc zajęty trudnem nieraz kiełznaniem konia, 
i tak ią pozostawia; po powrocie konia z jazdy, następuje on oczywiś
cie na leżącą uździenicę, przedniemi nogami depcze ją, zaplątuie się 
w nią, skutkiem czego nastąpić może przewrócenie się konia, jego 
uszkodzenie i zniszczenie uździenicy; trzeba więc pouczyć stajennego 
aby zawsze wkładał ją do żłobu zaraz po zdjęciu z konia.
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Derka, zawsze z napierśnikiem, powinna być czysto utrzymana, 
często trzepana, wietrzona na słońcu i zabezpieczona w Jecie od moli 
Okrywanie derką służy do zabezpieczenia konia od różnych niedo- 
magań; powinno być stosowane rozumnie, inaczej przyniesie szkodę 
zdrowiu konia.

Zasadniczo biorąc koń, zdrowy, niezmoczony deszczem lub potem, 
znajdujący się w stajni dość ciepłej, o temperaturze 10—14 stopni R 
nie powinien być wcale okrywany. Ciepła dera, nałożona w chłodnej 
stajni, zupełnie jest zbyteczna, wydelikaca zaś konia, i tamuje pora
stanie puchu chroniącego konia od zimna; po zdjęciu derki, koń, poz
bawiony owego puchu i przyzwyczajony do ciepła, odczuje bardzo do
tkliwie jego brak. Jeśli po usunięciu derki, następuje praca konia, to 
podnosi się cieplik wewnętrzny i chroni konia od zimna, lecz zdejmo
wanie derki w stajni (co się często praktykuje w celu zabezpieczenia 
jej od zniszczenia) na noc, kiedy temperatura ciała spada, jest nielo
giczne i bardzo szkodliwe. Nie trzeba zatem konia okrywać zupełnie; 
jeżeli już jednak się to czyni z powodu zbyt zimnej stajni (mniej niż 8 
st. R), to należy pozostawić derkę także na noc. W zimie trzeba zawsze 
okrywać konia zmoczonego lub zgnanego, po uprzedniem energicznem 
roztarciu i obsuszeniu; zdjąć derę po pewnym czasie, gdy koń wyschnie 
i ostygnie. Okrywać trzeba konia w pogodę zimną, wietrzną i śnieżystą, 
podczas postoju poza stajnią; nie okrywać konia podczas deszczu, gdyż 
dera szybko przemaka, tworząc rodzaj zimnego, mokrego kompresu, 
mogącego wywołać przeziębienie; przemoczona dera, która długo nie 
przesycha w zimie, niezdatna jest następnie do okrycia zmoczonego 
i zziębniętego konia po powrocie do stajni. Latem można okrywać 
konie bardzo lekkiemi, przewiewnemi derkami w celu uchronieni', ich 
od kurzu i much.

Niezbędnym warunkiem do utrzymania konia w dobrem zdrowiu 
i stanie jest zapewnienie mu codziennego systematycznego ruchu. Brak 
jego, przerywany dorywczą i cięższą pracą, zniszczy najlepszego ko
nia. Jest on zwierzęciem bardzo silnem, mięśnie jego wymagają pracy, 
która wywołuje prawidłową przemianę materji, oraz daje ujście tem
peramentowi konia. Znaną jest rzeczą, że konie z bezczynności tracą 
nogi. Koń może i powinien pracować pod siodłem kilka godzin dzien
nie, więc nie może być więziony nieruchomo w stajni bez szkody dla 
zdrowia i zachowania sił. Koń nie ruszany traci apetyt, staje się ner
wowy, kapryśny, niespokojny w stajni i trudny do pielęgnacji. Do 
jakiego stopnia nawet mały ruch jest potrzebny koniowi, zwłaszcza 
młodemu, dowodzi przykład z zapasu młodych koni remontowych. 
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Brane one były na 1-godzinne ranne przebieganie luzem po specjal
nej bieżni na przestrzeni 5 — 6 kilometrów, i to nie codziennie, gdyż 
z powodu nielicznej obsługi, dalej niepogody, zwózki paszy, świąt i t. 
p., resztę dnia spędzały częścią w stajni na uwięzi, częścią na okólni
kach, chodząc tam luzem. Ponieważ z powodu niewystarczającego 
rannego ruchu konie te często ze sobą wojowały oraz epidemicznie 
zjadały nawóz (kał), przeto zaczęto je uwiązywać do ogrodzenia, 
przez co pozbawione zostały nawet małego ruchu na okólniku. Po 2 
tygodniach wszystkie konie pochudły i całkowicie straciły żywość, 
jaką się każdy 4-letni koń odznacza. Po powrocie do dawnego stanu 
rzeczy ,kiedy je znów puszczono luzem, szybko się poprawiły 
w swym wyglądzie bez powiększenia zwykłych norm paszy. Z tego 
widzimy, że tylko możność powolnego nawet poruszania się zdołała 
w krótkim czasie poprawić zmarnowany stan koni. Koń wierzchowy 
powinien pracować co najmniej 2 — 3 godziny dziennie, przebiegając 
około 20 kilometrów, z tego 1 godzina stępa, 3 kwadranse kłusem, 
i kwadrans galopem, oczywiście zmieniając kilkakrotnie kolejność 
tych chodów. Pracując tak systematycznie codzień (nie wyłączając 
świąt) będzie on przygotowany i do dalszych wycieczek. Jeżeli właś
ciciel konia nie może sam jechać, powinien posadzić dobrego stajen
nego, w ostateczności przepędzić konia na lince raz dziennie przez 
godzinę.

Bardzo wskazane jest trzymanie konia jak najmniej w stajni, 
w której ma przebywać w nocy i podczas karmienia; resztę czasu 
poza jazdą, powinien przebywać (o ile pozwala pogoda) na powietrzu 
i słońcu, podczas upałów w miejscu zac enionem, gdzie mu mniej 
dokuczać będą muchy. Jeszcze lepiej jeśli warunki temu sprzyjają, 
puszczać konia luzem do ogrodzonego okólnika, zasianego trawą, 
gdzie może się wybrykać i wytarzać dowoli. Koń poza stajnią także 
powinien być dozorowany, dla uniknięcia wypadków. W razie pożaru 
stajni, należy, przy zachowaniu możliwego spokoju, starać się konia 
wyprowadzić*  okrywszy mu łeb zmoczoną derką, workiem lub własną 
kurtką. O ile czas nie pozwala, poprzecinać powody a nawet uździe 
nicę i konie wypędzić na dwór.

W każdej stajni powinien być ustalony porządek dnia, który 
w przybliżeniu tak się przedstawia: dzień rozpoczyna się w stajni la
tem przed 6-ą, zimą przed 7-ą. Pierwszą czynnością stajennego jest 
zarzucenie koniowi garstki siana i wytarcie dosucha jego brzucha 
i zadu, o ile zawalane są mierzwą. Następuje wyprowadzenie konia 
na dwór lub korytarz i wodopój; dalej — wyrzucenie na przejście 
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przegniłej ściółki, oczyszczenie żłobu i nasypanie obroku; postawienie 
konia przy żłobie, wyniesienie mierzwy i zamiecenie przejścia; wy
prowadzenie konia po zjedzeniu obroku na dwór do czyszczenia; po
stawienie go zpowrotem do przegrody; zarzucenie siana, zamiecenie 
stajni; śniadanie stajennego, przygotowanie konia do przejażdżki lub 
przepędzenia go, stosownie do otrzymanych poprzedniego wieczora 
dyspozycyj właściciela; porządkowanie stajni, czyszczenie rzędu i przy
borów; z nadchodzącem południem napojenie, w kwadrans potem da
nie obroku; obiad stajennego i odpoczynek; zarzucenie siana; w 2 go
dziny do obroku przejażdżka lub przepędzenie na lince; gruntowne czy
szczenie, przygotowanie obroku na cały następny dzień (odmierzenie, 
oczyszczenie owsa i mieszanie sieczki, przygotowanie, wiązanie wią
zek siana); wyprowadzenie konia do wodopoju, posłanie świeżej ściół
ki i nasypanie obroku; wprowadzenie konia do przegrody, co przy- 
padnie na godzinę 6-ą wieczorem; w godzinę potem zarzucenie siana; 
w godzinę później czwarty wodopój, podanie większej ilości siana 
i zgaszenie lamp na noc. Poza tem do porządku dnia należy: codzien
ny meldunek stajennego, składany posiadaczowi, po rannem oczy
szczeniu konia, o jego stanie; takiż meldunek wieczorem wraz z otrzy
maniem dyspozycyj na dzień następny.

Pożyteczne jest nauczyć i przyzwyczaić konia do zjadania obroku 
z torby (karmiaka) — chociaż jest to bardzo niewygodne dla konia 
i niehigjeniczne, może się jednak przydać w dalszych wycieczkach.

Wybierając się na przejażdżką, powinien właściciel konia obej
rzeć go przed wsiadaniem, zbadać stopień oczyszczenia zarówno konia 
jak rzędu, zbadać stan okucia konia, sprawdzić odpowiednie przycią
gnięcie popręga i łańcuszka od munsztuka i rwńgóle osiodłania, dowie
dzieć się czy koń został napojony. Jeżeli jazda odbywa się zimą, należy 
pouczyć stajennego, aby nie kiełznał konia żelazem (wędzidłem lub 
munsztukiem) zmarzniętem, gdyż założenie takiego żelaza koniowi do 
pyska sprawi mu dotkliwe cierpienie, które wywoła w przyszłości stały 
sprzeciw konia przy kiełznaniu. Jeśli zatem ogłowie przed jazdą prze
marznie na mrozie, trzeba żelazo opłukać w gorącej wodzie.

W duże mrozy trzeba używać strzemion okręconych wojłokową 
krajką, co uchroni jeźdźca od odmrożenia palców u nóg.

Wskazówki co do jazdy i tempa znajdzie czytelnik w roz
dziale 3 - im części V. Podczas jazdy zważać czy która 
z podków nie klapie lub nie odpadła. W takim wypadku 
albo zajechać do kowala, albo wrócić wolnym krokiem do do
mu, wybierając miękką drogę. Jeśli zauważyliśmy; żc koń się stry-
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chuje, co się może zdarzyć u konia przemęczonego, należy za następ
nym razem zastosować odpowiednie ochraniacze, czyli t. zw. ,,stry- 
chawki“. Po powrocie do stajni trzeba przedewszystkiem 
obejrzeć, czv niema jakich uszkodzeń nóg i kopyta, dalej dopilnować 
odpięcia łańcuszka munsztukowego, podciągnięcia strzemion w górę, 
odpuszczenia popręga, oprowadzenia zgrzanego konia najmniej 20—30 
minut lub dłużej, zależnie od jego zmęczenia i zgrzania, następnie roz
tarcia całej powierzchni ciała, zwłaszcza grzbietu pod siodłem. Opro
wadzenie kon a po pracy ma dwojaki cel: aby ostygł powoli, przez co 
unika się przeziębień, szczególnie przy niższej temperaturze, oraz 
ułatwić pracę zmęczonego serca, t. j. spowodować łatwiejszy prze
pływ krwi, co ma wielkie znaczenie dla utrzymania kończyn. Jeżeli 
koń jest okiełznany munsztukiem, należy nakazać oprowadzającemu 
konia, aby go prowadził na wodzach wędzidłowych, przerzuconych 
przez głowę konia; munsztukowe pozostają na szyi konia. Po ochłodze
niu konia, trzeba mu obmyć kopyta wodą i szczotką, wytrzeć na no
gach i brzuchu zaschłe błoto, wysuszyć pęciny, dać kilka łyków wody 
(nie więcej, czego trzeba osobiście dopilnować), pozostawić w stajni 
przed pustym żłobem, dać trochę siana, a w godzinę później napoić 
i podać obrok.

Przy wsiadaniu na konia i zsiadaniu z niego, zawsze trzeba do ko
nia przemówić, poklepać go i pogładzić, dać mu kawałek chleba lub 
marchwi. Tą drogą zawiera się stały dobry stosunek między jeźdźcem 
a koniem.

Ogólnie biorąc, należy się z koniem obchodzić zawsze stanowczo, 
lecz przyjaźnie, unikając rozpieszczenia go, nagradzać poklepywaniem, 
głosem i podaniem mu marchwi lub chleba za każde posłuszeństwo; 
karać rzadko, celowo, lecz bez gniewu; w tym kierunku pouczać ob
sługę, którą natychmiast usuwać w razie powtarzającej się brutal
ności lub posuwania się do bicia konia po głowie, kopania w bizuch 
i szarpania pyska żelazem. Nie należy zapominać, że ludzkie trakto
wanie konia jest najpierwszym choć nie jedynym warunkiem rozumnej 
pielęgnacji i że koń potrzebuje także innych również ważnych czyn
ników jak higjena i praca. Tylko połączenie wszystkich warunków da 
nam dodatnie wyniki.

Wkońcu radzę zabraniać wejścia do stajni ludziom obcym, a tak
że znajomym, przybywającym w odwiedziny do stajennych. Wałę
sanie się po stajni obcych osób jest bardzo niepożądane z wielu wzglę
dów. Odpowiednie ostrzeżenie powinno być wypisane przy wejściu do 
stajni, nazewnątrz budynku.



CZĘŚĆ IV.

RZĄD, DOSTOSOWANIE GO I UTRZYMANIE W DOBRYM 
STANIE.

Na wstępie zwrócę jeszcze raz uwagę czytelnika na konieczność 
przestrzegania zasady „za biedny jestem aby kupować tanie izeczy". 
Paradoks ten jest tylko pozorny, w istocie ma niezbitą słuszność, 
gdyż nabycie przedmiotu taniego, a więc o miernej wartości, niszczą
cego się szybko i wymagającego ciągłej naprawy, pociąga porrzebę 
zmiany jego na nowy, czyli wywołuje nowy wydatek, oprócz poprzed
nich kosztów naprawiać i przeróbek.

Zasada ta jest ogólna, musi mieć też zastosowanie przy kupnie 
rzędu do jazdy konnej. Przy używaniu taniego, lichego siodła czekają 
nas na pewno różne niedogodności. Siodło takie szybko traci swą for
mę, przez co wywołuje trudne do leczenia odgniecenia; poduszki wy
słane nie włosiem, lecz trawą, zbiją się, w dodatku nierówno i także 
spowodują odgniecenia; przystuły wyrwą się, popręg pęknie łub się 
podrze, sprzączki popękają lub rozegną się, szwy będą się pruły 
rzemienie z przepalonej skóry pękają, dziurki będą się przerywały 
żelaza pyskowe pogną się i t. d. Poza nieporządnym wyglądem, rząd 
taki może być powodem różnych niedomagać konia; prócz tego pęk
nięcie rzemienia, spizączek lub popręgu w jeździe może być przy
czyną wypadków, bardzo smutnych dla jeźdźca.

Nowe siodło, sporządzone normalnie, nie jest początkowo wygodne 
ani dla konia, do ktorego kształtów musi się dopiero zczasem dosto
sować, ani dla jeźdźca, który się na nowem siodle ślizga. Dlatego 
bardzo są poszukiwane siodła używane, lecz oczywiśc e dobrze za
chowane, nie wymagające żadnych poprawek i przeróbek.

Dobrze sporządzone siodło nadaje się mniej więcej prawie na kaź 
dego konia, dostosowane musi być jednak ściśle do figury jeźdźca, t. 
zn. nie może być ani za duże ani za małe.

Na zbyt wielkim siodle będzie jeźdź'cc wciąż zmieniać mimo woli 
swój dosiad, co się odbije niekorzystnie na jeździe. Na siodle 
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za matem, jeździec obciąży zanadto tył siodła i grzbiet konia, p owo
dując psucie tylnego łęku, oraz odgniecie grzbiet koński. Prócz tego 
należy zwrócić uwagę na długość tybinek, które nie mogą być za 
krótkie; zbyt wydłużone zaś utrudniają styczność łydki jeźdźca z bo
kiem konia.

Pomijając opis służbowego, przepisowego siodła wojskowego, 
wspomnę o siodłach cywilnych, z których naodpowiedniejsze jest t. 
zw. angielskie, i nieco zmienione w budowie, t. zw. włoskie (rys 155,

Rys. 155. Siodło angielskie, poduszki Rys. 156. Siodło niemieckie. Linja
kolanowe przyszyte zwierzchu tybinki. kropkowana oznacza kształt siodła

włoskiego.

Przy nabywaniu siodła potrzebne jest doświadczenie, bez które
go kupujący narazi się na błędy, mające doniosłe skutki w jeździe 
i pielęgnacji konia. W braku pewności siebie w tym względzie, koniecz
ne jest zwrócenie się o poradę do zawodowego jeźdźca.

Wobec przyjętego dziś powszechnie systemu jazdy na dość krót
kich strzemionach, przy których noga jeźdźca jest więcej niż dawniej 
zgięta w kolanie i wysunięta nim naprzód, należy wybrać siodło 
t. zw. półwłoskie, t. j. takie, którego tybinki nie opu?zczają się piono
wo, jak przy dawniejszych siodłach ang.elskich, lecz wysunięte są 
tylko nieco ukośnie naprzód, w przeciwieństwie do włoskiego siodła 
z tybinkami wydatnie wysuniętemi. Siodeł włoskich używają przeważ
nie jeźdźcy, stający do zawodów (rys. 156, linja kropkowana).

Dobre siodło musi mieć wysoki przedni lęk, odpowiednio wycięty, 
dla ochrony kłębu przed odgnieceniem. Poduszki dość wypukłe, dobrze 
przylegające do grzbietu, lecz nie za płaskie i nie zbyt zbliżone do 
siebie, aby nie dotykały i nie odgniatały kości kręgosłupa i jej wyro- 
stów. Opatrzone 3-ma przystułami, z których 1-a i 3-a służą do przy
pinania popręgu, a 2-a pozostaje jako zapasowa. Uszka do zawieszę-
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nia puśliska mogą być nieotwierane; uszka otwierane służą do ła
twiejszego zakładania puślisk, i jakoby dla bezpieczeństwa jeźdźca 
w raz e jego upadku z konia z pozostawieniem nogi w strzemieniu. Po
gląd ten jest mylny, gdyż założenie puśliska, do stałego, nieotwiera- 
nego uszka nie przedstawia zbytniej trudności: jeżeli uszko jest za
mknięte silnie zaciśniętą boczną płytką, to się nie otworzy i w razie 
upadku, więc celu zabezpieczenia nie osiągnie; jeśli się otwiera ła
two, to puślisko wyskoczy z uszka w galopie, lub przy wsiadaniu, co 
właśnie może spowodować wypadek. Poduszki kolanowe powinny być 
umieszczone w spodniej, bocznej części siodła, nie zaś przyszyte na 
wierzchniej tybince, skąd łatwo się odrywają. Puśliska dość długie, 
aby przy dostosowaniu ich do nogi koniec rzemienia dosięgał górnej 
części strzemienia, z dobrej mocnej skóry; nagłe pęknięcie lichego 
rzemienia, pozbawiające nogę jeźdźca oparcia, bywa często powodem 
upadku. Strzemiona dość duże, t. j. obszerne, ciężkie; radzę używać 
tylko takich, unikać zaś lekkich i ciasnych, gdyż trudno z nich wydo
być nogę, co jest ważną rzeczą przy upadku; obszerne i ciężkie strze
mię samo uwolni się od nogi jeźdźca; spodnia ławeczna strzemienia, 
na której opiera się noga, powinna być wycięta; ramka tworząca 
w ten sposób ową ławeczkę, będzie miała wewnętrzny brzeg ścięty do 
środka, wskutek czego zewnętrzny brzeg jest prawie ostry, co ułat
wia wsiadanie, szczególnie na błocie lub śniegu (rys. 157), nieodpo
wiednie są ławeczki pełne, gładkie, lub nawet nacinane w rodzaju 
pilnika (rys. 158).

Rys. J 57. Rys. 158. Strzemię z płaską ławeczką, 
nacięta ząbkowato.

Istnieją t. zw. strzemiona bezpieczeństwa, opatrzone mechaniz
mem zapomocą którego otwierają się samoczynnie przy upadku jeźdź-
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ca. Radzę ich unikać, gdyż mechanizm ten ulega zepsuciu przez 
przerdzewienie sprężyn i ciągłe próby, czynione z ciekawości pizez 
stajennych, wskutek czego albo wcale nie działa, albo strzemię otwo
rzy się w zupełnie nieodpowiedniej chwili (rys. 159 a i b, 160 a i b). 
Jeździec używający takich strzemion naraża się na śmieszność

Rys. 159 a. Rys. 159 b

Rys. 160 b. Takież strzemię otwarte 
przy upadku jeźdźca.

Rys. 160 a. Strzemię bezpieczeństwa 
zamknięte.

Popręg najlepszy będzie pojedyńczy, sznurkowy, t. j. uszyty 
z szeregu mocnych sznurków lub pasków skórzanych, przeszyty po
przecznie paskami ze skóry, opatrzony na każdym końcu 2 sprzączkami; 
zaletą jego jest przewiewność i łatwość mycia (rys. 161). Bardzo do
bre, lecz drogie są popręgi z niezeszytego, jednostajnego szerokiego 
pasa skórzanego, złożonego wzdłuż na 3 części; unikać trzeba tań
szych popręgów, zrobionych z taśmy bawełnianej; są one bardzo nie
trwałe, nadrywają się po brzegach i łatwo pękają, odparzają konia: 
zwykle używa się ich po 2 do siodła, przyczem jeden zachodzić po
winien trochę na drugi; przy niemniejętnem siodłaniu dostaje się mię
dzy te popręgi fałda skóry konia, ulegająca tarciu ostrych brzegów 
popręgów (rys. 162, 163). Żałować należy, że nie ma szerokiego za
stosowania u nas popręg „elastyczny", składający się z taśm, opalrzo-
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Rys. 161. 
Popręg 

sznurkowy

Rys. 162. 
Popręg 

taśmowy.

Rys. 163, Popręg 
taśmowy szeroki, z 
nałożonym zwierz- 

chu drugim 
węższym.

nych metalowemi sprężynami (rys. 164). Popręg taki pozwala na silne 
umocowanie siodła, a jednocześnie nie tamuje koniowi oddechu i pracy 
mięśni,

Rys. 164. Popręg sprężynowy.

W sprzedaży są siodła droższe, które mają całkowity wierzch 
i tybinki z prawdziwej skóry świńskiej, oraz cały spód obciągnięty 
skórą cielęcia; nieco tańsze lecz również dobre są siodła w których 
tylko siedzenie jest ze skóry świńskiej, przód zaś i tybinka z woło
wej, a spód flanelowy. Radzę unikać siodeł obszytych skórą irchową. 
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Na takiem siodle słaby jeździec siedzi mocniej, lecz nabędzie nieprawi
dłowego dosiadu.

Nieodłączną i bardzo ważną częścią siodła jest potnik z filcu gru
bego na U/2 cm, wykrojony stosownie do kształtu siodła i tak duży, 
aby po nałożeniu nań siodła, wystawał równomiernie naokoło na pa
lec. Potnik musi być tak wykonany, aby górna linja po złożeniu go na 
dwoje, dostosowana była do linji kłębu i grzbietu, nie zaś zupełnie 
prosta. Potnik, nie wyrobiony w środku, będzie odgniatał kłąb i two
rzył pod siodłem fałdy. Dla dostępu powietrza do skóry grzbietu ko
nia i łatwiejszego wchłaniania potu, bardzo pożyteczne jest wybicie 
kilkunastu okrągłych dziur, wielkości 10-groszówki (rys. 165). W celu

Rys. 165. Potnik z wyrobioną linją grzbietu, 
z otworami dla wentylacji i paskami do 

umocowania do siodła.

uniknięcia niepożądanego przesuwania się potnika pod siodłem, powi
nien on być zaopatrzony w skórzane paski, po jednym z każdej strony, 
z uszkami, które się nawleka na pierwsze przystuły siodła. Unikać 
trzeba czapraczków, sukiennych lub płóciennych, zabawnie koloro
wych, z wyszyciami i monogramami. Cienki czapraczek przemaka od 
potu, i staje się szkodliwym dla skóry konia rozgrzewającym okładem 
i tworząc pod siodłem fałdy, wywoła odgniecenia; po wyschnięciu sta
je się twardy jak skóra i także drażni grzbiet konia. Wojłokowy cza
prak (potnik) oraz poduszki siodła (flanelowe) mszczone są przez mole, 
jeśli rząd jest nie codziennie używany. Dla zabezpieczenia go od moli 
trzeba wspomniane części trzepać i wietrzyć, przesypywać sproszko- 
wanemi liśćmi paczuli, machorką lub opryskać benzyną zapomocą roz
pylacza. Nie można też skrupiać ich terpentyną, która nie ulatnia się. 
pozostaje, i po rozgrzaniu się potnika w jeździe spowoduje oparzenie 
skóry na grzbiecie konia, którego przez dłuższy czas nie można będzie 
siodłać.
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Do części siodła należy też napierśnik z wy‘okiem, używany w ra
zie potrzeby, t. j. kiedy koń ma wadliwie postawioną głowę i zadzie
ra ją do góry (rys. 166).

Pomijam też zupełnie opis siodła damskiego, gdyż wyszło ono pra
wie całkowicie z użycia, na pewno z wielką radością koni. Wady jazdy 
po damsku były następujące: samo siodło było bardzo ciężkie mu- 
siało być bardzo silnie umocowane na koniu z powodu przesuwania 
się pod jednostronnym ciężarem amazonki; koniowi, ściśniętemu po
pręgami odbierano oddech; ciężar amazonki, która instynktownie prze
chylała się na lewą stronę, obawiając się spadnięcia w prawo, gniótł 
konia nierównomiernie i powodował częste odsednienia przedewszyst- 
kiem prawej połowy kłębu; amazonka pozbawiona wskutek fotelowego 
siedzenia, łączności z koniem, używając jednej nogi i ostrogi, siedząc 
wogóle niepewnie, nie była w możności rozwijania całej teorji jazdy 
i powodowania koniem; wreszcie siedząc bokiem, wykrzywiała swą 
figurę. Jazda po damsku zanika zupełnie, całe rzesze sportsmanek 
jeździ po męsku nietylko na ujeżdżalniach lecz także w trudnych za
wodach, biegach myśliwskich i wyścigach.

Do jazdy używa się dwu rodzajów ogłowia. Jeden z nich pized- 
stawia pojedyńczą uzdę (tręzlę) z oddzielnym nachrapnikiem, ze zwy- 
kiemi podwójnemi wodzami; jeśli się jeździ na wytoku, przewleka 
się jedną parę dolną przez kółko wytoka (rys. 166), przyczem wodze 
te powinny być spinane w swym końcu i opatrzone przesuwanemi 
ochraniaczami, umieszczonemi między sprzączką wodzy a kółkiem 
wytoka; służą one dla przeszkodzenia zaczepienia się kółka wytoka 
ca sprzączce wodzy, co zabezpieczy od przewrócenia się konia wtył 
przy wspinaniu (stawaniu dęba rys. 45); przy jeździe bez wytoka uźy-
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wa się wodzy poj edyńczych, szerokich, przeplatanych skórą, lub ob
szytych gumą, dla łatwiejszego trzymania ich w palcach. Wodzy ta
kich używa się w wyścigach, biegach myśliwskich i zawodach, a także 
dla koni zaciągniętych. Radzę unikać ogłowia, sporządzonego bez 
sprzączek, z rzemieni, zaszytych bezpośrednio do kółek wędzidła. 
Ogłowie takie trudno jest dopasować; prócz tego niszczy się ono 
prędko przy opłókiwaniu i czyszczeniu wędzidła. Również 
niepraktyczne, a przytem drogie, są ogłowia, uszyte ze skóry okrągłej 
(rzemienie skręcone i zaszyte podłużnie). Bezwzględnie odradzam ogło
wie, posiadające zamiast zwykłych sprzączek karabinki, które psują 
się łatwo, co może wywołać niebezpieczne dla jeźdźca następstwa. Do 
tego ogłowia przypinamy wędzidło; najlepsze jest t. zw. amerykańskie, 
z duźemi kółkami i szerokiemi zawiasami; nie rozdziera ono warg 
końskich i nie tak łatwo przeciąga się w pysku konia w stronę; zawsze 
w środku łamane, t. j. złączone w dwie części, bywa cieńsze i grub
sze; używa się także wędzideł gumowych dla koni o bardzo wrażli
wym pysku, oraz kombinowanych, dla koni przerzucających język po
nad żelazo i koni, wywieszających go nazewnątrz. Używane też są 
wędzidła opatrzone wąsami, utrudniającemi przeciąganie żelaza 
w strony w pysku konia (rys. 167, 168 , 169, 170, 171, 172, 173).

Rys. 167. Wędzidło amerykańskie 
zwykłe.

Rys. 168. Wędzidło amerykańskie 
z szerokiemi zawiasami, nie po-

zwalającemi na przeciąganie

Rys. 169. Wędzidło obłożone gumą 
dla koni miękkich w pysku.

w strony.

Rys. 170. Wędzidło gumowe 
z klepką, nie pozwalające na 

przerzucenie języka.

Drugim rodzajem, używanym w wojsku oraz dla koni cywilnych, 
twardych w pysku, lub zbyt ostrych jest munsztuk. Ogłowie ma 
wtedy podwójne rzemienie policzkowe, nachrapnik przewleczony przez 
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policzka munsztukowe i 2 pary wodzy, jednej szerokości, z których 
jedna jest wędzidłowa, spinana na końcu, a druga munsztukowa. Do

Rys. 171. Wędzidło grube z Wąsami. Rys. 172. Zwykłe wędzidło cienkie, używane 
z munsztukiem.

Rys. 173. Wędzidło grube z Wąsami i wisiorkami, 
które, lekko drażniąc język i podniebienie, zmu

szają konia do ruchu językiem, czyli do t. zw. 
żucia żelaza.

munsztuka używa się wędzidełka lżejszego i cieńszego, niż do uzdy 
(tręzli), z kółkami zwykłemi lub dość duźemi (rys. 172).

Munsztuk ma różny kształt, w zależności od rodzaju pyska konia. 
Ścięgierz (żelazo poprzeczne) musi być wygięty dla pomieszczenia pod 
nim języka. Długość czanek bywa różna, także różny jest stosunek 
górnej części do dolnej; munsztuk z dłuźszemi czankami działa silniej 
na szczękę konia. Do całości należy łańcuszek przypinany przez pod
bródek; zwykle używa się łańcuszka metalowego, zrobionego z pła
skich ogniw, układających się w taśmę, z kółkiem w środku; dla koni 
wrażliwych stosuje się obszycie go skórą lub też używa się łańcu
szka zrobionego całkowicie ze skóry (rys. 174, 175, 176, 177)

Znany jest trzeci rodzaj okiełznania konia, przedstawiający coś 
pośredniego między zwykłem wędzidłem a munsztukiem. Jest nim 
t.zw. „pelham", czyli właściwy munsztuk ze ścięgierzem łamanym i łań
cuszkiem, bez oddzielnego wędzidła. Jako mało odpowiadający wy
maganiom racjonalnego oddziaływania na pysk konia, nie rozpowszech
nił się jednak ogólnie (rys. 178)
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Rys. 174. Munsztuk łagodny 
z krótkiemi czankami.

Rys. 175. Munsztuk ostry z cienkim 
ścięgierzem i długiemi czankami.

Rys. 176. Munsztuk ostry z rzemykiem, 
nie pozwalającym na chwytanie czanek 

zębami.

Rys. 177. Munsztuk normalny, z czan
kami wygiętemi, nie pozwalającemi na 

chwytanie czanek zębami.

Rys. 178. Kombinacja wędzidła z munsztukiem, 
t. zw. pelham.
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Żelazne części rzędu, t. j. wędzidła, munsztuki i strzemiona, celem 
utrzymania ich w należytym wyglądzie, powinny być starannie czy
szczone i nie zardzewiałe; bywają one trzech rodzajów: żelazno-niklo- 
wane, stalowo - polerowane i z białego metalu. Niklowanych radził
bym unikać, gdyż nikiel zczasem miejscami odpada, żelazo rdzewie
je i na wędzidle tworzą się czarne plamy; biały metal nie rdzewieje, 
lecz jest za miękki i przedmioty wykonane z niego łatwo się uszkadzają, 
wyginając się przy użytkowaniu; za najlepsze uważam nieco droższe 
stalowo-polerowane, które dają się łatwo czyścić piaskiem z wodą 
poczem poleruje się je specjalnemi siatkami z kółek stalowych 
(rys. 179).

Baczną uwagę trzeba zwrócić na dostosowanie żelaza do roz
miarów pyska konia. Tak wędzidło jak munsztuk nie mogą być za 
wąskie, ani za szerokie, gdyż nieprawidłowe wymiary żelaz męczą 
konia, w wysokim stopniu utrudniają powodowanie nim. a nawet wy
wołują sprzeciwy konia. Zasadniczo powinno się wybierać munsztuk 
z dość grubym, wygiętym ścięgierzem z krótkiemi czankami, aby zła
godzić jego działanie, szczególnie w twardej, niewyrobionej ręce ma
ło wprawnego jeźdźca; użycie ostrzejszego mursztuka zależy od stop
nia twardości pyska i miękkości ręki jeźdźca.

Żelaza pyskowe muszą być prawidłowo przypięte, t. j. nieopu- 
szczone za nisko, ani nie podciągnięte zbyt wysoko. Wędzidło powinno 
w stanie spokoju spoczywać w kątach warg, zlekka je naciskając. Przy 
skróceniu wodzy, boczne policzkowe rzemienie nie powinny odstawać 
ou policzków konia, wyginając się w odstający kabłąk. Munsztuk leży 
poniżej wędzidła, powyżej kłów, których nie powinien dotykać. Dla 
koni o miękkim pysku zaleca się używanie tylko uzdy (tręzli) odrzu
cając całkowicie munsztuk, przyczem stosuje się wędzidło, grube dę
te lub gumowe, najlepiej z dużemi kółkami lub wąsami.

Wytok używany tylko w razie potrzeby, p iwinien mieć rzemienie 
z kółkami tej długości, aby przy skróconych wodzach utrzymać głowę 
konia w położeniu, tworzącem kąt 45 stopni z poziomem ziemi. Zbyt 
krótki wytok zanadto ściąga głowę konia wdół za długi zaś nie okaże 
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żadnego działania, przyczem rzemienie wytoka będą się plątały i prze
szkadzały w jeździe (rys. 166).

Podpinka nie może być podpięta za ciasno, aby nie dusiła konia. 
Nachrapnik również, aby koń mógł swobodnie otwierać pysk. Łańcu
szek od munsztuka powinien być gładko skręcony, aby tworzył ro
dzaj płaskiej taśmy i tak zapięty, aby przy wolnych wodzach, t. j kie
dy czanki munsztuka opuszczone będą wzdłuż linji głowy, można by
ło włożyć swobodnie 2 palce między niego a podbródek.

Popręg nie może być za krótki, gdyż w tym wypadku trudno jest 
dopiąć go przy siodłaniu; za długi popręg nie utrzyma siodła w po- 
trzebnem umocowaniu. Lepiej zatem wziąć miarę z obwodu piersi ko
nia przy kupowaniu popręga. Sznurkowe poprgi wyciągają się zcza- 
sem, więc wybierać należy nieco krótsze od normalnej miary; w razie 
gdyby popręg taki okazał się po kupnie za krótki, można go zmo
czyć wodą, zawiesić na ścianie, u dołu przymocować ciężar (odważ
nik, cegłę lub kamień, wagi kilku kilo); po kilkunastu godzinach popręg 
wyciągnie się równomiernie o 2 — 3 cm, musi iednak w tem położeniu 
wyschnąć całkowicie, inaczej sznurki pokurczą się nierównomiernie.

Jednym z niezbędnych przyborów w stajni jest dziurkacz do wybi
jania dziurek sprzączkowych w rzemieniach. Zazwyczaj go niema, 
a w razie potrzeby podłuźenia lub skrócenia rzemienia, stajenny 
wierci w skórze potrzebną dziurkę gwoździem, nożyczkami lub nożem. 
Pomijając niebezpieczeństwo przecięcia i uszkodzenia rzemienia, ta
ka obszarpana, nierówna, za mała i t. p. dziura w rzemieniu, szpeci go 
i źle świadczy o porządku w stajni.

Do zachowania trwałości rzędu oraz jego porządnego wyglądu 
potrzebne jest odpowiednie utrzymanie go, konieczne szczególnie dla 
rzemienia i skóry. Utrzymanie polega na umiejętnem czyszczeniu i sma
rowaniu wszystkich części siodła, do czego niezbędne jest urządzenie 
w postaci koziołka (podstawy) i niektórych przyborów. Potrzebne są 
dwie podstawy, czyli „koziołki lub kobyłki"; z tych jedną umie
szcza się w stajni do rozwieszenia porozbieranych części do czyszcze
nia, druga zaś znajduje się w mieszkaniu lub osobnej komórce i służy 
do przechowywania siodła oczyszczonego i gotowego do użytku.

Siodła nie można trzymać stale w stajni, gdyż wyziewy amonja- 
ku oraz wilgoć bardzo szkodliwie działają na jego skórę.

Koziołki buduje się w prosty niewyszukany sposób, wykonać je 
może każdy stolarz. Koziołek taki przedstawia rodzaj grzbietu konia, 
na którym wygodnie ułożyć można siodło, bez obawy spadania na zie-



232

mię (odpowiednio ukośne boki grzbietu); grzbiet ten spoczywa na -i no 
gach i zaopatrzony jest w rodzaj szyi, do pomieszczenia na niej ogło 
wia (rys. 180).

Rys. 180. Koziołek do umieszczenia siodła i ogłowia.

Prócz tego potrzebny jest specjalny koziołek, z grzbietem wklę
słym, służącym do umieszczenia siodła, odwróconego poduszkami do 
góry, w celu wysuszenia ich po jeździe (rys. 181).

Rys, 181. Koziołek do suszenia siodła.

Do dokładnego wyczyszczenia konieczne jest porozpinanie wszyst
kich części rzędu, czego zazwyczaj nie lubią stajenni; szczególnie trze
ba nakazać, aby nie opłókiwali żelaz pyskowych w wodzie razem 
z rzemieniami ogłowia, gdyż przemoczone rzemienie ciemnieją i po 
wyschnięciu pęka na nich naskórek.

Żelaza powinny być opłókane ze śliny i błota, starannie przetar
te za każdym razem szmatką z mokrym piaskiem, silnie wytarte dosu-

.IL
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cha, oraz wypolerowane stalową siatką; o ile nie mają być używane 
przez dłuższy czas, trzeba je przetrzeć szmatką lekko napojoną oliwą, 
uważając aby nie zaplamić rzemieni.

Rzemienie ogłowia i puślisk powinny być zawsze miękkie i giętkie 
nawet po dłuższem nieużywaniu; oczyszczenie i utrzymanie ich polega 
na: wytarciu wilgotną szmatką, obtarciu dosucha i lekkiem wtarciu 
mydlą angielskiego. Nieco wody, która się w ten sposób dostaje do 
głębszych warstw rzemienia, potrzebne jest do utrzymania sprężystości 
skóry; wilgoć przykryta z zewnątrz wtartem mydłem, nie wysycha, 
mydło nie plami skóry i zmiękcza naskórek.

Skórę w siodle oczyszcza się na sucho i również lekko przeciera 
temże mydłem.

Popręg, o ile jest zabłocony, należy przemyć gąbką lub szmatką 
w wodzie i do wysuszenia powiesić w przewiewnym miejscu, obciąża
jąc go ciężarkiem, aby niedopuścić do kurczenia się.

Tak siodło, jak i potnik, umieszczamy po jeździe na specjalnym 
koziołku i wystawiamy na powietrze i niepalące słońce. Jest to nie
zmiernie ważna rzecz, której należy przestrzegać, gdyż potnik i po
duszki siodła wymagają wysuszenia wchłoniętego potu i przewietrze
nia, inaczej wojłok i wysłanie siodła zbija się w twardą i wiecznie wil
gotną masę o nieprzyjemnym zapachu, która bardzo dotkliwie może 
uszkodzić grzbiet koński; prócz tego części te niszczą się od działania 
gryzącego potu. Po wyschnięciu trzeba je przetrzepać, usuwając kurz 
' piasek

Do przyborów niezbędnych przy czyszczeniu rzędu należą: oprócz 
wspomnianych koziołków: kilka szmat wełnianych i płóciennych, pu
szka z piaskiem ziarnistym, trochę oliwy, polerowniczka, czyli siatka 
z kółek stalowych (rys. 179), puszka z mydłem angielskiem, miękka 
szczotka do glansowania rzemieni i skóry, dz:arkacz ze zmienianemi 
nożami, mała trzepaczka do trzepania potnika, spodniej strony siodła 
i derek

Dla zachowania utartych przepisów co do porządnego i poważnego 
wyglądu rzędu, unikać należy wszelkich, nieraz zabawnych, upiększeń. 
Więc żadnych kolorowych czapraków, kokard lub kwiatków w ogłowiu 
Dopuszczalny jest jedynie kolorowy naczółek, lepiej w jednej barwie 
białej; takiż może być napierśnik (z białej taśmy) oraz biały sznurko
wy popręg. Tegoż koloru muszą być bandaże na nogach konia, o ile wo 
góie są używane.

Wogóle trzeba pamiętać że porządnie utrzymywany rząd zachowa 
na długie lata swą trwałość i zdatność do użytku, a nadto sposób utizy- 



mania daje świadectwo o wytrawności jeźdźca; odwrotnie, każde nied
balstwo pod tym względem powoduje straty materjalne i naraża po
siadacza na niemiłą, lecz słuszną krytykę ze strony doświadczonych 
jeźdźców.

Do rzędu należą też ostrogi, które nie są właściwie częścią ubioru 
jeźdźca, lecz są czynnikiem oddziaływania na ruchy konia. Ostroga po
winna być przypinana do długich butów lub przybijania do krótkich 
bucików. Ostroga (niklowana) musi być dostosowana w swej długo
ści do figury jeźdźca. Jeździec o długich nogach używać będzie dłuż
szych ostróg; odwrotnie, niski jeździec musi nosić krótką ostrogę, aby 
nie drażnić nią niepotrzebnie konia. Ostrogi z ząbkowanemi kółkami 
używa się tylko na bardzo „tępe", małowraźliwe konie.



CZĘŚĆ V.

JAZDA KONNA.
ROZDZIAŁ 1.

WYMAGANIA, STAWIANE JEŹDŹCOWI.
i

Każda osoba siedząca na koniu nazywa się ogólnikowo ,jeźdź- 
cem“, Nie każdy jednak jest nim, w ścisłem zrozumieniu tego słowa, 
□iadając na konia, musimy sobie jasno uprzytomnić co mamy uprą 
wiać: jazdą na koniu, czy jazdą konną.

Są to dwie zupełnie różne rzeczy. Jazda na koniu polega na prze
byciu pewnej przestrzeni na grzbiecie końskim, z celem przeniesienia 
swej osoby na oznaczony punkt, — lub w celu przetrząśnięcia jej na 
koniu dla względów higjeniczno-leczniczych, z poleceniem się opatrz
ności, aoy taka jazda odbyła się bez szwanku.

Jazda konna obejmuje w sobie: całkowite opanowanie konia, na 
ustalonych zasadach jazdy, zrozumienie i wyczuie konia przez jeźdźca, 
połączenie się w nim w jedną całość, łatwe powodowanie koniem 
w różnych okolicznościach, w rozmaitym terenie i tempie, umiejętno 
zażywanie konia, rozumne wykorzystanie jego sił i szybkości, wresz
cie racjonalne, rozumne i przyj-rznę obchodzenie się z nim.

W pierwszym przypadku, t. j. w jeździe na koniu, uważa się konia 
za więcej lub mniej pewny środek lokomocji, więc osoba jeźdźca gra 
rolę ładunku, który ma być przeniesiony z miejsca na miejsce. Wsku
tek tego od takiego jeźdźca nie wymaga się innych kwalifikacyj, jak 
trochę odwagi i umiejętności zachowania możliwej równowagi na ru
chomym grzbiecie konia.

Jeśli zaś jeździec pragnie rzeczywiście uprawiać jazdę, wyrobić 
się na współczesnego hipocentaura, nauczyć się zażywać konia i da
wać sobie z nim radę w każdym wypadku, nie narażając siebie ani ko
nia na niemiłe, dotkliwe lub niebezpieczne następstwa, to musi cdpo- 
wiadać kilku podstawowym wymaganiom, bez których dążenia jego 
nie będą mogły urzeczywistnić wcale lub tylko w małej części
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Jazda konna jest sztuką, posiąść ją w wysokim stopniu nie jest 
łałwo; dzieli się ona na różne części, które przebywać trzeba stopnio
wo. wkładając dużo pracy tak nad sobą jak i nad koniem. Wybitnym 
jeźdźcem nie każdy może zostać gdyż do tego potrzebny jest wrodzony 
talent rozumiena konia, lecz każdy może wyjść na średnio-dobrego 
jeźdźca jeśli posiadać będzie pewne kwalifikacje, z któremi o ile nie 
przyszedł na świat, to musi je w sobie wyrobić.

Warunkami, niezbędnemi do opanowania sztuki jazdy konnej są: 
1) zamiłowanie ao konia, 2) równowaga umysłowa jeźdźca, 3) wytrwa
łość w zamierzeniach, 4) brak zarozumiałości i 5) fizyczna budowa 
jeźdźca.

Prawdziwe zamiłowanie do konia jest rzeczą wrodzoną; mamy 
tysiączne przykłady, że spotykany brak jego bywa tylko pozorny, że 
zjewia się ono z chwilą przymusowego zajęcia się koniem; przytem 
konna jazda ma tę właściwość, że przyciąga do siebie, wytwarzając 
pewnego rodzaju pasję do konia. Po krótkim okresie obcowania z nim, 
zaczynamy go lubić, interesować się nim, badać jego właściwości, spo
strzegać różne ciekawe przejawy jego fizycznego i wewnętrznego ży
cia. Z tą chwilą koń przestaje dla nas być obojętnem zwierzęciem 
i wzbudza sympatję do siebie, z tą chwilą powstaje i rozwija się u nas 
zamiłowanie do konia i do jazdy konnej

Ukochanie konia wyraża się w bezwiednym roztaczaniu ciągłej 
i troskliwej opieki nad nim, w rozbudzonej ciekawości i chęci pozna
nia tajników konioznawstwa; zaczynamy dużo myśleć o koniu, czytać 
i rozmawiać o nim. Jeśli się zejdzie dwóch lub więcej jeźdźców albo 
koniarzy, są oni w możności miłego spędzenia całego wieczoru, tra
wiąc czas na rozmowach o koniu i jeździe, co stanowi dla nich nigdy 
niewyczerpany temat. Wymiana zdań w tym kierunku rozwija dalej 
to zamiłowanie oraz jednocześnie dużo uczy i wyjaśnia. Bardzo po
mocne jest czytanie dzieł z zakresu hipologji, przyczem powinna być 
zachowana pewna systematyczność. Należy początkowo wybierać, z po
rady osób więcej doświadczonych, dzieła i prace traktujące więcej 
przystępnie i niezbyt szczegółowo różne dziedziny hipologji; z chwilą 
poznania i zgłębienia ogólnych teoryj — przechodzić do czytania rze
czy poważniejszych i szczegółowych, które będą wtedy zrozumiałe 
i zajmujące.

Równowaga umysłowa jeźdźca jest ważnym warunkiem, umożli
wiającym mu opanowanie siebie w stosunku do konia i jazdy. W ob
chodzeniu się z koniem w stajni, w jeździe, przy ujeżdżaniu, we współ
zawodnictwie, dobry jeździec musi zachowywać spokój duchowy. 
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W stosunku do konia nie wolno być nerwowym, porywczym, ulegać 
gniewowi, zniecierpliwieniu oraz zniechęceniu. W angielskim sporcie 
obowiązuje pogląd, że okazywanie gniewu w walce z koniem, wpada
nie w pasję — jest równoznaczne z okazaniem tchórzostwa, czyli jest 
narówni z tchórzostwem potępiane, jako niegodne „gentelmana".

Obcowanie z koniem i jazda konna szczególnie w początkach mo
gą się okazać trudne, obfitujące w przeróżne niemiłe niespodzian
ki; nie można się niemi zrażać i wpadać w gniew. Koń jest zwierzęciem 
o małej inteligencji, nie pojmuje często zamierzeń człowieka. Nie 
rozumiejąc wskazówek nieumiejętnie mu udzielanych, bardzo często 
okazuje wskutek tego opór i nieposłuszeństwo, przechodzące w narów; 
w tym wypadku, ponoszący jeźdźca gniew i zniecierpliwienie psuje 
sprawę coraz więcej i wywołuje zniechęcenie. Przy małym rozumie, 
posiada koń wielką wrażliwość i pamięć, co wymaga zawsze równego, 
spokojnego i rozumnego obchodzenia się z nim oraz normowania wyma
gań, stawianych mu, rozwijania ich stopniowo, nie przedwcześnie. Po
wtarzam, że tylko ten może być dobrym jeźdźcem, kto ma spokojne 
nerwy lub umie siłą woli panować nad niemi.

W stosunku do samej jazdy zrównoważony jeździec nie traci 
odwagi ani przytomności umysłu w każdym wypadku, który zdarzyć się 
może z najróżnorodniejszych przyczyn; będzie się orjentował dosko
nale w przestrzeni, terenie i czasie; nie zapomni o koniu, o jego potrze
bach w dalszych wycieczkach, mimo własnego zmęczenia; nie wyko
rzysta docna sił i zdolności swego wierzchowca w pogoni za zwycię
stwami w sporcie, która to pasja zniszczy mu konia całkowicie i szybko. 
Spokój duchowy ułatwi zdobycie nagród w zawodach i t. d.

Opanowanie jazdy konnej w średnim nawet stopniu, wymaga prócz 
teoretycznego poznania zasad przez czytanie podręczników, dłuż
szej i systematycznej praktyki. Nikt nie nauczy się jeździć w krótkim 
czasie, a tem więcej jeśli nie będzie jeździł stale, lecz tylko dorywczo. 
Potrzebna jest zatem żelazna wytrwałość w tej nauce, systematycz
ność w przechodzeniu zakreślonego kursu, brak wszelkiego pośpie
chu, który przeszkodzi w dokładnym obznajmianiu się z zasadami 
jazdy. Dla wielu osób powolność taka i przymus stosowania się do 
niewzruszonych zasad stopniowania nauki jest rzeczą nudną, lecz po
śpiech zemści się srodze w przyszłości, gdyż ten, kto nie umie jeździć 
stępem i robić w nim zwrotów i wolt, nie da sobie rady na ludnej 
szosie lub w lesie, kto nie siedzi mocno na koniu, nie daleko ujedzie, 
jeśli spotka po drodze samochód, kto nie umie galopować nie może 
przeskakiwać rowów, płotków i t. p.
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Kto więc powiedział sobie: chcę być dobrym jeźdźcem. ten musi 
się uzbroić w cierpliwość, dążąc wytrwale do calu, pokonywając wiele 
trudności, w tem własne zmęczenie i jednostajność początków.

Musi dokładnie zrozumieć każdy stopień szkolenia; poznawszy 
go, ćwiczyć się w nim długo, często powtarzając te ćwiczenia także 
i w przyszłości. Wogóle, kto chce umieć jeździć, musi poświęcić ćwi
czeniom nie mniej niż godzinę codziennie, nie czyniąc bez nadzwyczaj
nych powodów żadnych przerw. Przymus taki może być czasem uciąż
liwy, lecz tylko w początkach, które są zaiwcze trudne; po pewnym cza
sie, przy dobrych chęciach, przymus zniknie, ustępując miejsca praw
dziwemu zadowoleniu zdobywanych ćwiczeń. Niezbędna jest praca, 
wytrwała i dążąca w jednym kierunku.

Uprzytomnijmy sobie czy dobry skrzypek lub pianista mógłby 
zagrać z artyzmem jakiś utwór muzyczny, nie przerabiając codzien
nie żmudnych ćwiczeń w postaci gam i wprawek. Jazdę konną mrżna 
porównać z grą na trudnym, gdyż żywym instrumencie, jakim jest koń; 
wymaga ona również ćwiczeń, z tą różnicą że są one ciekawe i więcej 
zajmujące od wprawek na fortepianie.

Plagą trapiącą jeździectwo i tamującą jego rzeczywisty iozwój 
jest zakrzeniona zarozumiałość, szczególnie u początkujących. Spo
tyka się ją często w sferach cywilnych, rzadko zaś w wojskowych, 
gdzie zdolności i stopień wyszkolenia należycie są oceniane przez do
świadczone otoczenie. Cywilny jeździec ma daleko szersze pole do 
teoretycznego wygłaszania swych zalet i doświadczenia, znajdując 
podatnych i bezkrytycznych słuchaczów.

Zarozumiałość ma się w odwrotnym stosunku do prawdziwej umie
jętności i zabija ją. Strzec się jej trzeba jak ognia. Kto raz powie
dział sobie, że już wszystko umie, ten się dalej uczyć i ćwiczyć nie 
będzie, z wielką szkodą dla siebie. Jazda konna jest sztuką tak da
lece trudną do całkowitego opanowania, że dziwić się należy pew
ności siebie wielu jeźdźców, którzy mało mieli do czynienia z końmi, 
potrafią jednak przybierać gesty genjuszów na tem polu. Znaczna część 
z nich, poriedziawszy kilkanaście razy w życiu na koniu, uważa się 
za doświadczonych, mocno na nim siedzących jeźdźców, i bezapela
cyjnie wypowiada swoje błędne teorje i zapatrywania. Wielu z nich 
widzi w upadku jeźdźca z konia jakąś plamę na honorze jeździeckim, 
szczycą się tern', że nigdy z konia nie spadli i pewni są, że w przyszło
ści nie spadną. Już w tem kryje się całe niedoświadczenie, gdyż niema 
na świecie ani jednego wytrawnego jeźdźca, któryby nie leżał kilka
dziesiąt razy; żaden z tych jeźdźców nie kryje się z tem i nie uważa 
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tego za hańbę. Jeździec, który nigdy z konia ó spada, niezawodnie 
używał jako wierzchowca jakiegoś starszego, poważnego wałacha, 
stąpającego powoli z dostojną godnością, nie pozwalającym sobie na 
jakieś brykanie lub walkę z osobnikiem, siedzącym mu na grzbiecie. 
Siadłszy na takiego ,,rossynanta“, nasz „wytrawny" jeździec, uzbro
jony w bat lub kij dla dodania animuszu swojemu koniowi, odbywał 
swoje przejażdżki zwykle szczęśliwie, z czego był długo bardzo 
dumny.

Lecz jeździec próbujący swych sił i zdolności na różnego rodzaju 
koniach, w różnych jazdach, w terenie, w zawodach, niewątpliwie 
nieraz leżał i nieraz jeszcze leżeć będzie, dopóki nie wyćwiczy się 
należycie, prócz tego w grę wchodzą wypadki, niezależne od umie
jętności jeźdźca. Jeżeli ktoś jeździ szczęśliwie na jednym koniu, to nie 
jest jeszcze powiedziane, że dosiadłszy innego nie poleci mu przez 
szyję

Pragnąc zostać dobrym jeźdźcem musi się mieć przeświadcze
nie, że się jeszcze mało umie i musi się dążyć do pogłębienia tego, co 
się dotychczas poznało. Słowem należy się nieustannie ćwi
czyć i uczyć, badając siebie i swe postępy, tłumacząc sobie zauwa
żane zmiany i niespodzianki w zachowaniu się konia, wyjaśniać różne 
spotykane trudności, nie pomijać obserwowania innych i korzystania 
z ich uwag i rad, które jednak trzeba przyjmować oględnie i krytycz
nie, gdyż do krytyki i udzielania często nieproszonych wskazówek 
bardzo pochopni są właśnie jeźdźcy mało doświadczeni, lecz zarozu
miali.

Również konieczna jest nieustanna troska o konia, przestrzeganie 
zasad pielęgnacji w jeździe; między innemi, przed wsiadaniem, do
kładne obejrzenie konia, osiodłania i okiełznania; są bowiem jeźdźcy, 
poświęcający dużo czasu na obejrzenie w lustrze swego ubioru, lecz 
zapominający o sprawdzeniu, prawidłowości w rynsztunku konia

Oczywiście im szersze są dążności jeźdźca, pragnącego brać udział 
w zawodach przy współzawodnictwie poważnych sił, tem więcej musi 
on wkładać oddania się i ciężkiej pracy w opanowanie sztuki jazdy. 
Lecz każdy jeździec, nie dążący nawet do wawrzynów, musi przejść 
gruntownie początki i zasady jazdy, przyswoić je sobie, umieć jeździć 
nietylko na przejażdżkach, lecz w marszach, terenach trudnych i nie
znanych, musi znać się na racjonalnem wykorzystywaniu konia, umieć 
go zażywać i pielęgnować.

Doskonałym probierzem umiejętności są biegi myśliwskie, na 
przestrzeni kilku do kilkunastu kilometrów w trudnym i nierównym 
terenie, najeżonym przeszkodami. Kto brał w nich częsty udział, przy-
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bywał do celownika (mety) z miejscem, przyczem przebywał szczę
śliwie błota, zjazdy, przeskoczył bez wypadku kilka rowów i płotów 
nie rozstał się z koniem lub spadł ale dosiad*  konia z powrotem, nie 
spowodował u niego zapalenia ścięgien ani go ochwacił, nie wpędził 
go w dychawicę i t. d., — tego możemy nazwać mniej lub więcej do
brym jeźdźcem.

Do kwalifikacji jeźdźca należą też warunki fizyczne: odpowiedni 
wzrost i budowa, mierna tusza, sprężystość cielesna i pewna siła

Są one pożądane, mogą ułatwiać jazdę, lecz nie stanowią bez
względnie wad lub zalet. Dobrym jeźdźcem może być człowiek wysoki 
lub niski, mniej lub więcej pełny. Każdy jednak posiadać powinien 
zdrowie, zahartowanie na zmęczenie i niewygody w dalszych wyciecz
kach; powinien być dość silny, lecz zbyteczna byłaby siła Herkulesa, 
gdyż koń będzie zawsze mocniejszy od silniejszego człowieka, który 
opanowuje konia nie mocowaniem się z nim, lecz umiejętnością jazdy. 
Widzimy nieraz jak łatwo kieruje koniem i może go wstrzymać wątły 
dżokej lub nawet chłopiec stajenny, dosiadający w wyśc gu ogiera peł
nej krwi, rwącego się naprzód; nie siła odgrywa tu rolę, tylko miękka 
ręka i wyczucie konia.

Każdy jeździec powinien też dbać o swój odpowiedni ubiór , nie 
wpadać w przesadę lub stosowanie nieodpowiednich szczegółów ubra
nia. Tak np. nie powinno się używać jaskrawego podszycia spodni skó
rą, różniącą się znacznie od koloru materjału; ostrogi powinny być 
zwykłej grubości, niklowane, niezbyt cieniutkie, nie mosiężne i nie 
brzęczące; buty z cholewami miękkiemi, pozwalające na wyczuwanie 
konia, bez obkładań żółtą skórą; pręt lub „palcat" z giętkiej trzciny 
(najlepsza jest bambusowa), długość 3/4 metra’ unikać trzeba t. zw. 
sticków z rzemiennemi pętlami na końcu, gdyż nie jest to pręt, lecz 
część bata, używanego na polowaniu z psami; stick bez bata stanowi 
kawałek krótkiego, sztywnego i grubego kija, którym nie można uderzyć 
konia; jest on zatem zupełnie niecelowy i służy przeważnie do spa
ceru na piechotę w rękach początkujących jeźdźców.

Uczestnicząc w oficjalnych, publicznych zawodach, cywilny jeż 
dziec ubiera się w kolorowy surdut z długiemi połami, spinanemi z bo
ków, koloru czerwonego, ciemnozielonego, bronzowego lub czarnego 
z czarnym aksamitnym kołnierzem, białe spodnie, długie buty 
z źółtemi wyłogami (tylko do kolorowego surduta), wiązany biały 
krawat (plastron) ze szpilką, białe rękawiczki i aksamitną czarną 
dźokejkę. Do czarnego surduta można użyć sztywnego, czarnego ka
pelusza.



ROZDZIAŁ 2.

JAZDA NA UJEŻDŻALNI.

Nauka konnej jazdy nie jest rzeczą łatwą, wymaga bezwzględnie 
dłuższej praktyki i wyrobienia w jeźdźcu przedewszystkiem pewnej 
odwagi, a przynajmniej śmiałości i przytomności umysłu, oraz spręży
stości cielesnej przez wygimnastykowanie mięśni i stawów. Jeździec 
który się boi konia i jego ruchów, a także jeździec niewyrobiony fi
zycznie, nie będzie nigdy dobrze jeździł.

Umiejętność jazdy osiąga się po przyswojeniu sobie zasad: a) moc
nego trzymania się na koniu i b) łatwego powodowania nim; to drugie 
występuje jako zrozumienie działań t. zw. „pomocy" oraz znajomości 
i wyczucia konia przez jeźdźca.

Te dwa warunki są ze sobą ściśle związane i łączą się w nierozer
walną całość. Jeździec musi siedzieć pewnie i mocno na koniu, czuć 
się w każdym jego ruchu zupełnie swobodnie, bez niepotrzebnych wy
siłków i prężenia się. Tylko pewny i mocny dosiad jeźdźca, przystoso
wującego się do ruchów konia, da mu możność prawidłowego powodo
wania nim.

Jeździec nie może być martwym, sztywnym i obcym ciężarem, wło
żonym na grzbiet konia; przeciwnie, jeździec i koń muszą mieć wspól
ny środek ciężkości. Ruchy jeźdźca i konia muszą być uzgodnione. 
Położenie tułowia jeźdźca, jego rąk i nóg musi być prawidłowe, spokoj
ne, nie przeszkadzające koniowi.

Zrozumienie tych zasad ułatwi następujący przykład. Jeżeli czło
wiek idący piechotą lub szybko biegnący umieści na swych ramionach 
i karku ciężar nawet dość duży (naprzykład kilkanaście kilogramów) 
i przytrzymywać go będzie zlekka rękami, uzgadniając przesuwanie 
się tego ciężaru z ruchami swej figury, to niesienie ładunku nie prze
szkodzi mu w równem postępowaniu naprzód. Jeśli ciężar ten, nieprzy- 
trzymywany odpowiednio rękami, lecz luźno przywiązany, pozostawio
ny sam sobie, będzie się za każdym krokiem idącego człowieka prze
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suwał na prawo i lewo, opuszczał i podskakiwał, wówczas będzie sil
nie wpływał na zmianę równowagi człowieka, utrudniał mu rucłry 
a nawet spowoduje jego upadek. Każde przesunięcie środka ciężkości 
jeźdźca wpływa na zmianę równowagi konia, a w ślad za tem na jego 
poruszenia.

Jeżeli jeździec skieruje wodzami konia w prawo, a sam przesunie 
się wskutek słabego dosiadu na grzbiecie konia w lewo, to oczywiście 
koń zwróci w prawo tylko szyję i głowę, lecz tułów swój posunie ra
czej w lewo, ratując swą równowagę.

Powodowanie koniem polega na t. zw. pomocach, czyli wskazów
kach, udzielanych mu przez jeźdźca zapomocą działania dwóch czyn
ników: a) na pysk konia przez stawy i palce rąk, i b) na boki jego 
przez nacisk łydek (popędzającego lub przesuwającego). Pomocy uży
wa się jednocześnie lub oddzielnie.

Jeżeli zatem jeździec słabo siedzi na koniu, zmienia co chwila 
bezwiednie lub mimowoli) pozycję tułowia lub nóg, szarpie pysk konia 

rękami, to w ten sposób daje mu mnóstwo sprzecznych, szybko po so- 
n'e następujących wskazówek, których koń nie może zrozumieć lub któ
rych nie może wykonać z powodu ich sprzeczności. Stąd nieposłu
szeństwo konia, narazie mimowolne, później umyślne, wywołane 
zniecierpliwieniem się konia a także jeźdźca, który nie rozumie dla
czego koń się kręci w miejscu, kiedy jeździec chce jechać naprzód, dla
czego koń się podrywa do biegu, kiedy jeździec chce go zatrzymać i t. 
d., jednem słowem dlaczego koń nie wykonywa tego, czego jeździec 
wymaga.

Jednocześnie, jeździec nie umiejący siedzeć na koniu, łatwo traci 
równowagę, gubi strzemiona, ratuje się kurczowem ściskaniem konia 
piętami i ściąganiem wodzy, pobudza konia do nieoczekiwanych poru
szeń lub skoków i w ostatecznym wyniku rozstaje się nim, mimo bo
haterskich wysiłków utrzymania się na jego grzbiecie.

Tak więc, bez mocnego, swobodnego dosiadu, bez uczucia całko
witej pewności, bez inniejętności dostosowania się do ruchów konia, nie 
można pomyśleć o prawidłowej jeździe, zwłaszcza na koniu dobrze 
ujeżdżonym, t. j. wrażliwym na t. zw. pomoce, tem więcej, jeśli koń 
jest uszlachetniony, podrasowany w swem pochodzeniu, gdyż niew
zruszoną zasadą w jeździe konnej jest zupełne uniezależnienie dosiadu 
od powodowania koniem.

Początkujący jeździec musi przedewszystkiem oswoić się z ko
niem i jego ruchami; musi przerobić cały szereg ćwiczeń gimnastycz



243

nych, wyrabiających w nim sprężystość mięśni i ścięgien, zwłaszcza 
tych, które dotąd mało pracowały, musi dojść do tego, aby na koniu, 
w każdym jego chodzie i ruchu, czuł się zupełnie swobodnie i pewnie.

Dopiero po osiągnięciu takiego mocnego, pewnego i swobodnego 
dosiadu można przejść do właściwej nauki jazdy, t. j. do zdobycia 
umiejętności powodowania koniem.

Przyswojenie sobie mocnego dosiadu da się osiągnąć zapomocą 
jazdy na jakimś starszym koniu, zupełnie spokojnym, znoszącym jeźdź
ca na sobie, umiejącym chodzić równo i spokojnie na lince, oraz ska
kać przez niskie przeszkody. Chodzi bowiem o to, aby początkujący 
jeździec uczył się tylko siedzieć na koniu, odkładając powodowanie 
nim na później.

W nauczaniu jazdy pożądane jest kierownictwo instruktora, przy
najmniej w początkach każdej z tych dwóch części: dosiadu i powodo
wania. W braku instruktora, należy przyswoić sobie teorję i starać się 
zastosować ją w praktyce, używając w początkach do pomocy stajen
nego, prowadzącego konia na lince.

Według wypróbowanej metody węgierskiego jeźdźca M. Sze- 
chenyi, osiąga się doskonałe wyniki w wyćwiczeniu jeźdźca zapomocą: 
a) gry w piłkę na koniu, b) skakania przez niskie przeszkody, c) wol- 
tyźerkę (dla młodszych wiekiem) na koniu, chodzącym na lince po du- 
żem kole ujeżdżalni.

Początkowe lekcje jazdy powinny się odbywać w zamkniętej 
ujeżdżalni, którą jest każdy ogrodzony czworobok o równym, 
piaszczystym, nieśliskim grucie. W zamkniętej przestrzeni koń będzie 
równiej i spokojniej chodził, tak że jeździec w niej będzie się czuł 
pewniejszy.

Nie trzeba się bać upadku. Upadek z konia nie przynosi ujmy 
i zdarzyć się może zawsze, a tem więcej w początkach.

Ćwiczenia wstępne wykonywać należy na koniu osiodłanym, ze 
strzemionami, dającemi jeźdźcowi punkt oparcia, co w nim wyrobi zau
fanie do jazdy i ułatwi utrzymanie się w siodle. W miarę postępów 
odejmuje się czasowo strzemiona, powracając znów do nich, oraz za
stępuje się siodło zwykłą derką, złożoną we czworo i umocowaną po
pręgiem. Jazda na siodle bez strzemion, a także jazda na derce znako
micie wpływa na przyswojenie mocnego dosiadu.

Oczywiście, ponieważ jazda bez strzemion jest męcząca naieży 
ją stosować tylko od czasu do czasu, i to w przeciągu kilkunastu minut 
podczas godzinnej lekcji; resztę czasu jeździć w siodle ze strzemio
nami.
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Lekcje, odbywane codziennie (radzę unikać przerw, o ile nie za
chodzą poważne przeszkody), powinny trwać w ujeżdżalni me dłużej 
niż godzinę, aby nie męczyć zarówno jeźdźca jak konia.

Chody konia zarówno jak kierunek należy często zmieniać, stosu
jąc częste, choć krótkie odpoczynki.

Zaczynając naukę, wprowadzamy do ujeżdżalni konia osiodłane
go i okiełznanego wędzidłem z jedną parą wodzy, które należy umo
cować tak, aby się nie plątały, gdyż jeździec w początkach nauki nie 
będzie ich używał. Jednocześnie stajenny przypina linkę według spo
sobu opisanego w rozdziale „Ujeżdżanie konia", puszcza konia luzem 
na koło w tym! celu, aby koń się wybrykał i uspokoił, ściąga następnie 
konia do siebie, ustawia go w środku ujeżdżalni i opuszcza poprzednio 
podciągnięte strzemiona. Teraz następuje wsiadanie jeźdźca.

Aby się odrazu przyzwyczaić do zasad obchodzenia się z koniem, 
opisanych w poprzednich rozdziałach, powinien jeździec: obejrzeć ko
nia, poklepać go, odezwać się do niego; sprawdzić oczyszczenie, stan 
kopyt, prawidłowość osiodłania, okiełznania i spopręgowania. Następ
nie dopasować strzemiona do swej figury i wsiąść na konia.

Do wsiadania staje jeździec przy łopatce konia, ujmuje lewą 
ręką wodze i kosmyk grzywy, a w braku jej łęk siodła; prawą ręką 
podaje sobie strzemię, poczem chwyta nią tylny łęk, odbija się prawą 
nogą i wznosi się na lewej, przenosi prawą rękę na przedni łęk siodła, 
przekłada następnie wyprostowaną prawą nogą przez krzyż konia nie 
zaczepiając go obcasem, opuszcza się miękko na siodło i wkłada ptawą 
nogę w strzemię (rys. 182, 183, 184, 185).

Są to rzeczy ogólnie znane i, jakby się zdawało, bardzo łatwe; 
trzeba je jednak wykonywać umiejętnie. Siadanie na konia powinno się 
odbywać szybko i sprawnie, ponieważ nie każdy koń pozwala na po
wolne i niezgrabne gramolenie się«-jeźdźca na siodło, i nie zawsze jest 
pod ręką pomoc. Trzeba się nauczyć siadać samemu. Wielu jeźdźców 
dla wygody lub z powodu niedoposowanego kostjumu, tamującego ru
chy (źle skrojone spodnie, nie pozwalające na zginanie nogi w kolanie, 
ciasne pachy w kurtce, uniemożliwiające wyciąganie rąk do góry) ka
żę stajennemu wrzucać siebie na siodło, przez podrzucenie przez nie
go swej zgiętej lewej nogi, co robią tem chętniej im wyższy jest wierz
chowiec (rys. 186). Jeździec musi być przygotowany na to, że wsia
dać i zsiadać będzie w różnych okolicznościach, w terenie, w miejscach 
ludnych i t. d. więc powinien liczyć tylko na siebie samego

Przy wkładaniu lewej nogi w strzemię, trzeba zasunąć stopę dość 
głęboko, aby noga nie ześlizgnęła się przy wsiadaniu i nie opadła na 
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ziemię; włożywszy ją w strzemię, trzeba na prawej podskoczyć w ten 
sposób, aby, sięgając prawą ręką do tylnego łęku, znaleźć się twarzą 
do boku konia, unikając trącenia go szpicem stopy; wznosząc się 
na lewej nodze, mieć ją opartą kolanem o bok siodła, przenosić prawą

Rys. 182. Wsiadanie. Chwyt pierwszy.
Koń powinien mieć głowę nieco skręconą w prawo.

nogę zupełnie wyprostowaną, aby nie zawadzić nią o krzyż konia, któ
ry takich dotknięć nie lubi, szczególnie, jeśli noga jest uzbrojona w 
ostrogę; opuszczać się w siodło miękko a nie rzucać się całym ciężarem, 
gdyż uderzenie konia kilkudziesięcioma kilogramami w grzbiet jest dla 
niego dotkliwe. Ta ostrożność, oprócz oszczędzania koniowi niepotrzeb
nych bolesnych wrażeń, ma także ten ważny cel, aby go nie znarowić, 
gdyż stukanie go lewą nogą w bok, prawą w krzyż i uderzenie w grzbiet, 
które się odbija w lędźwiach, jest dla konia przykrością, którą on do
skonale pamięta i przed którą będzie się bronił, nie pozwalając 
później wsiadać na siebie lub co najmniej nie stojąc spokojnie przy 
wsiadaniu, utrudniając w ten sposób wsiadanie w przyszłości.

Wsiadając na konia trzeba wkładać nogi w strzemiona w taki spo
sób, aby nie przekręcać puślisk, które powinny przylegać do goleni 
gładko, t. j. swą płaską stronę, a nie krawędzią, co powoduje obtarcie 
nogi jeźdźca.

Strzemię w jeździe na ujeżdżalni powinno być dostatecznie dłu
gie; przy swobodnie opuszczonej nodze jeźdźca, spód strzemienia po



winien sięgać nie krócej niż do „kostki". Przed wsiadaniem należy do
pasować sobie długość puśliska; oparłszy wyprostowaną lewą dłoń 
palcami o sprzączkę w siodle, przez którą jest przewleczone puślisko, 
i wyciągnąwszy lewą ręką, należy prawą ręką ująć strzemię i podnieść 
je pod lewą pachę, skracając względnie wydłużając puślisko, tak aby 
przy wyciągnięciu go, spód strzemienia znajdował się pod samą pachą.

Trzeba zwracać baczną uwagę na jednakową długość strzemion; 
początkujący jeździec bardzo łatwo przyzwyczaja się do nierównych 
strzemion i nabywa wskutek tego wadliwego dosiadu.

Rys. 183. Wsiadanie. Chwyt drugi.

Przy wsiadaniu trzeba mieć już wyrobione własne mięśnie, aby 
miały siłę i sprężystość (szczególnie w nogach). Niezgrabne i nieumie
jętne „włażenie" na konia powoduje nieraz przykre wypadki, np. ży
wy lub zniecierpliwiony koń, bojący się uderzenia go w grzbiet cię
żarem jeźdźca, może rzucić silnie głową i szyją do góry w tej chwili, 
kiedy jeździec podnosi się na strzemieniu wyprostowując lewą nogę; 
jeździec, mając opuszczoną głowę nad karkiem konia, otrzymuje bar
dzo silne uderzenie szyją konia w twarz, najczęściej w nos i zęby: by
wały przykłady złamania chrząstki nosowej, wybicia zębów, a w naj
lepszym razie krwotoku nosa. Jest to rzecz przykra, ale nie można 
wpadać w gniew z tego powodu i wyładować go w biciu konia; winy 
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ze strony jego nie było, a była jedynie po stronie niezgrabnego jeźdźca 
(rys. 184).

W celu wyrobienia sobie swobodnego i jak najsilniejszego zginania 
lewej nogi w kolanie i biodrze, w połączeniu z Wysokiem podnoszeniem 
stopy, co jest potrzebne do wsiadania, zwłaszcza na konia dużego 
wzrostu, należy często powtarzać poza jazda ćwiczenia, polegające na

Rys. 184. Wsiadanie. Chwyt trzeci.

tern, że stawia się lewą nogę na stole, na parapecie okna, na jakiejś 
wysokiej skrzyni, i t. p. i podskakując na prawej, stara się zbliżyć swój 
korpus do krawędzi tego stołu czy skrzyni. Takie gimnastykowanie le
wej nogi w znacznym stopniu ułatwia wsiadanie na konia po strze
mieniu.

Prócz zwykłego sposobu można się dostać na grzbiet koma óez 
użycia strzemion, zapomocą wskakiwania, które się odbywa dwojako. 
Pierwszy sposób, często używany przy wsiadaniu na konia niespokoj
nego, kręcącego się podczas prób wsiadania po strzemieniu, polega na 
oparciu lewej ręki na przednim łęku siodła, a prawej na tylnym, na 
silnem odbiciu się nogami od ziemi w podskoku do góry i zawieszeniu 
się na wyprostowanych rękach nad siodłem, po czem przerzutu się 
prawą nogę i opuszcza miękko swój tułów w siodło.
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Drugi, używany rzadko i służący właściwie jako ćwiczenie gimna- 
styczne, uskutecznia się przez uchwycenie lewą ręką grzywy blisko 
kłębu konia, odsunięcie się w prawo plecami do szyi konia i rzucenie 
całym korpusem, pomagając sobie podniesioną prawą nogą i ręką 
w lewo wgórę, przyczem prawa noga dostaje się na grzbiet konia Ten 
sposób stosować można tylko przy koniu zupełnie spokojnym.

Rys. 185. Wsiadanie. Chwyt czwarty.

Zsiadanie odbywa się również trzema sposobami. Pierwszy z nich: 
wodze ujmuje się w lewą rękę, chwytając nią jednocześnie grzywę ko
nia lub łęk siodła; prawą nogę wyjmuje się ze strzemiena, staje się 
na lewem strzemieniu, prawą nogę przenosi się (wyprostowaną, aby nie 
zawadzić o krzyz) przez konia, chwytając jednocześnie tylny łęk pra
wą ręką, i staje się na ziemi prawą nogą, pcezem wysuwa się ze strze
mienia lewą. Drugi sposób: odbywa się początkowo jak pierwszy, do 
chwili kiedy prawa noga jest przeniesiona przez krzyż konia; w tern 
położeniu jeździec jest zawieszony na wyprostowanych rękach, opar
tych na obu łękach siodła,mając obie nogi po lewej stronie konia; z po
łożenia tego, wypuszczając z lewej stopy strzemię, zeskakuje jednocze
śnie na obie nogi, oczywiście miękko, na palce stóp. Trzeci sposób, sto
sowany rzadko i tylko na koniu flegmatycznym lub zmęczonym, polega 
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na tem, że wodze rzuca się koniowi na szyję, wyjmuje lewą nogę ze 
strzemienia, odchyla tułów nieco wtył i przerzuca silnym rzutem pra
wą nogę przez szyję konia; następnie chwytając jednocześnie prawą 
ręką przedni łęk siodła, zeskakuje się na lewo na obie nogi.

W początkowej nauce jazdy należy przerabiać ćwiczenia wsia
dania i zsiadania kilkakrotnie w ciągu godziny. Konieczne jest naby
cie umiejętności wsiadania i zsiadania także z prawej strony konia,

Rys. 186. Podsadzanie jeźdźca za nogą. 
Jeździec uderza głową w szyją, prawą nogą w krzyż konia.

Usiadłszy na koniu, jeździec ujmuje końce wodzy w obie ręce 
i przybiera postawę jeździecką, która musi być zupełnie swobodna. 
Korpus wyprostowany, nie zgarbiony lecz nie sztywny, głowa prosto; 
nogi opuszczone wdół, palce stopy wykręcone prawie równolegle do 
boków konia, przyczem udo od pachwiny do kolana powinno ściśle 
przylegać do boków siodła, łydka zaś powinna zwisać, pozostając 
w lekkiej styczności z bokiem konia, piętą nadćł, palcami stopy wgó
rę; na ujeżdżalni zakłada się strzemię do pół podeszwy (zelówki) 
w jeździe terenowej i przy skokach trzeba nogi zasuwać głębiej w strze
miona. Ramiona i przedramiona oraz łokcie swobodnie opuszczone pio
nowo, zlekka przylegają do tułowia, pięści nisko nad łękiem siodła. 
Położenie jeźdźca musi być oczywiście zupełnie swobodne, bez żaane
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go prężenia tułowia i kończyn (rys. I), gdyż inaczej figura jego prze 
istoczy się w sztywny, martwy ciężar, co pociągnie następujące ujem 
ne wyniki: a) wyprężenie się niepotrzebnie zmęczy jeźdźca, b) sztyw
ność figury nie pozwoli na uzgadnianie ruchów jeźdźca z ruchami ko
nia, c) przy wstrząsach w kłusie i galopie następują wzajemne ude
rzenia, bardzo dotkliwe i męczące, zarówno dla jeźdźca jak dla konia.

Po przybraniu prawidłowej pozycji, jeździec rusza naprzód po 
duźem kole, nie kierując zupełnie koniem, prowadzonym na lince, trzy
mając tylko końce wodzy w rękach.

Przy pierwszych krokach konia można już zauważyć u jeźdźca 
niepożądany objaw, któremu ulegają wszyscy początkujący bez wyjąt
ku; przechodzi on w przyzwyczajenie, które należy od samego począt
ku wykorzeniać; polega na upartem pochylaniu głowy jeźdźca i pa
trzeniu się w ziemię. Na to trzeba zwarcać ciągłą i baczną uwagę. 
Podczas pierwszych lekcyj należy pamiętać o przestrzeganiu następu
jących zasad: a) głowa do góry, nie paLzeć w ziemię; b) łokcie swo
bodne, przy boku; c) noga i pięta nadół; d) stopa prawie równolegle 
do boku konia; e) siedzieć spokojnie, nie prężyć się. Jest to oczywiście 
niewykonalne odrazu, należy jednak stopniowo przyzwyczajać się do 
tych wymagań, aby nie nabyć wadliwości w dosiadzie. Jeżeli jeździec 
traci prawidłowy dosiad w kłusie, należy pociągnięciem wodzy wpro
wadzić konia w stęp i dosiad poprawić.

Przyswojenie sobie prawidłowego i swobodnego dosiadu przycho
dzi początkującemu dość trudno i zabiera sporo czasu, gdyż jeździec, 
nie obeznany z ruchami konia, nie może odrazu pamiętać o wykony
waniu tych komend jednocześnie. Z postępem lekcyj dosiad taki przej
dzie w przyzwyczajenie. Nie można się zrażać początkowemi trudno
ściami i zmęczeniem, lecz uparcie i wytrwale dążyć do celu.

Po kilkunastu okrążeniach (w obie strony) ujeżdżalni, w stęoie 
należy przejść do powolnego, równego kłusa. Kłus powinien być w po
czątkach tylko ćwiczebny, bez unoszenia się jeźdźca na strzemionach, 
czyli anglezowania. Ponieważ jest on dość męczący tak dla jeźdźca, 
jak dla konia, przeto należy stosować częste odpoczynki.

Początkowe ćwiczenia w stępie i kłusie powinny trwać nie dłużej 
niż godzinę, włączając w to częste odpoczynki; kończą się zawsze kil- 
kakrotnem powtórzeniem zsiadania i wsiadania, następnie poklepaniem 
konia, podniesieniem strzemion (rys. 30), rozluźnieniem popręgu i obei - 
rżeniem nóg konia, którego po jeździe należy czas jakiś oprowadzać po 
ujeżdżalni dla odpoczynku i ostygnięcia. Na podciąganie strzemion 
wgórę zwracam uwagę dlatego, że niepodciągnięte strzemię bije konia
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w ruchu po stawie łokciowym i po żebrach, drażni go niepotrzebnie 
i pozbawia wypoczynku. Trzeba przyjąć jako zasadę, że strzemię opu
szcza się tylko do wsiadania i jazdy; do siodłania, rozsiodłania i opro
wadzania musi być zawsze podciągnięte.

Po 10 — 15 takich lekcjach (które można odbywać dwa razy 
dziennie), kiedy początkujący już się oswoił z koniem, przybrał w kłu
sie dość swobodny i prawidłowy dosiad, należy mu odjąć strzemiona 
i uczyć go jeździć w stępie i kłusie bez nich, ciągle jeszcze na lince. 
Odebranie jeźdźcowi w pierwszym okresie możności kierowania ko
niem ma na celu skupienie jego uwagi i starań tylko w kierunku naby
cia prawidłowego dosiadu. Dopiero po osiągnięciu zupełnie pewne
go, mocnego i swobodnego siedzenia, przejdziemy do nauki prowadze
nia konia. Jazda bez strzemion jest dość męcząca, więc należy ćwiczyć 
w niej niezbyt długo w ciągu lekcji, przechodząc znów do jazdy zwy
kłej. W jeździe bez strzemion noga nisko i pionowo opuszczona ma pal
ce stopy swobodnie opuszczone wdół; podnoszenie ich w górę pociąga
łoby zbytnie naprężenie mięśni łydek.

Podczas ćwiczeń w wyrobieniu sobie dosiadu jest bardzo poży
teczna gimnastyka na koniu, polegająca na pochylaniu się naprzód, 
odchylaniu wtył, sięganiu rękoma wdół i wtył, przeginaniu się, od
wracaniu tułowia w boki, jeżdżeniu z rękoma skrzyźowanemi na pier
siach i t. p., oraz na grze w piłkę z trzymającym linkę i stojącym w 
środku ujeżdżalni. Gra taka ogromnie dodatnio wpływa na dosiad 
jeźdźca, szczególnie w kłusie i później w galopie.

W dalszych lekcjach przechodzimy do jazdy kłusem t zw. angiel
skim, inaczej „normalnym", kiedy jeździec nie podrzuca się za każdym 
krokiem konia, lecz opierając się zlekka na strzemionach, opuszcza 
się w siodło co drugie tempo. Kłus taki nazywa się „na prawą nogę", 
jeśli się jeździ w ujeżdżalni w kierunku na prawo (jak się posuwa 
wskazówka zegara), przyczem jeździec opuszcza swój tułów jednocze
śnie z postawieniem prawej przedniej nogi konia na ziemi, co uwidacz
nia ruch łopatki konia, na którą w początkach trzeba spoglądać. To sa
mo uskuteczniamy odwrotnie przy jeździe na „lewą nogę", w kierunku 
przeciwnym ruchowi wskazówki zegara. Trzeba się nauczyć rozróżniać 
„nogi" i zmieniać ją co kilka okrążeń ujeżdżalni, co się osiąga przez 
przejechanie kilku kroków kłusem ćwiczebnym. W jeździe kłusem 
angielskim należy ćwiczyć się również bez strzemion, wzmacniając 
nacisk swych kolan na boki konia.

Dla sprawdzenia prawidłowości dosiadu jeźdźca można po pew
nym czasie, w miejscu gdzie wewnętrzna część kolana styka się z sio
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dłem, podkładać kawałek rzemienia, gładkiego płótna lub wreszcie 
tektury i zwracać, aby podłożony przedmiot nie wypadł mu podczas 
jazdy w kłusie. Utrzymanie go w pierwotnem położeniu dowodzi, że 
jeździec trzyma kolano, a więc i całą nogę prawidłowo. Należy jednak 
uważać, aby nie wpadać w przesadę i nie wykręcać kolan zbytnio do 
wnętrza, coby pociągało za sobą sztywność i prężność nóg.

Po kilkunastu lekcjach w stępie i w kłusie ze strzemionami i bez 
nich (ciągle na lince), kiedy jeździec nabrał już większej wprawy 
w siedzeniu, można próbować galopowania, w którem będzie się uczyć 
miękkości i uzgadniania ruchów swego ciała z ruchami konia, zważając, 
aby go nie tłuc swym ciężarem w podskokach galopa. W galopie musi 
jeździec więcej ściskać konia kolanami, nie zapominając o miękkiem 
poddawaniu się swym tułowiem wślad za ruchami konia, nie odrywa
jąc się od siodła, a zachowując pionową postawę tułowia. W galopie 
należy zważać na spokojne trzymanie nóg, które nie powiny ślizgać 
się po bokach konia. Także położenie rąk powinno być spokojne, bez 
oddzielania łokci od tułowia.

Jazda bez strzemion daj e doskonałe wyniki pod względem wzmoc
nienia dosiadu, który nie powinien się wskutek braku strzemion zmie
niać; nauczy ona jeźdźca wyczuwania rytmu w ruchach konia balan
sowania swego ciężaru, czyli nietracenia normalnego środka ciężko
ści, i wyćwiczy mięśnie udowe, czyli wzmocni „przyleg".

Jeżeli jeździec opanował swój prawidłowy dosiad w stępie, kłu
sie i galopie, trzeba pod koniec każdej lekcji przerobić 6 — 10 skoków 
przez niski drąg ze strzemionami i bez nich. Początkowo może on 
trzymać kosmyk grzywy w połowie szyi konia, co wpływa na przy
zwyczajenie do pochylania tułowia naprzód w chwili skoku.

Następnem uzupełnieniem ćwiczeń w dosiadaniu będzie jazda ,,na- 
oklep“, to znaczy bez siodła, na przypopręgowanej derce. Podczas 
lekcji należy pojeździć pół godziny na koniu nieosiodłanym a resztę 
czasu na siodle.

Do całkowitego opanowania dosiadu i wyrobienia sobie mięśni, 
nabrania sprężystości i dziarskości służy doskonale woltyżerka, 
polegająca na wskakiwaniu i zeskakiwaniu z konia w biegu. W tym 
celu na złożoną derkę nakładamy popręg, zaopatrzony w skórzane 
uszy po obu stronach grzebietu. Uczący się ujmuje te uszy rękami, 
biegnie przy koniu i, uchwyciwszy odpowiednią chwilę, odbija się silnie 
nogami od ziemi, naprężając jednocześni ramiona, i dostaje się na 
grzbiet korna, przerzucając prawą nogę przez jego krzyż.
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Zeskakiwanie w biegu odbywa się przez przerzucanie prawe; nogi 
przez szyję konia, z chwytem prawą ręką za lewe ucho w- popręgu, 
lub przez przerzucanie tejże nogi przez krzyż (zad) konia Sposób 
ten ma na celu wyrobienie w jeźdźcu silnego dosiadu i zupełnej pew
ności siebie na koniu, osiągniętej bez trzymania się konia rękami (wo
dze) i łydkami. Jest ona rzeczywiście skuteczna; wyszkolony w niej 
jeździec nauczy się mocno siedzieć na koniu, nie potrzebując oparcia 
dla siebie w pysku konia, w strzemionach i w kurczowem obejmowa
niu wierzchowca łydkami; jednocześnie wyrobi ona odwagę, orjen- 
tację, siły fizyczne i zręczność, zalety niezbędne dla każdego 
jeźdźca

Ogólne wskazówki co do nauki jazdy w ujeżdżalni.
Jeżeli uczący się jest pozbawiony kierownictwa instruktora i pra

gnie uczyć się sam, powinien przeczytać teorję; niezrozumiałe zagad
nienia wyjaśnić sobie przez zaciągnięcie porady jeźdźców doświad
czonych i wsiadać na konia dopiero po przyswojeniu sobie teorji, za
czerpniętej z książki; nie wytwarzać sobie własnych metod uczenia się; 
każdą lekcję zaczynać od powtórzenia poprzednich; nie zrażać się 
trudnemi początkami; nie przemęczać się zbytnio; nie śpieszyć się 
w nauce w celu osiągnięcia rezultatów, gdyż pośpiech i brak syste
matyczności nietylko nie przyśpieszy, lecz napewno opóźni wyćwicze
nie się. Jeździć nie mniej niż godzinę dziennie; jeśli czas i chęci po
zwalają, można jeździć dwa razy dziennie po godzinie, w dużym od
stępie, np. rano i po południu; do nauki, dla oszczędzenia siebie i ko
nia, wybierać chłodniejszą porę dnia oraz dostosować się do czasu 
obrokowania konia. W jeździe zmieniać co dziesięć minut kierunek; 
zmieniać kolejność chodóiw konta, zaczynać i kończyć zawsze w stę
pie (10 min.); przejechać kłusem (5 min.), znów przejść do stępa 
i t. d.; galopować nie dłużej niż 2 minuty na raz (dwa razy w ciągu 
godziny); po galopie przekłusować 1 — 2 min. i przejść w stępa: 
w ciągu godziny dawać odpoczynki sobie i koniowi, zostawiając mu peł
ną swobodę, lecz nie zatrzymując się w miejscu, o ile koń jest zgrzany; 
nie skakać więcej niż — 4 — 6 razy podczas lekcji.

Jeżeli po miesiącu jazdy na lince, jeździec siedzi prawidłowo 
i mocno w każdym ruchu konia, przechodzimy wtedy, lecz nigdv wcze
śniej, do poznania i przyswojenia sobie zasad prowadzenia konia. Pój
dzie to już łatwo (oczywiście w zakresie tylko praktycznym), gdyż 
jeździec siedzący dobrze a swobodnie, zwróci całą swą uwagę tylko 
na sposoby prowadzenia konia i nie będzie przeszkadzał w nabywaniu 
umiejętności kierowania koniem przez mimowolne dawanie mu nieod
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ściskanie łydkami i piętami i szarpanie wodzami przy słabym dosia
dzie początkowym.

Do nauki prowadzenia konia potrzebny jest koń wierzchowy, 
ujeżdżony, spokojny, nie nerwowy, rozumiejący działanie wodzy na 
wędzidło w pysku i na szyję, oraz na nacisk łydek na boki, wszystko to 
oddzielnie lub łącznie. Rzecz prosta, że jeździec musi pojąć dokładnie 
te działanie i uczyć się używać ich racjonalnie.

Wodze, przez pociągnięcie ich rękami jeźdźca, wywierają ucisk wę
dzidła na pysk konia. Równomierne pociągnięcie wodzy obiema rękami 
zatrzyma konia. Pociągnięcie jednej wodzy skieruje głowę konia, a za 
nią całe jego ciało w daną stronę.Należy pamiętać, by przy zwrotach po
siłkować się działaniem obu wodzy (prawej i lewej) jednocześnie. Tak 
np. kierując konia wodzami w prawo trzeba nie<.o naciągnąć prawą wo
dzę i jednocześnie zluźnić ucisk lewej wodzy na wędzidło.W ten sposób 
nadajemy koniowi konieczny ruch: zawsze naprzód. Gdybyśmy przy 
zwracaniu konia, mającego lekkie oparcie na wędzidle, ściągnęli tyl
ko prawą wodzą, a nie zluźnili lewej, tobyśmy przy zwrocie nadali 
koniowi ruch wsteczny, czego bezwzględnie trzeba unikać. Każdy 
ruch konia, z wyjątkiem umyślnego cofania, musi mieć dążenie na
przód. Zwolnienie ucisku wędzidłem z jednoczesnem naciśnięciem obie
ma łydkami pchnie konia naprzód (popędzające działanie łydek). 
Ucisk jednej łydki pchnie zad konia wbok (działanie przesuwające). 
Dla wzmocnienia działania nacisku łydek uzbrajamy je w ostrogi, 
używane na konie tępsze.

Wszystkie te działania nazywamy pomocami; wskutek użycia tych 
pomocy nadaj emy koniowi ruch naprzód, zatrzymujemy go, doda jemy, 
zwalniamy i zmieniamy tempo, posuwamy konia ukośnie w lewo lub 
prawo, cofamy go, robimy zwroty w boki i wtył.

Najważniejszym czynnikiem w prowadzeniu konia jest oczywi
ście wędzidło w jego pysku, uciskające szczękę i kąty warg. Aby koń 
był posłuszny takiemu uciskowi (który bywa różny co do naprężenia), 
musimy przedewszystkiem dążyć do ścisłego połączenia ręki jeźdźca 
(pięści, palców a także dalszych stawów) z wędzidłem w pysku konia, 
przez odpowiednie naciągnięcie czyli naprężenie wodzy, w ten spo
sób, aby koń bardzo lekko opierał się pyskiem na wędzidle.

Łączność ręki z wędzidłem czyli pyskiem konia jest nieodzownym 
warunkiem kierowania nim.

Z chwilą, gdy łączność tą się zatraci, co może nastąpić wskutek 
zluźnienia wodzy, odrzucania się konia od żelaza, albo zbytniego opar
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cia się konia na żelazo, usta je wszelkie panowanie jeźdźca nad ko
niem.

Jeździec musi wyczuwać w ręku bardzo lekkie, lecz stałe, nie
ustanne oparcie się konia na żelazo. Ponieważ głowa konia podczas 
chodu porusza się za każdym krokiem naprzód i wtył, do góry i wdół, 
przeto pierwszym warunkiem, wymaganym od jeźdźca (po uzyskaniu 
prawidłowym dosiadzie) przy prowadzeniu konia, jest lekkie podą
żanie ręki jeźdźca za ruchami głowy, aby tę łączność utrzymać bez 
najmniejszej przerwy. Niezbędna jest do tego duża elastyczność pię
ści i palców oraz wyczucia tej łączności. Wodze należy mocno trzy
mać w palcach, aby uniknąć wysuwania się ich z ręki, lecz mocne trzy
manie nie powinno wywoływać sztywności ręki.

Jeździec, posiadający wyczucie pyska konia oraz sprężystość sta
wów w swych rękach i palcach, nazywa się jeźdźcem o „miękkiej i jed
nocześnie czułej" ręce; naodwrót jeździec, który nie podąża za py
skiem, spóźnia się lub pośpiesza o ułamki sekundy, wywołując ude
rzenia żelaza o szczękę, wywiera niepotrzebnie zbyt silny ucisk, będzie 
jeźdźcem o ręce „twardej lub żelaznej".

Elastyczność ręki jest zdolnością wrodzoną, trudną do nabycia 
w praktyce, a nigdy nie przychodzącą z czytania. Każdy jeździec po
winien sobie wyrabiać tę miękkość ręki, gdyż ma ona duże znaczenie 
tak w jeździe, jak w ujeżdżaniu konia. Twarda ręka zawsze wkońcu 
„zaciągnie" konia w pysku i to najczęściej na jedną stronę, co wpływa 
bardzo jemnie na jazdę, a nawet wartość konia. Jeździec o twardej 
ręce nigdy nie będzie dobrym jeźdźcem, gdyż nie będzie mógł pro
wadzić konia o miękkim pysku, nerwowego, zaciągniętego i pono
szącego.

Koń, jak każdy przedmiot, ma swój środek ciężkości i znajduje 
się w równowadze naturalnej, która się zmienia, jeśli na grzbiecie ko
nia znajdzie się ciężar w postaci jeźdźca. Z tą chwilą równowaga konia 
staje się sztuczna i wyzyskiwana jest do prowadzenia konia, t. j. na
dawania mu różnych ruchów według woli jeźdźca.

W tej równowadze sztucznej, lecz niezbędnej w jeździe, koń mu
si mieć dość wysoko podniesioną szyję, głowę lekko zgiętą w karku 
(nie u nasady) i podebrany pod siebie zad.

Przy nadawaniu koniowi prawidłowej postawy pod jeźdźcem 
trzeba zważać, aby lin ja nosa nie opadała pionowo, lecz tworzyła z po
ziomem kąt nieco mniejszy od 45 stopni. W tern położeniu głowy koń 
powinien mieć lekkie oparcie na wodzach i trzymać ją dość wysoko, 
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tak, aby nos znajdował się na poziomie jego kłębu. Taki postaw gło
wy, zależny od prawidłowego zrównoważenia konia, jest ideałem, do 
którego musi jeździec dążyć.

Jeździec, który przeszedł kurs prawidłowego i mocnego siedzenia 
na koniu w ćwiczeniach na lince, przechodzi do jazdy samodzielnej. 
W tym czasie może przypiąć ostrogi (początkowo powinny być tępe), 
będące dalszym ciągiem i uzupełnieniem łydki, t. j. wzmocnieniem jej 
oddziaływania na boki konia.

Wsiadłszy na konia, okiełznanego wędzidłem z jedną parą 
wodzy, jeździec rozbiera je w rękach, jak pokazane na rysunkach 187, 
188, zważając, aby wszystkie wodze były jednakowo naciągnięte i że-

Rys. 187. Wodze pojedyncze, trzymane 
w obu rękach. Ręka prawa z prętem.

Rys. 188. Wodze pojedyncze, 
trzymane w jednej lewej ręce.

by wędzidło leżało równo, nieprzeciągnięte wbok (rys. 8, 29). Cho
ciaż jeżdżąc na samem wędzidle można używać pojedynczych wodzy, 
to jednak radzę przyzwyczajać się odrazu do podwójnych, co bę
dzie potrzebne przy jeździe na munsztuku lub też przy używaniu wy- 
toka. Następnie trzeba konia „zebrać" t. j. nadać mu prawidłową po
stawę. W tym celu jeździec zbiera wodze, jednocześnie przykładając 
do boków obie łydki słabiej lub silniej, zależnie od wrażliwości ko
nia. Wskutek tego koń podbiera zad pod siebie, wznosi do odpowied
niej wysokości głowę, opiera się lekko na wędzidle i opuszcza linję 
nosa do wymaganego położenia (rys. I). Jeśli koń nie poddaje głowy, 
trzeba przy zbieraniu wodzy zmieniać ucisk wędzidłem (silny, lekki, 
znów silniejszy, zwolniony i t. d.) na pysk, wzmacniając nacisk obie
ma łydkami. Jeśli koń pod naciskiem łydek przestępuje tylnemi no
gami i odrzuci zad, np. w prawo, trzeba silniej przycisnąć prawą łyd
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ką, pod którą koń ustąpi zpowrotem w lewo. Wogóle, zebrany koń jest 
jakby ujęty w ramy: przód jego jest opanowany ręką jeźdźca przez 
działanie wędzidła, a zad i boki podlegają obejmującym je łydkom. 
Jeździec powinien wyczuwać konia i błyskawicznie szybkiemi, lecz 
zawsze miękkiemi, zmianami siły nacisku wędzidła i łydek (obydwu 
jednocześnie lub każdej pojedyńczo) przeciwdziałać niepożądanym 
poruszeniom konia. U jeźdźca, siedzącego prawidłowo na zebranym 
koniu, lin ja, zaczynająca się od jego łokcia, a przechodząca przez 
przegub ręki, przez nabrane wodze aż do kółka wędzidła, powinna być 
prosta, niełamana i równoległa do poziomu.

Dla ruszenia z miejsca, jeździec naciska silniej łydki i zluźnia nie
co wodze. Unikać trzeba wszelkich szarpnięć ’ mlaskania językiem.

Początkowo należy jeździć tylko w stępie, po linjach prostych 
wzdłuż ujeżdżalni, zmieniając co kilka minut kierunek; przy tej zmia
nie należy przejechać po przekątnej lub zwrócić w drugą stronę z pół 
wolty.

Woltą nazywamy koło, przejechane przez jeźdźca o początkowej 
średnicy 12 kroków, zmniejszonej następnie do 9 kroków, przyczem 
po ukończeniu go, wstępuje się na poprzednią linję ruchu w tymże 
kierunku; półwolta zaczyna się tak jak wolta, z tą różnicą, że po opi
saniu pół koła koń wchodzi na poprzednią linję i idzie dalej w odwrot
nym kierunku (rys. 189). Wolty i półwolty stosuje się we wszystkich 
3 chodach, przyczem półwolta w galopie wymaga zmiany nogi.

^Wo/ta )

\ wprawo

A.

Rys. 189. Wolta i półwolta.

We wszystkich zwrotach, woltach i półwoltach jeździec skraca 
wewnętrzną wodzę oraz trzyma konia w łydkach, regulując niemi 
prawidłowe posuwanie się zadu konia wślad za przodem, inaczej mó
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wiąc zgina konia jakby w łuk, przyczem zewnętrzną łydkę trzyma 
nieco wtyle za popręgiem.

Po ćwiczeniach w woltach i półwoltach, a także ósemkach w stę
pie jeździec powtarza to samo w umiarkowanym kłusie. Do zwrotów 
i kół lepiej jest używać kłusa ćwiczebnego, jeżdżąc normalnym kłu
sem angielskim w dodanem szybszem tempie tylko po linjach pro
stych.

Co jakiś czas należy dawać sobie i koniowi odpoczynek, zwal
niając mu całkowicie wodze i poklepując go, nie zatrzymując się 
w miejscu, idąc szerokim stępem.

Przy cofaniu się, jeździec zbiera silnie obie wodze, wywierając 
ucisk na pysk konia, bierze go w łydki, pochyla się zlekka naprzód 
(nie wtył) i, regulując pomocami ruch konia, zmusza go do cofnię
cia się wstecz. Przy tern należy utrzymać łydkami zad konia tak, aby 
się on nie wyłamał z linji prostej. Ruch wstecz, jako nienaturalny, jest 
dla konia dość trudny: nie należy zatem wymagać więcej niż 1 — 
3 kroków naraz i nie powtarzać tego zbyt często.

Zwroty na miejscu mogą się odbywać trojako: np. zwracając ko
nia na prawo, skręcamy go: 1) na osi pionowej tylnych nóg, przyczem 
pozostają one w miejscu, przedniemi zaś nogami opisujemy linję koła 
(V4, % lub całą); 2) na osi przednich nóg, opisując koło tylnemi no
gami; 3) na osi pionowej, przechodzącej przez środek konia (przez 
linję grzbietu jeźdźca), opisując koło jednocześnie przedniemi i tyl- 
niemi nogami. W zwrotach na środkowej osi, najczęściej stosowanych 
w praktyce, obowiązuje jeźdźca zebranie konia, lekki nacisk tuło
wiem na wewnętrzne strzemię, silne działanie łydek i kierowanie gło
wą konia zapomocą wodzy. Przy zwrotach należy baczyć, aby koń nie 
wyginał się łukowato oraz aby się nie cofał.

Po pewnym czasie jeździec ćwiczy się w galopowaniu, zważając 
na spokojne trzymanie wodzy, poddając się tułowiem ruchom konia 
i nie uderzając w grzbiet swoim ciężarem, przyczem powinien zacho
wać pionową postawę tułowia. Ręce podążają miękko za ruchem gło
wy konia, nie tracąc lekkiego oparcia na wędzidle, położenie nóg spo
kojne, bez ruchów wahadłowych.

Jako ćwiczenie przygotowawcze do galopa należy przyswoić so
bie sposób ustawiania konia w prawo lub lewo. Ustawienie takie po
lega na nadaniu koniowi postawy zajmowanej przez niego w sposób 
naturalny podczas ruchu na wolcie, to znaczy koń ustawiony np. w pra
wo powinien mieć głowę zwróconą w prawo o tyle, aby jeździec widział 
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Ys prawego oka, i tułów nieco wygięty do środka — pod działaniem 
lewej łydki przyłożonej za popręgiem („popędzająco-przesuwającej"). 
Aby zaś koń pod działaniem wspomnianej lewej łudki nie zarzucił 
zanadto zadu w prawo, należy użyć pomocy łydki prawej, działającej 
na popręgu (łydka „wytrzymująca").

Wolty w galopie należą do ćwiczeń trudnych, tern trudniejszych, 
im mniejsza jest średnica zataczanego koła. Początkowo należy jeździć 
tylko po wielkich kołach, zmniejszając je stopniowo do rozmiarów 
wolty (9 kroków średnicy). W galopie pracują silniej i nieustannie 
obie łydki, których zadaniem jest pobudzanie konia do ruchów na
przód. W galopie na prawo zewnętrzna łydka (wtyle za popręgiem) 
wysyła prawą przednią nogę konia, a wewnętrzna nie pozwala na od
rzucanie zadu w prawo.

Na ujeżdżalni galopuje się na prawą stronę (w kierunku wskazówki 
idącego zegara) z prawej nogi, na lewą stronę z lewej nogi.

Przy zmianie kierunku musi nastąpić jednocześnie zmiana nogi, 
co się uskutecznia po przejściu w kłus, z którego podnosimy konia do 
galopu z innej nogi.

Do zagalopowania np. z prawej nogi jeździec poczyna galop z kłu
sa w chwili przejeżdżania kąta ujedźalni, przyczem konia ustawia 
w prawo, odchyla się trochę wtył, dla przerzucania ciężaru na zad ko
nia, naciska silnie lewą łydkę poza popręgiem, nie dopuszczając jed
nocześnie prawą łydką odrzucenia się konia w prawo,—i energicznym 
naciskiem obu łydek, popartem w razie potrzeby dotknięciem ostróg, 
zmusza konia do przejścia w galop. Ruszywszy galopem, jeździec stara 
się utrzymać swój tułów prostopadle do grzbietu końskiego i prowa
dzi konia miękko w' możliwie powolnem tempie (rys. 190).

Rys. 190. Galop na ujeżdżalni. Początek z kłusa (prawy górny kąt).
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Jeśli gorętszy koń pójdzie początkowo za szybko, nie należy go 
gwałtownie wstrzymywać, i szarpać wodzami, gdyż to bynajmniej go 
nie uspokoi. Trzeba w takim wypadku miękko zbierać i oddawać wo
dze raz po raz, uspokajając go głosem i jeździć po dużem kole. Nigdy 
nie można bez rzeczywistej potrzeby nagle zatrzymywać galopują
cego konia. Z galopu przechodzi się miękko w kłus, z kłusa przechodzi 
się w stęp i zatrzymuje w miejscu, co razem odbywa się na przestrzeni 
co najmniej kilkunastu kroków. W galopie zważać należy na to, aby 
koń szedł prosto, nie skręcając głowy i boków w strony. Również trzeba 
uważać na prawidłowy chód przodem i zadem, t. j. nie dopuszczać 
krzyżowania ani fałszowania. Jeśli koń fałszuie lub krzyżuje, trzeba 
go wprowadzić w kłus i zacząć galopowanie na nowo. Po wprawieniu 
się w zagalopowaniu z kłusa, należy poczynać galop także ze stępa, 
lecz początkowo zawsze z kąta ujeżdżalni. Po pewnym czasie należy 
przechodzić do galopu na linji prostej, nie dojeżdżając do kąta 
ujeżdżalni, tak z kłusa jak też ze stępa.

Chody boczne, kiedy koń posuwa się naprzód ukośnie, idąc dwoma 
śladami, t. j. po dwu linjach równoległych, po jednej przedniemi, po 
drugiej tylnemi nogami, nie są już dzisiaj w szeiszem użyciu; są one do
skonal em ćwiczeniem przy ujeżdżaniu konia. Pomijamy ich opis i spo
sób wykonywania, jako zbyt trudnych dla początkujących jeźdźców.

Do zupełnego wyrobienia się jeźdźca w jeździe praktycznej, należy 
umiejętność przebywania przeszkód, polegająca na mocnym i prawi
dłowym dosiadzie w skoku i na poprowadzeniu konia na przeszkodę. 
Należy pamiętać o tern, że najlepiej skacze ten jeździec, który jak 
najmniej przeszkadza koniowi w jego wysiłku do przebycia przeszko
dy. Cała umiejętność sprowadza się do wyczucia ruchu konia w skoku 
i dania mu swobody w tym ruchu. Na przeszkodę należy prowadzić 
konia energicznie między łydkami i skupić cala swoją wolą, aby daną 
przeszkodę przeskoczyć. Tylko pod zupełnie zdecydowanym jeźdźcem 
koń pójdzie śmiało, nie zawaha się i nie odmówi skoku. Wszelka obawa 
jeźdźca i brak dążenia naprzód udziela się, jakby magnetycznie, konio
wi, który wahanie jeźdźca odczuwa i traci ochotę do skoku.

Do nauki samodzielnego skakania bardzo odpowiednie jest ,,pine- 
rolo“, t. j. szereg przeszkód, składający się z kilku (4—6) drągów, 
ciężkich o średnicy 15 cm, długich około 3 m, z kozłami. Odstęp między 
drągami powinien wynosić: przy przejeżdżaniu stępem i kłusem 8 kro
ków, przy galopowaniu 7 kroków.

Początkowo kładzie się je na ziemi. Jeździec przyjeżdża przez nie 
po dwa razy w stępie i kłusie, aby oswoić z niemi konia. Następnie pod
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nosi ostatni drąg na wysokość 50 cm, który należy przeskoczyć po 
przejechaniu pierwszych drągów, leżących na ziemi. Stopniowo trzeba 
podnosić kolejno wszystkie drągi, aż do pierwszego i przeskakiwać je 
ze stępa, później z kłusa. Skakanie w galopie uskuteczniać dopiero po 
dłuższym czasie, kiedy jeździec wprawi się dostatecznie do skoków 
i prowadzenia konia na te przeszkody w tempie wolniejszem.

W miarę postępów należy podnosić drągi do wysokości jednego 
metra, lecz nie wyżej, gdyż jeśli koń i jeździec prawidłowo przeska
kują jednometrowe przeszkody, to skoczą w razie potrzeby także przez 
wyższą. Nadmierne ćwiczenia w skokach na wysokość niszczą konia, 
a prócz tego mogą doprowadzić do zniechęcenia go do skakania.

Należy pamiętać, że skakanie przez przeszkody jest tylko jednym 
(chociaż bardzo ważnym) środkiem do osiągnięcia umiejętności jazdy, 
ale nie może być jej celem. Znaczy to, że jeździec nie powinien ześrod- 
kowywać całej swej pracy w samem tylko skakaniu, ale rozwijać swą 
umiejętność jazdy wszechstronnie.

Skakanie również męczy konia idącego pod jeźdźcem, jeszcze nie 
zupełnie wprawnym, przyczem nieraz koń odczuwa uderzenia w grzbiet 
i szarpanie pyska. Nie powinno się zatem dawać koniowi więcej sko
ków niż do 15 na jedną lekcję.

Technika skoków, t. j. położenie jeźdźca na koniu, nie da się książ
kowo opisać; jeździec, przygotowany przez uprzednie ćwiczenia na lin
ce, powinien sam wyczuć ruchy konia przy przebywaniu przeszkody, t. 
j. przy podnoszeniu się konia (odskok) i przy „lądowaniu" (doskok) 
i odpowiednio balansować swoim ciężarem, aby podążyć tułowiem i ca
łą swą osobą za koniem, nie tracąc łączności z nim, zwłaszcza z jego 
pyskiem. W każdym razie zaleca się lekkie pochylenie naprzód, tem 
większe, im wyższa jest przeszkoda, trzymanie zadu w łydkach i ener
giczne prowadzenie konia na wodzach nieco zluźnionych, aby dać konio
wi możność wyciągnięcia szyi naprzód, nie pozwalając mu jednak na za
trzymanie się przez skokiem lub skok ukośny i nie przeszkadzając 
w chwili skoku żadnym t. zw. „podnoszeniem go" (rys. 191 i 192). Jeź
dziec nie powinien w skoku stawać na strzemionach, oddzielać się od 
siodła i unosić swych łokci wgórę (rys. 193 i 194).

Dla zupełnego opanowania konia w skakaniu, trzeba po pewnym 
czasie, przy skakaniu przez szereg przeszkód ze stępa i kłusa, prze
jeżdżać wolty (w prawo i lewo) pomiędzy drągami, t. j. między jednym 
i następnym skokiem (rys. 195).

Jeździec, nabrawszy wprawy w skakaniu przez szereg drągów, 
powinien w następnych lekcjach skakać przez różne przeszkody, rozsta- 
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wionę w różnych miejscach ujeżdżalni, przebywając je w obu kierun
kach. Ćwiczenia te wyrabiają w nim orjentację i zmuszają do zupeł
nego opanowania konia.

Rys. 191. Prawidłowy dosiad jeźdźca w skoku. 
(Ppłk. Rómmel na Rewcliffie).

Ponieważ celem nauki jest umiejętność jazdy w terenie, przeto, 
z chwilą, kiedy jeździec opanował mocny dosiad i poznał zasady pro
wadzenia konia, powinien ćwiczyć się jak najwięcej w jeździe tereno
wej (patrz rozdz.: „Jazda w terenie").

Powtórzenie wszystkich poprzednich ćwiczeń i przechodzenie do 
każdego nowego powinno się odbywać początkowo na ujeżdżalni, po- 
czem dopiero jeździec wyjeżdża w pole i tam ćwiczy się dalej w tern, 
czego się nauczył na ujeżdżalni.

Bardzo jest pożądane, jeśli okoliczności pozwalają, aby począt
kowe wyjazdy w teren uskuteczniać w towarzystwie innych jeźdźców, 
doświadczonych i zrównoważonych, którzy chętnie będą udzielać na
szemu jeźdźcowi różnych pożytecznych rad i wskazówek, a nie będą 
chcieli wykorzystywać niedoświadczenia młodego jeźdźca dla wpro-
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wadzenia go w różne niemiłe i niebezpieczne położenia, jak np. przed
wczesne wyścigi, branie zbyt trudnych przeszkód, strome zjazdy 
i wjazdy i t. p.

Rys. 192. Prawidłowy dosiad jeźdźca 
w skoku.

Rys. 193. Wadliwy dosiad. Jeździec 
stoi w strzemionach wysoko nad 

koniem.

Opisane ćwiczenia w nabywaniu umiejętności jazdy praktycznej nie 
dają się ująć w ramy czasu; różni jeźdźcy nauczą się jeździć w róż
nym czasie, zależnie od. osobistych zdolności, zamiłowania i pracy.

Rys. 194. Wadliwy dosiad. Jeździec stoi na strzemionach, zbytnio obciąża 
przód konia, oddzielając sią od siodła.
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W każdym razie jeździec w swej nauce nie powinien się śpieszyć; 
musi przerabiać wszystkie ćwiczenia systematycznie, wyćwiczyć się 
w nich należycie i dopiero po dostatecznem opanowaniu poprzednich, 
przechodzić do następnych. Do tego niezbędna jest wytrwałość. Po
czątkowe lekcje trzeba pobierać na jednym i tym samym koniu, aby 
poznawszy go, młody jeździec nabrał do niego zaufania. Jednak z chwi
lą kiedy jeździec dostatecznie zapoznał się z jazdą, trzeba się starać 
jeździć na różnych koniach, aby dojść do zupełnej swobody i pew
ności siebie, także na każdym innym koniu. Przy tem jeździć jak naj
więcej, gdyż tylko nieustanna praktyka może dać dobre wyniki.

Rys. 195. Wolty w skokach.

Dobry jeździec powinien zawsze pamiętać o tem, że wszelkie „po
moce" udzielane koniowi, powinny być niewidoczne dla patrzących 
nań zboku. Przy zwrotach, zatrzymaniach, skokach i t. d. nie powinno 
się zbytnio oddzielać przedramienia i łokci od tułowia. Prawidłowa 
jazda nie znosi widocznej i nieraz ordynarnej walki jeźdźca z koniem.

Jeździec szarpiący konia, wymachujący batem, rzucający się na 
koniu i bodący go ostrogami sprawia jak najniekorzystniejsze wra
żenie w oczach każdego i nie zasługuje na miano jeźdźca.

Munsztuk jest wzmocnieniem wpływu ręki 'eźdźca na pysk konia, 
aczkolwiek działanie jego różni się od wędzidła, gdyż munsztuk zniża 
koniowi głowę, wędzidło zaś wznosi ją do góry. Używa się w wojsku 
munsztuka jako działającego silniej, do osiągnięcia większej podatno
ści kon:a jeźdźcowi, powodującemu go jedną ręką; prócz tego stosuje 
go się w jeździe wyższą szkołą. Poza tem używamy go na konie o bar
dzo twardym pysku, za mało wrażliwym na samo wędzidło. Munsztuk 
używa się łącznie z wędzidłem.

Ze względu na silne działanie munsztuka i trudność umiejętnego 
dopasowania (grubość belki poprzecznej, długość czanek, podpięcie 
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łańcuszka), radzę unikać go, używając w zwykłej jeździe normalnego 
wędzidła; munsztuka może używać tylko dobry jeździec posiadający 
miękką rękę i wyczucie konia. W niedoświadczonych rękach może spo
wodować popsucie konia i wypadki. Słusznie powiada przysłowie: 
,,munsztuk, w ręku nieumiejętnego jeźdźca jest to miecz w ręku sza
lonego".

Jeśli jednak jeździec dostatecznie posiądzie wyczucie pyska konia 
i zajdzie konieczność kiełznania konia munsztukiem, wtedy należy 
wodze trzymać w rękach, jak pokazane na rys. 196 i 197. Munsztuk

Rys. 196. Wodze munsztukowe i wędzidłowe, Rys. 197. Wodze munstukowe i ws
trzymane w obu rękach. dzidłowe, trzymane w jednej lewej

ręce.

po dopasowaniu go do szerokości pyska oraz do wrażliwości konia 
(odpowiednia grubość i wygięcie ścięgierza), należy podpiąć łańcu
szkiem tak, aby przy luźnych wodzach, można było włożyć 2 palce po
między łańcuszek i podbródek (rys. 198). Przy lekko nabranych 
wodzach, czanka munsztuku winna tworzyć z lin ją wodzy kąt prawie 
prosty, t j. 90° (rys. 199). Jeśli łańcuszek jest za luźny, to wspomnia-

Rys, 198. Położenie munsztuka 
przy zupełnie luźnych wodzach.

Rys. 199. Wodze nabrane przy prawidłowem 
podpięciu konia.
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ny kąt będzie większy od 90° i działanie munsztuka na szczęki konia 
będzie zbyt słabe, niedostateczne ( rys. 200). Zbyt ciasno podpięty łań
cuszek zwiększa działanie munsztuka, co jest wadliwe i niebezpieczne. 
Kąt, który tworzy czanka z wodzą jest mniejszy od 90° (rys. 201).

Rys. 200. Łańcuszek za luźno podpięty. Rys. 201. Łańcuszek za ciasno podpięty.



ROZDZIAŁ 3

JAZDA W TERENIE LUB POLOWA

Terenem nazywamy większą przestrzeń poza ujeźdźaln’ą n.e- 
ogrodzoną, ze zmiennym gruntem, i różnego rodzaju naturalnemi prze
szkodami. Jazda w terenie wymaga umiejętności w stosowraniu szyb
kości chodów w celu racjonalnego wykorzystania sił konia, a także 
własnych, oraz w przezwyciężaniu spotkanych przeszkód wskutek 
czego jest dalszym ciągiem wyszkolenia jeździeckiego.

W terenie jeździec uczy się określania czasu i przestrzeni, po
dwaja uwagę i spostrzegawczość, wyrabia w sobie szybką decyzję, po- 
znaje dużo nowych właściwości swego konia i wogóle doznaje wielu 
zupełnie nowych wrażeń, wpływających dodatnio na doskonalenie się 
w jeździe.

Przed wyjazdem w teren, trzeba zawsze dokładnie sprawdzić stan 
nóg i kopyt oraz kucia konia i prawidłowość osiodłania. Jest to ko
nieczny warunek, którego zaniedbanie grozi jeźdźcowi wieloma trud
nościami lub wypadkami po wyjeździe.

0 ile jeździec wybiera się na spacer lub krótszą wycieczkę, nie za
biera oczywiście żadnych bagaży, jednak radzę zawsze brać z sobą 
uździenicę do uwiązania konia w razie jakiegoś zatrzymania się, wy
poczynku i t. p. Uździenicę, specjalnie uszytą ze skóry podobnej do 
ogłowia, kładzie się koniowi na głowę, pod ogłowie, wskutek czego 
jest ona prawie niewidoczna i nie szpeci konia; zaopatrzona powinna 
być w długi na 1,5 m surowcowy powód, którego koniec przywiązu
je się do kółka w siodle. Podczas dłuższego wypoczynku, przy pojeniu 
i karmieniu podczas wycieczki, zdejmuje się ogłowie wraz z żelazem 
i uwiązuje konia na uździenicy, jak iwt stajni.

Jeśli zajdzie potrzeba uwiązania konia, trzeba starannie wybrać 
tylko odpowiednie miejsce, inaczej narażamy konia na wypadek lub 
porwanie rynsztunku. Więc unikać należy ciasnego miejsca, gdzie koń 
może się skaleczyć, włożyć nogę w jakieś szczeliny i t. p., — urwać 
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się lub też zniszczyć samo stanowisko. Nie można zatem koma wiązać 
do wozu, do słabego płotu, drzew i krzaków, do maszyny rolniczej i t. 
p. niepewnych przedmiotów. Nie wolno też konia stawiać w obcej nie
znanej stajni, szczególnie publicznej i w zajezdniach, o ile nie mamy 
pewności, że w stajni takiej nie przebywały konie, które mogły za
kazić stajnię jakiemiś chorobami. Dbały i ostrożny jeździec nie będzie 
także poić swego konia z ogólnego wiadra i karmić go we wspólnym 
żłobie. W każdym razie nie można zostawić konia bez dozoru, gdyż 
muchy, zniecierpliwienie się konia, jego tęsknota do innych, nagły 
przestrach i t. d. mogą zawsze spowodować urwanie się z uwięzi, zaplą
tanie i t. p. wypadki nieraz z przykremi następstwami.

Dobry jeździec, który zatrzymuje się w drodze, choćby kilkana
ście minut, powinien zawsze trzymać się zasady: „najpierw koń, póź
niej ja“. Zsiadłszy z konia dla odpoczynku, wskutek upału mrozu, 
nagiej burzy lub zawiei — jeździec musi przedewszystkiem zluźnić 
popręgi i rozetrzeć siodłem (poruszając je z boku na bok) grzbiet ko
nia. Niezbędna ta czynność sprawia koniowi ogromną ulgę, wpły
wa na jego humor i czyni konia podatniejszym i uległym na , rzy- 
szłość. Następnie trzeba konia tak umieścić, aby zapewnić mu możli
wą wygodę. Więc w czasie upału postawić go w cieniu, nie stawiać 
natomiast w dusznej stajni lub komórce, gdzie niema powietrza, zaś 
muchy dokuczają więcej. W chłodnym, wietrznym lub śnieżnym dniu 
zabezpieczyć od wiatru; nie pozostawiać go zbyt długo na deszczu 
i t. d.; wogóle stosować zasady pielęgnacji opisane w poprzednich 
rozdziałach. Przy ruszaniu naprzód, podciągnąć popręgi i obejrzeć 
stan nóg i podkucia.

Bardzo ważną sprawą jest pojenie konia w czasie wycieczki. Kon 
może się obyć bez pokarmu nawet dość długo, lecz brak wody odczu
wa bardzo dotkliwie. Trzeba zawsze napoić konia przed samym wy
jazdem. W drodze, szczególnie latem, nietylko można, lecz trzeba 
poić konia, nawet przemęczonego, o ile bezpośrednio po pojeniu ru
szamy w dalszą drogę.

Jeśli podczas spaceru lub wycieczki zsiadamy z konia w miejscu, 
gdzie się znajduje trawa, można nią pokarmić nieco konia (wyjąwszy 
mu z pyska żelazo); albo z ręki, narwawszy trawy, i nie rozluź
niając popręga, — albo z ziemi, gdzie koń sam sobie ją skubie, lecz 
w tym razie trzeba bazwarunkowo popręgi zwolnić, inaczej koń się 
„zapopręźy", czyli odgniecie sobie mostek piersiowy co się trudno 
leczy, i powtarza także przy normalnem popręgowaniu.

Jazdę z terenie trzeba rozpoczynać zawsze w stępie, jadąc tym 
chodem co najmniej jeden kilometr, poczem przechodzi się do kłusa 
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na takiej samej przestrzeni. Po przekłusowaniu jeździec powinien na 
chwilę zejść z konia, sprawdzić stan siodłania i podciągnąć nieco poprę
gi. Jest to konieczne, gdyż koń przy początkowem siodłaniu często się 
nadyma, prócz tego łechczywych koni nie można odrazu zbyt silnie 
ściskać popręgami. Po przejechaniu zaś pewnej przestrzeni popręgowa - 
nie okaże się za luźne, co może doprowadzić do przekręcenia się sio
dła i odgnieceń, oraz upadku jeźdźca (na przeszkodach).

Dla orjentowania się w przestrzeni, należy zapamiętać przeciętną 
szybkość ruchu konia w poszczególnych chodach, która wynosi dla 
przebycia 1 km stępem 10 min., kłusem 5 min. i polowym galopem 
3 min.

Jadąc w terenie, należy się stosować do przyjętych norm szybko
ści bez nadużywania sił końskich; wyjeżdżać i powracać zawsze w stę
pie; kłusować tylko „angielskim” kłusem, zmieniając często, co pół 
kilometra, nogą; dalsze przestrzenie przebywać w zmiennym chodzie, 
przechodząc od jednego w drugi co 1 km; 10 min. stępa (1 Km), 5 min. 
kłusa (1 km), 10 min. stępa (1 km), 10 min. kłusa (2 km). 10 min. stę
pa (1 km), 5 min. kłusa (1 km), 10 min. stępa (1 km) i t. d,

W wycieczkach ponad 12 km należy zsiadać z konia co kilka ki
lometrów i prowadzić go piechotą przez km.

Również pożyteczne jest przy powrocie do domu podczas dużego 
upału i po przebyciu trudniejszego biegu, prowadzić konia ostatnie 
% km w ręku. Koń powinien przybyć do stajni suchy i z normalnym, 
spokojnym oddechem.

Do jazdy trzeba zawsze wybierać o ile możności miękki i równy 
grunt, dla zaoszczędzenia koniowi nóg i kopyt, unikać bruku i wybo
jów. Jadąc szosą, nie jechać środkiem, lecz bokiem szosy. W żadnym 
zaś razie nie wolno kłusować po gruncie brukowanym, szosowym i wy
boistym, choćby dla pośpiechu np. podczas nagłego i ulewnego deszczu; 
nie kłusować, tem bardziej nie galopować, po zbyt miękkim, grząskim, 
piaszczystym gruncie lub po zoranem polu.

Jeśli nie zaprawiamy konia specjalnie do biegów myśliwskich, to 
nie należy zbyt wiele galopować i zawsze wybierać dość równy i ela
styczny grunt, np. równą nie za miękką boczną drogę. Po przejechaniu 
3 km stępem i kłusem, można przegalopować 1 km (3 min ) i znów 
przejść do stępa i kłusa, jak wyżej.

Przy zatrzymywaniu się w galopie, o ile nie zachodzi konieczna po
trzeba nagłego stanięcia, oraz przy przechodzeniu w stęp, nie można 
galopującego konia gwałtownie wstrzymywać, gdyż bardzo niekorzyst
nie odbija się to na całości jego stawów, szczególnie barkowych i sko
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niejszego chodu, stosując po galopie najpierw kłus na przestrzeni 
co najmniej kilkudziesięciu kroków, a następnie stęp. Raptowne zatrzy
manie galopującego konia tak, że „zarył kopytami ziemię" brzmi bar
dzo efektownie, lecz powinno mieć miejsce tylko w powieściach

Jadąc drogą, należy zawsze dla bezpieczeństwa konia i własnego, 
zważać na spotykane konne zaprzęgi, ustępując im miejsca; zwłaszcza 
należy unikać zbyt bliskiego mijania się z zaprzęgiem, doganiającym 
jeźdźca ztyłu; w tym wypadku często się zdarza, że zaprzęgnięty 
koń wierzgnie i może uszkodzić konia lub jeźdźca; albo też koń pod 
nim, wierzgnie i uderzy w zaprzęg, lub nasuwając zad swój w tym celu, 
narazi się na spotkanie z wozem lub końmi. Podsunięcie się wierzchow
ca, z których żaden nie znosi mijania go przez inne konie, pod wóz. 
następuje nieraz tak szybko, że jeździec nie zdąży temu przeszkodzić, 
o ile odległość jest bliska. Ostrożność jeźdźca musi się podwajać przy 
spotykaniu się z dość licznemi samochodami; wskutek czego lepiej jest 
unikać jazdy szosą, przejeżdżając, o ile można, na oboczne pole, lub 
wybierać drogi boczne.

W razie spotkania się w ciasnem miejscu, między wozami lub 
w pobliżu drzew, rowów i t. p. z samochodem, lepiej jest zsiąść z konia 

i uspokoić go głosem; niektóre konie wspinają się ze strachu do góry, 
co może mieć dla jeźdźca smutne następstwa gdy koń rzuci się na 
drzewo. Natomiast jeśli przestrzeń spotkania się jest obszerna i wolna 
od przeszkód, nie radzę zsiadać, gdyż przerażony koń nie da się uspo
koić i opanować w ręku, wyrwie się i ucieknie.

W jeździe połowęj trzeba stosować zasady dosiadu i powodowa
nia koniem, nabyte w wyszkoleniu na ujeżdżalni, uzupełniając je nie
ustanną i baczną uwagę na otoczenie, w połączen-u z ciągłą ostrożnością. 
Jeździec powinien badać i uważać na grunt, po którym jedzie; unikać 
jam, wybojów, korzeni, drzew, kretowisk i niepewnych kałuży szcze
gólnie w szybkim biegu; w zadrzewionej miejscowości jechać uważnie 
i powoli, unikając obtarcia sobie kolan o drzewa i uderzenia gałęzi po 
głowie; spostrzec już zdała zbliżający się samochód, lub zwykły za
przęg i wybierać do spotkania się z nim miejsce odpowiednio szero
kie i bezpieczne, przyśpieszając lub opóźniając chód konia, lub uni
kając wogóle spotkania przez zjechanie na bok; w chwilach odpoczyn
ku w stępie, kiedy oddaje koniowi wodze, nie zapominać, że siedzi na 
źywem i nieobliczalnem w swej płochliwości zwierzęciu i być ciągle 
wpogotowiu co do swego dosiadu. Znałem jeźdźców którzy rozstawali 
się w nagły i nieoczekiwany sposób ze swym nawet zmęczonym koniem, 
któremu w powolnem stępie rzucali wodze na szyję dla wygodniej
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szego zapalenia papierosa; koń, przeląkłszy się jakiejś błahostki, sko
czył wbok, wskutek czego nieprzygotowany jeździec spadł na ziemię.

Koń jest wogóle płochliwy; nigdy mu nie można całkowicie do
wierzać; najspokojnieszy z nich potrafi przerazić się byle czego: po
derwania się z pod jego nóg psa oraz jego szczekania, kury, świni, na
głego hałasu, piania koguta, fruwającego papieru, poruszonej wia
trem bielizny na płocie i t. p. Znam też wypadki bardzo ciężkie, kiedy 
jeździec, ratując swą równowagę wobec nagłego uskoczenia konia, 
natężył raptownie swe mięśnie, skutkiem czego u jednego nastąpiły 
pęknięcia naczyń krwionośnych i wewnętrzne wylewy krwi, u drugie
go naderwanie ścięgien, inny rozbił się ciężko przy upadku i t. d.

Są też konie figlarne, zbyt wesołe, czekające tylko, mimo prze
męczenia, chwili, kiedy jeździec zwolni nieco swe panowanie nad nie
mi, aby wykorzystać je dla jakiegoś wybryku.

Do jazdy w terenie, szczególnie jeśli trzeba przebywać ulice miej
skie z ich gwarem, ciasnotą, samochodami, tramwajami i t. p., trzeba 
mieć konia już z takiem otoczeniem obeznanego, mało wrażliwego. 
Wszelka walka jeźdźca z nieobytym koniem, który wtedy nie słucha 
wskazówek jeźdźca, jest bardzo niemiła dla jeźdźca a niebezpieczna 
dla nich obu.

W celu otrzaskania konia z warunkami życia na miejskich ulicach, 
pożyteczne jest częste przeprowadzanie go po nich, podprowadzanie do 
stojących samochodów, przejeżdżanie w pobliżu hałaśliwej fabryki, 
parowozów i t. p., z zachowaniem ostrożności, przyczem koń powi
nien być prowadzony przez 2 ludzi.

Jeździec, posiadający konia, zwłaszcza młodego, mało jeszcze oby
tego w jeździe polowej, powinien starać się wyjeżdżać w towarzystwie 
drugiego jeźdźca, siedzącego na koniu zupełnie pewnym. W ten spo
sób przyzwyczai swego konia do spokojnego kroczenia w obcym tere
nie i nie dopuści do przejawiania się u niego przestrachów i sprzeci
wów, gdyż koń chętnie idzie za drugim koniem, staje się mniej płoch
liwy, nabiera zaufania i wkońcu przyzwyczaja się do hałasów i prze
szkód. Znałem konia, na którym nie można było, jadąc na nim w po
jedynkę, przebyć ulicy z tramwajami, przejechać płytkiego strumyka 
w polu, zjechać z nasypu do rowu i t. p. Wyjechawszy na nim w to
warzystwie drugiego jeźdźca, można było śmiało i pewnie jechać lud
ną ulicą i przejeżdżać przez najrozmaitszy teren.

Z drugiej strony, usilnie odradzam mniej doświadczonemu jeźdź
cowi (szczególnie paniom), wybieranie się na przejażdżkę w liczniej- 
szem towarzystwie na koniu młodym, niezupełnie ujeżdżonym, lub 
twardym w pysku, tem więcej jeśli towarzystwo jest również mało
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doświadczone. Znając już właściwości konia, wiemy, że silny niespraco- 
wany koń zawsze jest pohopny do szybkiego biegu; prócz tego konie 
nie znoszą współzawodnictwa' Wesoła kawalkada, na pewno ruszy 
z miejsca szybkiem tempem, które siłą rzeczy, przy małem doświad
czeniu jeźdźców i niemożności opanowania koni, pragnących jeden 
drugiego wyprzedzić, — przejdzie w formalny wyścig, kończący się 
bezładną szarżą na rowy, druty kolczaste, jamy, las lub ulicę, przy
czem nawet spokojniejszy jeździec nie będzie w stanie powstrzymać 
swego konia. W wyniku mamy, jeśli nie nastąpiły poważniejsze wy
padki, co najmniej zupełnie niepotrzebne zmęczenie ludzi i koni, po
psucie pyska koniom, pogubienie kapeluszy, papierośnic i t. p., a na
stępnie przyzwyczajamy powoli konia do ponoszenia, gdyż w takim 
„wyścigu" wyczerpany jeździec przestaje mocować się z koniem i nie 
panuje nad nim, co każdy koń doskonale wyczuwa i wykorzysta przy 
najbliższej sposobności. Znajdując się w towarzystwie innych jeźdźców, 
należy zważać, aby samemu nie najeżdżać cudzych koni, oraz nie po
zwalać na najeżdżanie swego, gdyż przy zbliżaniu się koni i na- 
głem zatrzymaniu mogą nastąpić uszkodzenia z powodu wzajemnego 
zatratowania nóg i wypadki z powodu wierzgnięcia. Toż samo stosuje 
się przy braniu przeszkód. Może się bowiem zdarzyć że koń, idący 
przodem, zarzuci się, zatrzyma lub upadnie, co niechybnie pociągnie 
za sobą upadek jeźdźca, za blisko podążającego za poprzednim ko
niem.

Przejazd kolejowy należy przebywać w bardzo wolnem stępie, 
uważając aby koń nie poślizgnął się na szynach i nie oderwał sobie 
podkowy. Jeśli przy przejeździe zgromadziły się wozy w oczekiwa
niu otwarcia zapory, należy przeczekać chwilę, aż się otworzy wolne 
miejsce, gdyż w natłoku wozów łatwo jest o wypadek.

Wszelkie strome nierówności w terenie, t. j. zjazdy i wjazdy na 
pochyłości, trzeba zawsze przebywać w kierunku zupełnie pionowym, 
nigdy ukośnym. Przy zjazdach należy zwolnić koniowi wodze, aby mu 
dać możność wyciągnięcia szyi, mieć go jednak w ręku, aby nie do
puścić do zbaczania w strony; samemu pochylić się nieco naprzód, opie
rając się trochę rękami o przedni łęk siodła. Tempo dość wolne, za
leżne od pochyłości. Wjazdy trzeba przebywać również tylko pionowo, 
zawsze w galopie, nabierając już zdała rozpędu; trzymać konia w łyd
kach, przez pobudzanie ostrogami lub trzcinką, nie pozwolić na za
trzymanie się lub zboczenie a tem więcej na zawrócenie; stanąć w strze
mionach i silnie pochylić się na szyję konia, chwytając grzywę blisko 
uszów, zważając, aby nie być uderzonym w twarz szyją lub głową ko
nia (rys. 202, 203).
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Nigdy nie powinno się, bez bardzo ważnych przyczyn, jechać 
ostrem tempem (wyciągniętym kłusem i galopem) pod wiatr, zwła
szcza zimny, gdyż taka jazda spowodowałaby przeziębienie narzą
dów oddechowych konia.

Rys. 202. Zjazd. Tułów jeźdźca prostopadły do grzbietu konia.

Przebywając wąskie kładki, niepewne, dziurawe mosty, zwłaszcza 
przy młynach, lepiej jest zsiąść z konia i prowadzić go w ręku, idąc 
śmiało naprzód, nie oglądając się na konia, który wtedy pójdzie bez 
wahania za człowiekiem.

To samo zaleca się przy przejeżdżaniu przez zamarzniętą rzekę, 
staw a także przez szerokie kałuże, gdzie nawet ostro podkuty koń 
może się poślizgnąć i ulec wypadkowi.

Znajdując się w towarzystwie drugiego jeźdźca lub liczniejszem, 
kiedy zaszła potrzeba zejścia z konia, trzeba pamiętać o nieutrudnia- 
niu innym lub sobie wsiadania. Zdarza się w praktyce, że jeździec, 
dosiadłszy swego konia, rusza na nim naprzód, nie oglądając się na 
innych, którzy jeszcze na konie nie wsiedli. Prawie każdy koń w polu 
jest niespokojny przy wsiadaniu, nawet w pojedynkę. Jeżeli zaś ujrzy 
oddalające się inne konie, w których towarzystwie przebywa, będzie 
się kręcił, wspinał, wyrywał za końmi do tego stopnia, że wprost unie-
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możliwi słabszemu jeźdźcowi dostanie się na siodło. Trzeba zatem 
zawsze wyczekać, nie ruszając z miejsca, aż wszyscy siądą na konie 
i dopiero wtedy udać się w dalszą drogę. Tak samo należy postępo
wać w stosunku do własnego ordynansa. Zaniedbanie tego zwyczaju 
może mieć smutne następstwa dla jeźdźca pozostawionego samemu 
sobie.

Rys. 203. Wjazd. Jeździec pochylony do przodu, trzyma pasmo grzywy.

Dla ułatwienia sobie wsiadania na niespokojnego konia, trzeba sil
nie skrócić prawą wodzę, ujętą wraz z grzywą w lewą rękę. Mając skrę
coną głowę na prawo, koń nie usuwa się od jeźdźca i pozwoli mu 
uchwycić sposobność do wskoczenia na siodło.

Do pokonania różnych trudności, zdarzających się w jeździe tere
nowej, niezmiernie pożyteczne są ćwiczenia w woltyżowaniu na koniu 
w ujeżdżalni, opisane w rozdziale 2 m cz. V, wyrabiające umiejętność 
wsiadania na konia bez strzemion, oraz wsiadania i zsiadania z pra
wej strony konia — i wogóle zręczność. Ćwiczenia takie należałoby 
co jakiś czas przerabiać sobie w wolnym czasie, aby utrzymać giętkość 
i sprężystość swych mięśni. Zręczny jeździec da sobie radę w wielu 
trudnych okolicznościach, wychodząc z nich bez szwanku dla siebie 
i konia. Jako ważną zaletę, nabytą przez woltyźowanie, uważam umie-
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jętność spadania z konia w razie potrzeby, kiedy nie ma już innego 
wyjścia, np. przy ponoszeniu konia, lub też podczas upadku w wyści
gu na przeszkodzie.

Jak cenna jest zręczność i szybkie orjentowanie w położeniu do
wodzi między innemi następujący fakt: przejeżdżając kiedyś na Syberji 
przez most na niewielkiej rzeczce, jechałem spokojnie środkiem jego, 
zbliżając się do młyna, znajdującego się na przeciwległym brzegu; 
koń mój, przestraszywszy się szumu wody spadającej na młyńskie 
koło, rzucił się niespodzianie i gwałtownie w lewo, nacisnął zadem 
poręcz, która się złamała i runął z mostu w rzekę, szczęściem beze 
mnie, gdyż zdążyłem zeskoczyć na jego prawą stronę. Konia wyrato
wałem z wielkim trudem z pomocą młynarzy.

Jazda terenowa w pojedynkę lub w małem towarzystwie jest 
o wiele trudniejsza od jazdy wojskowej, zastępami, gdyż pojedyn
czy jeździec musi nieraz przebywać przestrzenie, najeżone różnemi 
przeszkodami, które będzie omijał konny oddział wojskowy. Prócz 
tego pojedyńczy jeździec pozostawiony jest własnemu przemysłowi 
i nie może liczyć na niczyją pomoc. Dlatego więc jazda w polu ogrom
nie wyrabia zdolności jeździeckie, gdyż wymaga od jeźdźca nieustan
nej pamięci o koniu i o sobie, śmiałości, orjentacji i uwagi. Jeździec 
w polu musi widzieć wszystko, spostrzegać zawsze wczas wszelkie trud
ności w terenie, przeszkody, spotkania, musi zachowywać niezbędne 
ostrożności, wyczuwać konia, wykorzystywać jego siły w sposób od
powiedni, nie niszczący, wyrabiać panowanie nad sobą, nabywać od
porności na zmęczenie i niewygody.

Pamiętać trzeba, aby jazda terenowa uprawiana była systematycz
nie, bez względu na porę roku, gdyż praca konia a także jeźdźca musi 
być równomierna. Pozostawienie konia w dłuższej bezczynności i do
dawanie mu dorywczo zbyt dużej pracy naraz jest niepożądane i zdra
dliwe tak dla zdrowia i sił końskich, jak i ze względu na ujeżdżanie 
go, gdyż wystały koń jest skłonnie]szy do różnych wybryków i naro
wów.

W jeździe polowej trzeba zawsze wykorzystywać do przebycia 
wszelkie zjazdy i wjazdy, oraz różnorodne przeszkody do przeskaki 
wania, oczywiście bez nierozsądnej brawury i nadużywania sił konia. 
Im więcej wyćwiczony jest jeździec i koń w przezwyciężaniu trudno
ści terenu, tem łatwiej da sobie radę w nieprzewidzianych wypadkach, 
co prowadzi, oprócz praktycznych względów, do wyrobienia w sobie 
poczucia tężyzny i dzielności, mających ogromnie dodatni wpływ na 
stan psychiczny jeźdźca, zwłaszcza w dzisiejszych nerwowych wa
runkach życia naszego.



ROZDZIAŁ 4.

MARSZE I PRZEBIEGI NA ODLEGŁOŚĆ.

Przebiegiem nazywamy dalszą wycieczkę lub podróż, ponad kil
kadziesiąt a sięgającą do kilkuset kilometrów, odbywaną dziś poza 
wojskiem, przeważnie w celach sportowych.

Do odbycia i ukończenia zamierzonej podróży konno niezbędne 
jest przedewszystkiem doskonałe przystosowanie tak konia jak jeźdźca. 
Obaj muszą być zaprawieni do dłuższej i ciężkiej pracy, przez wyrobie
nie sobie mięśni, swobodnego oddechu, przez utracenie niepotrzeb
nego tłuszczu w tkankach organizmu i nabranie odporności.

Przygotowanie się do przebiegów i dalszych marszów, nazwane 
zaprawą, osiąga się przez dłuższe, bardzo systematyczne, codzienne 
ćwiczenia się w jeździe terenowej, w połączeniu z odpowiednią dietą, 
patrz cz. VI rozdz. 2.

Koń, na którym zamierzamy odbyć przebieg, musi się znajdować 
w doskonałym stanie, t. j. w pełnem zdrowiu i całości ścięgien, z zu
pełnie dobrym stanem kopyt, powinien być dostatecznie „obsuszony" 
z tłuszczu, zdradzać siłę i energję. Dobry stan zdrowia i odporność 
na zmęczenie musi posiadać także i jeździec. Tylko zachowanie powyż
szych warunków daje pewność, że jeździec dojedzie do zamierzonego 
celu w zdrowiu i na „całym" koniu. Nie można zatem lekkomyślnie 
i bez odpowiedniego przygotowania puszczać się w drogę.

Jazda w przebiegu jest także jednym z ważniejszych warunków 
doskonalenia się w jeździectwie, daje bowiem uważnemu jeźdźcowi 
całą masę nowych wrażeń i doświadczeń, czego nie zastąpi najobszer
niejsza książka.

Między innemi zaletami wyrabia ona w jeźdźcu oprócz fizycznego 
zahartowania, także siłę woli, gdyż podróż konna, wyglądająca przed 
jej rozpoczęciem bardzo zachęcająco, obfituje w szereg chwil bardzo 
przykrych, zniechęcających odrazu jeźdźca mniej doświadczonego. 
Przezwyciężenie trudów i częściowych rozczarowań wymaga przeto 
wysiłku mozolnego, pewnej walki między zmęczeniem a ambicją.
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Wybierając się w drogę, trzeba dokładnie zbadać stan zdrowia 
konia, jego ścięgna i kopyta. Okuć go u dobrego kowala na nowo nie 
później jak w przeddzień wyjazdu, dla stwierdzenia braku kulawizny 
z powodu nowego okucia. Zbadać każdą część rzędu co do jej trwałości. 
Unikać użycia nowego siodła i rzemieni, gdyż mogą one uwierać ko
nia. Wybrać siodło dobre, mocne, dobrze dostosowane do konia, z pot- 
nikiem pokrytym skórą i opatrzonym w juczki, czyli torby skórzane, 
przymocowane zprzodu siodła.

Nałożyć koniowi uździenicę z powodem uwiązanym do siodła. 
Okiełznać go uzdą z grubszem wędzidłem i 2 parami wodzy. Nie ban
dażować nóg konia, gdyż jeśli koń ma słabe ścięgna, to nie można wo- 
góle go użyć do dalszej podróży, jeśli zaś ścięgna są w porządku, to 
niema potrzeby ściskania nogi bandażami, które je niepotrzebnie grze- 
ją i tamują prawidłowy obieg krwi.

Jako bagaż potrzebny do pielęgnacji konia w drodze, zabieramy 
tylko: 1 parę bandaży płóciennych. 1 parę wełnianych, płócienne wia
dro do pojenia i karmienia, kilka podkowiaków, flaszkę z jodyną 
lub arniką, paczkę waty, lekką szczotkę i kauczukowe zgrzebełko, ka
wał sznurka, w porze chłodniejszej ciepłą derkę, przytroczoną do 
siodła. W przewidywaniu że paszę dostaniemy na miejscach postoju, 
nie bierzemy z sobą owsa. Dla siebie: 1 zmianę bielizny, kilka guzi
ków, igłę z nićmi, nożyczki z zagiętemi końcami, trochę pastylek mię
towych niesłodkich, flakon kropli miętowych lub Inoziemcowa, trochę 
kwasku cytrynowego, trochę dobrego koniaku, bandaż merlowy, maść 
cynkowa, trochę pudru ryżowego, grubą szklankę, no i oczywiście przy- 
bory toaletowe, obszerny płaszcz gumowy od deszczu, dobry scyzo
ryk, rewolwer, dobry, tęgi bat, najlepiej bykowiec, od spotykanych 
psów, i krów, zegarek z fosforycznemi (świecącemi) cyframi, doku
menty osobiste, notatnik z ołówkiem do zapisywania odległości, czasu 
ich przebywania i t. p., szczegółową mapkę danej okolicy, kompas.

W zebraniu bagażu trzeba pamiętać tylko o najniezbędniejszych 
przedmiotach, możliwie lekkich i zajmujących mało miejsca, aby nie 
obciążać siebie i konia zbytecznym ciężarem, bardzo uciążliwym w dal
szej podróży. Przed wyjazdem trzeba zważyć (i zapisać sobie) ciężar 
siodła wraz z oporządzeniem, własny ciężar netto i bagaż, który za
bieramy na sobie.

Przed wyjazdem należy ułożyć sobie szczegółową marszrutę, do- 
wiedzeć się o najwygodniejszych punktach postojów i noclegach (fol
warki, dwory), kierując się odległościami, które nie powinny przekra
czać w zasadzie 50 kilometrów dziennie.



Dbając o odpowiedni i dobrze dostosowany rząd dla konia, nie 
można zapomnieć o własnym ubiorze, który musi być lekki i wygodny. 
A więc kalesony z cienkiego, mocnego trykotu, niepowodujące obtarć 
nogi; pod zwykłą kolorową koszulą — siatkolwą bardzo użyteczna, od
dzielająca wierzchnią koszulę od mokrego ciała; spodnie do jazdy 
dobrze skrojone, nie krępujące nogi, pozwalające na swobodne wsia
danie, niezupełnie nowe wprost od krawca, lecz wypróbowane; lek
kie, bardzo elastyczne szelki, nie ściągające ramion; lekka kurtka z do
brze skrojonemi rękawami i pachami, nie pękającemi przy wsiadaniu 
ze stojącym lecz nie sztywnym kołnierzem, dla uniknięcia kołnie
rzyka i krawatu, opatrzona kieszeniami; skórzane, bardzo luźne rę
kawiczki; także luźne buty z miękkiemi cholewami, dające się łatwo 
wciągać i zdejmować (bez potrzeby użycia haków, obciążających za
brany bagaż) nawet przy ich przemoczeniu; lekka czapka nie uwiera
jąca czoła, wyłożona wewnątrz czerwoną materją, która chroni gło
wę od zbyt silnych promieni słońca.

W porze chłodniejszej oczywiście należy się ubrać cieplej, lecz 
nigdy za ciężko, przekładając wełnę jako bieliznę zamiast grubego 
wierzchniego ubrania. W każdym razie rękawiczki i buty powinny być 
zawsze bardzo luźne.

Odpowiednio wybrany i dostosowany ubiór jest niezmiernie ważną 
sprawą w dalszych podróżach konnych, nie męczy jeźdźca, nie sprawi 
odgnieceń, obtarć i odparzeń, utrudniających lub nawet uniemożliwia
jących jazdę.

Pielęgnacja i higjena w zastosowaniu do konia opisane są w cz. 
III rozdz. 6 — pielęgnacja. Na tem miejscu przypominam tylko o ko
nieczności ścisłego przestrzegania zasad pielęgnacji, o ostrożności 
w umieszczaniu konia w obcych stajniach i o nieustannem badaniu 
stanu kończyn (ścięgna i kopyta) oraz grzbietu konia po przybyciu 
na postój lub nocleg. Zauważywszy jakiekolwiek zmiany, trzeba do
szukać się przyczyn i postarać się usunąć powstające niedomagania 
w zarodku, nie dopuszczając do ich rozwinięcia, choćby to miało uczy
nić dłuższą przerwę w podróży.

Przed każdem ruszeniem w dalszą drogę, szczególnie po noclegu, 
trzeba kazać przeprowadzić konia w stępie i kłusie, po miękkim i twar
dym gruncie dla sprawdzenia czy niema kulawizny.

Ponieważ nogi końskie a w nich kopyta, są jednym z najważ
niejszych czynników w jeździe, przeto na stan okucia trzeba zwracać 
specjalną uwagę. Obluźnioną w drodze podkowę, trzeba przyciągnąć 
samemu (co trzeba umieć); jeśli koń zgubi ją, należy bardzo wolnem 
tempem, wybierając tylko miękki grunt, dojechać lub doprowadzić 
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konia do kuźni, gdzie kazać go okuć pod swym nadzorem, pilnując 
zastosowania się kowala (zwykle nieumiejętnego) do ustalonych zasad 
prawidłowego kucia, z któremi bezwzględnie jeździec powinien być 
dobrze obeznany.

Jeżeli tylko można, trzeba się postarać o towarzysza podróży, 
gdyż to znacznie ją ułatwia. Przedewszystkiem urozmaica jedno- 
stajność, odrywa uwagę od zmęczenia, daje możność wzajemnego ob
serwowania siebie i zachowania się koni, i udzielania sobie pomocy tak 
w drodze jak na postojach.

Unikać trzeba wszelkiego ściskania się paskami, sprzączkami i t.p., 
gdyż już po kilkunastu kilometrach da się to srodze we znaki. Cięższe 
przedmioty, jak rewolwer, lornetka, woreczek z większą ilością drob
nych pieniędzy trzeba tak umocować, aby nie biły w ciało przy ruchu 
konia. Nieznaczne z początku odbicie, zamieni się w bolesne odgnie- 
cenia.

Całe ciało trzeba utrzymywać w jak największej czystości, gdyż 
z powodu możliwych obtarć skóry i pocenia się, otwierają się pory 
i skóra wchłania wraz z kurzem i brudem różne miazmaty, wywołu
jące zapalenia, pryszcze i wrzodzianki. Obtarte miejsca trzeba oczyścić 
z brudu ciepłą wodą i mydłem, lekko posmarować maścią cynkową 
i posypać ryżowym pudrem. Wielką ulgę w zmęczeniu sprawia uży
cie po przybyciu na nocleg bardzo zimnej lecz krótkiej, nie dłuższej 
niż 1 — 2 minuty, kąpieli nóg. Całkowicie chłodną i też bardzo krót
ką kąpiel zaleca się brać rano, przed wyjazdem.

Dla zaoszczędzenia sił konia i swoich wskazany jest latem bardzo 
wczesny wyjazd, niedługo po wschodzie słońca, aby ujechać w chło
dzie możliwie najdalszą przestrzeń; z nastaniem południa aż do spad
nięcia temperatury trzeba stanąć dla odpoczynku i posiłku i wyru
szyć dalej o późnym po południu, przyjeżdżając na nocleg o zmierzchu.

Jeśli nie zachodzi potrzeba specjalnego pośpiechu lub nie jest 
oznaczona norma czasu, powinno się przejeżdżać dziennie nie więcej 
niż 45 — 50 kilometrów, którą to odległość można później (nie z po
czątku) powiększyć do 75 — 80.

Z oznaczonej dziennie ilości kilometrów należy większą część 
przebyć w pierwszej połowie dnia, drugą część, mniejszą, przejechać 
po południu, po dłuższym odpoczynku.

Wogóle zaleca się podzielić daną przestrzeń w ten sposób, aby 
na początku i końcu podróży przejeżdżać mniejsze ilości kilometrów, 
przebywając w środkowych dniach większe odległości.

Podróżując latem irzeba konia dość często poić, jednak nie da
wać naraz więcej niż s/4 wiadra wody, ująć siana i słomy, dawać wię
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cej paszy treściwej, t. j owsa, powiększając dzienną rację do 6 — 7 
kilogramów, urozmaicając ją niewielkiemi dawkami zielonki. Spraw
dzać trzeba osobiście, jak koń wyjadł podany obrok. Pożyteczne jest 
skarmianie 1 — 1% kilo cukru dziennie, jako bardzo wzmacniające 
siły konia.

Karmienie owsem trzeba stosować w ten sposób, że większe dawki 
daje się na noc i na dłuższym postoju z takiem wyrachowaniem, aby 
ruszać w drogę dopiero w P/2 — 2 g. po sutszem obrokowaniu. 
Jeśli brak czasu nie pozwoli na 1 lub 2 godzinny odpoczynek po daniu 
obroku, trzeba odjechać dłuższą przestrzeń w stępie, t. j. nie pędzić 
konia, mającego napełniony żołądek. Podczas jazdy w słońcu zwil
żać mu często głowę między uszami i na czole; dla ochrony od męczą
cych go much,—zatykać za rzemienie ogłowia i siodła gałązki z liśćmi, 
które podczas rpchu odganiają gromadzące się owady, i oganiać ko
nia trzymaną trzcinką lub batem.

Co się tyczy diety jeźdźca, zaleca się przyjmowanie tylko posil
nych, treściwych pokarmów stosunkowo w niewielkiej ilości, z wyłącze
niem potraw mącznych i wodnistych. W celu gaszenia pragnienia, zaży
wać co jakiś czas niesłodką pastylkę miętową lub cytrynową; wody, her
baty i mleka używać jak najmniej, gdyż większe ilości płynów nie 
zmniejszają pragnienia, wywołują zaś zwiększone poty, osłabiające 
organizm. Alkohol podnieca tylko narazie, później oddziaływa wprost 
odwrotnie, więc lepiej unikać go zupełnie, piwo powinno być całkowi
cie wyłączone.

Wogóle jadać pokarmy strawne i niezbyt zimne, aby nie narazić 
się na niedyspozycje żołądkowe, bardzo przykre w podróży konnej, 
dlatego też trzeba przez kilka czy kilkanaście dni marszu powściągać 
się. nieustannie pamiętając o zachowaniu dobrej ,,kondycji“.

W marszu bardzo potrzebne jest poprowadzenie konia w ręku, co 
kilkanaście kilometrów na przestrzeni 1 — 1% km, przyczem za 
każdym razem trzeba podciągać strzemiona wgórę i zluźnić po
pręg. Przejście piechotą pół — 1 km orzeźwia zmęczone mięśnie i sta
wy jeźdźca oraz sprawi dużą ulgę koniowi.

Po ukończeniu marszu zaleca się spisanie sobie w zeszycie za 
świeżej pamięci całego przebiegu podróży, t. j. wymiaru odległości 
czasu przebywania poszczególnych etapów, wszystkich wrażeń i przy
gód, różnych okoliczności, spostrzeżeń wytrzymałości konia i własnej, 
różnych potrzeb i wymagań, jakie nam stawia dłuższa podróż konna 
i t. p., oraz ciężar własny w porównaniu z ciężarem przed podróżą — 
co wszystko będzie cennym materjąłem na przyszłość, tak dla siebie 
jak i dla użytku innych.



ROZDZIAŁ 5.

NAROWY W UŻYTKOWANIU. ODUCZANIE ICH.

Koń, posiadający wielką wrażliwość i pamięć, bardzo łatwo ulega 
rożnym przyzwyczajeniom i okazuje sprzeciwy w razie niezrozumie
nia zam’arów i postępowania z nim człowieka. Zważywszy że umiejęt
ność postępowania i obchodzenia się z koniem jest bardzo trudna, gdyż 
wymaga inteligencji ze strony obsługującego, zrozumienia właściwości 
konia (które, poza ogólnemi, bywają bardzo odrębne) i zamiłowania 
do niego ze strony jeźdźca, nie będziemy się dziwili, spotkawszy 
u naszego wierzchowca różne mniej lub więcej szkodliwe lub niebez
pieczne narowy.

Usunięcie złego jest w tych wypadkach niezmiernie trudne. Nie
które narowy są niemal nieuleczalne. Odzwyczajanie konia od naby
tych narowów wymaga wielkiej umiejętności i cierpliwości, a nawet ta
lentu. Z tego powodu radzę jeźdźcowi średniej miary pozbyć się ko
nia, o ile jest już bardzo znarowiony, zamiast go leczyć z takich wad, 
gdyż bez specjalnej praktyki sprawa się nietylko nie uda, lecz może 
rozwinąć narowy do rozmiarów niebezpiecznych.

O ile jakieś narowy ukazały się u konia bezpośrednio po kupnie, 
jedyną radą jest zwrot jego poprzedniemu właścicielowi, który powi
nien był przy sprzedaży zaręczyć, że koń ten wolny jest od narowów. 
Jeżeli zaś narów pojawił się w późniejszym czasie, wina spada na 
nieumiejętnego jeźdźca, który powinien zdać sobie sprawę z przy
czyn, wywołujących te wadę u konia, powinien przyczyny takie usu
nąć i próbować konia uleczyć, posiłkując się wiadomościami z pod
ręczników i radami doświadczonych jeźdźców.

Zwracam przytem uwagę czytelnika, źe jeśli w ogólnem obcho
dzeniu się z koniem obowiązuje cierpliwość i równowaga ze strony 
jeźdźca, to warunek ten jest jeszcze bardziej niezbędny przy wyko- 
lzenianiu narowów. Należy zastosować początkowo wszelkie środ
ki łagodne i przejść do kar dopiero po wyczerpaniu ich. Kary nakła 
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dane na znarowionego konia muszą być obmyślone, celowe i zadawane 
bez gniewu i porywczości. Ze znarowionym koniem trzeba postępować 
tak, jak z rozkapryszonem dzieckiem. Umiejętnem postępowaniem 
trzeba mu dać do zrozumienia, co wolno, a czego nie wolno i karać 
tylko za okazywany rzeczywisty upór, ale wtedy dotkliwie, aby go za 
wszelką cenę przełamać i zmusić do posłuszeństwa. Nie wolno zaś ka
rać za niezrozumienie naszych zamiarów, jednocześnie trzeba na
gradzać konia pieszczotą i głosem za każde ustępstwo i poddanie się 
naszej woli.

Do jazdy na znarowionym koniu i do leczenia z wad wymaga 
się prócz tego: odwagi, zręczności, pewnej siły fizycznej, szybkiej 
orjentacji, doskonałości dosiadu i miękkiej ręki. Jeździec nie posia
dający tych zalet w wysokim stopniu, powinien unikać znarowionych 
koni, pod grozą narażenia siebie na różne niebezpieczeństwa.

Narowy u konia pochodzić mogą z różnych przyczyn, a mianowi
cie nadmiernej wrażliwości pyska i skóry, łechczywości, złej budo
wy grzbietu i lędźwi, płochliwości, krótkiego wzroku, nadmiernej ży
wości i humoru, rzadziej z wrodzonej złościwości i uporu. Z temi 
czynnikami trzeba się liczyć bardzo poważnie, gdyż zbadanie przy
czyny narowu umożliwi nam wyleczenie lub przynajmniej zmniej
szenie zła.

Nie można zapominać, że głos ludzki ma wogóle ogromny wpływ 
na konia, oddaj e też wielkie usługi przy poskramianiu niektórych na
rowów, gdyż koń szybko przyswaja sobie tonację głosu i poddaje 
się jej. Poza tern ciągłe odzywanie się jeźdźca do konia wzbudza w nim 
zaufanie do człowieka i utrwala je.

Najczęściej spotykaną przyczyną różnorodnych narowów jest nie
równomierna praca konia. Pozostawiony za długo w bezczynności, musi 
on wyładować zebrany nadmiar energji, nieraz w sposób sprzeczny 
z wymaganiami jeźdźca i rodzajem pracy. Również jeśli po dłuższej 
bezczynności zada mu się cięższą pracę, do której nie był odpowied
nio przygotowany, musi się u niego zjawić zmęczenie i zniecierpli
wienie, wyrażające się w sprzeciwach, przechodzących w stałe na
rowy.

Stała, systematyczna i równomierna praca jest pierwszym wa
runkiem zapobiegania wszelkim narowom konia.

Poza tem radzę słabszym jeźdźcom, posiadającym więcej nerwo
wego, gorącego konia, aby go zawsze przed jazdą przepędzali w sio
dle na lince. Koń, po wybrykaniu się, pozbawiony nadmiaru energji, 
będzie znacznie spokojniejszy przy wsiadaniu, będzie posłuszniejszy 
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wskazówkom i pewniejszy w jeździe, i nie będzie próbował przeja
wiania samowoli.

Spotykamy następujące narowy u koni wierzchowych pod jeźdź- 
cem: nie dawanie siadania na siebie. Przyczyny są różnorodne. Koń, 
który nie stoi w miejscu, kręci się, wspina do góry, skacze, i wogóle jest 
niespokojny, może to wszystko czynić z powodu nadmiaru eneigji i ner
wowości, w oczekiwaniu pożądanego biegu; takiemu koniowi trzeba 
dać możność wyładowania zbytnich sił przez przepędzenie go w sio
dle na lince z wybrykaniem się, poczem uspokoi się on i da wsiąść 
na siebie. Konia, który stoi w miejscu, lecz z chwilą wkładania no
gi jeźdźca w strzemię, zaczyna się rzucać, lub, co gorsza, bić lewą 
przednią nogą, trzeba energicznie cofnąć wodzami do 10 kroków wtył, 
poprowadzić zpowrotem na miejsce i groźnie się odzywając, powtó
rzyć próbę wsiadania; po kilku — kilkunastu cofnięciach, koń, zrozu
miawszy, je jako zadawaną karę (cofanie jest dla konia ruchem nie
naturalnym i wskutek tego nieprzyjemnym), — pozwoli wsiąść na 
siebie. Na konia, który przy próbie wsiadania bije tylnemi nogami, 
trzeba energicznie krzyknąć i podnieść mu wysoko głowę, co mu 
uniemożliwi rzucanie zadem; w tym wypadku przyczyna narowu leży 
prawdopodobnie w słabej budowie grzbietu, który odczuwa ból przy 
przyjmowaniu ciężaru jeźdźca. W tym i w każdym innym wypadku 
usilnie zaleca się miękkie siadanie, bez uderzenia sobą grzbietu konia.

Koniowi który się wspina przy wsiadaniu, należy silnie skręcić 
głowę i szyję na prawo wdół, ż zachowaniem ostrożności, aby nie 
uderzył kopytami stajennego, a szyją jeźdźca przy wspinaniu się do 
góry. Koń wrażliwy w popręgu, stoi w miejscu spokojnie lecz nie 
da wsiadać przy zbliżeniu się jeźdźca, gdyż wie o tem, źe ciężar 
jeźdźca powiększy uczucie ściskania, którego koń nie znosi. Należy 
zatem zluźnić nieco popręg przed samem wsiadaniem; uczuwszy 
ulgę, koń się już nie będzie bronił. Przyczynami sprzeciwu, choćby 
jednorazowego, lecz mogącego się ustalić, bywa też wadliwe osiodła
nie, jak np. przekręcenie popręga, fałdy w potniku, zanieczyszczenie 
potnika, co wywołuje odgniatanie grzbietu i boków, a także poprzed
nio spowodowane odgniecenie kłębu, grzebietu i brzucha.

Często się zdarza, że koń pozwala jeźdźcowi wsiąść, lecz przy 
pierwszym poruszeniu zaczyna się rzucać w podskokach na miejscu, 
robiąc t. zw. kozły. Jeśli przyczyną kozłowania jest zbytnie przycią
gnięcie popręga, to wystarczy go zluźnić, poczem koń pójdzie spokoj
nie. Zdarzają się jednak konie złośliwe, pragnące zapomocą tych 
kozłów pozbyć się jeźdźca ze swego grzbietu. W tym wypadku trzeba 
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się uciec do poskromienia zwierzęcia; jest to bardzo trudne gdyż na 
10 jeźdźców spadnie przy kozłowaniu co najmniej 8 — 9. Kozłowanie 
polega na tem, źe znarowiony koń schyla głowę między przednie no
gi i wykonywa szereg gwałtownych skoków w miejscu, wyprężając 
jednocześnie wgórę łukowato grzbiet, wierzgając zadem i spadając 
na równe 4 nogi, rys. 204, 205. Nieprzygotowany do takiego wybryku

Rys. 204. Kozłowanie.

jeździec zawsze spadnie, gdyż utrzymać się na koniu w tym wypadku 
jest prawie niepodobieństwem. Doświadczony energiczny i mocno sie
dzący jeździec, może zapobiec kozłowaniu jedynie przez poderwa
nie koniowi wczas jego głowy do góry, i przez energiczne wysłanie go 
naprzód zapomocą pobudzenia ostrogami lub batem; wszelkie bowiem 
skoki i rzucania się konia w ruchu naprzód nie są straszne dla jeźdźca. 
Podniesienie głowy konia udaremnia możność wyginania grzbietu i br 
cia zadem, musi być jednak uskutecznione w porę. Jeśli jeździec zdo
łał się utrzymać na koniu, trzeba niezwłocznie zastosować niżej opi
sany ,,młynek'1.

Trafiają się konie, wspinające się na tylnych nogach nietylko przy 
wsiadaniu jeźdźca, lecz także podczas jazdy, bez widocznego powodu. 
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Przyczyną bywa miękki pysk konia, a twarda ręka jeźdźca, prze
strach, lub swawola czyli nadmiar temperamentu. Wspinające się 
konie trzeba przed jazdą przepędzać dla wyładowania ich energji, 
stosować łagodne, grube wędzidło, używać zwykłego wytoka, jeździć 
uważnie i zapobiegać wspinaniu przez silne skręcenie głowy i szyi 
konia wbok i wdół skracając jedną wodzę. Gdyby koń po wyrównaniu 
wodzy, t. j. po ustawieniu szyi i głowy zpowrotem w normalnem po-

Rys. 205. Kozłowanie.

łożeniu, próbował w dalszym ciągu wspinać się, należy zastosować 
dość dotkliwą karę polegającą na t. zw. młynku. Jest to bardzo sku
teczny sposób poskramiania konia także i w innych wypadkach. Jeśli 
jeździec wyczuł chwilę, kiedy koń ma stanąć na tylne nogi, powinien 
skręcić głowę konia (jak wyżej) np. na prawo do tego stopnia, aby 
głowa konia dotykała prawie prawego strzemienia; trzymając konia 
w tem położeniu, należy bardzo energicznemi i silnemi uderzeniami 
ostrogą prawej nogi, odrzucać zad na lewo, ściągając jednocześnie 
prawą wodzę do siebie i wdół; pod działaniem prawej wodzy i ostrogi 
koń zmuszony jest kręcić się na miejscu i wkółko.

Po kilkunastu takich obrotach trzeba konia zwolnić i pchnąć go na
przód. Zazwyczaj taka jednorazowa lekcja daje już pożądane wyniki. 
W razie potrzeby należy młynek powtórzyć kilka razy.

Doświadczonemu jeźdźcowi uda się nieraz zapobiec wspinaniu się 
konia, jeśli zdoła uchwycić chwilę, kiedy koń zbiera się do stanięcia 
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dęba, lecz nie później. W takiej odpowiedniej chwili należy 
zwolnić wodze, pochylić się naprzód, aby obciążyć przód konia i bar
dzo silnem uderzeniem ostróg zmusić konia do rzucenia się na
przód. Jeśli jednak jeździec spóźni się t. j. dopuści do podniesienia 
się konia, wtedy uderzenie ostrogami chybi celu, a co gorsza, może 
spowodować wręcz przeciwny skutek, mianowicie koń wyciągnie się 
jeszcze więcej wgórę i może przewrócić się nawznak.

Są konie, stale przewracające się przy wspinaniu, czego przyczyną 
bywa złośliwość konia, chcącego uwolnić się od jeźdźca — lub wad
liwa budowa fizyczna, t. j. słabe wiązanie grzbietu i lędźwi oraz sta
wów skokowych. W takich wypadkach jeźdźcowi nie pozostaje nic 
innego, jak zsunąć się z siodła wbok na ziemię, ratując się od ciężkiego 
przygniecenia.

Wogóle jeśli jeździec dopuścił do wspięcia się konia a tenże nie 
stanął pionowo (świeczka), trzeba zupełnie oddać (zwolnić) wodze, 
uchwycić się ręką za grzywę w górnej części szyi i pochylić się na
przód, skręcając swą głowę wbok, aby uniknąć uderzenia w twarz 
szyją konia. W braku grzywy trzeba chwycić grzbiet szyi obiema rę
kami, ściskając konia kolanami. W takiem położeniu nie wolno ściągać 
konia wodzami, szukając w nich oparcia i ściskać boków ostrogami, 
gdyż doprowadziłoby to do przewrócenia się konia wtył. Wyczekawszy 
chwilę, kiedy koń stanie na cztery nogi, zastosować opisany wyżej 
młynek.

W literaturze spotykamy sposoby poskramiania narowu stawania 
dęba, opisywane przez jeźdźców zresztą zasłużonych, którzy ich chy
ba nie próbowali w praktyce. Wspominam o tych sposobach dla ści
słości oraz dlatego, żeby właśnie ich nie stosować, jako zu
pełnie niecelowych a nawet niewykonalnych.

Otóż jedni zalecają siadać na znarowionym koniu z butelką lub 
glinianym garnkiem, napełnionym wodą, i w chwili wspinania się ko
nia rozbić o łeb konia to naczynie, uderzając niem miedzy uszy, przy
czem ból i oblanie wodą ma tak przerazić go, że nie będzie więcej 
próbował stawania dęba. Pomijając trudność jeżdżenia na niepew
nym koniu z garnkiem wody w ręku i czekania na wspięcie się jego 
do góry, wykonanie tego zabiegu mogłoby spowodować okaleczenie 
konia rozbitem szkłem lub skorupami, a nawet natychmiastową śmierć 
konia, gdyż między uszami znajduje się w czaszce konia mały móż
dżek, bardzo wrażliwy na uderzenie.

Inni radzą w podobnej chwili uderzyć konia między uszy kijem, 
gałką trzcinki lub bata. W ten sposób można koniowi wybić oko 
lub także go uśmiercić.
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Inni znów uważają za pożyteczne uderzenie konia po głowie nie
szkodliwą trzaskawką. Jest to jakby wydłużona łopatka na krótkim 
trzonku, składająca się z kilku drewnianych, cienkich a długich de
seczek, leżących jedna na drugiej i złączonych ze sobą przy nasadzie. 
Uderzenie taką łopatką wywołuje ogłuszający hałas. Ze względu na 
swą nieszkodliwość, użycie trzaskawki byłoby może do przyjęcia, 
trudno jednak sobie wyobrazić jeźdźca, dosiadającego konia z takim 
przyrządem w ręku.

Nie trzeba uważać za narów, jeśli koń przy ruszaniu z miejsca 
zrobi kilka podskoków i stanie dęba, gdyż objaw taki należy przypi
sać zbytniemu humorowi wypoczętego konia, co się zdarza szczególnie 
u koni młodych i gorących. Zapobiec takim wybrykom można przez 
uprzednie przepędzenie konia na lince.

• Spotyka się konie mające następujące nieprzyjemne i nieraz nie
bezpieczne w swych skutkach narowy: koń po usadowieniu się na nim 
jeźdźca, nie rusza naprzód, a zmuszony do ruchu, próbuje 
wspinania się, cofania i kozłowania; koń ujrzawszy inne konie, cią
gnie do nich, nie zważając na wszelkie wysiłki jeźdźca w celu po
wstrzymania go; koń stanie bez widocznego powodu podczas jazdy 
i nie chce iść naprzód zawraca z drogi i pędzi niepowstrzymanie 
do stajni; kładzie się na ziemi z jeźdźcem.

W tych wypadkach jeśli koń nie słucha t. zw. pomocy zwykłych, 
trzeba się uciec do opisanego wyżej młynka.

Można oduczyć konia, który się kładzie na ziemię, następującym 
bardzo skutecznym sposobem, o ile mamy pod ręką pomoc. Z chwilą 
kiedy się koń położył, w czem nie trzeba mu przeszkadzać, należy 
zeskoczyć i wraz z pomocnikiem usiąść mu na szyi i przycisnąć gło
wę do ziemi, w ten sposób koń jest zupełnie unieruchomiony i powstać 
nie może.

Trzeba go przetrzymać w tern położeniu co najmniej godzinę, nie 
zważając na jego stękanie. Po kilku takich lekcjach koń zaprzestanie 
kładzenia się.

Jeśli koń nie chce podejść do jakiegoś spotkanego w drodze 
przedmiotu i minąć go (np. stos kamieni, jakaś budowla, drogowskaz, 
maszyna i t. p.), to przyczyna tego tkwi w nadmiernej płochliwości, 
spotęgowanej często zdarzającym się krótkim wzrokiem. Zadawane ka
ry nic nie pomogą, przeciwnie zwiększą opór konia. W tym wy
padku obowiązuje niewyczerpana cierpliwość, uspokojenie konia, 
i wzbudzenie w nim zaufania, co się osiąga przez łagodne pobudza
nie go naprzód przy użyciu uspakającego głosu. Nigdy zaś nie wolno 



bić konia, kiedy on nareszcie zdecydował się przejść koło straszące
go go przedmiotu.

Trudny do wyleczenia jest narów, kiedy koń nie’ chce odcho
dzić od stajni lub od innych koni. Narów ten spotyka się częściej u ko
ni wojskowych, chodzących nie pojedynczo, lecz zawsze razem z in- 
nemi. Pochodzi to z głupoty i uporu konia, który się przyzwyczaił 
do towarzystwa. Oduczenie polega na dotkliwem karaniu konia przez 
dobrze siedzącego jeźdźca, przyczem niezbędna jest pomoc. Jeździec, 
uzbrojony w ostrogi i bat podjeżdża do dwóch innych (również ma
jących baty w ręku), staje między niemi i po chwili rusza naprzód. Po 
kilku bezowocnych próbach z użyciem lekkich „pomocy" i zachęca
jącego głosu, trzeba przejść do energicznych środków przez silne ude
rzenie ostrogami i zadawanie dotkliwych plag batem, w czem powinni 
żarliwie pomagać sąsiadujący jeźdźcy oraz trzeci pomocnik, znajdu
jący się p;eszo ztyłu. Przy takiem karaniu muszą wszyscy głośno i gro- 
źąco pokrzykiwać. Przytem należy zachować wielką ostrożność, aby 
karany koń nie uderzył sąsiadów zadem przy wierzganiu pod wpły
wem batów. Jeśli to nie pomogło, należy konia cofnąć wtył i zastoso
wać młynek, również nie szczędząc batów. Po chwili należy stanąć 
przy koniach i znów łagodnie pchnąć go naprzód. Jeśli koń po takiej 
lekcji odejdzie od koni, należy go pogłaskać, uspokoić łagodnym gło
sem, pojeździć wkółko i po chwili próbę powtórzyć, powracając do 
kar w razie trwania uporu konia. Wogóle na takim koniu więcej jeź
dzić w pojedynkę, bez towarzystwa innych koni.

Bardzo niemiłym, i niebezpiecznym narowem jest przyciskanie się 
konia do ściany, płotu, drzewa, słupa i t. p. Czynią to niektóre konie 
ze złośliwego uporu, w celu pozbycia się jeźdźca, który zmuszony 
jest zeskoczyć z konia, ratując swą nogę od poranienia i zgniecenia, 
zwłaszcza w kolanie. Zauważywszy że koń ciągnie do ściany, nie trze
ba go od niej odciągać, gdyż znarowiony koń nie słucha wodzy i łydki 
i przyciśnie się do ściany np. na prawo, pomimo skręcenia mu głowy 
na lewo. Należy zatem, przeciwnie, silnie skręcić mu szyję i głowę na 
prawo, tak aby uderzył się nosem w tę ścianę, a jednocześnie dawać 
energiczną prawą ostrogę.

Konie które wierzgają zadem bez powodu, lub za lada 
dotknięciem ostrogą lub prętem, są bardzo niebezpieczne w towarzy
stwie innych, w ludnej ulicy, w ciasnocie i t. d. Oduczenie polega na 
zastosowaniu dotkliwych kar, co można powierzyć jedynie wytraw
nemu poskramiaczowi, słabszy jeździec tylko pogorszy zło, z tego po
wodu najlepiej się pozbyć konia z tak niebezpiecznym narowem
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Najniebezpieczniejszym narowem, grożącym ciężkiemi wypadka
mi, do śmiertelnych włącznie, jeźdźcowi, koniowi i przechodniom, jest 
ponoszenie konia, który zerwie się do szalonego biegu, w czem nie 
daje się niczem powstrzymać, wypowiada wszelkie posłuszeństwo, pę
dzi bez drogi, naprzełaj, wpadnie na przeszkody i ustanie dopiero po 
wyczerpaniu wszystkich sił, o ile nie uległ przedtem wypadkowi.

Przyczyny są różne. Jedną z pierwszych jest wadliwe ujeżdżenie 
konia, zaciągnięty całkowicie lub jednostronnie pysk konia oraz twarda 
ręka jeźdźca. Coraz silniejszy wskutek tego nacisk żelaza (przez 
wstrzymywanie konia) wywołuje zupełne zdrętwienie dziąseł, języka 
i kątów warg konia, wobec czego są one zupełnie nieczułe; lub też 
nacisk ten powoduje zbyt wielki ból, odbierający koniowi przytom
ność. Dalej wadliwe ustawienie głowy, zbytnie zadarcie do góry lub 
opuszczenie jej nadół, oraz wady stawów skokowych.

Bywa też, że źle okiełznany koń przerzuci żelazo poza kieł, wo
bec czego niweczy się całkowicie działanie wodzy.

Ponoszenie może być spowodowane nagłym przestrachem konia, 
wadliwą budową ogólną i miejscową: słabe lędźwie i schorzałe stawy 
skokowe wywołują podczas jazdy ból, który popchnie konia do nie
przytomnego biegu; jelenia szyja ułatwia koniowi nieposłuszeństwo 
działaniom wodzy i żelaza.

Oduczenie konia jest bardzo trudne i wymaga dłuższej i gruntow
nej pracy, przeprowadzonej przez umiejętnego i doświadczonego jeźdź
ca. zapomocą jazdy, w różnych, lecz żywszych chodach w ogrodzo
nej ujeżdżalni, gdzie koń, znajdując się w zamkniętej przestrzeni, nie 
może się rozbiegać i ponosić.

Pomijając zatem szczegółowe opisywanie sposobu oduczania, po
dam kilka rad, mogących zapobiec nieszczęśliwym wypadkom przy 
rozbieganiu się konia.

Najważniejszą rzeczą jest opanować swój niepokój kiedy 
koń ponoszący przestaje słuchać jeźdźca; nie tracić przytom
ności i orjentować się w położeniu. Nie ściągać z całym wysiłkiem wo
dzy, gdyż na zdrętwiały pysk konia nic to nie pomoże a wyczerpie si
ły jeźdźca, przeciwnie trzeba wodze zluźnić i znów zbierać, dając moż
ność dziąsłom i wargom wyjść ze stanu odrętwienia i bólu. Siedzieć 
mocno, lecz być przygotowanym na wypadek lub zeskoczenie Jeśli koń 
niesie po pustej drodze lub polu, trzeba wodze trochę oddać i popę
dzać go energicznemi uderzeniami batem i ostrogami, dążąc do zmę
czenia konia, który stanie wkońcu z braku oddechu; jeśli teren po
zwala, starać się skręcić konia jedną wodzą w stronę i pędzić w duźem 
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kole, zjechać na miękki grunt (zorane pole), uciążliwy dla sił konia, 
który się szybciej na nim wyczerpie a jeśli po drodze znajdzie się 
staw lub s»voka kałuża, starać się wpędzić tam konia.

Jeżeli przytomny jeździec spostrzeże wczas, że oszalały koń pę
dzi wprost na jakąś przeszkodę: las, budynki, płot, drut kolczasty, 
zbyt szeroki rów, zbiorowisko ludzi i koni, na otwartą lecz niską bramę, 
ogrodzenie i t. p. to musi zebrać całą odwagę i zeskoczyć z konia (jak 
przy woltyźowaniu). Zawsze można się spodziewać zmniejszenia skut
ków dobrowolnego upadku w przeciwieństwie do rozbicia się na koniu, 
który wpadnie na nieprzebytą przeszkodę.

Zdarza się u niektórych koni inny rodzaj ponoszenia, uprawiane
go przez danego konia z całą świadomością. Są konie z natury leniwe, 
chętnie przebywające w stajni i nie lubiące pracy. Odchodzą one nie
chętnie od stajni i powracają do niej z zapałem, wykazując upór i ener- 
gję w przyśpieszaniu tempa w drodze powrotnej, pomimo woli jeźdź
ca, aż do ponoszenia, które nie zawsze musi być szalone; bywa na
wet powolne, ale niepowstrzymane; koń zupełnie nie słucha wędzidła 
i dąży mimo wszystko do domu.

Jeździec powinien w porę rozejrzeć się w położeniu i energicznie 
zastosować młynek, którego kilkakrotne powtórzenie wywoła znów 
uległość konia.

Zaniedbanie wykorzystania tego narowu doprowadzi do zupełnego 
nieposłuszeństwa konia, oraz do ciężkich wypadków, jak np. kiedy koń 
poniesie jeźdźca do stajni, mającej niskie drzwi.

Opisane narowy należą do ciężkich i niebezpiecznych. Oprócz nich 
spotykamy cały szereg innych, napozór małoznaczących, lecz mogą
cych być przyczyną poważniejszych skutków. Pochodzą one z wadli
wego początkowego ujeżdżania konia, t. j. niewyrobienia pyska i z nie
umiejętnego prowadzenia konia.

Do takich należą: przerzucanie języka przez żelazo, 
wskutek czego zmniejsza się lub zmienia działanie okiełznani? konia. 
Usunięcie tego nałogu jest trudne.

U niektórych koni pomaga zastosowanie specjalnego wędzidła, 
opatrzonego ruchomą płytką (rys. 170, 173). Niektórzy jeźdźcy przy
wiązują poprostu język do dolnej szczęki szeroką taśmą lub gumą. 
Jest to jednak sposób niepożądany, gdyż wywołuje odrętwienie języka, 
dziąseł i warg, przez co znacznie zmniejsza się ich wrażliwość na dzia
łanie żelaza i może spowodować ponoszenie konia. Prócz tego znam 
wypadek, kiedy po powrocie konia z jazdy wieczorem, zapomniano 
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usunąć ową taśmę, wskutek czego nastąpiło nazajutrz zupełne omar- 
twienie języka, gangrena i odpadnięcie, tak, że konia musiano zastrzelić.

Wyrzucanie języka nazewnątrz i wbok rów
nież uniemożliwia prawidłowość działania żelaza i nadaj e bardzo nie
estetyczny wygląd koniowi. Jeśli nie pochodzi z chorobliwego bez
władu (częściowy paraliż mięśni językowych), to daje się usunąć 
przez nakładanie wędzidła z ruchomemi wisiorkami (rys 173), któ- 
remi koń się bawi, poruszając językiem wewnątrz jamy pyskowej. 
Pomaga też dawanie koniowi co jakiś czas szczypty soli, która rów
nież wywołuje ruch języka, nie dopuszczając do wysuwania go na
zewnątrz.

Łapanie czanek munsztuka wargami jest szkodliwe 
z tego powodu, że czasem uda isię koniowi uchwycić koniec czanki zę
bami, wobec czego ustanie prawidłowe działanie munsztuka, a na
stąpić może wręcz przeciwny nacisk, wślad zatem nieoczekiwane nie
posłuszeństwo konia. Dla usunięcia nałogu posiłkujemy się munsztu- 
kiem, mającem czanki wygięte w literę S (rys. 177). Jeszcze skutecz
niejsze jest przypinanie cienkiego rzemyka, łączącego dolne końce cza
nek i przewleczonego przez kółko, znajdujące się pośrodku łańcuszka 
(rys. 176).

Rzucanie łbem i zadzieranie go do góry daje się usunąć 
przy używaniu wytoka; najbezpieczniejszy jest wy tok ruchomy, z kół
kami, przez które przewleka się wędzidłowe wodze (rys. 166).

Wyrywanie wodzy z rąk jeźdźca uprawiają konie ze zbyt 
wrażliwym pyskiem lub wadliwą budową karku i ganaszy, wskutek 
czego koń szuka w wyrwaniu wodzy ulgi w położeniu głowy, które go 
męczy. Wyciąga on co jakiś czas szyję gwałtownie naprzód dla wydłu
żenia wodzy i zmniejszenia nacisku żelaza. Takie konie trzeba prowa
dzić na grubem wędzidle, i miękkich wodzach, nie wymagając zbytniego 
zginania karku.

Bardzo szkodliwym nałogiem, pozbawiającym całkowicie jeźdźca 
panowania nad koniem, jest stawianie łba poza wędzidłem, czyli od
rzucanie się od żelaza, t.zn. przerywanie łączności między ręką jeźdź
ca a pyskiem konia. Koń niechce się oprzeć na żelazie, przygina 
głowę do piersi, wyrzuca ją w górę i t. d., i manewruje pyskiem w ten 
sposób, że jeździec traci łączność z pyskiem konia i nie może mieć nań 
żadnego wpływu, mając wciąż niezebrane wodze w lęku (rys. 206). 
Narów ten pochodzi z nadmiaru wrażliwości pyska, potęgowanej twar
dą ręką jeźdźca. Pysk taki nazywa się „popsutym". Ponsute konie 
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należy kiełznać grubem, dętem lub gumowem wędzidłem i bardzo 
miękko je prowadzić. Poprawienie takiego konia jest nadzwyczaj trud
ne, gdyż następuje jedynie po długotrwałem ujeżdżaniu go na nowo.

Niektóre konie nabierają brzydkiego przyzwyczajenia podczas 
jazdy kłusem, zwanego „trzynożeniem", a polegającego na tem, 
że koń galopuje przedniemi nogami, a kłusuje tylnemi. Nałóg ten mę
czy jeźdźca i utrudnia mu prawidłowe siedzenie na koniu. Pochodzi

Rys. 206. Koń przeganaszowany i postawiony 
poza wędzidłem.

zaś z wadliwej budowy grzbietu i łopatek konia, która nie pozwala 
koniowi rozwinąć takiej szybkości w przedniej części ciała, jakiej wy
maga ruch tylnej części w kłusie. Wskutek tego nienadążania przodu, 
koń przechodzi przedniemi nogami w galop. Jedyną radą jest zmniej
szenie szybkości kłusa z dostosowaniem jej do ruchów przodu konia.

Nałóg ten zdarza się u koni posiadających małe chody z natury 
i u koni ze sztywnemi ruchami przodu, z powodu zbyt prostej łopat
ki, słabych kopyt lub przejścia niektórych chorób, jak ochwat, reu
matyzm mięśni i t. p.



CZEŚĆ VI.

UJEŻDŻANIE.
ROZDZIAŁ 1.

NA UJEŻDŻALNI.

Jazda konna, choćby w średnim zakresie, wymaga, aby użyty do 
niej koń był mniej lub więcej ujeżdżony, t. j. posiadał odpowiednio 
wyrobioną wrażliwość pyska, giętkość i sprężystość mięśni rozumiał 
działanie wodzy i łydek i był całkowicie posłuszny woli swego jeźdźca.

Nawet najlepszy jeździec nie dojedzie na zamierzone miejsce 
lub tylko z trudnością oraz narażeniem siebie i konia na przygody, 
jeśli dosiądzie konia surowego. Różnica między koniem ujeżdżonym 
a nieujeżdźonym jest ogromna; jeździec siedzący na koniu dobrze ujeż
dżonym tworzy z nim jedną całość, z największą łatwością posuwa się 
naprzód, skręca wbok, powiększa i zmniejsza szybkość, zatrzymuje 
się, omija lub przebywa napotykane przeszkody, bez sprzeciwu konia, 
dopełniającego jego osobę; tenże jeździec usiadłszy na konia surowego, 
będzie się czuł zupełnie obco i niepewnie, mając wrażenie, że znajdu
je się na żywym, lecz niezwrotnym klocu, który może tylko posuwać 
się naprzód, okazując na każdym kroku nieposłuszeństwo wskazów
kom swego kierownika.

Omawiając sprawę ujeżdżania konia, podam tylko zasadnicze wy
magania, stawiane koniowi wierzchowemu, nie wgłębiając się w za
gadnienia jazdy wzorowej, a tem mniej wyższej szkoły jazdy.

Do osiągnięcia tych wymagań trzeba surowego konia przedewszyst- 
kiem wygimnastykować, nadać mu sprężystość, a następnie przyu
czyć go mechanicznie do niektórych działań oraz nauczyć go posłuszeń
stwa i rozumienia odruchów jeźdźca.

W szczególności ujeżdżanie konia polega a) na wzbudzeniu jego 
zaufania do człowieka, b) na przyzwyczajenie go do siodłania i do po- 
pręgowania, c) na spokoju przy wsiadaniu, d) na wyrobieniu u niego 
chodów i zwrotności, e) na posłuszeństwie w wykonywaniu wskazó-
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wek jeźdźca, udzielanych mu zapomocą działania ręki jeźdźca na 
pysk i łydek na boki.

Wyrobienie surowego konia, jako zwierzęcia mało inteligentnego, 
wymagać będzie dość długiego czasu, niewyczerpanej cierpliwości i sy
stematycznego udzielania wskazówek, połączonego z umiej ętnem stop
niowaniem ich. W ujeżdżaniu nie wolno się śpieszyć, nie wolno za dużo 
naraz wymagać i tracić cierpliwości; stosowane kar zadawanych w po
rywczości nietylko nie przyśpieszy lecz znacznie opóźni, a często zni
weczy całą poprzednią pracę. Karanie konia musi być bardzo oględne, 
a przedewszystkiem sprawiedliwe. Koń, przy swej ograniczonej inte
ligencji, jest nader wrażliwy, często bardzo ambitny i umie rozróżniać 
karę zasłużoną od niezasłużonej. Przytem w sprzeciwach konia nale
ży odróżniać jego upór od niezrozumienia wskazówek jeźdźca, lub od 
fizycznej niemożliwości ich wykonania.

Trzeba pamiętać, że ujeżdżanie konia jest zasadniczo przeciwne 
jego naturze, że będzie się on początkowo bronił odruchowo przeciw
ko narzuconej mu przemocy. Sprzeciw ten można przezwyciężyć tylko 
powoli, posługując się ogromną pamięcią konia i jego skłonnością do 
przyzwyczajeń, których nabierze z łatwością o tyle, o ile nauka odby
wać się będzie planowo, z nieustannem powtarzaniem lekcyj poprzednio 
zadawanych. Do nowych zadań można przystępować dopiero wtedy, 
kiedy koń przyswoił sobie dokładnie wszystkie poprzednie.

Przy pracy nad koniem trzeba się liczyć z jego właściwościami 
ogólnemi i indytwidualnemi, t. j. z jego budową, temperamentem, wraż
liwością i siłami zależnie od jego wieku, płci i pochodzenia. Nie można 
więc każdego konia traktować schematycznie jednakowo, lecz należy 
postępowanie zmieniać stosownie do jego charakteru i usposobienia.

Ujeźdźacza obowiązuje w każdym razie łagodne postępowanie 
z koniem, wzbudzenie, utrzymanie i rozwijanie zaufania konia do jeźdź
ca i nagradzanie konia zapomocą pieszczoty, głosu i podania chleba 
lub marchwi za każde, choćby najmniejsze, posłuszeństwo w wykona
niu wskazówek. Bez tych warunków ujeżdżenie nie da się uskutecznić 
w pożądanym stopniu. Przed ujeżdżaniem konia powinien jeździec na
pełnić sobie kieszenie kawałkami suchego chleba. lub pokrajanej mar
chwi (cukru radziłbym unikać) i często odzywać się do konia. Wy
brawszy mu jakieś imię, często je powtarzać, aby koń je zapamiętał; 
głośno wymawiać rozkazy do wykonania przez konia poszczególnych 
czynności, co też ułatwi jego uczenie, jak np. ,,nastąp się, daj nogę, 
daj głowę, chodź tu, nazad” i t. p. stosując także intonację głosu: kar
cącą, chwalącą, zachęcającą i uspokajającą.
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W zaznajamianiu konia z zadaniami początkowemi, jak siodłanie, 
kiełznanie, wsiadanie na niego, a także podawanie nogi do kucia i t. p. 
trzeba postępować bardzo ostrożnie, aby nieodpowiedniemi posunię
ciami nie przestraszyć i nie zrazić konia, co zawsze doprowadzi do 
sprzeciwu z jego strony, na podłożu samoobrony, a sprzeciw taki łatwo 
może się przeistoczyć w narów. Tak np. nagłe zarzucenie surowemu 
koniowi ciężkiego siodła i silne spopręgowanie go, wywoła przestrach 
i bronienie się przy następnej takiej próbie zapomocą wierzgania, 
wspinania się i t. d. To samo zdarzyć się może przy gwałtownem i nie- 
delikatnem wsiadaniu na niego w początku szkolenia. Koń musi pojąć, 
że jest we władzy człowieka, lecz posłuszeństwo da się osiągnąć da
leko łatwiej, jeśli stosunek konia do władcy będzie oparty na zaufa
niu i przeświadczeniu, że człowiek zbliża się do niego bez zamiaru 
sprawienia mu przykrości.

Wyrobienie wierzchowca z konia surowego polega na połączeniu 
dwu czynników: a) tresury i b) kierowania działaniami dźwigni w szkie
lecie konia, po uprzedniem wyrobieniu w nim giętkości i siły mięśni.

Tresura polega na wdrożeniu w pamięć konia wykonywania róż
nych odruchów i czynności na rozkaz człowieka, zapomocą głosu, spe
cjalnych poruszeń, często przy użyciu bata lub pręta. Wytresowanie 
konia daje następujące wyniki: spokojne zachowanie się konia przy 
siodłaniu, znoszeniu ucisku popręga, pozwalanie na zakładanie żelaza 
do pyska przy kiełznaniu, pozwalanie wsiadania na siebie, chętne kro
czenie za prowadzącym człowiekiem, ustępowanie się w strony lub 
wtył, wykręcanie się w przegrodzie do wyjścia na korytarz, ruszanie 
naprzód za dotknięciem bata lub mlaśnięciem języka, zatrzymanie się 
na głos jeźdźca, podnoszenie nogi do kucia, pozwalanie na czyszczenie, 
zbliżanie się do człowieka na zawołanie po imieniu i t. P'

Drugim czynnikiem wiodącym do celu jest osiągnięcie u konia po
słuszeństwa dla tych wskazówek jeźdźca, które działają na pobudzenie 
konia do ruchu naprzód, wbok i wtył, zapomocą umyślnej równowa
gi konia, wywołanej działaniem żelaza na pysk, uciskiem (różnorod
nym) łydek na boki konia oraz przesuwaniem ciężaru tułowia jeźdźca; 
tego ostatniego środka nie stosuje się w nowych prądach skróconego 
ujeżdżania koni wojskowych.

Na koniu zupełnie ujeżdżonym wszystko to odbywać się powinno 
już bez użycia głosu i bata. Rzecz prosta, że tylko koń dobrze wyg m- 
nastykowany może wykonywać mechanicznie wskazówki jeźdźca. Dla
tego musi mieć przedewszystkiem prawidłową budowę szkieletu, t. j. 
harmon jne ustosunkowanie jego części, jako dźwigni w ogólnym sil
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niku; kościec musi być obłożony dobrze rozwiniętemi, spręźystemi 
mięśniami i ścięgnami i posiadać prawidłowe stawy. Z tych więc po
wodów przy kupnie konia szukamy prawidłowej jego budowy, pozwa
lającej po później szem wyrobieniu mięśni i ścięgien na wykonywanie 
różnych ruchów pod ciężarem jeźdźca według jego woli.

Ujeżdżanie więc konia polega właściwie, poza wspomnianą czę
ściową tresurą, na wygimnastykowaniu, t. j. na wyrobieniu wielkiej 
elastyczności i zdolności do pracy w mięśniach całej jego kłody szyi 
i karku w każdym kierunku, oraz wrażliwości pyska. Wykonywanie 
przez konia zakreślonych zadań jest zależne od jeźdźca, który musi 
rozumieć mechanikę szkieletu i mięśni konia i dawać mu odpowiednie 
wskazówki.

Ujeżdżanie koni jest rzeczą niełatwą nawet przy ograniczonych 
wymaganiach, trudną przy zwiększonych, jak np. w jeździe wzorowej; 
a przechodzi w talent przy wyższej szkole jazdy. Nie każdy dobry jeź
dziec może być dobrym ujeżdźaczem w ścisłem zrozumieniu rzeczy.

Również nie każdy koń nadaje się do wyższego wyszkolenia w jeź
dzie, gdyż, jak wspomniałem, budowa jego szkieletu i skład mięśni 
gra rozstrzygającą rolę w tym wypadku.Tak np. koń z za długim grzbie
tem i słabszem związaniem będzie źle skakał i nie będzie robił ma
łych wolt w galopie, a koń krótki nie będzie szybki w owale. Zdarzają 
się jednak wyjątki, kiedy nieodpowiednią budowę wyrównywa potężna 
siła mięśni i wielki nerw konia. Tak np. wszystkie konie po „Lowela- 
sie“ stadniny Korybut-Daszkiewicza, mimo wadliwej budowy lędźwi, 
doskonale skaczą.

Ponieważ ujeżdżanie konia polega na wyrobieniu u niego giętkości 
i siły tych mięśni, które dotąd pracowały mało, przeto nie można zbyt 
wiele naraz wymagać od konia i karać go za niewykonanie tych wska
zówek których nie może jeszcze wykonać ze względów fizycznych, 
^ak niestety postępuje wielu jeźdźców, co prowadzi do wzajemnego 
zniechęcenia się jeźdźca i konia i odwleka osiągnięcie celu. Wyobraź
my sobie doskonale zbudowanego silnego sportowca, grającego godzi- 
nam bez zmęczenia np. w piłkę nożną. Jeżeli go oderwiemy od tej gry 
i każemy mu kosić trawę, to na pewno po krótkim czasie ulegnie zmę
czeniu, rzuci kosę i na drugi dzień nie będzie mógł ruszać się z powodu 
bólu w rękach, plecach i krzyżu. Tymczasem sąsiad jego, z zawodu 
rolnik, mniej silny lecz do tego rodzaju pracy nawykły, będzie kosił 
całemi dniami bez śladu zbytniego przemęczenia. Różnicę tę objaśnia 
doskonale wyrobienie specjalnych mięśni u rolnika w przeciwieństwie 
do słabego rozwoju ich u graczy w piłkę nożną. Tak samo koń, nawet 
bardzo silny, lecz nie ujeżdżony, to znaczy nie mający wyrobionych 
pewnych mięśni, nie będzie galopował ze wskazanej nogi nie będzie 
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zwrotny, nie da się pchnąć naprzód lub zatrzymać, nie pójdzie na 
przeszkodę, wogóle nie wykona wskazówek swego jeźdźca.

Należy odróżniać tresurę od ujeżdżania, są to dwie rzeczy, ma
jące bardzo mało wspólnego ze sobą. Tresura polega na mechanicznem 
przyzwyczajeniu konia do słjichania wskazówek, udzielanych prze
ważnie zapomocą bata, wśród jednakowych okoliczności, otoczenia 
i stałej kolejności, które przy swej dobrej pamięci zapamiętuje.

Przykładem jest koń cyrkowy, na którym jeździ się „wyższą 
szkołą jazdy”. Koń ten jest nauczony chodzić hiszpańskim krokiem, 
zmieniać nogę w galopie, wykonywać piruety, lansady i t. p. sztuczki 
tylko zapomocą długich, absolutnie jednakowo powtarzających się 
ćwiczeń, zaczynających i kończących się w tem samem miejscu (np. od 
danego numeru loży parterowej lub od wejścia), i wykonywanych pod 
niezliczonem', lecz również jednakowemi uderzeniami bata. U konia 
cyrkowego zmiana nóg, wyrzucanie ich, piruety i t. d. odbywa się na 
przedstawieniu wyłącznie pod wpływem różnie stosowanych, lecz 
zawsze jednakowych uderzeń długą szpicrutą w rękach cyrkowego 
„jeźdźca wyższej szkoły". Tenże koń, nauczony chodzić w okrągłej 
arenie, nie powtórzy swych sztuczek pod innym jeźdźcem, nieuźywa- 
jącym bata, w dużej prostokątnej ujeżdżalni, lub na otwartem 
miejscu.

Przeciwnie koń prawdziwie ujeżdżony, będzie doskonale cho
dził pod każdym jeźdźcem (oczywiście umiejętnym) w każdym terenie 
bez użycia bata, poddając się działaniu wodzy, łydek i ciężaru jeźdźca.

Dawniejsi mistrze jazdy konnej stosowali w sztucznem ujeżdża
niu koni tylko tresurę, posiłkując się w swej pracy na j różnorodniej- 
szemi przyrządami, wywiązywaniem konia na martwych i sprężyno
wych wodzach, sztucznemi, jeźdźcami, pilarami (2 słupy wkopane 
w ziemię, między które przywiązywano konia i zmuszano go batami 
do różnych ewolucyj, jak lewady, lansady, capriole i t. p.).

Szkolenie odbywało się na piechotę, t. j. ujeźdżacz nie siadał na 
konia dopóki ten nie wyuczył się tych sztuk przy pomocy wspomnia
nych przyrządów. Sama jazda odbywa się nieinaczej jak pod batem.

Jednym z pierwszych, a może najpierwszym był jeździec euro
pejskiej sławy, Anglik James Fillis, który odrzucił wszelką pomoc 
przyrządów i nieludzkie katowanie koni batami, zgłębił dokładnie me
chanikę konia i do niej dostosował swój system jazdy, polegający na 
wywołaniu ruchów konia według woli jeźdźca przez zastosowanie 
działania wodzy i łydki oraz zmiany punktu ciężkości tułowia, przy- 
tem bata używał tylko do karania konia za złośliwy upór, a pręta 
tylko w początkach szkolenia, nigdy zaś nie jeździł z batem na koniu 
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ujeżdżonym i nie uznawał dalszej potrzeby nawet pręta w ręku do
brego jeźdźca.

Dzisiaj wszystkie szkoły ujeżdżania koni obywają się bez kato
wania koni i pozwalają na używanie bata w wyjątkowych tylko wypad
kach: jako zasłużonej kary lub środka pobudzenia konia do większe
go wysiłku.

Przystępując do wyrobienia sobie użytecznego wierzchowca, mu- 
simy się zastanowić nad wyborem systemu ujeżdżania, których jest 
kilka. Jednym z najlepszych jest system J. Fillisa, zapomocą którego 
osiąga się u konia wszystko, co koń może z siebie dać, a więc całkowi
te posłuszeństwo, wielką zwrotność, chody, przygotowanie do jazdy 
terenowej i przeszkodowej. Nadto koń, ujeżdżony tym systemem, za
chowuje na długo nienadwerężone zdolności fizyczne, a jazda na ta
kim koniu jest dla każdego jeźdźca niezmiernie przyjemna i bezpieczna.

System ten jest jednak zbyt trudny dla jeźdźców mniej wpraw
nych, gdyż wymaga wyczucia konia i bardzo miękkiej i czułej ręki, 
wielkiej systematyczności w pracy nad koniem i dużej, uprzedniej 
praktyki pod okiem wytrawnego instruktora.

Fillis przyjął jako zasadę sztuczne zrównoważenie konia pod cię
żarem jeźdźca, przeniesienie środka ciężkości figury konia wraz z jeźdź- 
cem na zad i działanie na ruchy konia oprócz wodzy i łydek także prze
suwaniem ciężaru własnego tułowia.

W ujeżdżalni posługiwał się „urabianiem w ręku", pracując od 
początku jednocześnie dwoma źelazami, t. j. wędzidłem i munsztu- 
kiem, dla nadania koniowi prawidłowej postawy głowy i korpusu, wy
robienia pyska i ogólnego wygimnastykowania, skakaniu przez prze
szkody poświęcał mało uwagi.

System ten jednak, dający wspaniałe wyniki, o ile naukę prze
prowadzono umiejętnie, wymaga zbyt długiego czasu i dzisiaj jest 
(ze szkodą dla sztuki jazdy) niestety zarzucony.

Obecnie wprowadzono w wojsku nową szkołę ujeżdżania, po
śpieszną, z mniejszemi wymaganiami, dającą jednak wyniki dosta
teczne, o ile chodzi o konia wojskowego.

Nowa ta szkoła ujęta jest w regulamin obowiązujący przy ujeżdża
niu koni remontowych, zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Woj
skowych, który się ukazał w druku p. n. „Instrukcja ujeżdżania ko
ni" (do nabycia w Gł. Księgarni Wojskowej, Warszawa, Nowy Świat 69, 
cena 1 zł 50 gr).

W wojskowej szkole ujeżdżania usunięto całkowicie urabianie 
konia „w ręku", pozostawiano zrównoważenie konia pod jeźdźcem sa
memu koniowi, odrzucono wymaganie chodów bocznych i ustawienia 
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głowy. Według tej szkoły jeździec siedzi na dość krótkich strzemio
nach, z tułowiem pochylonym raczej ku przodowi, podczas gdy jeź
dziec Fillisa używał strzemion dłuższych i swój ciężar umieszczał wię
cej na zadzie konia.

Każdy system ujeżdżania i jazdy ma swych zwolenników, jak rów
nież przeciwników. Dzisiejsze prądy w jeździe skierowano w stronę 
skakania przez przeszkody (modne obecnie zawody konne w skokach); 
różnią się one zasadniczo od zasad, wyznawnych przez całe szeregi mi
strzów jazdy konnej przed laty, pomimo, że zasługi takich jeźdźców 
jak książę Newcastle, Francuz Baucher, Niemiec Spohr i setki innych 
a szczególnie J. Fillis nie dają się zaprzeczyć.

„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu" mówi przysłowie. I rze
czywiście każdy system jest dobry, o ile się wykaże dobremi wynikami.

Rys. 207. Dosiad jeźdźca konkursowego: pochylenie naprzód tułowia
w skoku, oddzielenie się od siodła.

Tak w ujeżdżaniu jak w jeździe niema i nie może być jednolitego, 
niewzruszonego systemu. Są oczywiście podstawowe zasady któremi się 
każdy jeździec musi kierować, lecz w szczegółach systemy muszą się 
różnić między sobą, w zależności od indywidualności tak konia jak 
jeźdźca. Weźmy dla przykładu dosiad jeźdźca nowej szkoły podczas 
skoku w biegu przeszkodowym i takiź dosiad dżokeja (porównaj ry
sunki 207 i 208 — pochylenie pierwszego z nich naprzód a drugiego 
wtył). Różnica jest uderzająca, a jednak każdy z tych dwu jeźdźców 
jeździ dobrze i wygrywa gonitwy
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Rys. 208. Dosiad dżokejski: odchylenie wtył tułowia w skoku.

Drugi przykład: porównanie budowy siodła włoskiego (rys. 156. 
linja kropkowana) z siodłem niemieckiem (rys. 158), na którem oficer 
niemiecki zdobył na Olimpjadzie (Amsterdam 1928) na jednym z za

Rys. 209. Kawalerzy sta włoski, od
chylenie tułowia wtył przy stromym 

zjeździe według dawnej szkoły. Rys. 210. Kawalerzysta rosyjski przy 
stromym zjeździe. Pochylenie tułowia 

naprzód, według nowych zasad.



wodów, pierwszą nagrodę. Rozumie się, że dosiad jego na takiem 
siodle musiał się różnić od dosiadu jeźdźców szkoły włoskiej. Trzeci 
przykład: dosiad jeźdźców przy bardzo stromych zjazdach (porów
naj rys. 209 i 210). Każdy z nich inaczej siedzi, lecz każdy przeje
chał trudny i niebezpieczny teren bez wypadku.

Zasadą wszelkiej szkoły musi być wszakże jedno: „Zawsze na- 
przód“. Nigdy wtył. Nawet obroty na miejscu powinny mieć dążenie 
naprzód. Drugą ogólnie przyjętą zasadą, jako pracą przygotowawczą, 
jest przepędzanie na lince. Ma ono dwojakie znaczenie i dwojaki cel:
a) służy jako środek do wyładowania nadmiaru energji i humoru u ko
nia, co prowadzi do uspokojenia go (nazwiemy to przepędzaniem),
b) jest doskonałem ćwiczeniem w celu wzbudzenia u konia zupełnego 
zaufania do człowieka, wyrobienia koniowi swobodnego oddechu, roz
woju wszystkich mięśni,, potrzebnych do prawidłowego rozmachu cho
dów oraz rozwinięcia giętkości ścięgien i stawów (określać je będzie
my wyrazem linkowanie, zamiast długiego wyrażenia: ćwiczebne prze
pędzanie na lince). Te dwa zadania trzeba zrozumieć i rozróżniać je.

Racjonalne ujeżdżanie jest umiejętnością bardzo trudną, prze
to jest rzeczą pewną, że nikt nie będzie w możności na pierwszy raz 
ujeździć sobie konia sam z książki. W każdym razie ujeżdżania ko
nia może się podjąć tylko jeździec już wprawiony, który dłuższy czas 
i na różnych koniach jeździł, brał udział w biegach myśliwskich i za
wodach, rozunre konia tak ze strony fizycznej jak psychologicznej, 
zastanawia się nad róźnemi przejawami w jeździe konnej, jeździ, jak 
się dobitnie wyraził jeden z dawniejszych mistrzów: „nietylko siedze
niem lecz także głową”, i posiada dużo zimnej krwi i wytrwałości.

Kto tych zalet niema, a pragnie tę wysoką sztukę posiąść choćby 
w mniejszym zakresie, powinien się nauczyć jej zasad praktycznie, 
przeszedłszy skrócony kurs pod kierunkiem doświadczonego ujeżdźa- 
cza. Trudno bowiem wymagać, aby surowy ujeżdźacz uczył surowego 
konia. Książka wogóle nie da tego, co może dać praktyka. Każde fał
szywe posunięcie może zepsuć konia odrazu, nauczyć go trudnych 
do usunięcia narowów, wywołać położenie niebezpieczne, a wskazów
ki w książce nie mogą przewidzieć wszystkich trudności i sprzeciwów 
konia, wobec których ujeżdźacz książkowy będzie zupełnie bezradny.

Dopiero po przejściu praktyki można się posiłkować teorją, któ
ra wtedy będzie zrozumiała i okaże się doskonałem uzupełnieniem wia
domości, nabytych z praktyki.

Przechodząc do szczegółów ujeżdżania konia, uznając całkowicie 
system Fillisa jak również nową szkołę wojskową, pozwolę sobie po
dać wzór nowy, oparty na systemie generała rosyjskiego Krasnowa,
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dość łatwy do wykonania i dający również w krótkim czasie (około 
trzech miesięcy) bardzo dobre wyniki, przy uwzględnieniu mniejszych 
lecz podstawowych wymagań, oparty na jeździe na samem wędzidle, 
bez munsztuka i bez ćwiczeń w bocznych chodach. Zgóry wiem, że 
spotka się on z krytyką przedstawicieli różnych zapatrywań, a zwła
szcza szkoły najmłodszej, lecz jest to nieunikniony los prawie każ
dej teorji.

Obcując zawsze chętnie z koniarzami, zauważyłem, że najwięcej 
ożywione i długie rozmowy może prowadzić dwóch lub więcej dobrych 
jeźdźców. Rozmowy te bywały nietylko ożywione, lecz także burzli
we. Rozumie się, że to ożywienie wypływało z grubej różnicy zdań 
w wielu zagadnieniach jazdy lub ujeżdżania, czyli, że tych kilku jeźdź
ców nie mogło się zgodzić na jedno, mając odrębne poglądy na dane 
zagadnienie. W przeciwnym bowiem razie dysputy nie miałyby pod
stawy.

Wynika z tego, że każdy specjalista ma osobiste poglądy i nie 
zawsze zgadza się ze zdaniem innych. Według mnie jest to 
słuszne, gdyż zarówno ujeżdżony koń, jak ujeżdżacz są to zawsze jed
nostki z pewną, większą lub mniejszą indywidualnością, wobec czego 
nie można stosować ryczałtowo jednego szablonu do wszystkich.

Jestem też zdania, że nie można siłą narzucać teorji, ponieważ 
w praktyce mogą i muszą się zdarzać różne odchylenia, jak np. w ujeż
dżaniu koni: czas, pojętność, jego budowa, temperament i siły, stopień 
umiejętności, cierpliwości, równowagi duchowej i wytrwałości ze stro
ny jeźdźca.

Już Piotr Wielki, wprowadzając mnóstwo nowych ustaw, naka
zał: „nie trzymaj się ustawy, jako ślepy ściany". Teorja jest zatem 
tylko ogólną podstawą, dającą pewne wytyczne, lecz nie może być nie
wzruszona w swej całości, a wytrawny, myślący jeździec sam sobie 
wytwarza swój system.

Przystępując do szczegółów ujeżdżania, zaznaczam z naciskiem, 
że powinno się ono odbywać zawsze w ujeżdżulni, oczywiście najle
piej krytej, a w braku jej na otwartej, kształtu czworokątnego, wymia
ru około 20X30 m (co najmniej). Wybrawszy plac odpowiedni do te
go celu, zważamy na grunt, który musi być równy, nie kamienisty, 
nie grząski i nie gliniasty (glina szybko rozmięka od słoty, kamienieje 
zaś na słońcu). Najlepiej nadaje się grunt piaszczysty, przepuszczalny. 
Granice ujeżdżalni mogą stanowić parkany, ściany budynków, żywo
płoty i t. p. lub wał usypany z ziemi, lecz zawsze boki ujeżdżalni po
winny wznosić się ukośnie, aby jeździec na koniu nie ocierał sobie

J
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o nie kolan. W zimie roztrząsa się wzdłuż ścian, na przekątnej i na 
kole ujeżdżalni zużytą ściółkę ze stajni, dla uniknięcia ślizgawicy.

Ujeżdżalnia, nawet najprymitywniejsza, jest niezbędna przy nauce 
koni surowych, gdyż zamknięta przestrzeń uspokaja konia i ześrod- 
kowuje całą jego uwagę.

Ćwiczebne przepędzanie na lince, czyli linkowanie, powinno się 
odbywać zawsze pod siodłem, aby koń przyzwyczaił się do niego i do 
popręźenia; w pierwszych 2 — 3 dniach zamiast siodła nakłada 
się złożoną derkę. Koń powinien być okiełznany zwykłą wierzchową 
uzdą z grubem wędzidłem, nachrapnikiem i jedną parą wodzy. Przy 
kiełznaniu konia mogą być różne sposoby wkładania ogłowia. Szcze
gółowe opisywanie ich uważam za zbędne, daleko praktyczniej jest 
przyjrzeć się wkładaniu ogłowia przez kogoś doświadczonego i prze
robić sobie ćwiczenia w tym kierunku na jakimś starszym i spokoj
nym koniu. W każdym razie należy zapobiec ucieczce konia spuszczo
nego z uździenicy, zamykając drzwi w zagrodzie lub zakładając wej
ście, gdyż będzie się bronił przed kiełznaniem. Wkładanie ogłowia 
powinno się odbywać szybko i wprawnie, przyczem trzeba uważać, 
aby nie ocierać koniom oczu i nie wyłamywać uszu przy przekłada
niu ich pod rzemieniami. Uzda może być w początkach rozpięta luźno, 
celem łatwiejszego włożenia jej na łeb konia nieprzyzwyczajonego, 
a po włożeniu, spięta do odpowiednich wymiarów. Najlepiej będzie, jeśli 
przy początkowem kiełznaniu będziemy wkładali ogłowie na uździenicę, 
nie zdejmując jej z głowy konia. Pamiętać też trzeba, aby odpiętą 
uździenicę kłaść do żłobu, a nie rzucać jej na ziemię.

Prymitywny sposób, polegający na przepędzaniu konia na uździe
nicy stajennej, jest niepraktyczny i niebezpieczny, gdyż silnego konia 
nikt nie utrzyma, nie można też kierować jego chodami. Gdy koń będzie 
biegał aż do zmęczenia jak szalony, przekręcona uździemca zatrze 
mu jego „zewnętrzne" oko. Przypięcie linki do samego kółka 
wędzidła daje wprawdzie możność utrzymania konia, lecz psuje 
jego pysk przez szarpanie linką i silne przeciąganie w stronę wędzidła 
do tego stopnia, że „zewnętrzne" kółko znajdzie się na środku języ
ka. Dla uniknięcia tego, posługujemy się jednym ze sposobów niżej 
podanych.

Okiełznawszy konia wspomnianą uzdą z nachrapnikiem, skręcamy 
wodze pod szyją konia kilka razy jedną koło drugiej, poczem pod 
jedną wodzą przesuwamy rzemień podpinki (podgardla) i zapinamy 
go dość luźno, aby koniowi nie ściskać gardła. Następnie przypinamy
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linkę do wewnętrznego kółka wędzidła (np. do lewego, jeśli koń ma 
chodzić w kole w lewo), jednocześnie obejmując nią przednią część 
nachrapnika, który powinien być dostatecznie dociągnięty, aby nie 
przeciągać zewnętrznego policzka uzdy na oko konia. W ten sposób 
nie przeciągnie się też zewnętrznego kółka wędzidła do pyska konia. 
Rozumie się, że przy przepędzaniu w drugim kierunku należy prze
piąć linkę na drugą stronę głowy (rys. 211).

Rys. 211. Koń przygotowany do przepędzenia na lince.

Można też zalecić inny sposób przypinania linki, również sku
teczny, a nie wymagający nieustannego przepinania jej z jednej stro
ny na drugą: do obu kółek wędzidła przypina się (specjalnie zrobio
ny) miękki rzemyk pod podbródkiem konia. W rzemyku tym jest 
wszyte kółko, które może się nieco przesuwać. Do tego kółka przypi
namy linkę. Przy użyciu tego rzemyka zbędny jest nachrapnik, ści
skający przy pierwszym sposobie szczęki konia i nie pozwalający mu 
otworzyć pyska (rys. 212). Ostatecznie można linkę przewlec przez 
obydwa kółka wędzidła i koniec jej spiąć lub zawiązać na supeł (rys. 
213).

Sama linka powinna być mocna, lecz o ile możności bardzo lekka 
(najlepiej taśmowa), aby nie działała zbyt silnie na nos konia swym 
zwieszającym się ciężarem, udaremniając przytem wpływ ręki przepę
dzającego na normowanie chodów.
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W jednym końcu (trzymanym w ręku) powinna być opatrzona kil
koma supełkami, ułatwiającemi utrzymanie jej w rękach, na dru
gim końcu znajdować się ma rzemień ze zwykłą sprzączką. W sprzeda
ży znajdują się linki z karabińczykami, które uważam za niepraktyczne, 
gdyż każdy z nich rozegnie się lub złamie w użyciu.

Rys. 213. Linka przewleczona przez 
kółka wędzidła.

Rys. 212. Linka przypięta do rzemyka, 
łączącego obydwa kółka wędzidła.

Dla łatwiejszego przyswojenia sobie zasad ujeżdżania i kolej
ności ćwiczeń, podzieliłem trzymiesięczny okres pracy nad koniem na 
12 tygodni, podając szczegółowy program nauki w każdym tygodniu. 
Zaznaczam jednak, że program taki jest również tylko teorją i nie 
da się przeprowadzić z zegarkiem lub kalendarzem w ręku. W prak
tyce okaźe się, że niektóre ćwiczenia będą wymagały dłuższego czasu, 
inne zaś znacznie krótszego.

W ujeżdżaniu trzeba nieustannie pamiętać, że tylko cierpliwo
ścią i systematycznością dopniemy celu. Karanie konia powinno być 
niemal całkowicie wyłączone, gdyż sprzeciwy konia pochodzić będą 
z niezrozumienia wskazówek albo z niemożności ich wykonania (nie- 
rozwinięcie odpowiednich mięśni, lub przemęczenie z powodu wygó
rowanych i przedwczesnych wymagań). Nagradzanie należy stoso
wać szczodrze.

Praca w pierwszym tygodniu w ujeżdżalni powinna trwać 30 — 
45 minut, w następnych zaś 4 — 5 kwandransów.

W przybliżeniu praca przedstawi się następująco:
1 tydzień: przepędzenie, przyzwyczajenie do derki a następnie 

do siodła, linkowanie, przeprowadzanie stępa w ręku, oswajanie ko
nia z wędzidłem, przyczem kładziemy mu na język szczyptę srdi. Ma to 
na celu wywołanie ruchu języka, czyli t. zw. „żucie wędzidła, to zna
czy zachowanie czucia w pysku konia.
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Kiełznamy konia w stajni, wprowadzamy go do ujeżdżalni, opro
wadzamy go nieco w ręku, przypinamy linkę i puszczamy go przy kole 
jedynie w tym celu, aby się wybrykał i wyhasał dowoli. Koń może 
chodzić dowolnie, w obie strony, i narazie nic od niego nie wymagamy. 
Po dziesięciu minutach zatrzymujemy konia, skracając linkę podcho
dzimy do niego, oklepujemy, dajemy chleba, gładzimy po nogach, 
grzbiecie i brzuchu, oprowadzamy go dla uspokojenia po ujeżdżalni 
i wprowadzamy do stajni.

Postawiwszy konia na luźnem, obszernem miejscu (dla uniknię
cia wypadku, gdyby płochliwy koń miał się rzucać), kaźemy trzymać 
go stajennemu i podchodzimy ze złożoną we czworo derką, którą da
jemy koniowi obwąchać; kładziemy ją zwolna na szyję i zesuwamy 
w prawo na grzebiet, uspokajając konia głosem i klepaniem, o ile 
zdradza jakiś niepokój: zostawiamy ją na koniu przez dłuższą chwilę 
i nakładamy popręg; po chwili spinamy go luźno, nie krępując konia, 
oklepujemy go, wprowadzamy do przegrody, uwiązujemy i zosta
wiamy tak na godzinę. Następnie zdejmujemy derkę, ściągając ją 
ukośnie w prawo do siebie i za chwilę zaczynamy lekcję od początku, 
ciągle odzywając się do konia i oklepując go; powtarzamy to kilka
krotnie. Jeśli koń znosi spokojnie derkę i popręg, wprowadzamy go 
znów do ujeżdżalni celem odbycia pierwszej lekcji, którą zaczynamy 
od linkowania. Początkowo, zanim koń się nauczy chodzić po równem 
kole, trzeba linkowanie wykonywać przy pomocy drugiego człowieka.

Trzymając linkę zwiniętą w krąg w lewej ręce, ujmujemy konia 
prawą ręką blisko pyska i prowadzimy go stępem po kole w lewo, 
stopniowo odsuwając się od konia do środka aż na długość całego 
promienia koła. W tym czasie pomocnik z batem w ręku, znajdujący 
się mniej więcej w połowie odległości między ujeżdżaczem a koniem, 
postępuje za linką bliżej i ztyłu zadu konia, i zapomocą bata popę
dza go naprzód, zbliżając bat lub uderzając nim po udach, i nie po
zwala koniowi zbliżać się do środka, uderzając go batem lekko po 
łopatce. Trzymający linkę nie powinien stać w miejscu, lecz posuwać 
się na małem kole rójwnolegle do ruchu konia (rys. 214). Jeżeli mi
mo uprzedniego, dowolnego wyhasania się koń okazuje jeszcze za wiele 
żywości, należy ją poskramiać, poruszając linkę silnie pionowo; ruch 
ten, dochodzący do pyska konia, i przeciągły głos uspokoją konia. Po
czątkowo wymagamy tylko równego kłusa, którym koń ma chodzić 4—5 
minut w jedną stronę; po upływie tego czasu pomocnik z batem usuwa 
się, ujeżdźacz zaś uspokajając konia głosem i linką, wprowadza go 
w stęp, skraca linkę i odzywając się do konia, przyciąga go zwolna do 



siebie. Jeśli koń tego nie słucha i nie chce podejść, należy z początku, 
skracając linkę, samemu podejść do konia, jednak powtarzając próby, 
postarać się bezwarunkowo, aby koń podchodził do ręki człowieka. 
Kiedy to nastąpi, należy konia poklepać po szyi, głowie i po tułowiu, 
dać mu chleba, pogładzić po nogach, a po chwili puścić go naokoło 
w drugą stronę.

Rys. 214. Linkowanie z pomocnikiem.

Po 5 minutach powtórzyć podchodzenie konia do ujeżdżacza, dać 
kilka minut wypoczynku i znów puścić kłusem w drugim kierunku.

Podczas pierwszych tygodni powinien koń przejść codziennie kłu
sem po dwa — trzy razy w każdą stronę, po 3 —-5 minut za każdym 
razem, z kilkoma minutami odpoczynku, przy podchodzeniu do ręki 
ujeżdżacza i zmianie kierunku, co razem wyniesie 30 — 40 minut. 
W tym czasie należy wymagać, aby koń szedł śmiało i równo na
przód, idąc kłusem z podniesioną głową. Jeżeli koń sam przechodzi 
do stępa należy go podpędzić. Nie pozwalać też na samorzutne za
trzymywanie się lub zawracanie w drugą stronę, ani na chód ospały, 
leniwy, z opuszczoną głową. Po przekłusowaniu w obie strony, doma
gamy się równego, żwawego stępa.

Prawidłowe przepędzanie na lince w kłusie wyrabia koniowi po
stawę szyi i głowy, rozwija mięśnie i łopatki, daje spokojny i głęboki 
oddech, oraz gimnastykuje obydwa boki i wszystkie stawy konia.

Kiedy koń nauczy się już chodzić po kole, pomoc drugiej osoby 
staje się zbyteczna. Bat ujmuje ujeżdżacz i on sam da'2 koniowi 
Wskazówki co do żywości ruchów (rys. 215). Przy zmianie kierunku, 
t. j- przy podchodzeniu konia do ręki, ujeżdżacz ujmuje bat grub
szym końcem pod ramię, opuszczając cieńszy koniec wtył do ziemi. 
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szym końcem pod ramię, opuszczając cieńszy koniec wtył do ziemi. 
Przy prawidłowem przepędzaniu linka powinna być zawsze lek

ko naciągnięta, co wskazuje na równy chód konia po kole.

Rys. 215. Linkowanie bez pomocnika.

Po skończonem linkowaniu (około 40 minut, jak wyżej) odpina
my linkę i oprowadzamy konia w ręku po ujeżdżalni. Uskutecznia się 
to w ten sposób, że prawą ręką ujmujemy obie wodze w odległości 
dłoni od pyska, rozdzielając je palcem wskazującym; koniec wodzy 
wraz z prętem (pręt giętki 90 cm, może być ,,witka" z krzaka 
jałowcowego) trzymamy w opuszczonej lewej ręce i stajemy przy le
wej łopatce konia. Prawą ręką, podnosząc koniowi głowę, tak aby nos 
jego był na wysokości kłębu, pociągamy go naprzód, jednocześnie ude
rzywszy lekko po lewym boku prętem poza popręgiem, trzymanym 
w lewej ręce (rys. 216). Początkowo koń nie będzie szedł śmiało 
i równo naprzód, może stawać, cofać się, kręcić i t. d. , »

Tu potrzebna jest wielka cierpliwość ujeżdźacza w zmuszeniu 
konia do spokojnego i równego postępowania naprzód. Za okazane 
posłuszeństwo, za każdych kilka kroków należy konia pochwalić gło
sem i dać mu chleba. W ćwiczeniu tem trzeba często przystawać, po
zwolić koniowi wyciągnąć szyję i głowę, zaczynać na nowo, ciągle z ko
niem „rozmawiać" i prowadzić go początkowo tylko po linjach pro
stych wzdłuż ścian ujeżdżalni, zmieniając kierunek wraz ze zmianą 
położenia swych rąk. Zatrzymywać konia należy w ten sposób, że za
trzymujemy się sami, jednocześnie cofając nieco rękę, trzymającą wo
dze u podbródka, co wywrze lekki ucisk wędzidła, który natychmiast 
należy zwolnić, gdy koń się zatrzyma. Oprowadzanie to trwa 20 — 
25 minut, poczem stajemy w środku ujeżdżalni, zluźniamy popręg, 
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poruszamy derką po grzbiecie, dajemy chleba, poklepujemy konia 
gładzimy po nogach przednich i tylnych, podnosimy je, stukamy 
po kopytach i t. p. i wreszcie prowadzimy do stajni.

Rys. 216. Przeprowadzanie konia z postawieniem łba.

Po 2 — 3 dniach, kiedy koń zupełnie spokojnie znosi nakładanie 
derki i poprężenie, przeganiamy go nieco na lince, prowadzimy do 
stajni i zamieniamy derkę na siodło (początkowo z odpiętemi strze
mionami), które także koń musi obwąchać. Po oswojeniu konia z na
kładaniem siodła, lekko je przypoprężyć, pozostawić je na go
dzinę na koniu, kilka razy przeprowadzić go po stajni i podwórzu, zdjąć 
siodło, znów włożyć i t. d. do końca dnia. Siodłanie takie uskuteczniać 
przez kilka dni, aż koń zupełnie przestanie się niepokoić przy nakła
daniu siodła i podciąganiu popręga, zawsze jednak trzeba wkładać 
siodło na obszernem miejscu, aby się koń przy ewentualnym przestra
chu nie uszkodził.

Następne lekcje należy już uskuteczniać zawsze z koniem osio 
dłanym. Początkowo unieruchamiamy tybinki, aby swem klepaniem 
w kłusie nie przestraszały konia, zapomocą nałożenia drugiego po
pręga zwierzchu siodła; przy następnych lekcjach stopniowo usu
wamy wierzchni popręg, przypinamy strzemiona (podciągając je po
czątkowo wgórę, później opuszczając nadół). Chodzi tu o to, aby 
stopniowo oswajać konia z różnemi nowemi dla n ego wrażeniami.
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Opisane ćwiczenia prowadzimy, jak wspomniałem, przez jakiś 
tydzień, po upływie którego powmniśmy osiągnąć następujące wy
niki: a) koń powinien równo chodzić średnim kłusem w obie strony 
na lince, czego wskaźnikiem będzie równomierne jej naprężenie; 
b) przechodzić w stęp, zatrzymywać się i przy ściąganiu linki podcho
dzić do ręki ujeżdżacza; c) dawać się siodłać i poprężyć; d) dawać 
się klepać i gładzić po szyi, głowie, nogach i brzuchu, znosić pokle
pywanie ręką po siodle, znosić klepanie tybinek i strzemion, dawać 
podnosić sobie nogę i postukiwać po kopycie; e) chodzić z ujeżdźaczem 
po ujeżdżalni z podniesioną głową; f) ruszać z miejsca wskutek po
pchnięcia naprzód ręką, trzymającą wodze u podbródka z jednocze- 
snem uderzeniem prętem po boku za popręgiem; w ten sposób pręt za
stępuje przyszłą łydkę, oswajając konia z jej działaniem „popędza- 
iącem".

Otrzymawszy takie wyniki, osiągniemy zaufanie konia do siebie, 
uczymy przytem konia posłuszeństwa i oswajamy go z siodłaniem 
i działaniem wędzidła i łydek (które w tym czasie zastępują uderze
nia prętem po boku).

Gdyby wyniki te w pierwszym tygodniu były niedostateczne, na
leży prowadzić pracę w tym kierunku dłużej, nie wprowadzając no
wych ćwiczeń do czasu, kiedy koń zupełnie dokładnie wykonywać 
będzie wszystko wyżej opisane. Tej zasady trzeba się nieustannie trzy
mać. Pośpiech i niedokładność zniweczy całą pracę.

U młodych koni mogą się zdarzyć otarcia skóry od wędzidła w ką
tach warg i na mostku piersiowym od popręga. Obrażone miejsca na
leży obmyć czystą wodą (watą), wysuszyć, pojodynować lekkim roz
tworem, posmarować olejem lnianym lub wazeliną i przeczekać dzień 
lub dwa, aż się podgoją. Na wędzidło założyć krążki gumowe a popręg 
podszyć sarniem futerkiem.

2 tydzień: łinkowanie, wyrabianie szerokiego kłusa, praca w rę
ku w stępie, a następnie krótkim kłusie (trucht), ustępowanie zadu pod 
uderzeniami prętem, próby wsiadania.

W drugim, zarówno jak w następnych tygodniach, pozwalamy ko
niowi naprzód wybrykać się przez kilka minut na lince, poczem prze
chodzimy do ćwiczenia go w rozwijaniu równego, „płynnego'1, szero
kiego kłusa (z łopatki), usilnie podpędzając konia naprzód i nie 
pozwalając przytem na galopowanie. Oczywiście linkowanie w jedną 
stronę nie może być za długie; wystarczą 3 minuty, poczem przejście 
w stępa, podchodzenie do ręki, pogładzenie i zmiana kierunku.
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Ćwiczenie to należy przeprowadzić bardzo uważnie i stopniowo, 
aby doprowadzić kłus do możliwego natężenia. Jeśli koń wpada w ga
lop, należy go głosem i silnemi pociągnięciami linką wprowadzić w stęp 
i zaczynać kłus na nowo.

Należy zrozumieć cel tego ćwiczenia. Ponieważ w jeździe użyt
kowej, t. zn. w terenie lub przebiegu, nie używamy wyciągniętego kłu
sa, gdyż chód taki pod jeźdźcem zbytnio wyczerpuje konia zdawałoby 
się, że jest rzeczą niepotrzebną wyrabianie takich zdolności, których 
on nie będzie potrzebował. Nie o to też chodzi. Zadaniem naszem jest 
wygimnastykowanie konia, wyrobienie mu siły w mięśniach i elastycz
ności w stawach, oraz swobodnego oddechu, do czego właśnie znako
micie służy chód wyciągniętym kłusem.

Po przelinkowaniu konia w kłusie wyciągniętym po 3 razy w każ
dą stronę, po 3 minuty za każdym razem, co ze zmianą kierunku i pod
chodzeniem konia do ujeżdżacza zajmie nam około 30 minut, odpina
my linkę i zajmiemy się prowadzeniem konia w stępie w ręku, jak 
w pierwszym tygodniu przez dziesięć minut. Teraz wymagamy już 
szerokiego śmiałego stępa, z oparciem się konia na wędzidle. Pod
czas tej pracy robimy krótkie przerwy dla wypoczynku, polegającego 
na daniu koniowi zupełnej swobody w wyciągnięciu szyi. Nagradzanie 
za posłuszeństwo w wykonaniu naszych wskazówek powinno być nie
ustanne, gdyż koń przy swej doskonałej pamięci prędko zapamięta, 
za co otrzymał nagrodę i będzie chętnie wykonywał naszą wolę.

Po 10 minutach wyciągniętego stępa, przechodzimy do skróconego 
kłusa (trucht). Postępując tak jak przy pracy w stępie, przyśpiesza
my kroku i podpędzamy konia prętem, wskutek czego musi on wpaść 
w kłus. Saińi biegniemy małym kłusem, pobudzając do niego konia, 
ale nie pozwalamy mu rzucać się naprzód, wstrzymując go naciskiem 
wędzidła. Należy to robić lekko i miękko, niezbyt energicznie i stop
niowo, zatrzymując się co kilkanaście kroków i nagradzając konia za 
dobre wykonanie. Przy zatrzymywaniu się dawać koniowi wypoczynek, 
pozwalając na wyciąganie szyi. Ćwiczenie to jest również doskonałą 
gimnastyką dla mięśni konia, szczególnie grzbietu i lędźwi, oraz szyi 
i karku (nie kłębu), a nadto rozwija elastyczność stawów nóg koń
skich.

W truchc:c koń podganiany prętem, a wstrzymywany jednocze
śnie wędzidłem, musi się „zebrać", t. j. podebrać zad, podstawiając 
tylne nogi pod siebie, musi wznieść głowę (nie zadzierając pyska do 
góry) i zluźnić nieco sztywne muskuły ganaszy i karku, a przez to 
oprzeć się nieco na wędzidle. „Wzięcie wędzidła, t. j. lekkie oparcie 
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się konia na niem, jest najważniejszym czynnikiem w wyrobieniu 
z niego wierzchowca. Przy podganianiu zadu i miękkiem wstrzymy
waniu wędzidłem, o ile ujeżdźacz nie popełni błędu, koń musi zdać 
szczękę, otworzywszy nieco pysk. Zauważywszy to, natychmiast 
zluźniamy ucisk wędzidłem i nagradzamy konia, dając mu wypoczy
nek. Przetrzymanie konia zbyt długo w tem położeniu, które jest 
skutkiem naprężenia mięśni karku i ruchów i niedanie mu wypoczyn
ku, o ile naprężenie to zluźnił, poprowadzi na pewno do sprzeciwu ko
nia i do dalszej uciążliwej pracy. Nie należy się obawiać otworzenia 
pyska, które właściwie jest pożądanem ,,zdaniem szczęki". Po pew 
nym czasie koń będzie ją zdawał, t. j. zluźni mięśnie ganaszy także 
przy zamkniętym pysku.

Ćwiczenie to jest bardzo trudne, lecz niezbędne. Ujeżdżacz musi 
sobie zdawać sprawę z każdego ruchu konia, wnikać w możliwość lub 
niemożliwość wykonania, musi się zadowalać małemi ustępstwami, za 
każde z nich konia nagradzać i robić częste przerwy, aby konia nie 
zniechęcić (gdyż przyjęcie wędzidła jest dla konia w początkach trud
ne i nieprzyjemne) i tak prowadzić pracę, aby wymagania swe stop
niować, a nie żądać za dużo naraz.

Praca w truchcie powinna zająć około 10 minut w obie strony, 
tylko po prostych linjach. Po ukończeniu jej, oprowadzamy konia tro
chę po ujeżdżalni, dając mu zupełną swobodę w postawie szyi i gło
wy i przystępujemy do pracy nad oswojeniem go z bocznem działa
niem łydki, t. j. z łydką przesuwającą, podczas gdy dotąd koń zazna
jamiał się z łydką popędzającą. W obydwu wypadkach rolę łydki od
grywa pręt, zapomocą lekkich uderzeń, lub tylko przyciskań go do 
boków konia (tuż za popręgiem).

Ustawiwszy konia w środku ujeżdżalni, stajemy przed nim, uj
mując wodze lewą ręką pod podbródkiem, a w prawej trzymając pręt. 
Z tego położenia, pociągnąwszy lewą ręką do siebie i dotknąwszy prę
tem boku konia, cofamy się o 3 — 5 kroków. Koń, przyuczony już po
przednio do chodzenia z człowiekiem (praca w ręku w stępie i kłusie), 
postąpi naprzód tych kilka kroków. Ćwiczenie to powtórzyć kilka ra
zy. Pogładzić go, dać mu chwilę spokoju, zacząć od tego samego, lecz 
zwróciwszy mu głowę nieco w lewo, i cofając się, czyli pociągając ko
nia naprzód, uderzać zlekka prętem po lewym boku za popręgiem, 
żądając odrzucenia zadu w prawo (rys. 217). Początkowo możemy się 
natknąć na sprzeciw: koń się rzuci naprzód, cofnie, rzuci zadem w lewo 
lub może bić tylną lewą nogą. W tych wypadkach konia nie bić, lecz, 
targnąwszy lewą ręką wgórę, krzyknąć groźnym tonem i próbę dalej 
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powstarzać, aż koń ustąpi zadem choć jeden krok w prawo 
Wtedy konia poklepać i nagrodzić chlebem Po chwili ćwiczenie to po
wtórzyć, poprzestając za każdym razem na posunięciu się konia zadem 
w żądaną stronę na 1 — 3 kroków. W miarę postępu uległości konia na
leży powiększać stopniowo krąg, zataczany zadem, aż do 180°. Usta
wienie głowy, nieco w kierunku przeć’wnym do zwrotu zadu, t. j. zwrot 
zadem w prawo, a głowy w lewo i odwrotnie.

Rys. 217. Ćwiczenie w ustępowaniu zadu konia wbok. 
Dalszy ciąg tego ćwiczenia —zwrot na przodzie.

Ćwiczenie to uskuteczniamy dlatego z jednoczesnem posuwaniem 
się konia naprzód, że, jak wspomniałem, zasadą w ujeżdżaniu jest 
ruch naprzód, oraz że w ruchu tym koń okaźe mniej sprzeciwu, niż 
gdyby pozostawał na miej scu.

Odrzucanie zadu należy przerobić w obie strony, odpowiednio 
zmieniając położenie i wskazówki. Skoro tylko koń przerabia to ćwi
czenie w sposób zadowalający, trzeba mu już ustawiać głowę prosto.

Na zakończenie lekcji oswajamy konia z wsiadaniem jeźdźca 
i znoszeniem jego obecności na grzbiecie. Tu należy stosować daleko 
idącą ostrożność, gdyż łatwo może nastąpić znarowienie konia, wywołu
jące w następstwie ciągłą walkę z koniem, nie pozwalającym wsiadać 
na siebie. Każemy stajennemu trzymać konia, opuszczamy strzemiona 
(o ile były podciągnięte) i ująwszy lewą ręką kosmyk grzywy, wkła
damy lewą w strzemię, chwytamy prawą ręką za siodło i unosimy się 
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na lewej nodze nieco wgórę, wciąż odzywając się do konia uspokaja
jąco. Stawiamy nogę na ziemi, poklepujemy konia, dajemy mu chleba. 
powtarzamy ćwiczenia, starając się stopniowo stanąć na wyprosto
wanej lewej nodze, nie przekładając jednak jeszcze prawej przez 
grzbiet. Postawszy tak na strzemieniu chwilę, opuszczamy się na zie
mię, znów nagradzamy konia: następnie zaczynamy próbę na nowo, 
wzniósłszy się na lewem strzemieniu, kładziemy się ( o ile koń zacho 
wuje się spokojnie) na brzuchu, poklepując go po bokach i zadzie 
schodzimy na ziemię, dajemy chleba, rozluźniamy popręgi, porusza
my siodłem po grzbiecie i odprowadzamy konia do stajni.

Po drugim tygodniu przerobiliśmy: a) rozwijanie wyciągniętego, 
równego kłusa na lince, co wyrabia koniowi mięśnie, ścięgna, stawy 
i oddech b) rozwijanie swobodnego stępa i chętne chodzenie konia za 
człowiekiem, c) podbieranie zadu konia pod siebie i opieranie się na 
wędzidle, z ustawieniem głowy, w skróconym kłusie, d) zeznajomie- 
nie konia z działaniem łydki „przesuwającej" (pręt), e) oswojenie 
konia z wsiadaniem jeźdźca.

3 tydzień: linkowanie (krócej), praca w ręku w stępie i truchcie, 
zwrot na przodzie, ustępowanie przodu pod prętem, przechodzenie 
przez drągi w ręku, siadanie, jazda po linjach prostych w stępie.

W trzecim tygodniu linkujemy konia w szerokim, kłusie krócej, po 
dwa razy w każdą stronę, po 5 minut za każdym razem. Koń powinien 
w tym czasie chodzić równo, śmiało, kłusować z łopatki z podniesio
ną głową.

Odczepiwszy linkę, przerabiamy ćwiczenia w szerokim stępie 
w ręku (około 10 minut w obie strony) na linjach prostych, wzdłuż 
ścian, po przekątni, oraz na dużych kołach. Następnie przerabiamy 
ćwiczenia w ręku w truchcie, bacząc na postawę głowy i miękkie opie
ranie się konia na wędzidle, to wszystko również około 10 minut. Da
lej przerabiamy zwroty na przodzie w obie strony. Po odpoczynku 
i nagrodzeniu konia za każde dobre wykonanie, zaznajamiamy go ze 
zwrotem na zadzie. Stanąwszy przed koniem, ujmujemy wodze prawą 
ręką u podbródka, skierowujemy głowę konia w lewo; lewą ręką ude
rzamy zlekka prętem po prawej łopatce, przestępując w prawo i nie
co wtył. W ten sposób zmuszamy konia do postąpienia przodem w le
wo i nieco naprzód (rys. 218). Początkowo koń tego nie rozumie, wsku
tek czego może się rzucić wbok, cofnąć, wspiąć do góry i t. p. Należy 
bardzo cierpliwie powtarzać próby aż do osiągnięcia celu, t. j. do prze
stąpienia korna w żądanym kierunku przynajmniej o 1 krok, za co 
go nagrodzić
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Po kilku dniach usilnej pracy koń będzie ćwiczenia te wykonywał 
zupełnie prawidłowo. Zwrot na przodzie należy przerabiać w obie 
strony do 180°.

Rys. 218. Ćwiczenia w ustępowaniu przodu konia wbok. 
Dalszy ciąg tego ćwiczenia — zwrot na zadzie.

Ćwiczenia zwrotów na zadzie i na przodzie przygotowały nam ko
nia do późniejszego łatwego zwracania się na miejscu pod jeźdźcem.

Po ćwiczeniach zwrotów zaznajamiamy konia z przeszkodami. 
W tym celu układamy na ujeżdżalni 3 — 4 grube drągi poprzecznie 
po długiej stronie ujeżdżalni, co kilka metrów jeden od drugiego. Uj
mujemy konia jak w pracy w stępie i idziemy z nim śmiało przez drą
gi, pobudzając w razie potrzeby prętem po boku. Prawdopodobnie koń 
przywykłszy chodzić razem z człowiekiem, przejdzie przez drągi bez 
sprzeciwu. Gdyby się zaciął, stanął lub cofnął, należy energicznie 
krzyknąć, wyprowadzić do środka, obejść koło (woltę), i pobudzając 
go prętem, pójść z nim na drągi. Za dobre wykonanie nagrodzić i ćwi
czenie przerobić w drugą stronę. Jeśli koń śmiało przechodzi przez 
drągi leżące, należy w następnych dniach zamiast nich postawić jeden, 
gruby, nieopleciony słomą, ustawiony na dwu kozłach na wysokości do 
50 cm. Oprowadziwszy konia, idziemy z nim w wyżej podany sposób 
i, trzymając luźniej wodze, przechodzimy przez ten wysoki drąg; koń 
zrobi to samo lub niezgrabnie przeskoczy, za co go trzeba nagrodzić. 
Po kilku takich próbach wprowadzamy konia w krótki kłus i prze
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skakujemy drąg razem z koniem. Zwracam z naciskiem uwagę, że 
każda przeszkoda musi być „martwa", t. j. nie spadać od zawadze
nia. W ten sposób koń uczy się odrazu nie lekceważyć skoku pamię
tając dotkliwe uderzenia o drąg przy niedbałym skoku.

Następnie przechodzimy do wsiadania i jazdy po ujeżdżalni Po
przednio przyzwyczailiśmy konia do prób wsiadania, które powinien 
już znosić zupełnie spokojnie. Przed wsiadaniem podciągamy popręgi 
silniej, t. j. na jedną dziurkę, oprowadzamy tak konia po ujeżdżalni, 
przywołujemy pomocnika obeznanego z jazdą, stawiamy konia wzdłuż 
jakiejś ściany i przypinamy linkę; trzymając ją, kaźemy pomocnikowi 
(stajennemu) przedewszystkiem zluźnić popręgi na jedną dziurkę, co 
koń przyjmie z wielkiem zadowoleniem i już dla tego samego będzie 
stał spokojnie; następnie stajenny czyni próby wsiadania, wznosząc 
się na strzemieniu i kładąc się na brzuchu, a wreszcie przenosi prawa 
nogę przez krzyż konia (nie dotykając go) i opuszcza się miękko na 
siodło, zachowując się zupełnie biernie.

Jednocześnie, z chwilą kiedy jeździec usiadł w siodle, należy ko
nia ruszyć naprzód i poprowadzić go kilkanaście kroków, nie dając 
mu czasu na okazanie sprzeciwu. Za spokojne zachowanie się nagro
dzić, stanąć, kazać stajennemu zsiąść i wsiadanie znów w tenże spo
sób powtórzyć. Na pierwszy raz na tem poprzestać, popręgi zluźnić 
i odprowadzić konia do stajni. Wsiadanie nigdy nie powinno się odby
wać w stajni, lecz na dworze na otwarłem miejscu, zdarza się bowiem, 
źe niektóre konie pozwalają wsiadać na siebie w stajni, a nie dopu
szczają do siebie jeźdźca na podwórzu. Prócz tego w stajni, jako w 
miejscu ciasnem, nie trudno przy wsiadaniu o wypadek. W następnych 
lekcjach, o ile koń zupełnie spokojnie daje wsiadać na siebie, prowa
dzimy go przy pysku, z siedzącym na siodle stajennym (który ujmuje 
prawidłowo wodze) po linjach prostych w ujeżdżalni, przyczem po
budzamy konia naprzód (prętem po łopatce), a następnie kaźemy sta
jennemu czynić to zapomocą przykładania obydwuch łydek do bo
ków konia. Kiedy koń idzie pod jeźdźcem śmiało naprzód co na 
pewno zrobi po poprzednich ćwiczeniach, należy go puścić i, stopniowo 
rozluźniając linkę, odsuwać się od niego coraz dalej, idąc jednak z nim 
równolegle. Po kilku dniach przerabiamy to ćwiczenie w ten sam spo
sób, jednak na konia siadamy sami, a pomocnik, bez linki, przeprowa
dza z początku konia z jeźdźcem po ujeżdżalni i zwolna odsuwa się 
aż do zupełnego usunięcia się z ujeżdżalni.

Nabrawszy nieco na siebie wodze, tak aby mieć lekką elastyczną 
* styczność z pyskiem konia, i pobudzając go naprzód łydkami, jeździ
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my po linkach prostych, po przekątni i po duźem kole, przez 10 — 15 
minut, zsiadamy, poklepujemy konia, dajemy mu chleba, rozluźnia
my popręgi, podciągamy strzemiona, gładzimy po tułowiu i nogach 
i odprowadzamy do stajni. Przypominam, źe w jeździe, tak w ujeżdżal
ni, jak w terenie, powinno się prowadzić konia zawsze obiema rękami, 
gdyż sposób ten zapewnia większą miękkość wodzy i zmusza jeźdźca 
do prostego trzymania swego tułowia. Co kilka minut czyto w stępie 
czy też w kłusie należy konia zatrzymać, i znowu ruszyć w tym samym 
ruchu.

Wielu jeźdźców przyzwyczaja się do powodowania koniem jedną 
ręką, co w dalszym wyniku sprowadza mimowolne skrzywienie do
siadu, przez wysuwanie lewego ramieniu naprzód i odrzucanie pra
wego wtył, oraz zaciąganie pyska konia na jedną stronę.

Po trzech tygodniach uzyskaliśmy następujące wyniki: a) koń do
skonale chodzi szerokim kłusem na lince, gimnastykując całe swe cia
ło i wyrabiając sobie oddech, b) przyjmuje wędzidło i opierając się 
lekko na niem, ustawia prawidłowo głowę, t. j. przy wzniesionej szyi 
zgina ją lekko w karku, opuszczając linję nosa o 45° do poziomu (nie 
więcej, gdyż to byłoby wadliwe), c) przerabia zwroty w ręku na przo- 
dzie i na zadzie, d) zaznajomił się z przeszkodą i chętnie ją przeska
kuje z człowiekiem, e) daje na siebie siadać, f) zaczęliśmy jeździć na 
koniu stępem.

4 tydzień: linkowanie kłusem i galopem, praca w ręku truchtem, 
zwroty na miejscu, małe wołty w ręku, siadanie bez pomocy, jazda 
stępem i kłusem po prostych i kołach, stawanie na miejscu i skakanie 
przez drąg na lince.

W czwartym tygodniu linkujemy konia kłusem po 2 razy w każdą 
stronę po 3 minuty za każdym razem, wciąż żądając wyciągniętego 
kłusa ze wzniesioną głową. Dawszy chwilę odpoczynku w stępie, pu
szczamy go znowu na koło i, podpędzając batem, zmuszamy do sko
czenia w galop, który początkowo może być nieprawidłowy i za szybki. 
Następnie jednak wymagamy prawidłowości chodu, t. j. galopowania 
z lewej nogi w kierunku na lewo i odwrotnie, oraz nie dopuszczając 
„krzyżowania1’ i fałszowania; koń powinien galopować po 3 minuty 

' w każdą stronę, poczem dajemy mu wytchnąć. Przy przechodzeniu 
z galopu w kłus i z kłusa w stęp należy uspokoić konia przeciągłym 
głosem wołając „holaaa”, i lekko targać linkę. Odpinamy linkę i pow
tarzamy pracę w ręku w skróconym kłusie po linjach prostych w cią
gu 10 minut, ciągle zważając na prawidłową postawę głowy i przyj
mowanie wędzidła. Przerabiamy zwroty na przodzie i zadzie i prze
chodzimy teraz do wolty w ręku, co ma na celu forsowniej sze gimna

L



stykowanie konia w boku i szyi i zastąpi w pewnym stopniu trudną 
naukę „bocznych chodów'',

Uskuteczniamy to w sposób następujący:
ujmujemy konia tak jak w nauce zwrotów na przodzie i, cofając 

się, nie postępujemy wtył po linji prostej, lecz opisujemy niewielki 
krąg (o promieniu 3 kroków), pociągając za sobą przód konia i odrzu
cając jednocześnie prętem jego zad nazewnątrz koła, wskutek czego 
koń idzie przodem po małem kole, śladem kroków cofającego się ujeż
dżacza, zadem zaś, podpędzany prętem po boku, idzie po kole więk- 
szem. Nazywa się to chodem „dwoma śladami", przyczem koń ma gło
wę zwróconą do wnętrza wolty i musi mieć wygięty bok (rys. 219). 
Ćwiczenie to należy przerabiać kilkakrotnie w skróconym kłusie w ob:e 
strony.

Rys. 219. Ćwiczenia w małych woltach 
w ręku. Koń postępuje 2 śladami.

Po krótkim wypoczynku, podciągamy popręg silniej, oprowadzamy 
konia, stajemy wzdłuż ściany, zluźniamy popręg i siadamy na konia 
bez pomocy. Przy siadaniu ujmujemy lewą ręką wodze, tak aby skró
coną prawą wodzą skierować głowę konia w prawo. Jeśli koń nie stoi 
jeszcze zupełnie spokojnie, każemy go potrzymać stajennemu. Trze 
ba pamiętać, aby początkowo przed każdą jazdą popręgi dociągnąć 
silniej i zluźnić je przed samem wsiadaniem jeźdźca. Po pewnym cza
sie, kiedy koń oswoi się całkowicie z wsiadaniem jeźdźca, można konia 
poprężyć odrazu normalnie, oczywiście nigdy za mocno. Po kwa
dransie jazdy, o ile spoprężenie okazałoby się za luźne, trzeba po
pręgi dociągnąć. Jeździmy w stępie po linjach prostych, trzymając 
wodze tak, aby mieć lekkie oparcie się konia na wędzidle, do czego 
go zmuszamy równomiernym uciskiem obu łydek, zaczynamy objeż- 
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dźać duże koła i zwolna, pobudzając konia łydkami, przechodzimy do 
kłusa, jeżdżąc również początkowo po prostych linjach, a następnie po 
dużych kołach.

Obecnie jeździ się tylko kłusem angielskim czyli „normalnym”, 
przyczem nie można zapominać o zmianie nogi. Każdy jeździec czuje 
się bezwiednie lepiej, jeżdżąc tylko na jedną nogę, lecz przyzwycza
jenie się do takiej jazdy pociąga przedewszystkiem przemęczenie ko
nia i przepracowanie ścięgien danej nogi, oraz wykrzywia dosiad 
jeźdźca.

Przechodzimy do stępa, który się uskutecznia silnem, lecz mięk- 
kiem, nabieraniem wodzy i stajemy w miejscu. Stawanie w miej
scu powtarzamy wielokrotnie, nie pozwalając koniowi kręcić się przo
dem i zadem, a zwłaszcza cofać się.

Rys. 220. Ćwiczenie w skakaniu na lince.

Do tego celu używamy wodzy i nacisku łydkami, jedną lub oby
dwiema. Stanie w miejscu nie powinno trwać długo: chwilka i znów 
naprzód, aby koń nie nabrał narowu kręcenia się w miejscu, oraz co
fania.

W końcu lekcji zsiadamy, zluźniamy popręg zupełnie, podciągamy 
strzemiona, poklepujemy konia po różnych miejscach, dajemy chleba 
i przechodzimy do nauki skakania.

W tym celu każemy ustawić drąg na kozłach wysokości 60 cm ja
ko martwą przeszkodę. Przypinamy linkę i puszczamy konia kłusem 
na małem kole A (rys. 220). Po przejściu konia 2—3 razy, po tern ma- 
łem kole, chwytamy odpowiednią chwilę i, biegnąc na wyciągniętej lin
ce równolegle z koniem, skierowujemy go na ustawioną przeszkodę, któ
rą koń powinien przeskoczyć w spokojnym kłusie (na kole B). Po prze
skoczeniu, biegniemy dalej, uspokajając konia przeciągłym głosem (o ile 
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wpadł w galop) i zmniejszając własne koło, przechodzimy z koniem 
poza przeszkodą na małe koło A. Z koła A przechodzimy w biegu na 
koło B i znów puszczamy konia na przeszkodę. Ćwiczenia te należy 
powtórzyć 2 — 6 razy (stopniując ilość na następnych lekcjach) w każ
dą stronę. Mając w ręku bat i manewrując odpowiednio linką, nie do
puszczamy, aby koń zatrzymał się przed przeszkodą lub ją omijai. 
Może tu zajść potrzeba użycia pomocy stajennego z batem dla podpę- 
dzenia konia. Gdyby koń odmówił skoku, należy go ukarać batem i gło
sem, a za każdy dobry skok nagrodzić chlebem. Po tem ćwiczeniu od
prowadzamy konia do stajni.

Czwarty tydzień przyniósł następujące postępy: a) koń rozwijał 
w linkowaniu w dalszym ciągu szeroki kłus i zaczął galopować, co ma 
dalszy wpływ na jego muskulaturę, stawy i oddech, b) ćwiczył się 
w gimnastyce boków i szyi oraz zwrotności w chodzie dwoma śladami 
na małej wolcie, c) zaczął chodzić pod jeźdźcem w stępie i kłu
sie po prostych linjach i po kołach, oswajając się ostatecznie z dzia
łaniem wodzy i łydek; d) nauczył się stawać i stać spokojnie pod 
jeźdźcem; e) nauczył się samodzielnie skakać przez drąg z kłusa, co 
ma na celu oswajanie się konia z przeszkodą, a prócz tego doskonale 
wyrabia mięśnie lędźwi, łopatki oraz stawy kończyn.

5 tydzień: w piątym tygodniu powtarzamy cały kurs ćwiczeń, prze
robionych z koniem. A więc krótkie linkowanie w kłusie i galopie, pra
ca w ręku w truchcie z podbieraniem zadu i opieraniem się na wędzi
dle, zwroty na przodzie i na zadzie, chód po matem kole w 2 ślady, 
wsiadanie i jazda w stępie i kłusie po linjach prostych oraz dużych i ma
łych kołach (woltach) ze zmianą kierunku, stawanie na miejscu cofa
nie, codziennie przechodzenie w stępie i kłusie pod jeźdźcem przez le
żące drągi, co drugi dzień skok przez przeszkodę martwą na lince.

W tym tygodniu do poprzednich ćwiczeń dodaliśmy jazdę po ma
łych kołach, zbliżonych do normalnej wolty, co ma na celu dalsze wy
robienie w koniu zwrotności przez gimnastykowanie szyi i boków

W jeździe po linjach prostych oraz dużych kołach należy często 
zmienać chody: z małego kłusa na wyciągnięty, znów przejść do zmniej
szonego i t.d. Toż samo w stępie i galopie. Niezależnie od tego należy też 
dość często zatrzymywać konia (oczywiście miękko, nie gwałtownie) 
w każdym chodzie, postać spokojnie na miejscu i znów ruszać naprzód. 
Ćwiczenie to znakomicie wyrabia w koniu posłuszeństwo, uczy go zwra
cania uwagi na wskaźniki jeźdźca, i jest doskonałym środkiem zapo
biegawczym przeciwko ponoszeniu konia, które się zdarza u koni nie
posłusznych w każdym chodzie, t. j. w cwale, galopie, kłusie i stępie 
(patrz rozdział „Narowy w jeździe")-



*- Następnie uczymy konia cofania. W tym celu stawiamy go wzdłuż 
ściany i, stanąwszy przed nim, ujmujemy obiema rękoma kółko wędzi
dła, ustawiamy głowę konia prosto, zważając aby nos konia był na wy
sokości kłębu, i równo lecz silnie naciskamy wędzidło. Koń po chwili 
powinien się cofnąć o jeden krok. Jeśli to nastąpiło, choćby z odrzuce
niem zadu w stronę, należy ucisk wędzidła natychmiast zwolnić, po
ciągnąć konia o krok naprzód i za posłuszeństwo nagrodzić. Początko 
wo wystarcza cofnięcie o jeden krok. W miarę postępów należy do
prowadzić cofanie do 5 kroków, przyczem domagać się cofania się konia 
po linji prostej, bez odrzucania zadu. Gdyby koń początkowo nie pod
dawał się naciskom wędzidła, można go zmusić do cofania nadeptując 
pokolei koronki przednich kopyt.

Powtórzenie poprzedniej pracy jest konieczne, gdyż stopniowanie 
wymagań zależy od doskonałości wykonywania poprzednich żądań.

Mniej więcej w tym czasie zakończymy pracę w ręku i ujeżdżamy 
konia już pod jeźdźcem.

6 tydzień: krótkie linkowanie, w kłusie i galopie, siadanie i jazda, 
stęp i szeroki kłus, kłus skrócony, tempo w kłusie, wolty i półwolty 
w stępie, stawanie, zwroty na przodzie, przechodzenie przez leżące 
drąg; w stępie i kłusie, skok na lince, ostrogi.

W szóstym tygodniu linku jemy konia przez kilka minut w wycią
gniętym kłusie, zawsze z podchodzeniem konia do ręki podczas zmiany 
kierunku, przepędzamy go galopem po 2 minuty w każdą stronę, wsia
damy, jeździmy stępem, następnie wyciągniętym kłusem, dajemy ko
niowi odpoczynek w stępie przez zupełne zluźnienie wodzy, co mu po
zwoli wyciągnąć szyję, przechodzimy w kłus skrócony, stawiając konia 
na ,,tempo”. Z kłusa wyciągniętego (na prostych) zwolna miękko na
bieramy wodze, jednocześnie wywierając silny ucisk obiema łydkami, 
dla podebrania zadu konia pod siebie i oparcia się na wędzidle. Koń, 
dobrze przygotowany poprzednią pracą, będzie szedł krótkim kłusem, 
niosąc głowę wzniesioną z lekkiem zgięciem szyi i miękko opierając się 
na wędzidle. Mogą się jednak zdarzyć następujące wypadki: a) koń 
oprze się zbyt silnie na wodzach, przyczem albo zadziera głowę do gó
ry, albo wyciąga szyję nadół; b) zgina silnie szyję, opuszcza głowę na- 
dół, prawie przyciskając pysk do piersi i unikając ucisku wędzidła; c) 
rzuca głowę do góry i wyrywa wodze z ręki jeźdźca.

Te wypadki wskazują na niedokładność przygotowania konia i do
wodzą, że konia nie mamy jeszcze w ręku; jest to poważna wada, któ
rą trzeba bezwzględnie usunąć, stawiając konia na „tempo”, co się 
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wyraża w przyjęciu przez niego wędzidła i podebraniu zadu, co osią, 
gniemy przez powtarzanie pracy w ręku.

Jeśli koń zadrze głowę i opiera się na wędzidle, należy przysta
nąć i, naciskając go obiema łydkami, jednocześnie silnie naciągać wo
dze

W takiem położeniu koń długo nie wytrzyma i wreszcie sam gło
wę opuści i zda szczękę, co jeździec zaraz wyczuje. Należy go wtedy 
pochwalić, pogłaskać, przejść kilka kroków stępa i zaczynać kłus na 
nowo, powtarzając to ćwiczenie aż do osiągnięcia ,,tempa“. Jeżeli 
mimo tych wysiłków nie można osiągnąć opuszczenia głowy, t. j. pra
widłowego ustawienia i normalnego oparcia się konia na wędzidle, co 
już pochodzi z winy nieumiejętnego ujeżdżania, musimy się uciec do 
zastosowania wytoka, który należy tak przypiąć, aby nie pozwalał ko
niowi zadzierać nosa wyżej kłębu.

Jeśli koń opiera się na wodzach, wyciągając szyję,należy krótkiem, 
silnym i zmiennem naciągnięciem obu wodzy, a jednocześnie uciskiem 
łydek, podnieść mu głowę.

Gorzej jest, jeżeli koń unika wędzidła, stając „pyskiem za żela
zem", t. j. kiedy zgina głowę do piersi, przyczem jeździec ma zluźnio- 
ne wodze i traci zupełną łączność z pyskiem konia. Najczęściej spo
tyka się to u koni o bardzo miękkim pysku, nie znoszącym cienkiego wę
dzidła, a przedewszystkiem twardej i nieczułej ręki jeźdźca. W celu 
naprawienia tego zła należy zdwoić czułość w rękach (zmienić ewen
tualnie wędzidło na grubsze Jub gumowe) i, nabierając wodze, ener
gicznie pchać konia łydkami naprzód. Ponieważ koń jest już oswojo
ny z działaniem łydek, należy zacząć używać ostróg (w miarę potrze
by) dla wzmocnienia działania łydek, przykładając je początkowo nie
zbyt silnie Gdyby koń łechczywy zaczął bić przy dotknięc;u ostrogą, 
należy go uderzyć dotkliwie obiema naraz, jednocześnie wysyłając go 
naprzód. Jeśli i to nie pomaga, należy wrócić do pracy w ręku, w stę
pie i kłusie (patrz lekcje początkowe).

Przy rzucaniu konia głową i wyrywaniu wodzy, należy, korzy
stając z chwili, uderzyć go silnie obiema ostrogami i lekko poderwać 
głowę, co jednak trzeba robić ostrożnie, aby nie popsuć do reszty py
ska koniowi.

Ponieważ jazda w kłusie skróconym z podbieraniem zadu męczy 
młodego konia, przeto nie można naraz za długo jeździć tym chodem, 
aby nie wywołać sprzeciwu konia. Często należy dawać wytchnienie, 
zluźniając całkowicie wodze, oraz przerabiać stawanie w miejscu.

Po wypoczynku stajemy w środku ujeżdżalni i przerabiamy na ko
niu zwroty na przodzie, działając wodzami i łydkami. Początkowo 
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wystarczy posunięcie się konia o 1 lub 2 kroki, poczem należy konia 
nagradzać za każde chętne wykonanie. W zwrotach można używać 
jako pomocy pręta, gdyby koń nie wykonywał prawidłowo ruchu pod 
działaniem łydki. Zwroty należy uskuteczniać zawsze z dążeniem na
przód, nigdy wtył. Trzeba więc, skracając nieco wewnętrzną wodzę, 
ująć konia obiema łydkami, i nie pozwalając mu się cofać, uciskając sil
niej zewnątrzną, dla wywołania ruchu w kierunku zwrotu.

Następnie jeździmy stępem po ujeżdżalni, robiąc całe i półwolty, 
oraz linję wężowe, przyczem wykonywamy zwroty działaniem wo
dzy, a jednocześnie regulujemy łydkami ruch zadu, tak aby zad podą
żał śladem przodu. Opisując woltę, a także pół woltę i linję wężowe, 
należy, nabierając wodzę wewnętrzną, przykładać zewnętrzną do szyi 
konia.

Koń w krótkim czasie przyzwyczai się do ustępowania szyją pod 
lekkim uciskiem wodzy zewnętrznej, co znakomicie ułatwi nam w przy
szłości zwroty na miejscu.

Na zakończenie przejeżdżamy w stępie i kłusie drągi leżące i co 
drugi dzień puszczamy konia po 3 razy w każdą stronę na lince na 
martwą przeszkodę, którą podnosimy stopniowo do wysokości 80— 90 
cm, lecz już nie wyżej, ponieważ chodzi nam o prawidłowy skok i gim
nastykę konia, a nie rekordy. Należy wymagać, aby koń przeskakiwał 
przeszkodę w kierunku pionowym, a nie nawskos.

Po szóstym tygodniu ujeżdżania nauczyliśmy konia: a) wyciągnię
tego kłusa na lince; b) galopowania; c) zwrotności pod jeźdźcem w wy
konywaniu zwrotu na przodzie i w jeździe po woltach i linjach wężo
wych; d) postawiliśmy konia na ,,tempo'1, t. j. daliśmy mu oparcie na 
wędzidle z podebraniem zadu; e) osiągnęliśmy spokojne stanie konia 
w miejscu pod jeźdźcem; f) gimnastykowaliśmy go w skokach.

7 tydzień. Linkowanie w kłusie i galopie, wsiadanie, jazda stę
pem i kłusem, wyciągniętym i skróconym, wolty, linję wężowe, zwro
ty na zadzie i na przodzie, galop, skoki pod jeźdźcem w kłusie.

Linkujemy konia nieco w kłusie, a po odpoczynku, po dwie minuty 
w galopie w każdą stronę, zważając na prawidłowy ruch. Potem wsia
damy na konia bez pomocy, jeździmy stępem po linjach prostych i wę
żowych, opisujemy wolty i półwolty. Objeżdżamy kilkakrotnie ujeż
dżalnię i szerokie koła kłusem, z początku zwykłym, potem wyciągnię
tym, tak zw. „dodanym", następnie skróconym z podbieraniem zadu; 
to wszystko przerabiamy w ciągu 30 — 40 minut. Po odpoczynku, 
t. zn. przejechaniu konia stępem z zupełnie wolnemi wodzami, prze
chodzimy do galopa. Wjeżdżamy na duże koło, o średnicy krótszej 
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ściany ujeżdżalni, przechodzimy w wyciągnięty kłus i wysyłając konia 
energicznie łydkami (działając silnie zewnętrzną za popręgiem) wpro
wadzamy konia w galop. Jeśli tępszy koń nie skoczy w galop od działa
nia łydek, należy go pobudzić ostrogami, a nawet krótkiem lecz moc- 
niejszem uderzeniem prętem po wewnętrznej łopatce.

Po skoczeniu w galop koń może początkowo ruszyć zbyt ostrem 
tempem.

Należy go miękko wstrzymywać łydkami, nie pozwalając jednocze
śnie wpaść w kłus. Jeśli koń skoczył fałszywie, trzeba przejść do kłu
sa i zagalopować na nowo. To duże koło należy objechać galopem, po
czątkowo po 5 razy w każdą stronę, powtarzając stopniowo tę ilość do 
10 w następnych lekcjach. Po odpoczynku przerabiamy zwrot na przo- 
dzie oraz na zadzie. Zwrot na zadzie uskuteczniamy w ten sposób, że 
nabrawszy miękko wodze i ująwszy konia łydkami, wysyłamy go na
przód, a jednocześnie działamy wodzami i silniej zewnętrzą łydką, 
skierowujemy przód konia np. w prawo z pozostawieniem zadu na 
miejscu. Początkowo można sobie pomagać uderzeniem pręta po ze
wnętrznej łopatce i nie wymagać więcej niż 1 — 2 kroków. Z biegiem 
czasu domagamy się, aby koń, trzymając zad prawie w miejscu, opisy
wał przodem krąg od 45 do 180 stopni.

Objechawszy znów swobodnie ujeżdżalnię stępem, kaźemy wsta
wić martwy drąg (wys. 50 cm), poprzecznie do dłuższej ściany ujeż
dżalni, przechodzimy do zwykłego kłusa i najeżdżamy prosto na drąg, 
mając konia na miękkich wodzach. Na 3 kroki przed drągiem wzmac
niamy ucisk łydek i wysyłamy konia naprzód, który wówczas skoczy 
przez drąg w kłusie. O ileby koń się zarzucił lub stanął, należy oTjechać 
dużą woltę i próbę przeskoczenia powtórzyć zawsze jednak w kłusie, 
wzmagając działaniem łydek i lekkiem uderzeniem ostrogami, lub ka
żąc stajennemu podpędzić konia ztyłu batem. Przeskoczyć trzeba kil
ka razy w obie strony, domagając się zawsze, aby koń szedł śmiało, 
skakał prosto, nie wskos, i zachowywał się spokojnie, nie wpadając 
w galop. Za dobre wykonanie zawsze konia wynagrodzić zwolnieniem 
wodzy i poklepaniem.

W siódmym tygodniu przerobiliśmy powtórzenie poprzednich 
ćwiczeń dodając: a) zwrot na zadzie jako ćwiczenie do zwrotów zwy
kłych, podczas których koń wysuwa się przodem w jedną stronę o tyle, 
ile przesunął się zad jego w drugą stronę, b) galopowanie pod jeźdź
cem na dużem kole, c) skok przez niską przeszkodę martwą pod 
jeźdźcem w kłusie.

8 tydzień. Linkowanie w kłusie i galopie, przerobienie poprzed
nich ćwiczeń, jazda stępem i kłusem, wolty, zwroty w stępie i na miej



sca, galop na linjach prostych, skoki przez przeszkodą w kłusie, co
fanie.

W ósmym tygodniu przerabiamy w krótkości wszystkie poprzednie 
ćwiczenia, co zajmie około 45 minut. Przerabiamy zwroty w stępie 
i na miejscu w obie strony, utrzymując ruch naprzód i równomiernie 
przesuwanie przodu w jedną a zadu w drugą stronę, t. zn. że oś zwro
tu, znajdująca się w punkcie siedzenia jeźdźca, opisuje przy zwrocie 
w stępie łuk, przy zwrocie w miejscu nie zmienia położenia, posunąw
szy się tylko o jeden krok naprzód przy zaczęciu zwrotu. Następnie 
wjeżdżamy na duże koło, wchodzimy w prawidłowy galop, w którym 
przechodzimy na linję proste ujeżdżalni, objeżdżając ją po 2 — 3 ra
zy naokoło w każdą stronę. Przy zmianie kierunku przechodzimy 
w kłus i zaczynamy galop w drugą stronę po dużem kole, przechodząc 
znów na linję proste W galopie na linjach prostych należy Zważać, aby 
koń szedł prosto, t. j. nie zwracał głowy i nie odrzucał zadu wbok.

Stopniowo staramy się opanować konia wodzami tak, aby szedł 
równym, miarowym galopem, nie gorączkując się i nie przechodząc 
samowolnie do kłusa lub stępa. Po odpoczynku przeskakujemy po 2—4 
razy martwą przeszkodę w kłusie, wciąż zważając na śmiałe podcho
dzenie konia do przeszkody i branie jej nawprost, a nie wskos. W za
kończeniu lekcji przerabiamy ćwiczenie cofania. Stając na koniu wdłuź 
ściany ujeżdżalni, przykładamy obie łydki do konia, aby utrzymać je
go zad prosto i miękko, lecz silnie nabieramy wodze. Koń, mający już 
dostatecznie wyrobiony pysk i przygotowany uprzednią robotą w rę
ku, powinien ood silnem działaniem wędzidła cofnąć się nieco wtył. 
Początkowo wystarczy jeden krok, przyczem działaniem łydek nie poz
walamy koniowi odrzucać zadu w stronę. Cofnąwszy się o 1 — 2 kro
ki, należy zwolnić wodze, łydkami wysłać konia o jeden krok naprzód, 
stanąć i poklepać go. Gdyby się jednak silnie opierał i nie ruszał wtył, 
należy go energicznie wysłać naprzód, szybko zatrzymać i natychmiast 
cofnąć, nie dając mu czasu odstawić zadu wtył. Gdyby pod silnem 
działaniem wodzy stanął dęba, skręcić mu łeb nadół w prawo i zasto
sować jako karę młynek, opisany w dziale „Narowy i poskramianie", 
część V rozdz. 5. Codziennie powiększamy ilość kroków wtył aż do 5, 
lecz nie więcej, przerabiając dalsze ćwiczenia nie pod ścianą, lecz zda
ła od niej. Cofanie, jako ruch przeciwny budowie i naturze konia, jest 
mu nieprzyjemne i dlatego nie można go zbyt często powtarzać, aby 
nie wywołać sprzeciwu.

Po ósmym tygodniu opanowabśmy konia w znacznym stopniu, jeż
dżąc na nim w stępie i kłusie w woltach i zwrotach, galopujemy spo
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kojnie po linjach prostych i skaczemy prawidłowo przez niską prze
szkodę w kłusie.

9 tydzień. Linkowanie w kłusie i galopie, jazda w stąpię, kłusie, 
zwroty, podnoszenie w galop na linjach prostych, zmiana kierunku, 
zmiana nogi, skoki przez szereg przeszkód V) kłusie.

W dziewiątym tygodniu przerabiamy w skróceniu ćwiczenia po
przednie i dodajemy podnoszenie konia w galop na linjach prostych.

Odbywa się to początkowo ze skróconego kłusa i w przejeżdżaniu 
kątów ujeżdżalni, w których koń opisując pół koła, podstawia tylną no
gę pod siebie, co ułatwia przejście w galop. Jeździec, w chwili zbliże
nia się w kłusie do rogu ujeżdżalni, wzmacnia działanie łydek, pobudza
jąc konia zewnętrzną, ewentualnie z użyciem ostrogi, stara się konia 
wprowadzić w galop, próbując to pokolei wi każdym rogu, aż koń speł
ni jego wolę. Po przejściu w galop przejeżdżamy wzdłuż 2—3 ścian, 
przechodzimy do stępa, poklepując konia i po chwili zaczynamy galop 
na nowo, zważając na proste ustawienie głowy i podążanie zadu za przo
dem, t. j. nie odrzucanie zadu w stronę, i prawidłowy ruch nogami (bez 
fałszowania i krzyżowania). W ćwiczeniu tem należy dawać częste od
poczynki, aby koń się uspokajał, nie wymagać za dużo na raz i nie prze
ciążać konia zbyt długim galopowaniem. Oczywiście naukę przechodze
nia w galop należy prowadzić w obydwu kierunkach, więcej jednak na 
prawo, gdyż koń ziwykle chętniej galopuje z lewej nogi, mając z natury 
więcej podatny swój lewy bok. W następnych lekcjach, kiedy koń nau
czył się zaskakiwania z rogu ujeżdżalni, trzeba go wprowadzać w ga
lop na linji prostej, przed wjazdem w róg ujeżdżalni, odsuwając tę 
chwilę coraz dalej, aż do nauczenia konia zaskakiwania z każdego 
miejsca. Jeśli koń to wypełnia, przechodzimy do zmian kierunku przez 
ujeżdżalnię (po przekątnej i pionowo do ścian). Nie dojeżdżając do 
przeciwległej ściany lub kąta, wprowadzamy konia w kłus, jadąc 
nim kilka kroków i zmuszamy go do skoczenia w galop z drugiej nogi. 
Po wypoczynku każemy ułożyć wzdłuż długiej ściany ujeżdżalni na 
ziemi 3 — 4 drągów, w odległości 8 kroków jeden od drugiego, przejeż
dżamy je kłusem, poczem ostatni drąg każemy podn:eść do wysokości 
50 cm i, jadąc znów w kłusie, przejeżdżamy pierwsze leżące drągi 
a skaczemy przez ostatni. Podczas przejeżdżania, robimy między drą
gami wolty na prawo i lewo (rys. 195). Za drugim nawrotem podnosi
my przedostatni i, jadąc kłusem, przejeżdżamy pierwsze drągi a ska
czemy przez dwa ostatnie. Następnie podnosimy trzeci drąg od końca 
i powtarzamy skoki aż do podniesienia wszystkich drągów.
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W ćwiczeniu tem prowadzimy konia wodzami i łydkami, żądając 
śmiałego i równego skoku nawprost, bez zatrzymywania sie konia 
i wpadania w galop. Przypominam, że nie można konia męczyć, ani 
podwyższać przeszkód. W uczeniu konia skakania nie można dawać 
unosić się podnieceniu i pośpiechowi: byłoby to bardzo zgubne na 
przyszłość. Nadmierne wymagania, przedewszystkiem pod względem 
coraz wyższych skoków, zawsze zniechęcają konia, w wyniku czego 
uzyskamy sprzeciwy i zupełne odmawianie skoku; poprawienie tego zła 
będzie trudne, a nawet niewykonalne dla średniego jeźdźca. Wogóle 
trzeba trzymać się zasady, nie odebrać koniowi ochoty (t. zw. „serca") 
do skakania. Podczas jednej lekcji nie dawać koniowi więcej niż 12 
skoków.

Po dziewiątym tygodniu doprowadziliśmy wyćwiczenie konia: a) 
do spokojnego galopowania na kole, po linjach prostych, b) przechodze
niu w galop na prostej, c) zmiany nogi przy zmianie kierunku, d) skaka
nia w kłusie przez szereg przeszkód.

10 tydzień. Linkowanie (w miarę potrzeby), jazda stępem, kłusem 
i galopem, zmiany kierunku, wolty i półwolty, zwroty na miejscu, co
fanie, skoki przez szereg przeszkód w galopie.

W dziesiątym tygodniu możemy się już obyć bez wstępnego linko- 
wania, z wyjątkiem dni poświątecznych, kiedy koń wypoczęty okazy
wałby za wiele żywości. Następnie wsiadamy, jeździmy nieco stępem 
oraz kłusem, przerabiając wolty, półwolty, linję wężowe, zatrzymy
wanie się, zwroty na miejscu i cofan e. Następnie nieco galopa w obie 
strony ze zmianą kierunku oraz jazdą na coraz mniejszych kołach, 
zbliżając się do wolt, poczem próbujemy pół wolt ze zmianą nogi (prze
chodząc zawsze do kilku kroków kłusem). Po odpoczynku układamy 
drągi na ziemi, w odległości 7 kroków jeden od drugiego, przejeżdża
my je pierwszy raz w kłusie, następny raz w galopie, za trzecim ra
zem skaczemy z galopu przez ostatni drąg, podwyższony do 50 cm, 
następnie przez dwa ostatnie i t. d. aż do podwyższenia wszystkich.

W tym tygodniu osiągnęliśmy już zupełne opanowanie konia: a) 
wyrobiliśmy pysk, giętkość mięśni i stawów, b) galopujemy na nim 
w woltach ze zmianą kierunku i nogi, c) skaczemy prawidłowo w galo
pie przez szereg przeszkód.

11 tydzień. Nieco jazdy stępem, kłusem i galopem w ujeżdżalni, 
kilka skcLów z galopu przez pojedyńcze przeszkody, wyjazd w teren.

W jedenastym tygodniu jeździmy trochę po ujeżdżalni w stępie, 
kłusie i galopie, aby rozprężyć konia, skaczemy przez kilka różnorod
nych przeszkód, ustawionych w różnych miejscach ujeżdżalni (p ono- 
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wo do ścian, a także pośrodku) zważając na prawidłowość skoków. 
Przeszkody podwyższamy stopniowo od 80 — 90 cm, lecz nie wy
żej. Ćwiczenia te przerabiamy w ciągu 30 — 40 minut, poczem wy
jeżdżamy w teren, o ile można, zawsze w towarzystwie drugiego jeźdź
ca, siedzącego na koniu pewnym, spokojnym i dobrze ujeżdżonym. 
Zasada ta ma na celu oswojenie naszego ucznia z terenem i jego nie
spodziankami, których nie widział i nie spotykał dotąd w ujeżdżaln , 
przyczem towarzystwo drugiego konia, zachowującego się normalnie 
wpływa bardzo dodatnio na spokój naszego konia, przez co się unika 
różnych objawów płochliwości i wyłamywania się z posłuszeństwa 
Zbyt wczesny wyjazd w teren, t. j. kiedy koń nie jest dostatecznie pod- 
jeżdżony, uważam za niepożądany, gdyż koń, nieobyty z terenem 
może z tego powodu okazać różnego rodzaju sprzeciwy, co przy jego 
nieopanowaniu doprowadzi do znarowienia go i różnych wypadków, 
przekreślając dotychczasową pracę w ujeżdżaniu go.

Ponieważ podstawowym chodem konia wierzchowego jest stęp, 
w którym przebywa się zawsze około 2/s każdej przestrzeni, przeto 
należy w dalszym ciągu wyrabiać w koniu krok chętny, posuwisty 
i szeroki. W jeździe terenowej trzeba jechać w stępie na dość długich 
wodzach, nie zbierając konia, i wysyłać go naprzód łydkami. Nacisk 
łydkami nie może być klapiący, lecz silny, energiczny i zmienny. Do 
klapania łydkami łatwo się przyzwyczai koń „pokojniejszy i nie bę
dzie zwracał na to żadnej uwagi. Przy wysyłaniu konia trzeba zwa
żać, aby nie nabył niepożądanego w terenie chodu, t. j. truchta, którym 
chętnie chodzą konie o małym i niewyrobionym stępie. Również wy
strzegać się trzeba trzynożenia, kiedy koń popędzany przez jeźdźca 
lub z własnej woli, stara się zwiększyć szybkość posuwania się w kłu
sie, co mu się nie udaje z powodu wadliwej jego budowy fizycznej.

Taki koń podrywa przód i galopuje nim a kłusuje tylnemi no
gami.

Towarzystwo drugiego konia, o ile on ma dobre chody, wpływa 
leź na wyrobienie ich u naszego wierzchowca, który stara się dotrzy
mywać kroku swemu towarzyszowi.

Wyjazd w teren początkowo nie powinien być zbyt długi i for
sowny; wystarczy na pierwszych kilka razy po 2 — 3 km, po uprzed
niej półgodzinnej jeździe w ujeżdżalni. Do jazdy należy wybrać z po
czątku drogi boczne, w celu stopniowego oswajania konia z nowemi 
wrażeniami w otwartej przestrzeni. W terenie należy przejść stępem 
około 3[t całej drogi a pozostałe przekłusować. Wracając do domu 
pożyteczne jest zsiąść wcześniej i, zluźniwszy popręgi oraz podcią- 
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gnąw-zy strzemiona — poprowadzić konia ostatnie kilkaset kroków 
w ręku, aby koń odpoczął przed powrotem do stajni.

Po jedenastym tygodniu doprowadziliśmy ujeżdżanie do tego 
stopnia, że na koniu naszym śmiało wyjeżdżamy w teren, bę
dąc pewnym, że między nami a koniem ustaliło się wzajemne zaufanie 
i że koń, posłuszny naszej woli, nie narazi nas na przykre niespodzianki, 
t. j. nie przejawi krnąbrności, nieposłuszeństwa i wykona wszystkie na
sze wymagania, w których oczywiście nie będziemy przesadzać.

Dwunasty tydzień. Jazda w maneżu, skoki, wyjazd w teren, oswa
janie z nowemi przedmiotami, skakanie przez rowy i płoty, wjazdy 
i zjazdy.

W dwunastym, ostatnim, tygodniu, przygotowania konia; jeździmy 
nieco na ujeżdżalni, dajemy 3 — 4 skoki na przeszkody (nie wyższe 
jak 90 — 100 cm) udajemy się w teren, jeżdżąc tam stępem i kłusem 
po różnych drogach i ścieżkach, naprzełaj i po różnych gruntach, wy
szukujemy przeszkody w postaci niezbyt szerokich rowów (które na
leży brać z galopa) oraz płotków i t. p. skacząc przez nie także z ga
lopa (nie przemęczając konia), przejeżdżamy obok przedmiotów no
wych dla konia, zważając na jego zachowanie się przyczem 
o ile koń zdradza płochliwość, to nie należy zmuszać go siłą 
i walką do podchodzeni do takiego przedmiotu jak np. stojący sa
mochód, fura, drogowskaz, kupa kamieni, bielizna na płocie i t. p., 
lecz przejeżdżając tylko w pobliżu tych „strachów", starać się od
ległość tę stopniowo skracać, uspokajając konia głosem (lecz nie kle
paniem).

Po przejściu konia stosunkowo blisko tego przedmiotu nagrodzić 
go klepaniem za okazane posłuszeństwo i przezwyciężenie strachu. 
W następnych wyjazdach należy ćwiczyć konia w zjazdach wyszu
kując do tego odpowiedni teren. Szczegółowe opisanie jazdy tereno
wej znajduje się w Cz. V, rozdział 3 Jazda połowa.

Wierzchowy koń powinien także umieć chodzić w terenie równym, 
spokojnym i wytrwałym galopem, w czem należy go codziennie ćwiczyć 
na przestrzeni pół do s/« kilometra, lecz nie więcej, aby nie przeforso- 
wywać młodych sił konia.

Każdy koń z natury posiada więcej podatny jeden swój bok, wsku
tek czego chętniej galopuje tylko z jednej i tej samej nogi. Jeździec 
powinien o tem pamiętać i domagać się od konia jednakowo dobrego 
galopowania tak z prawej jak z lewej nogi, ora? ćwiczyć go w zmianie 
nogi. Jest to rzecz ważniejsza niżby się może zdawało, gdyż w terenie, 
przy nieoczekiwanym i nagłym zwrocie, galopujący koń musi zmienić 
nogę, inaczej grozi mu upadek.
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Po dwunastym tygodniu, o ile w ciągu nauk; nie daliśmy się unieść 
pośpiechowi, prowadziliśmy naukę planowo, trzymając się podanych 
zasad, lecz stosując wskazówki indywidualne, w zależności od właści
wości naszego konia, to znajdziemy się w posiadaniu zupełnie pew
nego, ujeżdżonego konia, który nam w jeździe nie sprawi niemiłych 
niespodzianek.

Całe ujeżdżanie oparte było: a.) na obudzeniu i utrwaleniu w ko
niu zaufania do jeźdźca, b) na uprzedniem, stopniowo przeprowadza
nemu przygotowaniu konia w ręku do pracy pod jeźdźcem, t. j na wy
robieniu i zaprawieniu jego mięśni, ścięgien i stawów, oraz na wyro
bieniu pyska, c) na osiągnięciu tą drogą zupełnego posłuszeństwa ko
nia woli i wymaganiom jeźdźca, gdyż koń, ujeżdżony podanym syste
mem, przechodząc planowe stopniowanie pracy, rozwijając swe siły 
i elastyczność, początkowo bez jeźdźca na swym grzbiecie, rozwinął 
się tak dalece, że mógł następnie wykonywać z łatwością zadania, 
stawiane przez siedzącego na nim jeźdźca.

W zakończeniu rozdziału o ujeżdżaniu przypominam z naciskiem, 
aby jazdę stosować codziennie i w żadnym wypadku nie pozostawiać 
konia w bezczynności, choćby na krótki czas.

W razie koniecznej przerwy, t. j. niemożności pracowania nad 
koniem, należy go chociaż linkować, powierzając to osobie umiejętnej.

Również nie można zapominać o zasadach pielęgnacji konia tak 
w jeździe jak i w stajni oraz o własnej równowadze duchowej, cierpli
wości i wytrwaniu (patrz Cz. III Obchodzenie się z koniem)

Praktyka ustaliła, źe najodpowiedniejszem okiełznaniem konia 
w jeździe zwykłej, cywilno-użytkowej, w sportowej i wyścigowej jest 
tręzla z dość grubym wędzidłem. Wytok stosowany jest tylko dla koni 
gorętszych i zadzierających łeb do góry, co jednak jest wynikiem 
wadliwego ujeżdżania.

Mundsztuk stosowany jest prawie wyłącznie u koni wojskowych 
oraz przy jeździe wzorowej i wyższej szkole. W wyjątkowych wypad
kach używamy mundsztuk w każdej jeździe — na specjalne trudne 
konie.



ROZDZIAŁ 2.

ZAPRAWIANIE (TRENOWANIE),

Zaprawianiem nazywamy przygotowanie konia do próby, w któ
rej może się on wykazać siłą, szybkością i wytrzymałością bez nara
żenia swego organizmu na szkodę.

Praca, zwiększona ponad zwykłą miarę może być wykonana tyl
ko przez powiększenie zdolności do niej zapomocą podniesienia spraw
ności mięśni i ścięgien w połączeniu z żywszą działalnością narządów 
wewnętrznych, t. j. płuc i serca.

Do każdej zwiększonej pracy musi być koń odpowiednio zapra
wiony; tern więcej wymaga tego praca, wykonana w szybkiem tempie. 
Tak np. silny koń, mogący ciągnąć lub nieść na sobie znaczny ciężar 
w stępie na dłuższej przestrzeni, nie wykona połowy tej pracy, jeśli 
zmusimy go do galopowania z takim samym ciężarem. Wdrożywszy 
go zaś do takiego zadania zwolna, systmatycznie, powiększając szyb
kość i odległość, doprowadzimy konia w stosunkowo krótkim czasie 
do stanu pozwalającego na poddanie go cięższej próbie, którą pokona 
zwycięsko.

Nie rozpisując się o zaprawianiu koni do wyścigów torowych, 
szczególnie płaskich, stanowiących wysoką umiejętność wyczuwa
nia sił końskich i oceny końcowego ich napięcia, wspomnę o przy
gotowaniu konia użytkowego do czekającego go dalszego marszu, 
przebiegu (raidu), polowania za psami lub sztucznego biegu myśliw
skiego.

Ogólne wskazówki jakiegokolwiek zaprawiania zasadzają się na 
3 czynnikach: a) pozbawieniu tkanki mięsnej nadmiaru tłuszczu, b) 
wyrobieniu większej siły i sprężystości w mięśniach i ścięgnach, c) 
zaprawieniu do wzmożonej pracy płuc i serca.

Zaprawienie konia osiąga się przez systematyczne zadawanie mu 
pracy, przy stopniowem jej zwiększaniu ,oraz przez odpowiednią 
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dietę, polegającą na zwiększeniu dawek paszy treściwej na niekorzyść 
paszy objętościowej.

Praca konia, przygotowanego do dalszego marszu lub polewania 
polegać powinna na systematycznem jeżdżeniu na nim — początko
wo 1 godzinę dziennie w ciągu tygodnia; dodając następnie codzien
nie po 10 minut, dojdziemy w ciągu tygodnia do 3 godzin dziennie, 
którą to pracę koń ma wykonać przez ostatni tydzień przed czeka- 
jącąc go próbą; z czego 2 godziny przypada na stęp, 3/4 godziny na 
kłus wolny galop (canter). W razie niemożności jeżdżenia (brak 
czasu, niepogoda), trzeba polecić przeprowadzenie konia w ręku przez 
stajennego w ciągu 2 godzin w stępie. Stęp wyrabia znakomicie wszy
stkie mięśnie konia, nie przemęczając go; dlatego stosowany jest na
wet w zaprawianiu koni wyścigowych. Kłus i krótki galop wyrabia 
spokojny i wytrwały oddech.

Zaprawianie powinno się odbywać rano; w porze gorącej bardzo 
wcześnie, aby nie męczyć bezprodukcyjnie konia podczas upału który 
go w znacznym stopniu wyczerpie.

Powinno się zatem rozpocząć w przybliżeniu na 4 tygodnie przed 
marszem lub biegiem. W ostatnim tygodniu przejeżdżamy 15 kilo
metrów, przebywając je w przybliżeniu jak następuje: 20 min. stęp, 
5 min. kłus, 20 min. stęp, 5 min. kłus, 10 min stęp, 3 min. galop, 10 
min. stęp, 3 min. galop, 20 min. stęp, 5 min. kłus, 20 min. stęp razem 
dwie godziny. W ostatnim dniu przed próbą (polowaniem, biegiem 
lub marszem) dajemy koniowi zupełny wypoczynek.

W ciągu czasu zaprawiania należy ustalić miary paszy i po
większyć ilość owsa do 6 kg dziennie, dając go w 4 dawkach, zmniej
szyć zaś dawki siana do 3 kg , zmniejszyć również ilość sieczki do 
trzech czwartych kilograma. Paszy zielonej jako wodnistej dawać 
bardzo niewiele.

Pielęgnacja konia w zaprawianiu wymaga wielkiej ostrożności 
i uwagi, aby nie przesadzić w wymaganiach i nadwerężyć jego cało
ści. Po ukończonej pracy należy szczegółowo i uważnie badać stan 
ścięgien w nadpęciach przednich nóg, rodzaj chodu, stan stawów sko
kowych oraz kopyt i wogóle zmiany w stanie kon a. Przednie nad- 
pęcmy zawsze rozmasować zlekka, zdołu do góry, poczem wetrzeć 
nieco płynu tak zwanego fluidu, którego można dostać w każdej apte
ce. Unikać bandażowani zdrowych nóg, gdyż właśnie ono prowadzi 
do coraz mniejszej odporności ścięgien. W razi zagrzania ich, należy 
pracę przerwać i postępować według przepisu o leczeniu zapalenia 
ścięgien (I cz. 5 roz.).
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Do zaprawiania trzeba wybierać grunt dość elastyczny, jednak 
nie za miękki i grząski, a także nie za twardy; nigdy nie galopować 
pod silny wiatr, i prowadzić konia na długich wodzach, bez „zbiera
nia" go.

Dobry stan zaprawionego konia przejawia się w obsuszeniu jego 
mięśni, sprężystości w poruszeniach, w żywości i humorze i w dobrym 
apetycie. Pot takiego konia jest cienki, wodnisty, nie dający t. zw. 
„mydła", łatwo wysychający, nie zlepiający sierści po wyschnięciu.

Nigdy nie należy używać nieprzygotowanego konia do dłuższych 
i cięższych prób, wymagających znacznego wysiłku, gdyż grozi to 
zawsze uszkodzeniem konia, tem dotkliwszem, że niektóre z nich są 
narazie (a także i później) niewidoczne, inne mogą być nieuleczalne.

Do widocznych należą: kulawizny stawowe - kopytowe, nadwe
rężenie ścięgien, ochwat, odparzenia. Niewidocznemi są: rozedma płuc, 
zwężenie krtani, osłabienie serca lub wywołanie w niem wady.

Zdarza się, że zapalony jeździec, biorący udział w przebiegu lub 
polowaniu, może na niezaprawionym koniu nietylko przejechać całą 
przestrzeń, lecz i odnieść zwycięstwo, gdyż koń z dużym nerwem 
i ambicją dojdzie do celu; nie obejdzie się to jednak bez mniejszej lub 
większej szkody dla zdrowia i całości konia.

Przestrzegając przepisy o zaprawianiu w stosunku do konia nie 
można zapomnieć o przygotowaniu samego siebie; zaniedbanie tego 
wywoła na pewno przedwczesne wyczerpanie sił jeźdźca i nieukończe
nie biegu lub marszu, połączone z niedomaganiami i ostatecznem znie
chęceniem. Nie pomoże w takim wypadku brawura.

Oprócz jazdy na siodle bardzo dobre wyniki daje codzienne prze
bywanie 1 — 2 km biegiem (piechotą) z zamkniętemi ustami (czyli 
oddychając przez nos). Bieg taki doskonale wyrabia długi, spokojny 
i miarowy oddech, który jest niezbędny przy wysiłku podczas długiej 
i szybkiej jazdy.

Podczas własnego zaprawiania się obowiązuje jeźdźca dieta, 
polegająca na przyjmowaniu mniejszych ilości pokarmów, unikania 
alkoholu, zwłaszcza piwa, zmniejszenia ogólnej ilości napojów, re
gularny tryb życia podczas dnia i dłuższy sen w nocy.



CZĘŚĆ VII.

PRZESYŁANIE KONI.

Przesyłanie koni z miejsca na miejsce może się odbywać troja
kim sposobem: a) marszem, b) koleją, c) statkiem wodnym Ze wzglę
du na krótkie odległości w naszym kraju, sposób trzeci, t. j. drogą 
wodną, nie bywa stosowany.

W każdym przypadku należy przesłanie konia powierzyć zna
nemu sobie człowiekowi, odznaczającemu się wielką sumiennością 
w wykonywaniu obowiązków, dbającemu o konia i znającemu pielę
gnację. W swej podróży koń, pozbawiony dozoru właściciela, pozosta- 
je pod wyłączną opieką prowadzącego, który też powinien być od
powiedzialny za całość i zdrowie konia, i powinien mieć wystarcza
jące kwalifikacje do wywiązania się z tej odpowiedzialności.

Posiadacz kon:a dobrawszy sobie takiego człowieka, powinien go 
pouczyć o sposobach prowadzenia i zachowania w-szelkich ostrożno
ści w drodze.

Przy niewielkich odległościach, do 100 kilometrów można prze
słać konia marszem.

Przed wysłaniem konia marszem należy dokładnie zbadać ogól
ny stan jego zdrowia, stan nóg i podkucia (przyczem koń powinien 
być podkuty na wszystkie cztery nogi), zaopatrzyć go w uździenicę 
z powodem, derkę z popręgiem, uzdę z wodzami i ewentualnie siodło. 
Prócz tego prowadzący powinien zabrać ze sobą płócienne wiadro, 
zajmujące mało miejsca, a niezbędne do pojenia i karmienia konia, 
następnie zaświadczenie weterynarza o zdrowiu konia i zaświadczenie 
władzy administracyjnej o celu podróży konia.

Przesyłanie konia marszem można uskutecznić trojakim sposo
bem: a) w ręku, b) wierzchem, c) przywiązując go do wozu.

Prowadzenie konia w ręku odbywa się na krótkie odległości 
i przeważnie konia nieujeżdżonego lub niedomagającego. W dalszej 
podróży, od kilku kilometrów wzwyż, proiwadzący zwykle siada na 
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konia, osiodławszy go siodłem lub złożoną derką. Sposób ten jest o tyle 
niewygodny, że prowadzący nie może zabrać ze sobą niezbędnego ba
gażu (przybory do czyszczenia, latarka, młotek i cęgi, oraz zapas 
paszyj.

Podróż powinna się odbywać w s/4 stępem, lecz wskazane jest prze- 
kłusowanie 1 kilometra co 3 kilometry; również należy co jakiś czas 
zsiadać z konia i prowadzić go w ręku.

Ponieważ w dalszej podróży wypadnie prowadzącemu zatrzymać 
się w drodze dla odpoczynku, nakarmienia konia i noclegu, przeto po
winien on, dbając o konia, zachować zasady pielęgnacji tak w ruchu 
iak i na postoju.

Przedewszystkiem, zatrzymując się na postój a tern więcej na 
nocleg, należy unikać wspólnych stajen. Poić konia nie ze wspólnego 
koryta lub wiadra, lecz tylko z własnego, a postarać się w braku tego 
o wiadro, z którego miejscowe konie nie były pojone. W ten sam spo
sób należy podawać obrok.

W dnie upalne można i trzeba w drodze często poić, lecz tylko ze 
studni lub rzeki, unikać zaś pojenia ze stawu, kałuż i rowów. Po na
pojeniu trzeba niezwłocznie ruszyć w dalszą drogę. W drodze trzeba 
konia ochraniać od dokuczliwych much, zapomocą zatknięcia gałązek 
z liśćmi za rzemienie ogłowia i siodła, lub popręgu. Podczas deszczu, 
słoty i mrozu nie należy w drodze okrywać deiką, która powinna być 
sucha i służyć tylko do nakrycia konia podczas postoju i wypoczynku.

Po przybyciu na dłuższy postój lub nocleg trzeba umieścić konia 
w jakiejś szopie, stodole, komórce, a o ile można nigdy we wspólnej 
stajni, w sąsiedztwie z miejscowemi końmi, wybierać miejsce obszerne 
i zapewniające koniowi bezpieczeństwo (dla uniknięcia skaleczeń i t. 
p.) i bez przeciągów; zdjąć uzdę (tręzlę) i uwiązać go na uździenicy 
z powodem. Należy całego konia rozetrzeć i zwrócić specjalną uwagę 
na nogi i stan podkucia, nakryć go suchą derką (zimą dla ciepła, latem 
w celu ochrony od much), podać nieco siana, po godzinie napoić i w 
kwandrans po napojeniu podać owies, zbadawszy uprzednio jego ga
tunek i czystość. Po noclegu trzeba konia napoić i nakarmić z tern wy
rachowaniem, aby ruszyć w drogę nie wcześniej, jak w 1% godz.ny 
po obrokowaniu. Co do ilości paszy, lepiej jest zmniejszyć normalną 
dawkę owsa, dając za to więcej siana. Rozluźnienie podkucia należy 
bezwarunkowo poprawić u miejscowego kowala.

Prowadzący konia powinien unikać twardych i wyboistych dróg, 
środka szosy (ze względu na niebezpieczeństwo spotkań z samo
chodami) i stykania się swego konia z obcemi.
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Pc przybyciu na miejsce prowadzący zdaje odbiorcy konia mel
dunek z podróży, z zachowania się konia i stanu jego zdrowia 
w drodze. Odbierający konia powinien go dokładn:e obejrzeć i zba
dać jego stan,

Daleko wygodniejsze jest prowadzenie konia za wozem. W tym 
przypadku należy umocować ztyłu wozu rodzaj mocnej ramy obszy
tej płótnem, za którą przywiązuje się konia na mocnej uździenicy. 
Wymiar ramy powinien być tej wielkości, aby koń postępujący za wo
zem nie mógł się uderzać przedniemi nogami o tył wozu. W płótnie, 
wypełniającem ramę, znajduje się siano, które koń powoli skubie, co 
wpływa na jego spokojniejsze zachowanie się. Prowadzący konia ma 
możność zabrania na wóz wszystkich potrzebnych przyborów. wiadra, 
latarki i zapasu paszy. Sumienny prowadzący nie będzie spał na wo
zie, lecz będzie zwracał baczną uwagę na konia, zwłaszcza przy 
spotkaniu się z innemi wozami i samochodami.

Na większe odległości przesyła się zwykle konia koleją. W tym 
razie możliwa jest przesyłka t. zw. „drobnicowa", kiedy płaci się nie 
za cały wagon, lecz tylko za jego ćwierć. Lecz oszczędność w takim 
razie jest niebezpieczna, gdyż w drobnicowej przesyłce koń uważany 
jest jako martwy towar, umieszca się go w wagonie napełnionym w po
łowie innemi towarami, wagon się zamyka i plombuje, wskutek czego 
koń pozbawiony jest wszelkiej opieki (wobec nieobecności prowadzą
cego) i narażony jest na różnego rodzaju niebezpieczeństwa

Lepiej zatem wynająć cały wagon, w którym składa się zapas 
owsa i siana i w którym prowadzący podróżuje wraz z koniem.

Przy wysyłaniu koleją należy zamówić na stacji wagon na 24 godzi
ny naprzód, przedstawić w kasie towarowej zaświadczenie miejscowego 
lekarza weterynarji o pomyślnym stanie zdrowia konia, oraz kupić 
bilet III klasy dla prowadzącego.

Jeśli odległość z miejsca pobytu konia do kolei, a także odle
głość z kolei do nowego miejsca jest niezbyt duża lub daje się przebyć 
miękką drogą, powinno się konia rozkuć zupełnie, lub przynajmniej 
na tylne nogi, a to w celu uniknięcia skaleczenia nóg i zatratów koron 
podczas wstrząsów w podróży, szczególnie przy zatrzymywaniu się 
pociągu lub manewrowaniu na zwrotnicach.

Przy zamawianiu wagonu pod konia, należy domagać się od ko
lei aby wagon był wyczyszczony i odkażony parą z parowozu. Prócz 
tego kolej obowiązana jest dostarczyć t. zw. zakładki, czyli deski lub 
żelazne drągi do założenia przed piersiami wprowadzonego konia 
Po podstawieniu wagonu pod rampę, należy starannie obejrzeć jego 
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wnętrze, wszystkie ściany, poszukując gwoździ i zadr, które trzeba 
usunąć. Dalej sprawdzić czy okna się otwierają.

Ponieważ pomiędzy podstawionym wagonem a brzegiem rampy 
jest dość szeroka szczelina, trzeba domagać się t. zw. mostka z po
ręczami, który kładzie się częścią w drzwiach wagonu a częścią na 
rampie. Mostek należy tak położyć, aby pod krokami konia lub czło
wieka nie kołysał się, gdyż niepewny grunt zawsze przestraszy konia, 
który nie zechce wtedy wejść do wagonu. Następnie wskazane jest 
nasłać nieco potarganej słomy w środku wagonu i na mostku. Zakład
ka albo w jej braku łańcuch lub mocna podwójna linka powinna być 
przygotowana, aby ją można było założyć natychmiast po wprowa
dzeniu konia.

Następuje teraz najkłopotliwsza chwila wprowadzenia konia do 
wagonu. Znaczna część koni wchodzi doń bez większych trudności. 
Zdarza się jednak że koń z powodu przestrachu wobec nowego otocze
nia, opiera się i nie chce do wagonu wejść.

Pierwszym warunkiem w tym razie jest zupełny spokój, żadnych 
krzyków, szarpań i bicia konia, gdyż to wszystko powiększa jego oba
wę i odnosi wręcz przeciwny skutek.

Koń wejdzie sam, o ile nabierze zaufania do swej nowej stajni 
oraz do człowieka, który go do niej wprowadza. Należy zatem ująć 
w ręce powód lub wodze dość długo i oprowadzić konia po rampie, 
idąc naprzód nie oglądając się wtył. Za tak spokojnie i śmiało kroczą
cym człowiekiem koń zazwyczaj postępuje chętnie. Prowadzący ko
nia oprowadziwszy go po rampie, nie oglądając się na niego skręca 
prosto na mostek i wchodzi do wagonu. Najczęściej koń bez żadnych 
pobudzań wejdzie za nim. Mając konia w wagonie, prowadzący, odzy
wając się do niego uspakajającym głosem, wykręca go bokiem i stawia 
głową do środka, przyczem niezwłocznie z pomocą drugiego czło
wieka umocowuje zakładki i przymyka drzwi.

Jeżeli jednak koń, wstąpiwszy na mostek przestraszy się i da
lej nie postępuje, nie trzeba się odwracać, ciągnąć go i szarpać gdyż 
to nic nie pomoże. Trzeba się do niego odezwać, oklepać go, cofnąć 
na rampę i próbę znów powtórzyć. Jeśli po kilkakrotnych próbach 
nie osiągniemy celu, trzeba spróbować wepchnąć go do wagonu tyłem, 
uskuteczniając to pomału, stopniowo, ciągle uspakajając konia głosem 
i poklepywaniem.

W razie bezowocności tych prób, pozostaje nam ostatnia i zawsze 
niezawodna: na głowę konia, stojącego na rampie, nakłada się worek, 
derkę lub jakąkolwiek dużą szmatę, wreszcie kurtkę, tak. aby pozba
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wić go możności widzenia. Tak otulonego konia oprowadza się przez 
dłuższy czas po ramp'e, poza rampą, po nierównych miejscach, skąd 
prowadzi się go prosto do wagonu. Koń wtedy na pewno wejdzie o ile 
mostek położony jest równo i nie zakołysze się pod nogami konia.

Gdyby, co się zdarza, koń w worku na głowie, opierał się, wtedy 
trzeba opasać zad mocną linką, której końce ujmują dwaj silni ludzie, 
znajdujący się w środku wagonu, którzy siłą wciągną konia do środka.

W każdym razie zaleca się spokój w działaniu i jak najdalej 
idącą ostrożność, aby uchronić konia od zranień i stłuczeń bioder
1 głowy.

Zdarza się, że załadowanie konia musi się odbyć na mniejszej 
stacji, nie pos adającej rampy ładunkowej. W takim przypadku ra
dzimy sobie w ten sposób, że budujemy pomost z podkładów kole
jowych, które zawsze znajdują się na stacji. W tym celu ustawia się
2 podkłady po obu stronach drzwi wagonu, opierając je jednym koń
cem o podłogę, drugim końcem o ziemię. W miejscu oparcia wbija 
się w ziemię mocny, zaostrzony kołek, aby umocować podkład i uda
remnić obsunięcie się jego. Następnie układa się pozostałe podkłady 
poziomo, jeden za drugim aż do wysokości drzwi i pomost jest goto
wy. Prócz tego niezbędne są dwa długie drągi, a przynajmniej jeden, 
którego końce ujmuje dwu ludzi, tworząc w ten sposób poręcz, zabez
pieczającą konia od zboczenia z pcmostku i spadnięcia.

Ponieważ koń załadowany do wagonu n-.rażony jest na nie
ustanne wstrząsy, rzucające go naprzód i wtył, wskutek czego zbiia 
sobie skoki („tylne kolana"), co znów wywołuje w następstwie po
jawienie się nieuleczalnych pipaków, przeto wskazane jest obanda
żowanie skoków grubym i miękkim materjałem (bandaż, kawałki sta
rej derki lub coś podobnego), lub obicie tylnej ściany wagonu matera
cem, sporządzonym z worków, wypchanych płasko sianem: również 
pożyteczne jest zabandażowanie nasady ogona (niezbyt mocno) dla 
uniknięcia wytarcia tegoż o ścianę wagonu.

Po wprowadzeniu konia trzeba mu dać nieco siana, które zajmie 
jego uwagę i uspokoi go.

Prowadzący powinien być zaopatrzony w płócienne wiadro oraz 
latarkę ze świecą. Do wagonu ładuje się niezbędny zapas siana i tro
chę owsa, słomy na posłanie i derkę.

Szczególnie latem, a także i zimą niezbędny jest dopływ świe
żego powietrza, co się uskutecznia przez otwieranie okien i uchylenie 
drzwi, lecz tylko po jednej stronie wagonu, dla uniknięcia przeciągów
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Drzwi wagonu powinny być albo całkowicie zamknięte, albo uchy
lone, lecz zastawione specjalną zasuwą, aby nie mogły się raptownie 
przymknąć przy ruszaniu lub zatrzymywaniu się wagonu. Bardzo czę
sto zdarza się, że prowadzący konia, po załadowaniu go, staje w otwar
tych drzwiach wagonu, opierając się o odrzwia. Nieoczekiwane i silne 
szarpnięcie lokomotywy powoduje zazwyczaj nagłe zamknięcie się 
drzwi, które z wielką siłą uderzają w zaporę, którą stanowi ciało, rę
ka lub noga stojącego we drzwiach człowieka. Skutki bywają fatalne, 
ciężkie stłuczenie tułowia oraz głowy.

Podczas podróży latem należy konia poić często, wyzyskując do 
tego celu każde zatrzymanie się pociągu. Karmić należy umiarkowa
nie, podając często siano; owsa podczas krótkich podróży lepiej wca
le nie podawać.

Po przybyciu na miejsce, prowadzący konia powinien zdać od
bierającemu raport o zdrowiu i zachowaniu się konia w drodze. Po 
postawieniu konia w stajni, należy przetrzymać go na diecie przynaj
mniej pierwszego dnia, podając mu tylko siano i zamiast owsa t. zw. 
mash (mesz) czyli dość rzadką papkę z pszennych otrąb, zarobionych 
ciepłą wodą, do której można wmieszać garść soli kuchennej i ze 
dwie garście soli glauberskiej. Jeżeli w stajni znajduje się zagroda, 
należy umieścić w niej konia, nasławszy obficie świeżej słomy, żeby 
koń mógł się położyć i wypocząć po uciążliwej podróży, którą konie 
znoszą zawsze z trudnością.

W braku zagrody trzeba konia postawić w możliwie szerokiej 
przegrodzie, zapewniając mu należny wypoczynek. O ile koń na drugi 
dzień nie zdradza żadnych objawów niedomagania, można mu zadać 
owies lecz w zmniejszonej dawce, przechodząc do zwykłych norm 
stopniowo w ciągu dwóch dni.



CZĘŚĆ VIII.

SPORT KONNY.
ROZDZIAŁ 1.

POTRZEBA UPRAWIANIA I KRZEWIENIA SPORTU KONNEGO.

Cywilizacja, która dała nam olbrzymie zdobycze we wszystkich 
kierunkach, mając na celu ułatwienie życia, zmieniła zasadniczo wa
runki naszego bytowania — w porównaniu do pierwotnych, odsunąw
szy współczesnego obywatela od natury, odgradzając go od niej nie- 
przybytym murem swych wymagań, do których zmuszony on jest się 
stosować.

Człowiek jest niczem innem, jak najdoskonalszem gatunkiem 
stworzeń, zamieszkujących nasz glob; potrzebuje więc dla swego fi
zycznego rozwoju tych warunków, w jakich był kiedyś postawiony, 
więc światła, powietrza, ruchu i słońca, niewyszukanego odżywiania 
się i wreszcie spokoju duchowego.

Tych niezbędnych warunków pozbawiła nas cywilizacja, kroczą
ca w szybkim tempie naprzód, i to jest powodem że ludzkość karleje 
i wyradza się fizycznie z pokolenia w pokolenie.

Prawo natury ustanowiło, że każde stworzenie powinno żyć 7 ra
zy dłużej niż okres jego rozwoju od urodzenia do chwili jego dojrza
łości; prawo to zachowuje się dość ściśle u zwierząt. Np. koń, potrze
bujący do 5-ciu lat do swego rozwinięcia się, żyje w normalnych wa
runkach (bez przeciążenia go pracą) do 35 lat, pies dorastający w wie
ku 2 lat żyje około 14 lat i t. d. Człowiek osiągający pełen swój roz
wój w 20-tym roku, powinienby w myśl tego prawa, żyć około 140 lat, 
gdyby znajdował się w warunkach normalnych, a nie sztucznych. Dc 
stu i więcej lat żyli nasi przodkowie, nie znający zgubnych wpływów 
cywilizacji, zachowując do ostatka pełnię sił fizycznych i władz umy
słowych. Dzisiejszy człowiek żyje zaś przeciętnie nie dłużej niż 55 lat, 
czyli o połowę mniej niżby pozwalał jego ustrój w warunkach pier
wotnych.
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Niebezpieczeństwo, jakie grozi ludzkości pełną zagładą z powo
du niezdrowego, śpiesznego, wyczerpującego życia współczesnego, zro
zumieli higjeniści i badacze i poczęli nawoływać do częściowego choć
by nawrotu do normalnych warunków, zapewniających człowiekowi 
zdrowie, siły i odporność — przez propagowanie sportu, jako czynni
ka zbliżającego do natury, czynnika odżywczego, odradzającego orga
nizm ludzki.

Sport, uprawiany dziś szeroko we wszystkich kulturalnych kra
jach jest naturalnym odruchem społeczeństw pragnących się bronić 
przed strawieniem ich przez postępy cywilizacji. Sport odrywa nas 
od gorączkowego życia, niszczącego nas w pogoni za materjalnym 
szczęściem lub w walce o byt, przenosi nas w objęcia natury, powietrza 
i słońca, każę nam pracować fizycznie, odżywia wyczerpany organizm, 
uspakaja stargane nerwy i daje nowy zapas sił do dalszego życia. 
Stąd — ten wielki, nieprzymuszony rozwój sportu w całym świecie, 
we wszystkich sferach, bez względu na wiek i płeć.

Każdy sport ma wielkie zalety; dlatego powstał, istnieje i bę
dzie się rozwijał. Zalety te przeistaczają się nieraz w szkodliwość 
o tyle, o ile sport nadużywany jest nierozumnie w celach rekordowych 
lub zarobkowych. Uprawiany zaś równomiernie, stale i właściwie, 
bez zbytnich wysiłków, jest nietylko niezmiernie pożyteczny, lecz 
stał się koniecznością, decydującą o zachowaniu naszego gatunku na 
ziemi.

Między rozlicznemi sportami, trzeba na p'erwszem miejscu po
stawić sport konny. Niezaprzeczenie góruje on nad wszystkimi in
nymi. Przed ewszystkiem dlatego, że w przeciwieństwie do innych, któ
re w tysiącznych wypadkach prowadzą do chorobliwych zmian w orga
nizmie ludzkim (przerosty i wady serca, rozedma płuc, zwyrodnienia 
mięśni i stawów u piłkarzy, biegaczy, atletów, wioślarzy, cyklistów 
i t. d.) — sport konny nawet przy intensywnem uprawianiu nie wy
wołuje żadnych szkodliwych skutków, działając jedynie dodatnio pod 
każdym względem. Wyjątki spotykamy tylko u zawodowych dżoke
jów, którzy tracą zdrowie w swym zawodzie, jednak nie z powodu jaz
dy, jako takiej, lecz z przyczyny forsownej zaprawy (treningu) w celu 
zmniejszenia swego ciężaru. W ten sposób zginął słynny angielski 
dżokej Archer i wielu jemu podobnych.

Następna zasadnicza różnica kryje się w tem, że jazda konna 
nie jest bezmyślnem pociąganiem wiosła na rasowej łodzi, kręceniem 
pedałów na rowerze, biegiem piechotą na szybkość, kierowaniem bez
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duszną maszyną i t. p., lecz zasadza się na opanowaniu i powodowaniu 
żywem stworzeniem, posiadającem wysoką indywidualność, która wy
maga zastanawiania się, rozumienia wielu rzeczy i spraw, co w wy
sokim stopniu urozmaica upraw’anie tego rodzaju sportu.

Jazda konna, przy stałem używaniu jej, przynosi nam dwie ko
rzyści: w kierunku rozwoju i zachowania sił fizycznych, i w kierunku 
wzmacniania sił duchowych.

Jak żaden inny, sport konny wpływa niezmiernie dodatn o na 
cały ustrój fizyczny. W jeździe konnej pracują jednocześnie wszystkie 
mięśnie naszego ciała, praca ich zatem jest wszechstronna. O 
tern przekonywa każdego początkującego lub nawet już zaprawionego 
jeźdźca, o ile przerwał on na jakiś czas codzienną jazdę, uczucie 
bólu, ogarniającego cały układ mięśniowy. Po przejechaniu kilku ki
lometrów kłusem, boli nas nazajutrz wszystko: kark, plecy, krzyż, ra
miona, piersi, mięśnie brzuszne, uda, iydki, stopy i ręce. Ból ten do
wodzi, że pracy uległy mięśnie nie działające dotąd wcale lub zbyt ma
ło. Ból ten przechodzi łatwo, bez leczenia na trzeci dzień, przyczem nie 
należy przerywać jazdy; wypoczynek i ciepłe kąpiele działają wprost 
odwrotnie. W innych sportach podlegają silnemu sforsowaniu nie 
wszystkie, lecz tylko niektóre mięśnie, więc organizm nie pracuje 
równomiernie, ze szkodą dla siebie.

Jeżdżenie konno od jednej do kilku godzin dziennie, nietylko nie 
wyczerpuje, lecz wzmacnia tak muskuły, jak i wewnętrzne narządy, 
nie forsując ich zbytnio. Przy jeździe konnej rozwija się oddech, tra
wienie i prawidłowa przemiana materji wskutek nieco żywszego obiegu 
krwi i wstrząsów podczas jazdy, powodujących samomasaż. Rów
nież ulega poprawie wzrok oraz słuch, rozwijający się podczas przeby
wania na rozległych, otwartych przestrzeniach.

Nadzwyczajny pożytek sportu konnego uwidacznia się już w tem, 
że jest on dostępny dla każdego wieku; rozwija organizm młody kilku
letniego dziecka i zachowuje siły przy uprawianiu go w wieku pode
szłym. W żadnym innym sporcie nie spotykamy sportsmanów którzy- 
by w wieku lat 80 lub wyżej mogli się z zamiłowaniem i korzyścią dla 
siebie codziennym ćwiczeniom oddawać. Dla wieku poważniej
szego tylko jazda konna jest dostępna i słynny w Europie jeździec Ja
mes Fill's ujeżdżał konie pełnej krwi, mając zgórą 80 lat życia; nie jest 
to wypadek odosobniony, lecz spotykany bardzo często w świecie 
sportowym.

Drugą niezmiernie dodatnią stroną jazdy konnej jest wpływ jej 
na nasz ustrój psychiczny i nerwowy; zbawienne działanie jazdy jest 
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olbrzymie w tym kierunku. Takiej masy zadowolenia, uspokojenia ner
wów, pobudzenia pogody ducha i zdrowego humoru, jaką osiągamy przy 
uprawianiu jazdy, w dodatku z pominięciem zmęczenia, nie daje nam 
żaden inny sport.

Wraz z obcowaniem ze szlachetnem zwierzęciem, z opanowaniem 
go, z i rzejawem własnej woli, odrywamy się od codziennych trosk 
i kłopotów lub nudy, rozsiewamy gnębiącą nas depresję i przenosimy 
się w inny świat, wracając do zwykłego życia w stanie jakby odrodzo
nym. Każdy rodzaj jazdy, których jest kilka, posiada swych oddanych 
zwolenników, znajdujących w nim specjalne korzyści i przyjemności.

Czyź nie jest znane sportsmanowi uczucie zadowolenia z postępów 
obserwowanych u swego konia podczas ujeżdżania go? Czy nie jest 
przyjemne uczucie pewności siebie, tężyzny po przejechaniu dłuż
szego i trudnego przebiegu w biegu myśliwskim? Jak rozpiera piersi 
osiągnięte zwycięstwo w zawodach w skoku lub wyścigu przeszkodo
wym! Nie znajdziemy jednego sportsmana, który zsiadłszy z konia po 
jeździe czyto w ujeżdżalni, czy w terenie, nie odczuwałby, przy lekkim 
zmęczeniu, dużego dodatniego pobudzenia i radości życia. Bezsprzecz
nie tylko jazda konna wyrabia w każdym jeźdźcu, bez względu na 
wiek, poczucie dzielności, odwagi, przywraca równowagę psychiczną, 
odświeża i odradza cały organizm.

Prócz swych licznych często praktycznych zalet, jazda konna 
jest sportem pięknym, rycerskim. R. Czaykowski w swych pismach 
tak się wyraża o kawalerji: „kawalerja w wojsku jest to poezja w li
teraturze".

Olbrzymie kcrzyści, wypływające z jazdy konnej, powinny zachę
cać wszystkich bez wyjątku do jej uprawiania, skoro tylko pozwalają 
na to warunki materjalne i rodzaj zajęć.

Za szerokiem rozpowszechnianiem sportu konnego przemawia je
szcze bardzo ważny wzgląd państwowy. Polska, nie mająca granic na
turalnych, narażona jest w razie rozpętania się zawieruchy wojennej 
na wtargnięcie nieprzyjaciela, któremu otwarte i wydłużone granice 
ułatwią inwazję. W odparciu jej ważną rolę odegra nasza kawaler ja, 
przesłaniająca początkowo koncentrację, umożliwiająca mobilizację 
itd- Musimy zatem posiadać w swem państwie materjał już wyrób ony 
i przygotowany do stworzenia, w razie potrzeby, wielkiej masy ka
waler j i, bez której zmniejszyłaby się znacznie siła obrony państwa. 
Nic innego jak względy polityczno - państwowe kierują olbrzymim roz
wojem sportu konnego u naszego zachodniego sąsiada. Nie z wrodzo
nego zamiłowania, lecz ze względów praktycznych, sport konny po
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stawiony jest w Niemczech na stopie wysokiej, nie spotykanej prawie 
w innych państwach.

O tem przekonywa nas cyfra 2.000 z górą zarejestrowanych stowa
rzyszeń jeździeckich w calem państwie niemieckiem, łączących się w 
centralne poważne związki, pracujące bardzo owocnie.

Sport konny, przy swym rozkwicie, wpływa też pośrednio na roz
wój tak ilościowy jak jakościowy krajowej hodowli koni. Rozwinięty 
ruch sportowy wymagać będzie podaży koni rasowych lub co najmniej 
wysoko uszlachetnionych; dla hodowców takich koni otwiera się z cza
sem wewnętrzny rynek zbytu, co już stwierdzają koła hodowlane nie
mieckie.

Tak więc, patrząc na sport konny z jakiejkolwiek strony, spostrze
gamy tylko dodatnie jego cechy, t. j. zbawienne oddziaływanie na or
ganizm ludzki, wzmacnianie sił obronnych państwa i podnoszenie ho
dowli koni krajowych.

Dla tych ważnych powodów należy sport ten usilnie propagować 
i szerzyć, zakładać nrejscowc stowarzyszenia i związki, wciągając do 
jazdy konnej szersze sfery społeczeństwa, w pierwszej linji uczącą 
się młodzież i dążyć do tego, aby każdy z nas mógł o sobie z dumą po
wiedzieć: ,,Eques polonus sum'



ROZDZIAŁ 2.

PROGRAM IGRZYSK I ZAWODÓW SPORTOWYCH.

Bardzo skutecznym czynnikiem w krzewieniu sportu konnego 
jest propaganda poglądowa, polegająca na publicznych pokazach 
i próbach dzielności jeździeckiej, w połączeniu z współzawodnictwem 
— w postaci turniejów i zawodów konnych Mogą one być urządzane 
nawet zupełnie prymitywnie, w niewielkich rozmiarach i z dowolną 
ilością zawodników.

W tym celu wystarczy zawiązać miejscowe koło sportowe, łączą
ce kilku lub kilkunastu jeźdźców, którzy perjodycznie lub dorywczo 
mogą się spotykać dla zmierzenia swych sił i zdolności jeździeckich, 
poza zwykłemi wspólnemi wycieczkami w terenie.

Praktyka wykazała dostatecznie, że zawody konne budzą zawsze 
wielkie zainteresowan e u publiczności, nawet w sferach, stojących 
poza spoitem. Widzowie napływają chętnie i licznie dla podziwiania 
brawury i tężyzny przedstawicieli szlachetnego sportu konnego. Zaw
sze można liczyć na to, że z pośród widzów, zainteresowanych popisa
mi, znajdzie się część nowych zwolenników sportu, którzy go z zapa
łem będą uparwiać.

Urządzenie turnieju nie przedstawia zbyt poważnych trudności 
i kosztów. Potrzebna jest organizacyjna praca kilku jednostek, które 
się zawsze i wszędzie znajdą, i teren, w postaci większego, równego 
placu z prowizorycznemi siedzeniami dla sędziów i widzów (ławki, stoł
ki), położony w blizkości stajen lub szop, dla tymczasowego pomie
szczenia koni. Koszty urządzenia, orkiestry i skromnych nagród pokry
wają się z zapisów uczestników oraz ze sprzedaży biletów wejścia. 
Wszystko to może być w skromnych rozmiarach, nie obciążających 
zbytnio nikogo. Ewentualny dochód bywa obracany na zakup potrzeb
nych stałych urządzeń, jak przeszkody, ogrodzenia, chorągwie i t. p. 
—- lub na jakieś cele dobroczynne.
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Zabawy sportowe, szczególnie na prowincji, zwłaszcza igrzyska 
konne zawsze mogą liczyć na powodzenie w miejscowościach, gdzie 
ilość i jakość rozrywek jest dość ograniczona.

Aby dać widzom rzeczywiście ciekawe i interesujące, przytem 
poważne i szlachetne widowisko, oraz aby sami jeźdźcy mogli się wy
kazać opanowaniem jazdy w kilku jej dziedzinach, należy program 
takiego przedsięwzięcia sportowego urozmaicić, nie zasklepiając się w 
jednostronności zawodów.

1) Zawody konne w skokach, t. j, współzawodnictwo w skokach 
przez sztuczne przeszkody, ustawione na placu konkursów.

2) T. zw. karuzel, czyli jazda figurowa na oznaczonej ujeżdżal
ni, jeżdżona przez kilka lub kilkanaście par.

3) t. zw. gymkhana, czyli zabawy i gry konne wykazujące 
wszechstronnie dzielność jeźdźców, z pewnym dodatkiem humorystyki, 
bardzo ciekawe.

4) Bieg myśliwski w terenie, ze startem i celownikiem na placu 
zawodów.

5) Gonitwa za lisem na placu zawodów.
6) Popisy w jeździe wierzchowej w pojedynkę, jazda wzorowa.
Tylko takie próby dadzą rzeczywisty sprawdzian umiejętności 

jeźdźca i przygotowania konia i dlatego te właśnie liczne i różnorodne 
a nie jednostronne próby, powinny mieć szerokie zastosowanie w spor
cie, którego logicznem zadaniem jest wyrobienie jeźdźca i konia do 
przezwyciężania trudności i przeszkód, spotykanych w terenie, t. j. na 
przejażdżce, w przebiegu, na polowaniu konnem — i na wojnie.

Do tego programu można włączyć popisy młodzieży na kucach, 
zawody pojazdów i pokazy koni.

Program jest bardzo obszerny, lecz daje się dzielić na różne części. 
Stosownie do ilości zawodników, przygotowania jeźdźców i koni, moż
na go wypełniać w całości lub częściowo, pamiętając jednak o tem, 
aby nie przeciążać koni, których nie można zapisywać jednocześnie 
w jednym dniu do kilku ciężkich prób, jak np. zawody konne w sko
kach i bieg myśliwfski.

Zawody konne w skokach bardzo dzisiaj modne, ze szkodą dla 
wszechstronnego wyszkolenia jeźdźców, dzielą się na lekkie, ciężkie, 
myśliwskie i rekordowe; te ostatnie doprowadzane niemal do niedo
rzeczności, j ako zupełnie bezużyteczne, a wyniszczaj ące drogi mate- 
rjał koński. Dla jeźdźców średniej miary uważam za wskazane ustalenie 
jednego typu, mianowicie średniego, skakania maximum przez 10 
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przeszkód, zbliżonych w swej budowie do naturalnych, t. j, spotykanych 
v/ terenie; mocno budowanych, nie przewracających się za lada dotknię
ciem nóg końskich; nie wyższych niż lm — 1,10 i nie szerszych niż 
2,5 metra; bez normy czasu co do przebycia przebiegu. Natomiast po
winien być wymagany bardzo poprawny i czysty skok, t. zn. aby koń 
szedł pewnie i chętnie na przeszkodę (omijanie przeszkody powinno 
być karane znaczną ilością punktów, jako dowodzące niedostateczne
go panowania jeźdźca nad koniem i wadliwego ujeżdżania go), i aby 
jeździec siedział na koniu prawidłowo, nie pomagając sobie stawaniem 
na strzemionach lub użyfwaniem bata. Przeszkody powinny być opatrzo
ne t. zw- poprzeczkami, t. j. listwami, położonem' nu górnej części prze
szkody, spadającemi przy muśnięciu ich kopyfem,—dla zaznaczenia 
„nieczystego skoku".

Poprzeczki zrobione z długich drewnianych listew są niepraktycz
ne, gdyż spadają nawet za podmuchem wiatru. Praktyczniej jest prze
piłować drąg wzdłuż, na x/3 jego grubości (rys. 222).

Rys. 222. Przepiłowany drąg,
Górna warstwa spada przy uderzeniu kopytami.

Plac zawodów musi mieć wymiary co najmniej 50 na 100 metrów 
z gruntem elastycznym, nie twardym i nie za miękkim; najlepszym spo
dem jest trawa, świeżo skoszona w przeddzień zawodów. Na takiej 
ujeżdżalni można ustawić 6 — 8 przeszkód, z których przez jedne moż
na skakać tylko raz, przez inne zaś po dwa razy, tak że suma skoków 
wynieść może 8 do 14 (rys. 223).

Na zakończenie konkursów, zamiast często praktykowanych zawo
dów w osiągnięciu niebotycznych skoków z łamaniem przeszkód, tłu
czeniem nóg końskich i forsowaniem jego ścęgien oraz odbieraniem 
ochoty do skoków, proponowałbym popisy i współzawodnictwo w sko
kach posłuszeństwa, t. j. w przebywaniu nadzwyczajnych przeszkód, 
przez które tylko bardzo posłuszny, dobrze ujeżdżony koń będzie 
chciał i mógł przeskoczyć (np. rys. 224 i 225).

Jako przeszkody do skoków posłuszeństwa można wybrać: a) pło
nący płot obłożony słomą i chrustem, b) bardzo wysoki płot (2 m), 
ułożony ze słomy lub liści z małym otworem w środku, c) stół nakry
ty obrusem z przyborami do jedzenia, obstawiony ławkami, z siedzące-
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mi na nich manekinami, d) płot z rozwieszoną bielizną, poruszającą się 
od wiatru (lub sztucznie, przez pociąganie sznurkiem), e) zwał jaskra
wo poubieranych manekinów, poruszanych zdaleka sznurami, f) prze
szkoda z szeroko pootwieranych parasoli kolorowych g) przejazd przez 
niewysoką (na 1 m), iw^ąteką na 60 cm kładkę, postawioną nad sztucznie

utworzoną rzeczką (stawem) długości kilku metrów (zamiast wody mo
że być rozpostarte białe płótno), h) przejazd przez szereg koryt leżą
cych jedno za drugiem w odległości 5 kroków; w korytach tych jest 
poprzywiązywany za nogi drób (kury, kaczki), i) niski wóz wiejski, za
przęgnięty w konie, naładowany słomą z siedzącemi manekinami i wie
le innych, do których wyszukania dopomoże fantazja i pomysłowość.

Ocena skoków w zawodach przez konkursowe przeszkody powinna 
być uskuteczniana zapomocą punktów karnych następująco.

Czysty skok 0
Strącenie górnej warstwy przeszkody czyli poprzeczki . .
Strącenie przeszkody lub wpadnięcie do rowu tylnemi nogami 2
Strącenie przeszkody lub wpadnięcie do rowu prz edniemi no

gami ......................................................................................... 4
Za każde zatrzymanie przy przeszkodzie lub wyłamanie . . 3
Upadek jeźdźca z koniem......................................................  8
Upadek jeźdźca............................................................................12



349

Korzystanie z pomocy przy powtórnem wsiadaniu dyskwali 
fikuje.

Przed każdą przeszkodą dozwolone jest tylko jedno wyła
mani, drugie wyłamanie lub zatrzymanie się przed tą 
samą przeszkodą, lub trzecie — podczas całego przebie
gu — dyskwalifikuje.

Wykonanie wolty lub zwrot wstecz, pomiędzy przeszkodami, 
będzie uważane za wyłamanie.

Zmylenie przebiegu dyskwalifikuje.

Rys. 224. Skok posłuszeństwa.

W wypadku równej ilości punktów karnych u dwóch lub więk
szej ilości współzawodników, o nagrodzie decyduje roz 
grywka na powtórzenie całego przebiegu lub podwyższe
nia kilku przeszkód o 10 cm.

W skokach posłuszeństwa oprócz upadku samego jeźdźca błędów 
się nie notuje, gdyż chodzi w nich głównie o samo przebycie przeszko
dy, a nie o czystość skoku.

Na pierwszy sygnał jeździec natychmiast rozpoczyna przebieg, po 
drugim kończy go. Rozpoczęcie przebiegu przed sygnałem jest wzbro
nione pod groźbą dyskwalifikacji.

♦
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Jeździec, który po danym sygnale na znak zakończenia przebiegu 
przeskoczy przeszkodę lub użyje bata, może bvć przez jury wyłączo
ny ze współzawodnictwa.

Podana ocena skoków jest zatwierdzona przez Polski Związek 
Jeździecki, instytucję naczelną, grupującą w sobie wszystkie stowa
rzyszenia sportu konnego, — której zadaniem jest nadawanie jednoli
tego kierunku w sporcie konnym.

Rys. 225. Skok pos)usz< ństw a.

W nieoficjalnych zawodach wskazane byłyby następujące dodat
kowe warunki:

a) za wybitnie poprawne skoki i jazdę daje się od 1 — 3 punktów, 
które odjęte będą od sumy punktów karnych;

b) za bicie konia batem przy zmuszaniu go do skoku oraz za ogól
ną niespokojną jazdę, za widoczne braki w opanowaniu konia dodaje 
od 1 — 3 punktów do ogólnej sumy punktów karnych;

c) za nieusłuchanie sygnału na znak zakończenia oraz bicie ko 
nia po przejściu przeszkody następuje wyłączenie jeźdźca z zawodów.



Organizatorzy zawodów konnych mogą się zwracać po wskazówki, 
wyjaśnienia i radę do Polskiego Związku Jeździeckiego, Warszawa 
Aieja Szucha 23.

Radziłbym przyjąć za zasadę, że zawody konne w skokach nie po
winny stanowić głównego i jedynego celu w zawodach konnych, które 
powinny się składać z wielu prób wszechstronnych.

Karuzele albo kadryle są bardzo dostępnym i sympatycznym po
kazem jazdy grupowej, w której wszyscy uczestnicy muszą się wykazać 
ujęźdżonemi końmi, umiejętnością w ich prowadzeniu, uwagą i kar
nością. Polegają one na jeździe na mniejszym placu pojedyńczo, parami, 
czwórkami, w różnych kierunkach, kołach, zwrotach i t. p., — pod ko 
mendę prowadzącego. Wymagają jednak pewnej ilości prób i ćwiczeń, 
aby wypadły na popisie sprawnie i gładko

Bardzo efektowna, lecz trudniejsza i wymagająca dłuższych 
uprzednich ćwiczeń oraz specjalnej uprzęży, jest jazda tandemem 
kiedy każdy jeźdz:ec ma przed sobą luźnego konia, prowadząc go na 
długich lejcach, przewleczonych przez kółko w popręgu tegoż konia. 
Lejce i popręg powinny być białe. Dostateczna ilość jeźdźców — czte
rech czyli 8 koni. Jeździe? prowadzi swego wierzchowca lewą ręką, 
trzymając w niej także obydwa lejce. Prawą ręką, uzbrojoną w długi 
powozowy bat, pomaga sobie w kierowaniu luźnym koniem.

Gymkhana (wyraz induski) czyli właściwe igrzyska, zapoczątkowa 
ne zostały w Europie przez powracających z Indyj oficerów angiel 
skich, składają się z szeregu zawodów dość zabawnych dla widzów, 
lecz trudnych dla uczestników. Wymagają dużej sprawności jeźdźców. 
Warunkiem, obowiązującym zawodników jest ścisłe przestrzeganie 
przepisów danej próby, gdyż niestosowanie się do nich zapewnia ła
twiejsze zwycięstwo, ale mija się z celem i nie wywiera dodatniego 
wrażenia na widzach. Konie w gymkhanie, ze względu na nieuniknio
ne szarpanie wodzami, powinny być okiełznane tręzlami, bez mun- 
sztuków.

Oto niektóre rodzaje gymkhany:
1) ustawia się koryto (balję) zapełnione kartoflami. W pewnej 

odległości ustawia się drewniane wiadra szeregiem (podług ilości jeźdź
ców, uzbrojonych zaostrzonemi patykami. N i dany znak wszyscy 
jeźdźcy ruszają do koryta, nabierają kartofle na patyki i napełniają 
niemi wiadra (każdy swoje). Wygrywa ten kto w danym czasie napeł
nił wiadro największą ilością, kartofli. W czasie tej walki dozwolone 
jest wzajemne przeszkadzanie sobie.

2) Jeźdźcy, ustawieni w pewnej odległości od bar jery, za którą 
znajduje się publiczność (panie), zaopatrzeni są w zaklejone koperty, 
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zawierające igłę z nitką i guzik. Na dany znak ruszają z swego miejsca 
(oznaczonego) galopem do bar jery, zeskakują z koni doręczając ko 
perty każdy jednej z pań według wyboru lub uprzednio uproszonej 
Dana pani rozrywa kopertę i przyszywa guzik do munduru (rękawa), 
poczem jeźdźcy wracają konno na swoje miejsca. Wygrywa ten, kto 
najwcześniej przybył na miejsce z przyszytym guzikiem. Między me
tą a barjerą ustawia się płotek, przez który jeźdźcy skaczą tam i zpo- 
wrotem.

3) Jeźdźców ustawia się na mecie szeregiem. W pewnej odle- 
głogłoici naprzeciw nich, ustawia się tyleż osób ubranych w niezapięte 
płaszcze. Między temi szeregami mały płotek. Na dany znak jeźdźcy 
ruszają galopem do osób ubranych w płaszcze, zeskakują z koni, ubiera
ją się w zdjęte z owych osób płaszcze (w oba rękawy), siadają na ko
nie i wracają na miejsce. Wygrywa ten, kro pierwszy przybył, mając 
włożony płaszcz na sobie. Przytem osobom, stojącym naprzeciwko 
jeźdźców, nie wolno zdejmować płaszcza wcześniej, niż dany jeździec 
zeskoczy z konia do ubrania się w płaszcz.

4) Jeźdźców ustawia się szeregiem na mecie. W pewnej odle
głości ustawia się naprzeciw nich szereg stołków, odpowiadających 
ilości jeźdźców. Między temi szeregami mały płotek. Na stołach leżą: 
nieotwarte paczki papierosów i zapałek, szklanka i butelka z wodą. 
Na dany znak jeźdźcy ruszają galopem, zeskakują z koni każdy przed 
swoim stolikiem, nalewają z butelki wody do szklanki, wypijają ją, 
zapalają papierosa i wracają na metę. Wygrywa ten, kto pierwszy 
wrócił z zapalonym papierosem.

5) Jeźdźców ustawia się szeregiem na mecie, naprzeciwko wbija 
«ię w ziemię szereg zamkniętych, możliwie kolorowych parasoli, odpo
wiadających ilości jeźdźców. Między szeregami mały płotek. Na dany 
znak jeźdźcy ruszają galopem, zeskakują przed parasolem, wsiadają na 
konie każdy z rozpiętym (przed wsiadaniem) parasolem i wracają do 
mety. Wygrywa ten, kto pierwszy wrócił, wsiadłszy na konia z roz
piętym parasolem (ale nie ten, który wsiadł z zamkniętym, a otworzył 
go w drodze).

6) Jazda po damsku na męskim siodle. Jeźdźcy siadają na konie 
po damsku. Lewa noga w lewem strzemieniu (zwykłej długości). Prawe 
puślisko odpowiednio przedłużone, przerzuca się przez prawe kolano 
i wkłada się w strzemię prawą nogę. W ten sposób jeździec, naciskając 
strzemię prawą stopą, tem samem przyciska swoją prawą nogę nad 
kolanem do siodła. Usiadłszy tak, jeźdźcy na dany znak ruszają kłusem 
jeden za drugim; jeżdżą tak. kilkanaście minut. Wygrywa ten, kto w 
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ciągu tego czasu nie spadł i nie przeszedł w stępa. Dla grupy wpraw- 
niejszych jeźdźców może być zadana jazda galopem z 2 skokami przez 
mały płotek.

7) Francuska walka konna. Jeźdźcy siadają bez ostróg na nie- 
osiodłane konie (ewentualnie siodłane, lecz bez puślisk), okiełznane 
tylko wędzidłem (bez munsztuka) i stają w dwa ustawione 
szeroko szeregi naprzeciwko siebie w pewr.ej odległości. Na dany znak 
wyjeżdżają stępa przed siebie na środek dzielącej szeregi przestrzeni 
i tam, każda ich para, spotkawtszy się, podaje sobie ręce, poczem do- 
wolnemi chwytami, z wyjątkiem brutalnych, stara się jeden drugiego 
ściągnąć na ziemię. Walka trwa przez pewien określony czas (kilka 
minut), a kończy się dla każdej pary oddzielnie, lub też zwycięzca w 
każdej parze boryka się następnie z drugim zwycięzcą (przyczem każ
dy zwyciężony wycofuje się z pola walki zaraz po ściągnięciu go na 
ziemię) aż do ostatecznego wyniku.

8) Jeźdźcy otrzymują po jednej łyżce (na długim trzonku) 
i jednej piłce (jajko, kula drewniana). Na dany znak ru
szają jeden za drugim z jajkiem na łyżce, którą trzymają za koniec, 
nie przytrzymując jajka palcem i jeżdżą wkoło kłusem, przeskaku
jąc kilkakrotnie mały płotek. Wygrywa ten, kto no upływie ozna
czonego czasu nie zgubił jajka z łyżki i nie przeszedł w stępa.

9) To samo co w punkcie 8 zamiast łyżki z jajkiem, jeźdźcy 
otrzymują po szklance, możliwie dużej, napełnionej po brzegi zabar
wioną wodą. Wygrywa ten, kto po ukończeniu jazdy ma najwięcej wo
dy w szklance.

10) Gonitwa za lisem. Jeden z jeźdźców przypina do prawego 
ramienia lisi ogon (wstążkę). Reszta jeźdźców goni go, starając się 
zerwać wstążkę z ramienia. Zrywający wstążkę staje się zkolei go
nionym lisem. Gonitwa odbywa się na mniej więcej określonym placu. 
Zrywać wstążkę wolno zajeżdżającemu tylko z prawej strony gonio
nego lisa. Gonitwa trwa określoną ilość czasu 5—10 min., przerywa 
się ją na sygnał sędziego.

11) Dwóch jeźdźców ujmuje ręcznik za końce, jeden 
lewą, drugi prawą ręką i jadąc razem, skaczą przez kilka przeszkód. 
Przegrywa ten, kto wypuścił ręcznik z ręki.

12) Wyścig wężowy. Na powierzchni placu, długości 60—100 
metrów, oznacza się 3 linję, dzielące go wzdłuż na 4 części (pasy); 
każda z tych linij przeznaczona jest dla jednego jeźdźca. Na tych 
linjach wbija się długie białe tyczki, w odległości 5 kroków jedna za 
drugą. Trzech jeźdźców pojedyńczych lub 3 pary jeźdźców, trzymają



cych krótki ręcznik, rusza na dany sygnał z końca placu, dążąc do 
jego przeciwległej strony, gdzie celownik, jadąc wężowato, t. j. 
omijając wkopane tyczki raz z prawej, raz z lewej strony. Wygrywa 
ten, kto najpierw przybędzie do mety i jak najmniej tyczek prze
wróci.

13) Wyścig z piłkami. Na oznaczonych linjach, jak w pkt. 12, 
poukładanych jest 10—12 białych piłek co kilkanaście kroków. Każdy 
z trzech jeźdźców rusza z jednego końca placu i dąży do celownika 
na przeciwległym końcu, zbierając po drodze piłki z ziemi, do czego 
zsiada z konia. Wygrywa ten, kto napierw zjawi się u celownika i po
siada najwięcej uzbieranych piłek. Można też zbierać je z ziemi bez 
zsiadania, jeśli jeździec posiada umiejętność schylania się z konia, do 
czego trzeba mieć strzemiona połączone ze sobą rzemieniem pod pier
siami konia.

14) Jeźdźcy ruszają na drugi koniec placu, gdzie leżą na ziemi 
jaskrawo poubierane manekiny. Każdy jeździec zeskakuje z konia, 
porywa manekin, wsiada z nim na konia i pędzi z powrotem na dawne 
miejsce.

15) Zamiast manekinów kładzie się na ziemi wielkie rękawice: 
tyle par ilu jest jeźdźców, każda para w innym jaskrawym kolorze. 
Powinny one być poumieszczane w kilku kupkach i przykryte duzemi 
białemi płachtami. Jeździec ma się ubrać w rękawiczki obie jednego 
koloru, i wrócić w nich z wyścigu na dawne miejsce.

16) Jeźdźcy ruszają na przeciwległy koniec placu, gdzie znaj
duje się długi, niski płotek z gałęzi, mając w ręku drugiego nieosiodła- 
nego konia (pożądany innej maści); przeskoczywszy płotek, każdy 
jeździec zsiada z konia, przenosi siodło ze swego wierzchowca na 
drugiego luźnego konia, i wraca na nim w wyścigu na dawne miejsce, 
prowadząc poprzednio dosiadanego konia w ręku.

17) Jeźdźcy otrzymują od sędziego zaklejone koperty, w któ
rych znajduje się jakieś arytmetyczne zadanie (dodanie kilkunastu 
liczb, mnożenie większych liczb przez siebie), jednakowe dla wszyst
kich; pędzą w przeciwległy koniec, gdzie po przeskoczeniu niskiego 
płotka, siedząc na koniach, rozwiązują zadanie i wracają z wyścigu 
na dawne miejsce. Wygrywa ten, kto przybył pierwszy z trafnem roz
wiązaniem.

18) Jazda stojąco. Jeźdźcy, przerzuciwszy przez siodło strze
miona nakrzyż, stają w nich i jeżdżą wkoło ujeżdżalni, stępem lub 
kłusem, ^przyczem skaczą przez mały płotek. Wygrywa ten, kto 
w oznaczonym czasie nie spadł i nie przeszedł z oznaczonego chodu 
— w mniejszy i nie zatrzymał konia.



Kilkanaście tych przykładów nie wyczerpuje, oczywiście całości, 
którą można uzupełniać nowemi pomysłami.

Całość powodzenia „gymkhany" znacznie zyskuje, jeśli widzo
wie są powiadamiani o zadaniach, które uczestnicy mają wykonać; 
inaczej przypatrujący się, nie rozumiejąc o co chodzi, nie będą mogli 
oceniać sprawności i zręczności jeźdźców oraz ich zasług w zdoby
ciu pierwszeństwa przed innymi.

Bieg myśliwski u nas, wobec braku sfor gończych, j est tylko naśla
downictwem konnych polowań za psami. Stosowany jest w 3-ch ro
dzajach. Pierwszy z nich polega na przeprowadzeniu pola przez prze
bieg, najeżony różnemi przeszkodami, przez t. z. „mastra", poczem 
tenże usuwa się na bok, uczestnicy zaś dobiegają do oznaczonego ce
lownika w wyścigu.

W szczegółach bieg taki przedstawia się następująco:
„Master" lub „pikier", siedzący na pewnym skoczku, upatruje 

sobie zawczasu drogę w terenie, długości kilku — do 10 kilometrów, 
na której znajdować się powinny naturalne przeszkody w postaci pło
tów i rowów, rzeczek, zjazdów i wjazdów na strome pochyłości i t. p.; 
przy niedostatecznej ich ilości ustawia się przeszkody sztuczne; droga 
ta W niektórych trudniejszych lub bardzo otwartych miejscach, przy za
krętach powinna być wytknięta tyczkami z chorągiewkami. Przy roz
poczęciu biegu master zbiera uczestników i w krótkości zaznajamia 
ich z warunkami, do których jeźdźcy muszą się stosować pod gro
zą pozbawienia ich nagrody w razie zdobycia końcowego pierwszeń
stwa. Warunki te są następujące: 1) uczestnicy trzymają się nie bliżej 
jak 10 — 15 kroków poza mastrem; nie wolno się z nim równać a tem 
więcej wymijać; w tym celu pożyteczne jest, aby w polu jeźdźców 
znajdował się drugi master, jadący w przepisowej odległości za głów
nym mastrem i nie pozwalający uczestnikom na wymijanie siebie; 2) 
uczestnicy są obowiązani przebyć tę drogę, którą pojedzie master 
i skoczyć przez wszystkie te przeszkody, które on przebywa; 3) nie 
wolno im omijać tyczek w celu skrócenia sobie drogi; 4) jeźdźcy mo
gą zmieniać dowolnie tempo biegu; 5) obowiązani są zważać na znaki, 
dawane ręką lub czapką przez mastra, który uprzedza o oczekującej 
trudniej przeprawie, np. o moście, stawie, trzęsawisku, nagłym zakrę
cie i t. p. — oraz o ostatniej przeszkodzie, poza którą rozpoczyna się 
wyścig. Dla dopilnowania, czy wszyscy uczestnicy jadą wskazaną 
drogą, nie omijają wskaźników i skaczą przez wszystkie przeszkody 
— ztyłu, za płotem jedzie sędzia, t. zw. kontrmaster, który nie bie- 
rze udziału w wyścigu i nie jest obowiązany do skakania.
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Ruszywszy z miejsca widocznego dla zebranych widzów, master 
prowadzi pole w umiarkowanym galopie, który bynajmniej nie po
trzebuje być wyciągniętym cwałem, od miejsca do miejsca; przeciw
nie, dla dania odpoczynku zdyszanym, przeważnie mało zaprawio
nym jeźdźcom i koniom — oowinien miejscami, zwłaszcza na trud
nym terenie oraz ostrych zakrętach, przechodzić w kłus a nawet w 
stęp. Dojechawszy do ostatniej przeszkody, oznaczonej chorągiewka
mi, master przeskakuje ją i z okrzykiem ,,naprzód” przepuszcza pole 
mimo sieb:e, pozostając sam wtyle. Pole pędzi zaś po wytkniętej 
chorągiewkami drodze (około 300 m) do oznaczonego celownika, 
gdzie oczekują jeźdźców sędziowie i zebrani widzowie. Po przybyciu 
do mety kontrmaster (jadący podczas całego biegu ztyłu) składa 
sędziom raport o prawidłowości jazdy ze strony uczestników, poczem 
sędzia ogłasza wyrok.

Drugim rodzajem biegu myśliwskiego jest gonitawa za domniema
nym lisem po śladach. Master zaopatrzony w dużą torbę, wypełnioną 
skrawkami kolorowego papieru, wyjeżdża naprzód, znikając z oczu 
zgromadzonym u startu jeźdźcom. Jadąc w uprzednio upatrzonym te
renie, rozrzuca miejscami papierki, znacząc w ten sposób ślad drogi, 
którą obowiązani są odszukać uczestnicy polowania.

Po przebyciu kilku kilometrów, na przestrzeni których master 
umyślnie kluczy i myli swe ślady, przerywa on rozrzucanie papier
ków i chroni się między drzewami zagajnika, ogrodu lub między za
budowaniami i oczekuje przybycia jeźdźców. Zwycięzcą w takim 
biegu zostaje ten, kto pierwszy znajdzie mastra. Za polem jedzie 
kontrmaster, który przestrzega, aby każdy z jeźdźców przejechał dro
gę po śladach, nie skracając jej.

W trzecim rodzaju biegu master, wyjechawszy naprzód na kilka
set metrów przed polem, ucieka przed niem, jadąc przez różne prze
szkody i zakręty, dojeżdża po kilku kilometrach do pewnego punktu 
(uprzednio wybranego), gdzie staje i gdzie dopędzają go uczestnicy 
polowania. Zakończenie tego biegu może być dwojakie: master ma 
przy sobie kitę z lisiego ogona którą wręcza temu jeźdźcowi, który 
go najpierwszy dopadł; lub master uprzednio ukrył lisi ogon w krza
kach, zawiesił n? drzewie lub płocie w bliskości punktu, na którym 
stanął; — przybyli zaś jeźdźcy szukają tej kity wpobliźu; zwycięża 
jeździec, który pierwszy zdołał odszukać ukryty ogon.

Gonitwa za lisem w ujeżdżalni opisana jest pod p. 10 gymkhany.
Do publicznych popisów należy włączyć pokaz jazdy wzorowej 

i ujeżdżania konia, które ustalają ogólnie przyjęte popisy, zawarte 
w regulaminach sportowych. Do pokazów takich mogą stawać tylko 
jeźdźcy, którzy opanowali sztukę jeździecką juź w wyższym stopniu.



CZĘŚĆ IX.

REKORDY I CURIOSA.

TROCHĘ REKORDÓW.

Węg erski porucznik Zubawitz przejechał na klaczy pół krwi 
,,Caradoc“ przestrzeń Wiedeń — Paryż w 14 dni, w roku 1874.

Setnik kozacki Pieszkow przejechał na koniu, pochodzenia za- 
bajkalskiego, „Sieryj" przestrzeń z Błagowieszczeńska na Dalekim 
Wschodzie do Petersburga, wynoszącą 7.893 wiorst w 194 dni, z czego 
26 dni zajęły wypoczynki w podróży, w roku 1890.

Panna Kinekowstrom, szwedka, przejechała sama, bez towarzy
stwa, przestrzeń Stokholm — Paryż na koniu pół krwi, w roku 1926.

Lord Pascool przebył 61 km w 2 godziny i 2 minuty na klaczy 
pełnej krwi w roku 1754.

Rtm. J. Młodecki zdobył pierwszeństwo w przebiegu wojskowym, 
w roku 1923 przejechawszy 500 km w 50 g. 49 min. na klaczy nie
wiadomego pochodzenia „Gitana".

Oddział dońskich kozaków przebył w roku 1883 przestrzeń z Niż- 
niego - Nowgorodu do Petersburga, wynoszącą 1128 wiorst w 11 dni 
przy 20-stopniowym mrozie na koniach angielsko-dońskich.

Rtm. Br. Peretjatkowicz przeskoczył na zawodach w Warszawie 
w roku 1914 na koniu ,,King“ przeszkodę wysokości 2 metry i 5 cm. 
Rekord ten nie został dotąd w Polsce pobity. Nasi jeźdźcy skoczyli 
później 2 m 10 cm, lecz poza granicami naszego kraju (Medjolan, 
1926).

Por. Nisco, na konkursach w Palermo, w roku 1927 przeskoczył 
2 m 10 cm na wysokość.

Por. Ubertali ustanowił w roku 1926 we Włoszech rekord wyso
kości, przeskoczwszy 2 m 20 cm

Panna Saurmann, na zawodach we Wrocławiu, w roku 1927 
skoczyła przez przeszkodę wysokości 1 m 85 cm.

Kapitan Crousse zdobył wszechświatowy rekord na zawodach 
w Paryżu w r. 1906, przeskoczywszy czysto przeszkodę wysoką na 2 
m 38 cm na austrjackim hunterze „Conspirator .
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W wielkim wyścigu przeszkodowym „Grand National Steeple- 
chase" w Liverpoolu w roku 1927, na przestrzeni 7.200 m z 32 przeszko
dami, z 37 zawodników ukończyło bieg bez upadku kilka tylko koni. 
Zwyciężył w 9 min. 36 sek. koń „Sprig" pod wagą 78 kg. Drugim przy
szedł koń „Bovrill III", ślepy na jedno oko. Przebieg jest tak trudny, 
że np. w roku 1922 na 32 koni, biorących udział w tym wyścigu, tylko 
4 przeszły bez upadku, a w roku 1921 na 35 koni przyszedł do mety 
tylko 1 koń, przebytwszy bez wypadku wspomniane 32 przeszkody. 
Reszta współzawodników poprzewracała się, przyczem nie obeszło się 
bez ciężkich uszkodzeń tak koni jak jeźdźców. W biegach tych połowę 
jeźdźców stanowią zawodowi dżokeje, druga połowa składa się z jeźdź- 
ców-sportsmanów, cywilnych i wojskowych.

W roku 1929 w biegu tym uczestniczyło 66 koni, ustawionych na 
starcie w jeden szereg. Bieg ukończyło tylko 10 koni, z których pierw
szy przybył do męty 7-letni wał. Gregalach pod dżokejem R. Everett, 
byłym oficerem marynarki angielskiej.

Jeden z niemieckich sportsmanów przebył w lipcu 1929 r. prze
strzeń między Trakhenen a Berlinem wynoszącą 700 km na ogierze 
wschodnio-pruskim, liczącym 44 lat, przejeżdżając dziennie po 25 do 
36 km. Koń przyszedł do mety w jak najlepszym czasie.

Klacz irlandzka „Junta" przeskoczyła w 1902 roku na zawo
dach w Ahglji rów, szerokości 7 m 60 cm.

Klacz „Heatherbloom" skoczyła w 1902 roku na zawodach 
w Texas (Ameryka) 2 m 4 cm na wysokość.

NASŁYNNIEJSZY DŻOKEJ.
Najsławniejszy na całym świecie angielski dżokej Fred Archer, 

który w ciągu 11 lat uczestniczył w 8014 wyścigach, odniósłszy 2782 
zwycięstw, w tern 5 razy Derby, 4 razy Oaks, 6 razy St. Leger, 3 razy 
'Wielką Paryską i w. in. zmarł młodo, w 40 roku życia, z powodu zbyt 
forsownie przeprowadzanej kuracji odchudzającej.

NADZWYCZAJNE UJEŻDŻENIE KONIA.
Naczelnik plemienia beduinów, książę Fauz Nauaf (według nie

mieckiego podróżnika C. R. Raswan) jeździ stale na swej bojowej 
klaczy bez siodła i bez wodzy i okiełznania.

Również hiszpański jeździec, kpt. Xifra, popisywał się na zawo
dach w Hiszpanji w r. 1929, jeżdżąc wyższą szkołą na kilku koniach 
zupełnie niekiełznanych.

PŁYWANIE KONNO W MARSZOWYM RYNSZTUNKU
W dawnej Polsce: wojska Czarnieckiego przez ciaśninę Alsen w 

Danji, rycerze Mohorta przez Dniepr.



SIŁA FIZYCZNA DAWNYCH RYCERZY.
Słynny rycerz polski, Powała z Tarczewa, posiadał na wzór in

nych tak potężną siłę, że podjechawszy na swym ciężkim wierzchowcu 
pod konar drzewa, wyrastający z pnia poziomo, i uchwyciwszy się zań 
rękoma, podnosił się w górę na zgiętych rękach, unosząc jednocześnie 
z sobą konia, ściskając go kolanami.

NIEZWYKŁY SKOK.
Angielskie pismo sportowe „Field" opisuje niezwykły skok, wyko

nany przez wałacha „Felix“, lekkopociągowego konia z 54 baterji po- 
lowej 10 artyleryjskiej brygady w Newcastel-on Thyne (Anglja).

Pewnego dnia koń ten odbywał w krytej ujeżdżalni ćwiczenia 
wolne przez małą chióścinkę. Przeskoczywszy ją w stronę zamknię
tych drzwi, przybliżył się do nich wolnym galopem i przeskoczył czy
sto, zaledwie dotknąwszy lewem zadniem kopytem, wylądowawszy 
prawidłowo udał się truchtem do koryta z wodą. Stało się to wobec 
dwóch oficerów i wielu żołnierzy.

Dowódca brygady, płk. T. G. Gayer-Anderson porobił dokładne 
wymiary, z których się okazało, iż Felix przesadził 2 m 2 cm t. j. wy
sokość 1 m 74 cm (5 ft. 8Vk in.) plus 28 cm (11 in.) różnicy poziomu 
pomiędzy miejscem odskoku a progiem drzwi.

Koń wyskoczył przez otwór 1 m 10 cm (3 ft. 7^ in.), gdyż takie 
było światło od wierzchu drzwi do spodu sklepienia otworu drzwio
wego, przesadzając jednocześnie przeszkodę wysokości 2 m 2 cm.

Felix mierzy 1 m 54 cm i ma 76 cm (30 in.) obwodu w popręgu.
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Rys. 227. Książę Walji'dosiada własnego konia Degomme w wyścigu „The Welsch Guards Race" jednym 
z najtrudniejszych biegów naprzełaj w Anglji, wygrywając ten wyścig o dwadzieścia długości.
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Rys. 233. SYDNEY (Australja). Ilustracje powyższe przedstawiają ory
ginalny wypadek na zawodach konnych: w konkursie dla pań znakomity 
skoczek Cameo p. C. M. Langworthy w skoku zawis! na najwyższych 
drągach, tylniemi zaś nogami odepchnął się o dwa środkowe, wyrzucając je. 
Ponieważ najwyższe drągi zostały na miejscu, skok uznano za prawidłowy.



ZAKOŃCZENIE.

Na zakończenie mej pracy pragnąłbym wyrazić życzenia, aby każ
dy jeździec, sportowiec i wogóle miłośnik konia miał zawsze w pa
mięci i stosował się do niżej wymienionych przykazań.

A więc powinien:
1) poznać fizyczną budowę konia oraz jego wewnętrzne właści

wości przez badan e każdego napotykanego konia, przez czytanie dzieł 
hipologicznych i rozmowy z doświadczonymi koniarzami;

2) obchodzić się z koniem zawsze przyjaźnie, dbać o jego po
trzeby, i wygody, wykorzystywać odpowiednio jego siły;

3) rozumieć, że koniarstwo jest dziedziną bardzo obszerną 
i trudną do opanowania, nie cierpiącą zgubnej zarozumiałości, wyma
gającą długiej i wytrwałej praktyki;

4) poświęcić jak najwięcej czasu uprawianiu szlachetnego sportu 
konnego, z tem jednak, aby nie wpadać w jednostronność i nie dążyć 
do zdobywania nieużytecznych a nawet szkodliwych rekordów;

5) szerzvć i krzewić jak najusilniej sport konny w sferze swych 
stosunków, wciągając do nich także młodzież, w celu wyrabiania dziel
ności i tężyzny, tak potrzebnej w dzisiejszem nerwowem ży
ciu, oraz w celu przygotowania obrońców naszego państwa, posiada
jącego otwarte granice; dla osiągnięcia tych zadań, stwarzać koła i sto
warzyszenia sportowe, które będą stanowiły części składowe ogólnego 
polskiego Związku Jeździeckiego, instytucji poważnej, niedawno po
wstałej, będącej członkiem Związku Związków Sportowych.

6) starać się o posiadanie własnego wierzchowca, co wpłynie 
bardzo dodatnio na zamiłowanie do jazdy, pogłębienie wiedzy hipolo- 
gicznej i na pobudzanie innych do uprawiania sportu konnego.

Stosowanie się do powyższych wskazań niewątpliwie przyczyni się 
do wyrobienia znacznej ilości zwolenników jazdy konnej dobrych, 
wytrwałych i tęgich jeźdźców, na pożytek własny i kraju.

Autor.



SKOROWIDZ ALFABETYCZNY

Alkierzowa hodowla 25
Anglezowany kłus 43
Anglezowany ogon 39
Angloarab 22
Anglonormand 24
Apteczka domowa 171
Arabski koń 2
Ardeński koń 15
Astronom 37
Avenin 188

Bandażowanie 116
Barania postawa 37
Beczka do wody 168
Beczkowata postawa 40
Belgijski koń 12, 15
Berberyjski koń 5
Beyerley-Turk 10
Bez kolana 37
Bez krzyża 39
Bez nerki 39
Bez nóg 37
Białka dużo 36
Bieg myśliwski 355
Bilardowanie 40
Biłgorajski koń 20, 32
Bitiug 15
Blender 41
Blister 41
Bocianowaty koń 37
Boczne chody 260
Box (zagroda) 43
Brabancki koń 15
Bertoński koń 15
Brockendown 45
Brok (brokdaun) 45
Bujanie 40, 91
Bukszyny 38

Buloński koń 
Bułana maść

15
46

Cały koń 42
Canter (kenter) 45
Cęgi (zębv) 70
Chabeta 42
Chmyz 42
Ciągnięcie do koni 287
Cielęca postawa
Cierpliwość jeźdźca 237 29-4
Cisawa maść 46
Clydesdale 11
Cofanie konia 205, 210
Cofanie w jeździe 258. 283, 321
Cross-country 45
Cukier 193
Cwał 69
Cybaty koń 37
Cymaron 25
Czanki 228
Czysta krew 8
Darley-Arabian 10

Derby 44
Dereszowata maść 46
Derka i okrywanie 170, 216
Dieta jeźdźca 280
Dieta konia 124
Dietetyczna pasza 188
Doping 45
Dosiad I, 25, 249
Drabina do siana 167
Drążek przegrodowy 161
Dropiata maść 45
Drugie siano 43
Drzewnik 190



Drzwi 157
Duński koń 15
Dutka cygańska 105
Dutka zwykła 104
Dychawica 41
Dzianet 5
Dziki koń 1

Eclipse 11
Ekwipunek jeźdźca do raidu 278
Ekwipunek konia do raidu 277
Elastyczna ręka 255
Embrocation 41
Eques 26
Exterieur 34

Fałszywe żebra 37
Fałszywy galop 40, 69
Fałszywy rejestr 145
Fibrowane zgrzebło 181
Finish 45
Fiński koń 20
Fit 45
Fluid 41
Flyer 45
Folblut 8
Formalności na kolei 336
Francuska postawa 38
Fryzyjski koń 15
Galop 69
Ganasz 35
Garbonos 35
Gardy koń 42
Głęboki koń 37
Głębokość popręga 67
Głowa 35, 48
Głosu wpływ 208, 282
Gnicie strzałki 122
Gnieciony owies 189
Gnojowisko 169
Godolphin-Arabian 10
Gorąco-krwisty koń 2
Gotowany owies 189
Gra w piłkę 243, 251
Grubo-płaski koń 42
Gruda 41, 115
Gryzienie derki 96
Gryzienie kłębów 103
Gryzienie ludzi 99

Gryzienie powodu 96
Grzbiet 39
Grzebanie jam 92
Gwiazda Gerard'a 76
Gymkhana 43, 351

Hacele (ocele) 202
Hackney 24
Hałasowanie łańcuchem 103
Handicap 44
Hannowerski koń 24
Hasenhak 40
Hetka 42
Holenderski koń 15
Holsztyński koń 24
Hreczka 45
Huculski koń 20
Hunter 22
Hurdle-race 44

Influenca 124
Inochodnik 40, 68
Izabelowana maść 46

Janów 6, 32
Jasna ślepota 41
Jastrzębia pierś 37
Jelenia szyja 36

Kabardyński koń 5
Kadykowata szyja 36
Karabachski koń 5
Karanie konia 281, 294
Kar jer 69
Karmienie w drodze 279
Karmienie w stajni 194
Karmienie w wagonie 339
Karpiowaty grzbiet 39
Karpiowate zęby 79
Kaszel 129
Kasztany 37
Kawecan 105
Kąpiel powietrzna 180
Kąpiel wodna 183
Kiełznanie 218, 303
Kladruber 6
Klinowa głowa 35
Kładzenie się konia pod jjeźdźcem 287
Kładzenie się pod ścianę 101
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Kładzenie się na wędzidło 42 Linienie 185
Kłapouch 36 Lippicaner 6
Kłąb 35 Łomża 43
Kłoda 39 Lonżowanie 306
Kłus angielski (normalny) 43 Li nkowanie 306
Kłus zwykły 67 Lwia pierś 37
Kogucia pierś 37
Kolano przednie 35, 37 Łabędzia szyja 3, 36
Kolano tylne 35, 40 Łakocie 211
Koller 41, 127 Łapanie czanek 291
Kolka (morzysko) 41, 122 Łapanie się 40
Kółko kostne 38 Łechczywość 186
Kondycja konia 42, 67 L< gowaty grzbiet 39
Konopiata grzywa 47 Łopatka 35, 49 , 66
Kontrgalop 69 Lupa 42
Kopyto 38 tykawość 41,, 97
Korona 38
Korytarz (przejście) 159 Makuchy lniane 196
Kosz do mierzwy 168 Marchew 192
Kosz do siana 167 Martwiak 38
Koszulka 39 Maść konia 39
Kozie kopyto 38 Mash (mesz) 193
Koziniec 37, 60, 137 Meklemburski koń 15
Kozłowanie 43, 284 Miękki koń 42
Krowia postawa 40 Miękka ręka 255
Krowieniec 201 Miękka pęcina 38
Krótkowzroczność 87 Miesięczna ślepota 41
Krwawienie nosa 128 Mieszanka 192
Krwawienie skóry 118 Mieszane rasy 20
Krwawy mocz 128 Mierzyn 31
Krwawy szpat 41 Mleczna morda 47
Krzemionka 190 Mleczny ząb 70
Krzyż 35. 39 Młynarski koń 42
Krzyżowanie w galopie 40, 69 Młynek w jeździe 284
Książka kucia 171 Mongolski typ 15
Książka paszy 171 Morzysko (kolka) 41, 122
Księga stadna 8 Mroziata maść 46
Kubek na zębach 71 Muchy w stajni 214
Kucie na gorąco 202 Muł 32
Kuce angielskie 20 Munsztuk 227
Kulawizny 118 Murga 42
Kupno konia 143 Mus tang 25
Kurtyzowany ogon 39 Muszka na czole 47
Kwiatek na czole 47 Mycie koni 182

Mycie kopyt 200
Latarnia (odmiana) 47 Mydło (koń w mydle) 42
Leader (lider) 44 Mysiia uszy 36
Lędźwie 35, 39 Mysi ogon 39
Limfatyczna budowa 3 Myszy i szczury 215



370

Nabrać wodze 43 Ogrzewanie wędzidła 218
Nadpęcie 35 Okna 157
Nagradzanie konia 294 Okraj ki 70
Nakostniak 38 Okrywanie ko nia 216
Napadanie 119 Oldenburski koń 24
Napięstek 35. 37 Opalenie sierści 186
Naskakiwanie 43 Oparzenia 115
Nazwy koni 172 Opiłcwanie kopyta 201
Neapolitański koń 5 Opoje 38
Nerwowość jeźdźca 237 Orjentalne konie 2
Nerwowość konia 84 Orłowski rysak 24
Nerwr u konia 41 Ostre zęby 119
Niedawanie siadania 283 Ostrogi 234
Niedźwiedzia pęcina 38 Ostroga u konia 38
Niegłupi koń 42 Ośle uszy 36
Nieodchodzenie od stajni i koni 288 Oswojenie konia z siodłem 306, 309
Nieoddanie moczu 129 Osypka, ospa 189
Niepodchodzenie do przedmiotów 287 Oszkapić 43
Nieruszanie z miejsca 287 Otręby 192, 193
Nonius 24 Outsider 44
Norfolk-breton 24 Owcza głowa 35
Normandzki koń 15 Owies 188
Normy czasu w marszu 69 Owrzodzenie pyska 119
Normy paszy w stajni 194
Nosa choroby 120 Pace (pez) 45
Nosacizna 126 Palec 38
Nowe siodło 220 Palony koń 41
Nóż do potu 170 Palony rejestr 36, 79
Numrdyjski koń 5 Paniepferd 32

Pas bezpieczeństwa 93
Oaks 44 Pasza 188
Objętościowa pasza 191 Pęciny 38
Obrączki 38 Pedigree 8
Obrzęk nóg 115 Pelham 228, 229
Obrzęk podniebienia 120 Pełna krew 6, 8
Obrzęk puzdra 121 Perski koń 5
Obtarcie skóry 114 Perszeron 15
Ochwat 41, 121 Pierś 37
Oczu choroby 120 Piersiówka 41
Odciąganie się wtył 93 Pierwsze siano 43
Oddać wodze 43 Piętka 38
Oddanie szczęki 43 Pinerola 260
Odparzenia 41 3ióro 39
Odrzucanie wędzidła 322 Pipak 40, 65
Odsednienia 41, 113 Płaski bieg 44
Odznaki (odmiany) 47 Płaski koń 37
Ogierowa szyja 37 Płaskie kopyto 38
Ogłowie 226 Płotowy bieg 44
Ogon 35 , 39 Płowa maść 46



Płytki koń 37
Podbarcze 35
Podbity koń 41
Podciąganie strzemion 250
Podłoga w stajni 158
Pod kolanem 37, 67
Podpalony koń 41
Podstawki do siodeł 231, 232
Podwieszanie konia 108
Podkładanie konia 106
Pokrzywka 128
Pole w wyścigu 45
Polerowanie żelaz 230
Polski koń 6, 24, 26, 28
Półkrew 9
Północno-europejski typ 20
Pomiary konia 65, 66
Pomoce w jeździe 242, 254
Ponoszenie 289
Popręgowanie 269, 313
Popręg (głębokość) 37
Popręg u siodła 223, 231
Poskramianie koni 91, 109
Porządek dnia 217
Potnik 225
Potraw 43
Pożar w stajni 217
Prawdziwe żebra 37
Prądy krwi 9
Probierz umiejętności jazdy 239
Próg w stajni 158
Przebudowany koń 39
Przednia noga 37
Przedramię 35
Przegroda 43
Przegroda martwa 159
Przegroda ruchoma 161
Przejazdy kolejowe 272
Przejście (korytarz) 159
Przepadzisty koń 42
Przerwana grzywa 39
Przerzucanie języka 290
Przeszkoda 347
Przewalskiego koń 1
Przybory stajenne 169
Przyciskanie do ścian 288
Przyczyny narowów 282
Przyleg 252

Psy w stajni 215
Puller 43
Pułap stajni 156
Pure sang 8
Racer (rejser) 45
Raid 45
Ramię 35
Rany 113
Rasy 1. 5
Rehbein 40
Rejestr 36, 71
Reńsko-belgijski koń 15
Rider (raj der) 45
Ringbein 38
Robaki i glisty 128
Rohrer 41
Rozkład dniu w stajni 217
Rozłupany zad 13, 39
Rozwolnienie 128
Równowaga duchowa 236
Równowaga na koniu 241
Rush (resz) 45
Ruszone nogi 37
Rynienka 41
Rzucanie łbem 291

Sanki 36
Sarkoma 122
Sarnia maść 46
Sarniak 40
Ściany w stajni 156
Ścięgierz 228
Ścięgna 116
Ścieranie zębów o żłób 104, 166
Ściganie się 40
Ściółka 197
Shirs 15
Siano 191
Sie :zka 189
Siedzi na zadzie 40
Skakanie 319
Skarogniada 46
Skoki posłuszeństwa 347
Skokowy staw 40
Skórne choroby 116. 117
Skrobaczka do kopyt 169
Słabizna 39
Słoma 191
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Smaczny koń 42
Smolny ząb 36
Sole chemiczne 190
Sól kuchenna 193
Spadanie z konia 275
Spalenie konia 41
Spieczenie 41
Spodnie u konia 40
Sposoby okucia konia 204
Srokata maść 46
Stada ogierów 32
Stadniny arabskie 6
Stadniny państwowe 32
Stały ząb •70
Stawanie konia w jeździe 287
Stayer 45
Steeple-Chase 44
Stek (pręt) 240
Steperowanie 40
Stęp 67
Strome kopyto 38
Stry-howanie się 40
Strzałka na czole 17
Strzałka w kopycie 38, 122
Studbook 8
Stypl 44
Sucha budowa 3
Suffolk 15
Syryjski koń 5
Szablasta noga 39, 64
Szczupacza głowa 35
Szczupacze zęby 79
Szczurzy ogon 19
Szkapa 12
Sznytowy koń 12
Szpat 40, 138
Szpotawość 38
Sztorcowa pęcina 56
Sztorcowe kopyto 56
Sztengiel 18
Szwedzki koń 20
Szyja 36 48
Ślina 190
Średnie zęby 70
Śruta 189
Śrutowany owies 189
Światło nocne 212
Świerzb 117
Świński zad 19

Tancerska postawa 38
Tandem 351
Tarantowata maść 46
Tarcie oczu 98
Talerzowate kopyta 38
Tarpan 1
Tarzanie się 180,, 217
Tekiński koń 5
Telegrafuje 37
Temperatura i tętno konia 111
Tętno 112
Thorough bred 8
Tkacz 40
Torby (karmiaki) 218
Torf 197
Towarzyskość konia 89
Towarzystwo w jeździe 273,, 262, 328
Trakoński koń 22
Treściwa pasza 188
Tresura 82, 295, 297
Trociny i torf 197
Trudny koń 42
Trucht 68
Trzynożenie 40, 292
Tualeta 43, 144
Turecki koń 5
Turf 44
Turkmeński koń 5
Twardy koń 42
Twardy w pysku 42
Tyfus 125

Ubiór jeźdźca 240
Umyślne spadanie z koni 275
Upadek z konia 238
Uwiązanie koni 172, 215
Uździenica 215

Wadv wewnętrzne 87
Wady zewnętrzne 48
Wady zwrotne 140
Walkower 44
W artogłowienie 41
Wchodzenie i wychodzenie 209
Weber 40,, 91
Wędzidło 227
Wcięcie siekiery 39
Wiatki 20
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W ierzganie 101, 288 Zagwożdżenie 205
Wieszadło do siodeł 172 Zajęczak 40
Wilczata maść 46 Zajęcze uszy 36
Wjazdy na górę 272 Zakładanie nóg za powód 102
Włogacizna 40 Zalety wewnętrzne 87
Włoskie siodło 221 Zamiłowanie do konia 236
Wolta 257 Zapalenie ścięgien 116
Woltyżowanie 252 Zapalenie płuc 125
Wózek stajenny 172 Zap opręgo wanie 268
Wpływ jazdy na człowieka 342 Zaraza piersiowa 125
Wprowadzanie 160, 210 Zarozumiałość 238
Wprowadzanie do wagonu 337 Zasztorcowanie 43
Wrąb 75 Zatrat 41, 95
Wsiadanie 244, 316 Zawracanie się konia 287
Wschodnie konie 2, 5 Zbicie biodra 121
Wspinanie się konia 283, 284 Zdejmowanie uździenicy 94
Wszy 118, 180 Zebranie konia 43
Wybite pęciny 137 Zęby 70
Wybór konia do nauki jazdy 243, 254 Zgrzebło fibrowe 181
Wybrocznica 125 Zgrzebło zwykłe 181
Wycieranie ogona 98 Zielonka 43
Wydmuchiwanie sieczki 97 Zielony koń 45
Wyłamanie przeszkody 43 Zimno-krwisty typ 12
Wyłożenie ogiera 39 Zjadanie ściółki 97
Wypocenie siana, owsa 43, 191 Zjazdy z gór 272
Wypoczynek konia 212 Złamanie kości 121
Wyrywanie wodzy 291 Zmiana nogi w galopie 259
Wyrzucanie języka 291 Zmiana nogi w kłusie 251
Wyrzucanie obroku 96 Zołzy 41, 125
Wysoka półkrew 9 Zsiadanie 248
Wysoko-płaski chód 40 Związanie konia 39
Wyścigi 6, 11 Związany ruch 40
Wytok 226, 230 Związek Jeździecki Polski 350
Wytrwałość w pracy 237 Związki Sportowe 344, 345
Wywłoka 42 Zwroty 312, 322
Wzięcie wędzidła 311

Żabia morda 47
Vollblut 8 Żabka 38

Żartowanie 298, 209
Zaciąg oka 41 Żarty koń 42
Zaciągnięty koń 42 Żebra 35, 37
Za dużo powietrza 37 Żłób 164
Zagalopowanie 324, 326 Żmudzki koń 20
Zagroda (box) 43 Żucie wędzidła 305



OMYŁKI DRUKU I UZUPEŁNIENIA.

Str.: Wiersz: Jest: Powinno być:

Rys. przed tekstem rys. 1 rys. I.
XI 1 od góry specjalnie specjalne
13 18 od dołu rys. 85 rys. 86
32 21 od góry ustęp: stadnina janowska 

posiada filję w Białce 
gdzie prowadzona jest ho
dowla typu hucuła i ko
nika,

wykreślić

32 29 „ — 10) Białka
53 rys. 57 i 58 — zamienić podpisy pod ry

sunkami
116 24 od góry (patrz receptarjusz) wykreślić
183 1 „ rys. 152 rys. 150
183 15 od dołu rys. 150 rys. 151
185 18 i 19 „ . por. rys. 1, 3 z rys. 22, 31 por. rys. 3 z 31.
185 6 „ w zimie wykreślić
189 6 od góry 1 kg na kg owsa 1 kg na 4 kg owsa
193 8 « ,, zlewa zalewa
196 18 „ „ pokurczone pokruszone
203 16 i 18 od góry przekątnej przedkątnej
204 U „ rys. 173 rys. 73
206 5 „ „ wydatków wypadków
207 3 „ w wytkniętym 

kierunku
w jednym wytkniętym kie
runku

215 22 ., po wyrazie: barany dodać: jako środek zapo
biegawczy przeciw zaraź
liwym chorobom

222 18 ławeczna ławeczka
247 2 „ ,. rys. 184 rys. 186
276 1 od dołu mozolnego moralnego,
300 2 od góry rys. 158 wykreślić
307 1 od dołu dodać: grubszym końcem 

pod pachę, przyciąga ko
nia do siebie, przepina 
linkę i puszcza konia w 
drugą stronę.

317 1 od góry po linkach po linjach
332 6 do 3 godzin do 2 godzin
347 3 od dołu po wyrazie chrustem dodać: lub płonąca wiel

ka obręcz
351 4 „ napełnił wiadro napełnił swe wiadro

l

*
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