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1 UVOD

Preskakovanje ovir je vedno bolj popularen konjeniški šport tako v svetu, kot tudi v
Sloveniji. Pri tem konj in jahač sledita določeni kombinaciji ovir v zaprti ali odprti maneži,
ki jih morata preskočiti v čim krajšem možnem času ne da bi se jih dotaknila. Preskakovanje
ovir s konjem je relativno nov šport. Začel se je v Angliji in na Irskem v 18. stoletju, ko so
jahači in konji morali premagovati naravne ovire med tradicionalnim lovom na lisice. Prek
te tradicije se je preskakovanje ovir s konjem razvilo v šport. Toda skoki čez prepreke, ki jih
imamo dandanes, so lahko izredno zahtevni gibi za žival, saj se vsa konjeva teža prenese na
zadnje okončine ob odskoku in na prednje okončine ob doskoku, kar močno obremeni sklepe
in mehka tkiva. Posledično lahko ti ponavljajoči se gibi skozi čas privedejo do hujših fizičnih
poškodb, medtem ko lahko nezadovoljene psihične potrebe konja privedejo do razvoja
stereotipij. Seveda so vse fizične in psihične poškodbe odvisne od tega, kakšen je odnos med
konjem in jahačem, saj je že samo prvi stik s človekom lahko stresen dejavnik. Pomembno
vlogo pri fizičnem in psihičnem stanju konja ima tudi stik s konjeniško opremo, kako
intenzivni so treningi, v kolikšni meri se tekmovalni konj druži z drugimi konji (v
sprostitveni namen in v namen zadovoljevanja psihičnih potreb) in koliko se lahko prosto
gibajo na izpustu ali pašniku. Namen diplomskega dela je predstaviti, kako se začne in konča
kariera konja za preskakovanje ovir in kakšne so njihove morebitne fizične in psihične
poškodbe. Pomagali smo si s pregledom literature, ki smo mu dodali tudi osebne izkušnje
intervjuvanih slovenskih profesionalnih jahačev discipline preskakovanja ovir (glej prilogo
A). Razlog za to odločitev leži v tem, da je za celostno razumevanje življenja konj za
preskakovanje ovir v veliki meri odvisno od tega, kako se z njimi ravna, kakšno je njihovo
življenje, kako potekajo treningi in tako dalje. To je v veliki meri odvisno od posameznika.
Zastavljeno vprašanje dobrobiti konj za preskakovanje ovir smo analizirali na primeru treh
konj, ki so v preteklosti tekmovali v omenjeni disciplini.
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2 PREGLED OBJAV
2.1 IZBIRA KONJA
Vsak jahač ima svoje želje glede konja. Nekateri raje kupijo mladega konja starega nekje do
četrtega leta starosti, medtem ko si drugi raje omislijo že izkušenega (Walker, 2015). Na
prvem mestu moramo vedeti, kaj točno iščemo in kaj pričakujemo od konja, da bi v njem
našli popolnega partnerja. Moramo se zavedati tudi naših finančnih zmožnosti, saj bolje kot
je konj kvalificiran, dražji je (Coman, 2014).

2.1.1 Fizične značilnosti
Pred nakupom konja si ga najprej celega ogledamo in se nato osredotočimo na podrobnosti.
Veliko jahačev pravi, da dokler konj z veseljem preskakuje, je talentiran in nima
zdravstvenih težav z nogami, lahko spregledajo manjše telesne pomanjkljivosti. Konjeve
noge so najpomembnejše, saj so njegov ''motor'' in morajo biti dobro grajene in popolnoma
zdrave. Konj mora enakomerno stati na vseh štirih nogah (Bukovec, 2013). Majhna, strma
kopita niso zaželena, tako kot tudi ne ploska in velika, zaradi večje možnosti spotikanja in
nestabilnosti konjeve stoje. Idealno je, če konjevo zapestje izgleda kot da je malenkost
upognjeno naprej, kar omogoča večjo fleksibilnost pri pristanku čez oviro. Kljub temu ne
sme biti preveč upognjeno, ker to lahko pomeni, da se konj pogosto spotika. Prsa in trup naj
bodo proporcionalna s preostalimi telesnimi deli. Zaželeno je, da ima konj zelo dobro
omišičen zadnji del telesa (Horwood in Billings, 2015). Nosnice konja naj ne bodo
premajhne, da ne ovirajo dihanja med intenzivnejšim gibanjem. Prav tako je pomembna
nasajenost in dolžina vratu, ki pripomore k ravnotežju in posledično udobni ježi konja. Pri
nakupu konja je najbolj pomemben veterinarski pregled, ki zagotovi, da s konjem ni nič
narobe oziroma ugotovi, kaj je narobe in kakšne so lahko dolgoročne posledice, na podlagi
česar se odločimo za ali proti nakupu konja. Konj naj bi bil klinično zdrav. Veterinar
pregleda dihanje in srce konja, opravi rentgensko slikanje, ki razkrije, ali je konj morda
poškodovan, čeprav se to med njegovim gibanjem ni opazilo. S tovrstnimi ukrepi se
zavarujemo in prepričamo v nakup konja (Bukovec, 2013).
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2.1.2 Temperament
Na prvem mestu mora konj imeti talent, voljo in željo po preskakovanju ovir. Prav tako so
pomembni moč, tehnika in karakter konja (Bukovec, 2013). Zaželen je inteligenten konj, ki
ima željo po delu, kar olajša sodelovanje med jahačem in konjem (Horwood in Billings,
2015). Pri obravnavanem športu je najpomembnejše, da konj galopira impulzivno, kar
pomeni, da gre z zadnjimi nogami pod sebe in prenaša težo na zadnji del telesa, kar kasneje
olajša odriv pred prepreko. Izogibamo se konjem, ki jih je potrebno priganjati, da skočijo.
Pomembno je tudi, da je pri skokih čez oviro konj pazljiv, da se jih ne dotika oziroma jih
podira, da po lahkotnem doskoku hitro ulovi ritem galopa, visoko dviguje noge in raje skoči
više kot tik nad oviro (Bukovec, 2013). Ravnovesje med temperamentom in zmožnostjo
konja mora biti pravo. Ogibamo se nakupu konja, ki hitro izgubi motivacijo do dela ali
enostavno preneha, saj s takšnim karakterjem v tem športu ne bomo prišli daleč (Horwood
in Billings, 2015). Največkrat pride do težav, ko konja, ki ga je jahal profesionalni jahač,
kupi amaterski jahač. Razlika med amaterskim in profesionalnim jahačem konj za
preskakovanje ovir je bolj kot ne v stopnji znanja jahača in sodelovanja med amaterskim
jahačem in profesionalnim konjem za preskakovanje ovir (Tredwell, 2017).

Slika 1: Test konja pod sedlom (Horse Selling Hell, 2013)
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2.1.3 Splošen pregled konja pred nakupom
Poleg fizičnih pregledov in opazovanjem konjevega temperamenta moramo pregledati tudi
njegove tekmovalne rezultate in obnašanje v nepoznanem okolju. Tekmovalne rezultate
pregledamo zato, da se prepričamo, da konj v preteklih turnirjih ni bil izključen in ni podrl
številnih preprek. Konja z ježo preizkusimo (slika 1) večkrat in najraje na nepoznanem
terenu, kjer lahko opazimo njegove odzive na zunanje dražljaje. Kadar se odločamo za nakup
določenega konja, moramo biti pozorni tudi na njegovo bivalno okolje. Pri tem iščemo sledi
hlapanja, brcanja v stene, morda tudi to, ali je bil konj jahan/lonžiran preden smo prišli na
obisk, kajti na ta način bi lahko lastniki prikrili šepavost. Pogosto lahko naletimo na
prikrivanje krmljenja konj, saj nekateri lastniki krmijo konje z nekvalitetnimi krmili, ki lahko
negativno vplivajo na konjev razvoj, kondicijo in/ali zdravstveno stanje. Zato je
priporočljivo, da pred nakupom pregledamo tudi krmila, s katerimi so krmili konja
(Bukovec, 2013).
2.2 TRENING KONJ ZA PRESKAKOVANJE OVIR
Pred prvim treningom moramo poznati konjeve kineziološke in etološke značilnosti ter imeti
v mislih, da je vsak konj drugačen. Vsakemu posebej se moramo prilagoditi glede na njegovo
stopnjo (ne)znanja in dojemanja. Uspeh in hitrost učenja sta v veliki meri odvisna tudi od
trenerja (Prokeš, 2008).

2.2.1 Ujahavanje mladega konja
Ujahavanje mladega konja se začne z enim mesecem lonžiranja. Lonžiranje pomeni, da se
konj giblje v krogu okoli nas na koncu lonžirne vrvi ali povodca (slika 2), ki je pripet na
konjevo oglavnico, uzdo ali kapson (lonžirna oglavnica, ki ima več zaponk na nosnem pasu).
Lonžiranje je uporabna učna metoda za konja in jahača. Lahko jo uporabimo tudi za trošenje
konjeve odvečne energije brez da ga zajahamo. Hkrati ga naučimo boljše poslušnosti in
izboljšamo njegovo kondicijo. Če se lonžiranje izvaja pravilno, lahko konja naučimo, kako
biti bolj prožen in uravnotežen. Prav tako lahko med lonžiranjem opazujemo konjevo gibanje
in opazimo morebitne poškodbe, šepavost ali druge nepravilnosti (Blockdofr, 2017).
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Lonžiranje tekmovalnih konj se začne samo z oglavnico in sedlom. Sčasoma dodamo konju
na glavo tudi uzdo z brzdo, a imamo lonžirno vrv sprva še vedno pripeto na oglavnico.
Kasneje vpnemo lonžirno vrv na uzdo z brzdo, da se konj navadi občutka kontakta na gobcu.
Ko je konj dovolj sproščen in vajen dela z uzdo in sedlom, ga zajahamo. Pri tem ena oseba
jezdi, druga pa konja vodi na lonžirnem povodcu. Najprej jahamo tako, da s trebuhom visimo
čez sedlo, da se konj navadi obremenitve. Ko konj z obremenitvijo nima težav, ga jahamo
tako, da sedimo vzravnano. Pustimo se voditi v hodu na lonži druge osebe in šele nato
stopnjujemo hod v kas in kasneje v galopu. Po tednu dni dela na lonžirnem povodcu, oziroma
odvisno od konjevega napredka, povodec odpnemo in konja jahač poskusi voditi sam
(Žnidaršič, 2018).

Slika 2: Lonžiranje konja (Konji.hr, 2018)

2.2.2 Navajanje mladega konja na zapreke
Po nekaj mesecih jahanja, učenja tehnike jahanja in piljenja hodov, začnemo s treningom
preskakovanja ovir. Začne se tako, da v manežo na tla postavimo motke in preko njih najprej
vodimo konja v kasu (slika 3). Ko konj osvoji motke v kasu, postavimo nizke ovire, ki jih
konj preskakuje v istem hodu. Le malokrat skoke čez nizke ovire izvedemo v počasnem
galopu, saj ga mladi konji ponavadi niso sposobni izvesti (slika 4).
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Slika 3: Vodenje konja preko motk v kasu (Niemann, 2018)

Slika 4: Konj počasi galopira čez kavalete (Niemann, 2018)

Ob pripravi poligona pred zapreko postavimo motko, da konj lažje oceni oddaljenost od
ovire (slika 5). To pomaga tudi jahaču oceniti razdaljo do ovire, saj se mora na začetku bolj
osredotočati na tehniko skoka in konjevo gibanje.
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Slika 5: Motka pred oviro za lažjo ocenitev razdalje (Goutal, 2016)

Ko konj in jahač osvojita posamezne zapreke, jih povežemo v celotni parkur oziroma
poligon, kjer dodajamo različne vrste zaprek v izbranem vrstnem redu, ki ga najprej
izvedemo v kasu. Ko konj in jahač osvojita vse zapreke v kasu, jih začnemo preskakovati v
galopu. Na primer: križna zapreka (slika 6), kas/galop, stacionata (višinska zapreka, slika 7),
kas/galop, okser (širinska zapreka, slika 8).

Slika 6: Križna zapreka (Goutal, 2016)
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Slika 7: Višinska zapreka ali stacionata (Equishop, 2015)

Slika 8: Preskok čez okser (Wonderful-blog, 2008)

Celoten proces učenja, treninga konja in jahača pred prvim tekmovanjem poteka približno
dva do šest mesecev. Za prvi turnir se odločimo po občutku, ko začutimo, da je konj dovolj
samozavesten in se ne želi ustaviti. Pri mladem konju je priporočljivo, da gre čez zapreke v
sproščenem galopu s čim manj stresa, da delo opravi sam in se na ta način nauči, kaj sploh
želimo od njega. Ravno zaradi tega ni nič narobe, da konj na prvih tekmah podre kakšno
zapreko, narobe zavije v poligonu in podobno. Tako se konj nauči kaj je prav in narobe in je
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to del celotnega procesa učenja. Treniranje mladih konj je težek proces, kjer je dober,
izkušen in predvsem potrpežljiv jahač zelo pomemben, da lahko mlademu konju omogoči
učenje brez neprijetnosti (Bajrović, 2018).

2.2.3 Potek treningov konj za preskakovanje ovir
Treningi se običajno izvajajo intervalno in vključujejo kombinacije različnih tehnik: delo na
tleh, prosto delo, lonžiranje in delo pod sedlom (Gubina, 2018). Konji za preskakovanje ovir
na profesionalnem nivoju povprečno delajo vse dni v tednu a ne vsak dan pod sedlom in pri
istem jahaču. Treningi preskakovanja ovir se izvajajo enkrat do trikrat tedensko. Da se jahač
in konj najbolje pripravita na tekmovanje, jima trener sestavi program treningov (Vele,
2018). Treningi z jahačem se začnejo z ogrevanjem, ki je ponavadi delo na tleh, kar pomeni
da konja lonžiramo približno deset do trideset minut, saj nekateri konji kasneje bolje
preskakujejo ovire. Po osnovnem ogrevanju začnemo s preskakovanjem nižjih ovir in jih
postopno zvišujemo na želeno višino. Zatem se vse ovire poveže v določen vrstni red
(Taylor, 2017). Ostale dni se izvajajo dresurni treningi, lažje vaje preko kavalet na tleh, ki
jih imenujemo tudi gimnastika ali delo na tleh; pod slednje sodi tudi lonžiranje (Vele, 2018).
Nekateri jahači se držijo pravila, da so konji najmanj en ali dva dneva v tednu popolnoma
prosti. Tako se izognemo preobremnitvi in pripomoremo h konjevemu fizičnemu in
psihičnemu zdravju. Konji proste dni preživijo v boksu, največkrat pa na prostem v izpustu
ali na pašniku (Bajrović, 2018). Nekateri jahači v prostih dnevih uporabljajo tudi sprehajalne
naprave ali prakticirajo terenske sprehode v naravo, da konj zamenja okolje in se lažje
sprosti.

2.3 PRIPRAVA, POTEK IN KONEC TEKME
2.3.1 Povprečni dan tekmovalnega konja
Povprečni dan tekmovalnega konja se običajno začne med šesto in osmo uro zjutraj s
krmljenjem in izpustom v izpust ali na pašnik. Med deseto in dvanajsto uro, lahko pa tudi v
popoldanskem času, so na vrsti treningi, ki trajajo od dvajset minut do ene ure. Kosilo konja
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nastopi okoli opoldneva. Med peto in osmo uro zvečer imajo večerjo in tako se konjev
delovni dan konča. Konji za preskakovanje ovir na višjem tekmovalnem nivoju imajo po
mnenju njihovih jahačev precej luksuzno, a tudi stresno življenje (Vele, 2018; Tanko, 2018;
Bajrović, 2018). Stresno življenje predvsem zaradi vsakodnevnih treningov z visokimi
pričakovanji, morebitne nezadostne mere druženja z drugimi konji in podobnih dejavnikov,
ki lahko kasneje privedejo do resnejših posledic, kot so na primer stereotipije in/ali tudi
fizične poškodbe kot posledice izvajanja stereotipij. Luksuzno pa zato, ker so tretirani kot
vrhunski športniki. Imajo redno zdravstveno oskrbo, dobro higieno, ustrezno prehrano in
nastanitev (Bajrović, 2018).

2.3.2 Priprava konja na tekmo
Pred tekmo trener oceni fizično pripravljenost konja in jahača ter njun nivo znanja. Sledi
ocena medsebojnega sodelovanja kot tekmovalni par. Po analizi trener ali sami pripravimo
program dela za določeno obdobje (Taylor, 2017). Treningi so prilagojeni vsakemu konju
posebej, s čimer omogočimo optimalno gradnjo konjeve muskulature, ki je pri tekmovalnih
konjih zelo pomembna. Z dobro pripravo na tekmo preprečimo tudi morebitne poškodbe
(Tanko, 2018). Kot sta pomembni tehnika in izvedba preskakovanja ovir, je pomemben tudi
izgled konja in jahača. Jahač potrebuje jahalno uniformo za tekmovanja in opremo (Kranjec,
2012). Uporaba plastičnih ostrog je prepovedana. Na vseh tekmovanjih so dovoljene le brzde
predpisane s strani FEI (International Federation for Equestrian Sports), kar velja tudi za
uporabo ščitnikov pri mladih konjih (Konjeniška zveza Slovenije, 2018). Konjevega zdravja
ne smemo zanemariti, saj če konj ni popolnoma zdrav, od njega ne moremo pričakovati
dobrih rezultatov. Zaradi tega konja redno pregledujemo in smo pozorni na parazite ali
katerekoli druge morebitne znake obolelosti skozi celo njihovo življenjsko obdobje. Držimo
se datumov vakcinacij in te tudi izvršimo. Konja ni priporočljivo zdraviti v obdobju pred
tekmo, saj konj verjetno ne bo v najboljši kondiciji, zato se le te raje ne udeležimo. Za izgled
konja je zelo priporočljivo, da konja vsakodnevno krtačimo ter s tem zagotavljamo zdrav in
sijoč izgled. Redno čiščenje in mazanje konjevih kopit jih ohranja zdrave in pozitivno
učinkuje na konjevo boljše počutje. Urnik krmljenja naj bo na tekmi enak kot doma, saj tako
zmanjšamo nivo stresa za konja. Tudi sam transport živali na tekmo je lahko precej velik
stresni dejavnik. Če na tekmo peljemo le eno žival, ji lahko nivo stresa znižamo tako, da s
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seboj vzamemo še enega konja. Ni nujno, da ga uporabimo na tekmi, saj služi temu, da je
družba prvemu, tekmovalnemu konju, da se le-ta počuti bolj sproščeno (Matsler, 2014).

2.3.3 Dan tekme
V kolikor gre za enodnevno tekmovanje, je najprej na vrsti jutranje krmljenje in nato
transport konja na lokacijo tekme. Če je konj preveč nemiren, ga pred tekmo sprehodimo,
zlonžiramo ali zajahamo in sprehodimo. Sledi čiščenje konja, sedlanje, uzdanje, ogrevanje
in nato tekma. Po tekmi konja ohladimo s sprehodom, ga zopet očistimo, napojimo,
nakrmimo, sledi transport nazaj v domači hlev (Vele, 2018).

2.3.4 Dan po tekmi
Dan po tekmovanju gremo s konjem najpogosteje na kratko terensko jahanje, ki je v hodu,
ga sprehodimo na povodcu ali izvedemo dvajsetminutno lonžiranje. Če je tekmovanje eno
ali dvodnevno, so konji na dan po končanem tekmovanju običajno popolnoma prosti. Če je
tekmovanje večdnevno, so konji prosti dva do štiri dni. Priporočljivo je, da najmanj en teden
po turnirju ne izvajamo treningov preskakovanja ovir (Bajrović, 2018).

2.3.5 Dolžina kariere konja za preskakovanje ovir
Resni trening konj se prične pri približno treh letih (Vele, 2018). Konji se klubskih
tekmovanj ponavadi prvič udeležijo pri najmanj četrtem letu starosti, čeprav začnejo nekateri
tekmovati že prej. To lahko kasneje privede do večjih fizičnih in psihičnih obremenitev, ki
so odgovorne za hitrejše iztrošenje živali. Na državnih prvenstvih je minimalna starost konja
omejena na pet let (Konjeniška zveza Slovenije, 2018). Po mnenju Vele (2018) je konj v
najboljših letih nekje med devetim in šestnajstim letom starosti, medtem ko se kariera
tekmovalnega konja običajno konča med njegovim štirinajstim in dvajsetim letom, odvisno
od njegove kondicije. Kobile se za razplod lahko uporabi že pred začetkom njihove kariere,
kar pomeni, da se jih oplodi oziroma osemeni pri treh letih (Tanko, 2018). Ko so stare štiri
leta, skotijo žrebe in nato se jih začne jahati, trenirati in pripravljati na tekmovanja (Bajrović,
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2018). Lahko pa kariero začnejo pri štirih letih, a v namen uporabe kobile za razplod s svojo
kariero končajo prej kot kastrati oziroma žrebci (Tanko, 2018).

2.4 NAJPOGOSTEJŠE STEREOTIPIJE KONJ ZA PRESKAKOVANJE OVIR
Stereotipije so definirane kot neprekinjeno, ritmično ponavljajoče se in na videz nesmiselno
dejanje živali, ki je priučeno. Stereotipije konjev delimo v dve skupini, v lokomotorne
oziroma gibalne in oralne. Stereotipije se med seboj razlikujejo po jakosti in trajanju. Do
pojava stereotipij naj bi prišlo zaradi frustracije ali stresa, ko se konj ni zmožen prilagoditi
nam in svojemu okolju. Vzrok za pojav stereotipij je morda tudi prezgodnja odstavitev konja,
število treningov, krmljenje (količina ponujene voluminozne krme), nastanitev (osvetlitev in
zračenje hleva ter velikost in oprema boksa), novo okolje in druženje z drugimi konji
(nezadostna količina fizičnega kontaktna z drugimi konji) (Stickland, 1997). Že samo
navdušenje ob času krmljenja konj v hlevu lahko izzove anomalije v obnašanju , kot so npr.
kopanje po tleh, brcanje s prednjim kopitom v steno oziroma vrata boksa. Stereotipije so
izredno nezaželene, saj velikokrat privedejo do poškodb živali in/ali tudi objekta (Cooper in
Mason, 1998). V tem poglavju se osredotočamo le na najpogostejše stereotipije pri konjih,
ki se lahko pojavijo tudi pri konjih za preskakovanje ovir.
2.4.1 Lokomotorne stereotipije
Najbolj pogoste lokomotorne stereotipije konj za preskakovanje ovir so tkanje, kroženje po
boksu, hoja gor in dol ob ograji v izpustu, stresanje z glavo, brcanje v steno in kontinuirano
kopanje po tleh z eno izmed prednjih okončin. Možne posledice tkanja, kjer konj izmenično
obremenjuje prednji nogi in sočasno niha z glavo levo in desno, so poškodbe sklepov nog.
Noge so zaradi ponavljajočega se gibanja obremenjene, zaradi česar je stoja konja na
prednjih okončinah širša. Široka stoja povzroči, da se konju kopita hitreje obrabljajo. Konji,
ki brcajo v steno, to ponavljajo zgolj z namenom povzročanja hrupa, pritegovanja pozornosti
ali z namenom porabe odvečne energije. Posledica rednega brcanja v steno je lahko
poškodba nartnega sklepa zaradi hiperekstenzije le tega (Stickland, 1997). Pojav stereotipij,
kot sta kroženje po boksu in tkanje lahko omilimo z redno in pogosto vadbo. Ravno tako
lahko pojav stereotipij omilimo s povečanjem količine voluminozne krme, da se konji
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zaposlijo z žvečenjem (Houpt in McDonnel, 1993). Na konjevo mentalno stanje najbolj
pozitivno vpliva pogostejša možnost druženja z drugimi konji, na primer skupinski izpusti
ali omogočena interakcija s konji v sosednjih boksih (Cooper in Mason, 1998).
2.4.2 Oralne stereotipije
Najbolj pogoste oralne stereotipije, ki se pojavljajo pri konjih za preskakovanje ovir, so
hlapanje, grizenje lesa, samopoškodovanje, pri čemer se običajno grizejo v bok, in vrtenje
jezika (Houpt in McDonnel, 1993). Pri hlapanju konj zgornje zobe nasloni na trdno površino
in ob kontrakciji vratnih in trupnih mišic lahko pogoltne veliko količino zraka, kar povzroči
značilen zvok. Največja težava pri hlapanju je možnost pojava kolik ter huda obraba zgornjih
zob, zaradi česar se konj težje prehranjuje. Prav tako lahko pride do povečanja mišic grla,
zaradi česar konj ob obremenitvi težje diha. Konji, ki hlapajo, imajo ponavadi za to
stereotipijo že genetsko predispozicijo (Strickland, 1997). Eden izmed ukrepov, ki prepreči
konju krčenje vratnih mišic in požiranje zraka, je uporaba najlonskega ali usnjenega pasu
(slika 9), ki ga namestimo okoli vratu (Blockdofr, 2017). Grizenje lesa lahko preprečimo z
namestitvijo tršega materiala na dele, kjer je možno grizenje lesa. Prav tako kot pri
lokomotornih stereotipijah, lahko tudi oralne stereotipije omilimo z večjo količino
voluminozne krme in manjšo količino koncentratov, da se zamotijo z žvečenjem in z
omogočanjem druženja z drugimi konji v izpustu ali v hlevu, kjer ni polnih pregrad med
boksi (Houpt in McDonnel, 1993).

Slika 9: Najlonski pas za preprečevanje požiranja zraka pri hlapanju (pajsar) (Bukovec, 2012)
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2.5 NAJPOGOSTEJŠE FIZIČNE POŠKODBE KONJ ZA PRESKAKOVANJE OVIR
Konji za preskakovanje ovir so zaradi ponavljajočih se gibov izpostavljeni fizičnim
poškodbam. Ključne točke, ki so povezane s fizično obremenitvijo, so odskok, preskok ovire
in pristanek. Pri tem imajo pomemben vpliv tudi sama tla, ki niso vedno popolnoma ravna
in višina ter širina ovir (Sagar, 2016). Največje fizično tveganje za konja je pristanek. Višja
kot je ovira, večja je fizična obremenitev konjevih prednjih okončin in skočnega sklepa. Ko
konj pristane, so zelo možne poškodbe tetiv, vezi, sklepov in navikularne kosti v stopalu. Ob
skoku konja čez oviro gredo prednje noge daleč naprej (slika 10). Konj ob stiku s tlemi vso
težo prenese na prednje okončine in takoj zatem na zadnje, da lahko naredi naslednji korak.
Ta gib povzroči hudo obremenitev medenice, še posebej pri mladih konjih, ki še nimajo
ojačanih mišic na križnem delu hrbta. Posledica tega je lahko boleča medenica, imenovana
tudi ''jumpers bump''. Pri odskoku lahko pride do hudih poškodb, če je površina, po kateri se
konj giblje, spolzka. Tako lahko pride do poškodb mišic v trupu in hrbtu. Če je sam trening
neuravnotežen in ne delamo dovolj na krepitvi mišic, prožnosti in gibljivosti, so posledice
lahko usodne. Pri konjih, ki nimajo ustreznega treninga in kondicije, obstaja večja možnost
pojava mišičnih obolenj, šibkosti ter otrdelosti vratu in hrbta (Sagar, 2016). Možen vzrok za
številne fizične poškodbe in posledično slabšo dobrobit konj v disciplini preskakovanja ovir
predstavlja popularnost omenjene discipline med amaterskimi jahači. Amaterski jahači
pogosto niso zmožni jezditi uravnovešeno, tudi ne zaznajo konjevega neudobja ali
nepravilnosti med skakanjem čez prepreke, kar lahko hitreje privede tudi do fizičnih poškodb
(Waran, 2007).

Slika 10: Konj in ponazoritev skeleta med skokom (Horses Inside Out ..., 2018)
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2.5.1 Vnetje tetiv (tendinitis)
Tendinitis je vnetje tetive, pri konjih pa so temu podvržene predvsem upogibalke prstov
(slika 11). Delo površinske upogibalke je, da nogo ob maksimalni obremenitvi stabilizira in
ustavi biceljev sklep, da ta ne udari ob tla. Do preobremenitve ali poškodbe tetive običajno
pride ob nerodnem pristanku, pri jahanju na premehkem, premočenem terenu, kjer lahko
pride do zdrsa nog ali ob udarcu prednjih nog z zadnjimi (največkrat takrat, ko je žival
utrujena) (Gillis, 1997). Posledica je vnetje tetive, ki se lahko odrazi s šepanjem in oteklino
poškodovane noge, ki je topla in boleča (Johnson, 2016). Šepanje se lahko pokaže šele v
kasu, galopu ali pa ko se konj giblje po drugačni talni površini, ki je bodisi zelo groba ali
premehka. Drugih znakov kakor oteklino in šepanje po poškodbi ni mogoče videti, a te
odkrijemo z ultrazvokom. Vnetje tetive zdravimo s počitkom, ustreznim kovanjem, lahko
tudi z injiciranjem matičnih celic v tetivo (Gillis, 1997). Če ne zdravimo in je tetiva natrgana
ali pretrgana se sama zaraste in zadebeli, kar vodi v neprožnost noge. Poškodba tetive
predstavlja šibko točko za prihodnje obremenitve, kar ne pomeni nujno, da se bo nova
poškodba zgodila na istem mestu. Večina konj po takšni poškodbi ni več sposobna za težko
delo in treninge, saj le-ti predstavljajo preveliko obremenitev za poškodovano tetivo. Konje
s takšno poškodbo lahko uporabimo za lažja dela ali razplod. Pojav tendinitisa preprečujemo
s pravilnim obvezovanjem spodnjega dela konjevih nog (od bicljevega sklepa do zapestja),
namestitvijo ščitnikov na del nog nad kopitom in z izogibanjem jahanja po premehkem in
spolzkem terenu (McIlwraith, 2017).
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Slika 11: Tendinitis (prirejeno po The Irish Field, 2016)

2.5.2 Poškodba srednje medkostne mišice
Srednja medkostna mišica deluje kot nekakšen jermen, ki podpira bicljev sklep. Ko se bicljev
sklep ob večji obremenitvi spusti, mišica pomaga sklepu, da se vrne v prvoten položaj.
Srednja medkostna mišica je locirana za piščalnico tik pod zapestjem konja, kjer se spušča
navzdol po nogi in se nato razdeli v dve veji, ki potujeta po zadnjem delu noge in se končata
na sprednjem delu bicljevega sklepa (slika 12). Če je obremenitev prevelika, se lahko mišica
natrga ali strga. Mišica se lahko natrga na večih delih, a so proksimalne (bližje trupu), višje
ležeče poškodbe pogostejše. Mišice in kite, ki podpirajo bicljev sklep se na splošno zelo
počasi celijo in tudi celjenje srednje medkostne mišice ponavadi traja dva do dvanajst
mesecev, odvisno od lokacije in jakosti poškodbe. Če se poškodba kasneje ponovi, je
ponovno celjenje in zdravljenje težje, ker je pozdravljena mišica veliko šibkejša od prvotne.
Poškodbo lahko določimo na podlagi šepanja konja, z ultrazvokom in rentgenskim
slikanjem. Tovrstno poškodbo zdravimo tako, da živali omogočimo počitek, jo korektno
podkujemo, zmanjšamo intenzivnost in zahtevnost treningov, lahko tudi injiciramo matične
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celice v ligament in kostni mozeg, v hujšem primeru, kot je popolno pretrganje srednje
medkostne mišice, se poslužujemo kirurškega zdravljenja (slika 13) (Pascoe, 2016).

Slika 12:Prikaz konjeve noge in njenih mišic in kit (prirejeno po Horse and Hound, 2018)

Slika 13: Poškodba srednje medkostne mišice pred in po zdravljenju (Virginia Tech, 2010)

2.5.3 Poškodba meniskusa
Poškodba meniskusa je najresnejša poškodba v konjevem kolenu. Konji s poškodovanim
meniskusom zelo očitno šepajo, šepanje pa se s časom še stopnjuje. Pri konjih je ponavadi
najpogosteje poškodovan medialni (srednji) meniskus (slika 14) in skoraj vsi konji z
raztrganino meniskusa imajo tudi poškodbo vezi, na katero je meniskus pritrjen. Poškodbo
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meniskusa lahko ugotovimo s testom fleksibilnosti okončine, ultrazvokom ali rentgenom,
najboljša metoda pa je kolenska artroskopija. Poškodbo tretiramo z atroskopsko
odstranitvijo poškodovanega tkiva ali tujkov v rani. Druga sredstva zdravljenja lahko
vključujejo protivnetna zdravila, intraartikularno (v sklep) anestezijo za zmanjšanje šepanja
in počitek. Kasneje konja postopoma vračamo na delo. Če so poškodbe manjše, je potreben
le počitek in postopno vračanje v kondicijo. Možnost, da se žival vrne v prvotno športno
kondicijo in uspešnost v karieri, je le 50 %, kar je odvisno od stopnje poškodbe (Jeffcott in
Bell, 2011).

Slika 14: Prikaz sestave konjevega kolena in pozicije meniskusa (prirejeno poThe Horse Magazine,
2011)

2.5.4 Osteoartritis
Tekmovalni konji imajo zelo intenzivne treninge in tekmovanja, kjer enkrat do trikrat
tedensko preskakujejo visoke in številne ovire, kar lahko privede do degenerativne bolezni
sklepov nog oziroma osteoartritisa, ki se najpogosteje pojavi v zapestnem sklepu (slika 16).
Ta bolezen lahko hitro napreduje tudi v druge sklepe nog. Poškodba ali preprosta obraba
sklepa velikokrat privede do kroničnega vnetja v sklepu, kar je lahko začetek destruktivne
verige poškodb. Viskozna tekočina, ki ob vnetju zapolni notranjost sklepa, postane bolj
vodena in ne maže hrustanca. Pod večjim pritiskom se začne hrustanec obrabljati in sklep
postaja vse bolj neprožen in neupogibljiv. Posledično je na bolj zakrknjenih kosteh več
tresljajev med premikanjem, kar s časom spremeni strukturo kosti in sklepov (slika 15).
Težave, vezane na pojav artritisa, se ponavadi pojavijo postopoma. Najprej je konj zakrčen
in se zdi manj tekoč v gibanju na začetku dela. Vnetje se ob počitku sicer lahko umiri, a se
prav tako hitro vrne. Prizadeti sklepi so na dotik topli. S časom razvoj osteoartritisa vpliva
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na konjev nastop na tekmovanju. Osteoartritis najpogosteje zdravimo z injiciranjem
kortikosteroidov in hialuronske kisline, kar zmanjša vnetje in upočasni napredovanje
bolezni. Toda stanje sklepa se s časom slabša in konj ima vedno slabše zmožnosti dela in
tekmovanja. Če z njim delamo previdno, ga lahko še uporabljamo za preskakovanje ovir, a
je slej kot prej potrebno zmanjšati konjevo obremenitev oziroma prenehati s preskakovanjem
ovir (Pascoe, 2016).

Slika 15: Potek osteoartritisa; 1 - kost, 2 - hrustanec, 3 - tanjšanje hrustanca, 4 – ostanki hrustanca, 5 - uničenje
hrustanca (Inglis, 2013)

Slika 16: Osteoartritis (prirejeno po Kitchener, 2012)
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2.5.5 Artritis nartnega sklepa
Najpogostejši vzrok šepavosti zadnjih nog pri konjih za preskakovanje ovir je artritis
nartnega sklepa (sestavljajo ga naslednji sklepi: nartno-golenji sklep, mednartnični sklep in
sklepi med nartnicami in stopalnicami; slika 17). Do razvoja tega stanja lahko privede vse
od slabe konformacije do skrajnih sil, ki med odrivom obremenjujejo nartni sklep. Pri konjih,
ki trpijo za artritisom nartnega sklepa, opazimo manj impulziven odriv in skrajševanje
dolžine koraka. Pred oviro so nekoliko nerodni, še posebej če gre za dvojno oviro.
Največkrat je prisotna tudi bolečina v zgornjem delu ledvenih mišic (kjer se konča predel
hrbta in začne predel ledja). Konj šepa, izgubi voljo do dela in vleče kopita za sabo. Pri
preizkusu šepavosti se pokaže večje odstopanje pri upogibanju zgornjih okončin, kar poleg
rentgenskega slikanja dokazuje artritis. Vsi konji s kliničnimi znaki artritisa ne kažejo
abnormalnosti v okončinah na rentgenskih posnetkih. Zato je za določitev diagnoze v
nekaterih primerih potrebno kostno skeniranje. Zdravljenje artritisa nartnega sklepa
večinoma vključuje injiciranje zdravila s kortikosteroidi v sam sklep, pravilno kovanje in
razumno uporabo nesteroidnih protivnetnih zdravil kot je na primer fenilbutazon. V primeru,
da se telo na tovrstno zdravljenje ne odziva, je kombinacija kirurških in kemijskih zdravljenj
zelo učinkovita. Če je stanje nartnega sklepa pravočasno diagnosticirano in zdravljeno, se
stanje lahko izboljša in konj lahko nadaljuje delo na isti stopnji kot pred poškodbo (Jeffcott
in Bell, 2011).

2.5.6 Poškodbe kolena
Koleno je največji in najbolj kompleksen sinovijski sklep v konjevem skeletu, ki je zaradi
svoje lokacije in strukture najpogosteje izpostavljen poškodbam. Anatomsko je podoben
človeškemu kolenu (slika 18). Kolenski sklep sestavljata dva sklepa: stegnenično-pogačični
in stegnenično-golenični sklep. Ima številne ligamente, ki podpirajo in omogočajo njegovo
delovanje (slika 17). Poškodba kolena je povezana s strukturo mehkih tkiv (poškodba
ligamentov, pretrganje ligamentov ali nateg in poškodba meniskusa) in sekundarnim
artritisom sklepa. Te poškodbe so pogosto posledice travme, ki povzroči več poškodb na
enem sklepu. Na primer, konj se je spotaknil ali padel, kar je povzročilo ne samo poškodbo
medialnega meniskusa, ampak tudi poškodbo hrustanca in vzdolžne vezi. Možnost vrnitve
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sklepa v prvotno stanje je odvisna od resnosti poškodbe. Odstotek konj, ki popolnoma
ozdravijo, je le 10–50 %. Poškodbo kolena ugotovimo z rentgenom in tega kasneje zdravimo
z ultrazvočnim valovanjem, ki omogoča hitrejše okrevanje in zdravljenje. Konji, ki se na
zdravljenje z ultrazvočnim valovanjem ne odzivajo, potrebujejo operativni poseg, da lahko
v celoti razumemo obseg poškodbe (Henderson, 2014).

Slika 18: Prikaz skeleta konjevih zadnjih okončin (Kainer in sod., 2007)

Slika 17: Prikaz sklepov zadnjih konjevih okončin (Kainer in sod., 2007)
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2.5.7 Zlom pogačice
Zlom pogačice največkrat povzroči udarec ob oviro. Konji s to poškodbo so šepavi in predel
pogačice je močno zatečen (slika 19). Zlom potrdimo z rentgensko sliko. Pri manjšem zlomu
se odlomljene manjše koščke kosti lahko odstrani z artroskopskim posegom. Večji zlomi
zahtevajo večje operacije, kjer se zlom rešuje tako, da se zlomljene koščke kosti privije nazaj
z vijaki. Okrevanje po manjših zlomih je pogosto uspešno, medtem ko so posledice hujših
zlomov zelo hude in konj ni več zmožen tekmovati (Jeffcott in Bell, 2011).

Slika 19: Zlom pogačice (Cave Creek Equine, 2017)
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3 MATERIAL IN METODE

3.1 MATERIALI

Pri delu na ranču Kaja in Grom smo spoznali tri konje, ki so nekdaj tekmovali v za
preskakovanju ovir, Lontender, Lombady in Marlesi. Danes bivajo na ranču Kaja in Grom.
Lontender oziroma na kratko Lonči je konj pasme Oldenburger, rojen 25. 5. 2003. V
disciplini preskakovanja ovir je tekmoval približno od leta 2008 do leta 2014, njegovi
treningi so šteli pet dni v tednu. Od tega je imel tri dni trening dresure, en dan trening
gimnastike in en dan trening skakanja čez ovire. Ob petkih in nedeljah je bil izpuščen v
izpust ali na pašnik. Zaradi pomanjkanja časa pretekle lastnice je leta 2014 prenehal
tekmovati. Od leta 2015 biva na ranču Kaja in Grom, kjer ga uporabljajo za učenje jahanja.
Lombaday oziroma Lombi je konj pasme Holsteiner, rojen leta 2001. V disciplini
preskakovanja ovir je tekmoval od leta 2007 do 2014. Lombi je konj, s katerim je prejšnja
lastnica najbolj aktivno tekmovala in trenirala. Njegovi treningi so šteli pet dni v tednu. Od
tega je imel tri dni trening dresure, en dan trening gimnastike in en dan trening skakanja čez
ovire. Ob petkih je bil izpuščen v notranji maneži in ob nedeljah v izpust ali na pašnik, prav
tako kot Lonči. Od leta 2015 biva na ranču Kaja in Grom. Marlesi oziroma Lesi je konj
pasme Macklenburger, rojen leta 2000. Domnevamo, da je v disciplini preskakovanja ovir
tekmoval približno osem let. Jahala ga je učenka prejšnje lastnice. Njegovi treningi so šteli
pet dni v tednu. Od tega je imel tri dni trening dresure, en dan trening gimnastike in en dan
treninga skakanja čez ovire. Ob petkih in nedeljah je bil izpuščen v izpust ali na pašnik. Od
leta 2015 biva na ranču Kaja in Grom, kjer se ga zdravi s terapijo po metodi TTouch.
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3.2 METODE

Da smo pridobili informacije o treh bivših konjih za preskakovanje ovir potrebne za analizo
njihovega življenja in obnašanja, smo opravili dva različna strukturirana intervjuja. Prvega
smo opravili z nekdanjo lastnico vseh teh konj (glej prilogo B). Nekdanja lastnica je bila
amaterska jahačica in je z vsemi tremi tekmovala v omenjeni disciplini. Sama sicer ni bila
prva lastnica teh konj, vendar so bili najdlje v njeni lasti. Zanimalo nas je, s katerim konjem
je največ tekmovala, koliko je trenirala z vsemi tremi konji, kakšen je bil program treningov
in kako je izgledal njihov vsakdanjik ter dan pred in po tekmovanju. Povprašali smo jo tudi
po vzrokih za opažene fizične in psihične težave posameznega konja, vendar nam na ta
vprašanja ni podala jasnih odgovorov. Drugi strukturirani intervju, cilj katerega je bil
pridobiti informacije o trenutnem stanju konj, smo opravili s trenutno lastnico konj, to je
vodjo ranča Kaja in Grom (glej prilogo C). Vprašali smo jo, kdaj so konji prispeli na ranč, v
kakšen stanju so bili ob prihodu, kako so se odzvali na njihove psihične in fizične poškodbe.
Zanimalo nas je, kako so jih začeli zdraviti, v kolikšni meri so bili pri tem uspešni ter v
kakšnem stanju so konji danes.
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO

Lontender ali Lonči ima plosko kopito (''platfus''), poleg tega pa izvaja tudi hlapanje.
Hlapanje je stereotipija, pri izvajanju katere konj zgornje zobe nasloni na trdno površino in
ob krčenju vratnih in trupnih mišic lahko požre velike količine zraka, kar spremlja značilen
zvok. To lahko sčasoma privede do kolik ali drugih zdravstvenih težav. Konji, ki hlapajo,
imajo lahko za to že genetsko predispozicijo (Stickland, 1997). Vzroki za pojav stereotipij
pa so običajno dolgčas, frustracija, stres, prezgodnja odstavitev, število treningov,
nezadostna količina voluminozne krme ob večji količini koncentratov, nezmožnost druženja
z drugimi konji ali novo okolje (Houpt in McDonnel, 1993). Pri Lončiju predvidevamo, da
je do hlapanja prišlo zaradi dolgočasja ali frustracije. Hlapanje nekdanja lastnica ni opazila
in poskusila preprečiti. Ob prihodu na ranč Kaja in Grom so Lončiju namestili pas, ki še
vedno omogoča zauživanje krme in pitje, a preprečuje požiranje zraka. Težave, ki jih je
povzročilo plosko kopito, so bile delno odpravljene že pred prihodom na ranč Kaja in Grom.
Plosko kopito je lahko prirojeno ali pa je posledica motenj v strukturi kopita (Thal, 2018).
Posledica ploskega kopita je, da konj hodi po steni kopita in kopitni streli (t. i. žabica). Konji
s ploskim kopitom velikokrat šepajo ali imajo otečen predel noge pod bicljevim sklepom,
saj podplat kopita ne nudi zadostno zaščito pred trdimi in/ali ostrimi delci na talni površini.
Plosko kopito tretiramo s kovanjem in korekcijo kopita (Davis, 2018). V Lončijevem
primeru predvidevamo, da se je s ploskim kopitom že skotil. Kljub tretiranju ploskega kopita
že pred prihodom na ranč Kaja in Grom,

le-to še vedno vpliva na slabšo kakovost

Lončijevega gibanja, ki se odraža v trši hoji.
Lombady ali Lombi ima hudo obliko hrbtne lordoze oziroma ukrivljene hrbtenice (slika 20),
zaradi česar že v osnovi ni bil primeren konj za preskakovanje ovir. Pretekla lastnica trdi, da
naj bi se Lombi z ukrivljeno hrbtenico že skotil, vendar ta podatek ni dokazan, saj ga je
kupila, ko je bil star šest let. O dejanskem razlogu za njegovo fizično stanje lahko le
predvidevamo. Možno je, da ima Lombi prirojeno hrbtno lordozo, lahko pa je le-ta tudi
posledica starosti, konformacije, prekomerne obremenitve ali premajhne količine gibanja.
Hrbtna lordoza nikoli ne more biti popolnoma ozdravljena, a so ti konji kljub temu lahko
aktivni, če z njimi delamo vaje za krepitev hrbtnih mišic (Maheux, 2018). Na ranču Kaja in
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Grom za jahanje in posledično primerno sedlanje Lombija uporabljajo penasti podložek, ki
je debel približno 5 cm, da zapolni prostor med hrbtenico in sedlom, zaradi česar je
obremenitev njegove hrbtenice manj tvegana. Uporabljajo ga zgolj za lahka dela, delo na
tleh in za priložnostne izkušene jahače. Prav tako se ob delu na tleh izvaja tudi vaje za
krepitev in aktiviranje hrbtnih mišic po metodi TTouch (metoda Linde Tellington Jones), saj
je ranč Kaja in Grom obenem tudi slovenski Tellington TTouch center. Zaradi ukrivljene
hrbtenice se bo Lombi predčasno upokojil.

Slika 20: Lombijeva hrbtna lordoza

Marlesi ali Lesi je imel ob prihodu na ranč Kaja in Grom težave z agresijo. Mimoidočim
ljudem je grozil z ušesi položenimi nazaj proti vratu (slika 21), ugrizom ali brco v steno. Ko
je nekdo vstopil v njegov boks, je pogosto večkrat brcal ali grizel. Po pripovedi prejšnje
lastnice naj bi se tega naučil od agresivne kobile, ki je bila v prejšnjem hlevu njegova soseda.
Po dolgotrajni terapiji, podrobneje opisani v nadaljevanju, se je pokazal sum, da so z njim
morda pretrdo rokovali. Lesi je namreč izjemno visok, saj v vihru meri približno 170 cm.
Možno je, da je njegova velikost pri ljudeh povzročala strah. Kombinacija njegove višine in
svojeglavosti bi lahko pripeljala do tega, da so z njim rokovali bolj grobo. Prav tako so pri
delu z njim uporabljali bič in ostroge. Drugi razlog za ta sum je, da je bil Lesi izjemno
občutljiv na dotik s krtačo in sedlanje. Na vsak dotik se je burno odzval in ugriznil ali brcnil
v steno. Na ranču Kaja in Grom so se odločili za terapijo, ki poteka še danes. Do njega lahko
pristopajo samo določeni ljudje katerih je navajen in jim dovoli, da se ga dotikajo. Krtačenje
poteka zelo počasi, nežno in strpno. Če mu določen gib ali mesto krtačenja ne ustreza, ga ne
ponovimo in se tako ognemo neželenemu (agresivnemu) obnašanju. Prav tako je po štirih
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letih pazljivega ravnanja še vedno zelo občutljiv pri pripravi na ježo in sedlanje, ki
predstavlja izziv. Le-to poteka tako, da ga ena oseba lahno drži za oglavnico, da se ne more
obrniti in poškodovati osebe, ki ga sedla. Druga oseba mu izredno počasi in nežno namesti
sedlo ter zapne podsedelni pas. Lesi je danes šolski konj, ki je izjemno nežen, prijazen in
željan nežnega človeškega dotika. Za ježo potrebuje dobrega, vztrajnega in odločnega jahača
z znanjem, kako privesti nežnega, trmoglavega in lenobnega konja do primernega
sodelovanja. Prav tako danes dovoli krtačenje, sedlanje in uzdanje, v primeru, da z njim
rokuje oseba, ki jo Lesi sprejema in ji zaupa.

Slika 21: Agresivno obnašanje (Cow Girl Diary, 2011)
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5 SKLEPI
Na podlagi pregleda literature in seznanitve s tremi primeri nekdanjih konj za preskakovanje
ovir lahko podamo naslednje sklepe:


Konji za preskakovanje ovir so podvrženi mnogim dejavnikom, kot so frustracija,
živčnost, prenaporni treningi, nezadostno druženje z drugimi konji ali premalo
preživetega časa na izpustu. Ti dejavniki so lahko povzročitelji psihičnih (stereotipije
kot so hlapanje, tkanje, grizenje lesa, samopoškodovanje, kroženje po boksu, hoja
gor in dol ob ograji v izpustu, stresanje z glavo, brcanje v steno in kontinuirano
kopanje po tleh z eno izmed prednjih okončin in vrtenje jezika) in/ali fizičnih
poškodb (vnetje tetiv, poškodba srednje medkostne mišice, meniskusa, kolena, pojav
osteoartritisa, artrtirisa nartnega sklepa in zlom pogačice).



Vsi trije spremljani konji so v preskakovanju ovir tekmovali šest do osem let. Lombi
ima težave z ukrivljeno hrbtenico, Lonči s hlapanjem in Lesi z agresijo. Vse te fizične
in psihične poškodbe so lahko posledice tekmovanja v disciplini preskakovanja ovir.
Vzrok za Lombijevo hrbtenico je lahko prehitra obremenitev, konformacija, starost,
premajhna količina gibanja ali pa je to stanje prirojeno. Lončijeva stereotipija se je
verjetno razvila zaradi dolgočasja ali frustracije, lahko pa ima genetsko
predispozicijo. Vzroki za izvajanje stereotipij so lahko tudi stres, število treningov,
premajhna količina ponujene voluminozne krme, nezadostno druženje z drugimi
konji. Lesijevo agresivno obnašanje naj bi bilo po pripovedovanju nekdanje lastnice
priučeno, a verjetno izvira iz pretrdega rokovanja, saj je kljub svoji velikosti izredno
nežen konj.



Stanje Lombijeve ukrivljene hrbtenice sanirajo z rednim delom na tleh in
utrjevanjem hrbtnih mišic po metodi TTouch, ki se je na ranču Kaja in Grom
poslužujejo. Posledice Lončijevega hlapanja preprečujemo z namestitvijo
najlonskega pasu, ki onemogoča požiranje zraka. Pogoste in pretirane Lesijeve
agresivne odzive so omilili z izvajanjem terapije, pri kateri so zelo striktni in
previdni, da s svojim rokovanjem ne povzročijo neželenega obnašanja.
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PRILOGE
Priloga A: Vprašalnik za jahače konj za preskakovanje ovir
1. Kolikokrat na teden imata konj in jahač treninge? Kako potekajo?
2. Opišite povprečen dan tekmovalnega preskakovalnega konja.
3. Kakšno je na splošno vsakdanje življenje preskakovalnega konja?
4. Kako konja pripravite na tekme?
5. Kako poteka konjev dan na dan tekme in en dan po njej?
6. Kdaj konj približno začne in kdaj konča svojo kariero?
7. Kolikšna je povprečna starost konja, ki zaključi s tekmovalno kariero?
8. Kateri so najpogostejši razlogi, da konj zaključi svojo tekmovalno kariero?
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Priloga B: Vprašalnik za nekdanjo lastnico analiziranih konj za preskakovanje ovir
1. Navedite osnovne podatke Lontenderja, Lombady-ja in Lesija (polno ime, pasma,
datum rojstva, število let aktivnega tekmovanja in letnica od-do).
2. S katerim izmed teh treh konj ste največ tekmovali?
3. Kakšen je bil program treningov in koliko ste z njimi trenirali?
4. Kako je potekal povprečni trening posameznega konja?
5. Kako je potekal njihov dan tekme in dan po njej?
6. Našteje in opišite fizične težave posameznega konja. Kaj je po vašem mnenju njihov
vzrok?
7. Naštejte in opišite morebitne psihične težave posameznega konja. Kaj je po vašem
mnenju njihov vzrok?
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Priloga C: Vprašalnik za sedanjo lastnico analiziranih konj za preskakovanje ovir
1. Kdaj so konji prispeli na ranč Kaja in Grom?
2. V kakšen fizičnem in psihičnem stanju so bili konji ob prihodu na ranč Kaja in
Grom?
3. Kakšen je bil vaš odziv na njihove težave? Kako ste jih zdravili, če ste jih?
4. Ali ste pri zdravljenju uspešni?
5. V kakšnem stanju so konji danes v primerjavi z njihovim stanjem, ko so prispeli na
ranč?

