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2. ZAK¸ADANIE KANTARA

J A K

1 	 Odepnij	kantar	i ułóż	sprzęt	na	lewym	
ręku	w następującej	kolejności:	zapię-
cie	kantara,	pasek	potyliczny,	koniec	
liny	(reszta	liny	jest	przewieszona	
przez	ramię;	zawiń	ją,	jeśli	ciągnie	się	
po	ziemi).

2 	 Podejdź	do	konia	i wyciągnij	prawą	
dłoń	w stronę	jego	kłębu	lub	łopatki.

3 	Podrap	go	po	szyi	prawą	ręką,	a następnie	przełóż	ją	nad	jego	szyją.	

30 101 åWICZE¡ Z ZIEMI

Kroki 5 i 6
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Kroki 10 i 11

åWICZENIE W R¢KU

◆    ◆    ◆

CEL  Wyeliminowanie lęku konia przed zakładaniem 
kantara; zyskanie kontroli nad głową, co przydaje się 
przy wszystkich czynnościach związanych z obsługą 
konia i prowadzeniem go.

EFEK T KOŃCOWY  Koń ma stać spokojnie, kiedy 
zakładasz mu kantar, nie denerwować się, nie uciekać 
i nie walczyć z tobą

MIE JSCE Zamknięty wybieg lub boks stajenny.

SPRZĘ T  Kantar i uwiąz.

◆    ◆    ◆



4 	Sięgnij	lewą	ręką	pod	szyją	konia	i przełóż	koniec	liny	do	prawej	ręki.

5 	 Przełóż	koniec	liny	na	lewą	stronę	
konia,	robiąc	luźną	pętlę	wokół	jego	
szyi,	aby	w razie	konieczności	go	przy-
trzymać,	kiedy	będziesz	zakładać	mu	
kantar.

6 	 Prawą	dłonią	obróć	pętlę	w górę	tak,	
aby	znajdowała	się	na	wysokości	
potylicy.

7 	 Przełóż	pasek	kantara	do	prawej	dłoni	
podobnie	jak	to	zrobiłeś	z liną	–	pod	
szyją	konia.

8 	 Twoja	prawa	ręka	znajduje	się	nad	
szyją	konia,	prawa	dłoń	trzyma	pętlę	
i pasek	kantara	po	prawej	stronie	
pyska	konia,	podczas	gdy	twoja	lewa	
dłoń	trzyma	zapięcie	kantara.

31NAWIÑZYWANIE BEZPOÂREDNIEGO KONTAKTU... 

C Z ¢ S T E  P R O B L E M Y

Koń odchodzi, kiedy do niego się zbliżasz. 
Wróć do ćwiczenia 1: Podejście do konia i schwyta-
nie go, s. 28.

Koń skręca szyję i wyrywa się po założeniu mu 
pętli na szyję. Pracuj na mniejszej powierzchni. 
Wróć do ćwiczenia 1: Podejście do konia i schwyta-
nie go, s. 28.

Koń podnosi głowę, ucieka nią, unika założe-
nia kantara na nos. Gdy twój koń ma już zało-
żony kantar, wstrzymaj się z ćwiczeniami w jego 
zakładaniu i zdejmowaniu do czasu przerobienia 
pozostałych ćwiczeń z tej części książki. 

9 	Puść	zapięcie,	złap	z boku	za	nachrap-
nik	i umieść	kantar	na	głowie	konia.

10	 Złap	lewą	dłonią	zapięcie	i obydwiema 
	 dłońmi	podciągnij	kantar	do	góry.

11	 Przełóż	prawą	rękę	nad	szyją	konia,	 
	 włóż	pasek	w zapięcie	i zapnij	kantar.

12  
		 Zdejmij	linę	z szyi	konia. 

13	 Sprawdź,	czy	kantar	dobrze	leży	i jest	 
	 prawidłowo	dopasowany.

14 
		 Teraz	możesz	już	prowadzić	konia.



8. UST¢POWANIE OD NACISKU NA POTYLICY – 
PRZYCHODZENIE

◆    ◆    ◆

CEL  Przezwyciężenie instynktu 
konia zapierania się wobec nacisku 
w okolicy potylicy, tak aby można go 
było prowadzić lub wysłać naprzód 
na kantarze i linie, a później także 
bezpiecznie uwiązać.

EFEK T KOŃCOWY  Koń ma 
iść spokojnie do ciebie, gdy lekko 
pociągniesz za linę. 

MIE JSCE  Początkowo zamknięty 
wybieg, potem wszędzie.

SPRZĘ T  Kantar i uwiąz.

◆    ◆    ◆
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åWICZENIE NA LINIE



J A K

1   
Stań	3	m	przed	koniem.

2 	 Zbierz	linę,	żeby	wywołać	nacisk	na	
potylicy.

3 	 Gdy	tylko	koń	ruszy	naprzód,	przestań	
ciągnąć.

4  Zanim	się	zatrzyma,	ponów	nacisk.

5 	 Poprzez	serię	nacisków	i puszczania	
liny	przyciągnij	konia	do	siebie.

6 	 Możesz	też	użyć	komendy	głosowej,	na	
przykład	„podejdź”.	

7 	 Kiedy	koń	znajdzie	się	w odległości	 
60	cm	od	ciebie,	rozluźnij	ucisk	
i powiedz	„stój”.

8 	 Nagrodź	go	podrapaniem	po	czole	
i ewentualnie	pochwałą	słowną	„dobry	
konik”.

9 	 Zrób	co	najmniej	minutową	przerwę	
od	tego	ćwiczenia.	Możesz	w tym	cza-
sie	popracować	nad	dotykaniem	lub	
czymś	innym.	Następnie	powtórz.

45UST¢POWANIE OD NACISKU 

O  C Z Y M  N A L E ˚ Y  P A M I ¢ T A å

Od samego początku musisz wprowadzić rozróżnie-
nie między stój, jednym krokiem i podchodzeniem. 
Bądź świadomy swojej mowy ciała i sygnałów, 
jakie dajesz liną. Zastosowanie komendy głosowej 
„podejdź” podczas tego ćwiczenia często pomaga 
koniowi skojarzyć, że chodzi o ciągły ruch i że ma 
pozwolenie ruszyć naprzód. 

W A R I A N T Y

◆ Stosuj to ćwiczenie przemiennie z innymi, na 
przykład ćwiczeniem 7: Ustępowanie od nacisku 
na potylicy – jeden krok, s. 42; ćwiczeniem 13: 
Nauka „stój”, s. 54 i innymi ćwiczeniami w ręku i na 
linie, żeby koń nie zgadywał, czego będziesz od 
niego chciał.

◆ Wykonuj to ćwiczenie na długiej linie, stojąc za 
koniowiązem albo z liną przewleczoną przez bez-
pieczne kółko do wiązania konia typu Blocker Tie 
Ring, aby przygotować konia do wiązania go.

C Z ¢ S T E  P R O B L E M Y

Koń podchodzi do ciebie, gdy chcesz, żeby się 
zatrzymał i stał w miejscu albo zrobił tylko 
jeden krok. Nie wykonuj tego ćwiczenia zbyt 
często i bez odróżnienia go od innych. 



ODCZULANIE

CZ¢Âå 4

Odczulanie jest kontynuacją „stój”	z dodatko-
wymi	czynnikami,	takimi	jak	niezwykłe	widoki,	
ruchy,	dźwięki,	wrażenia	dotykowe	i zapachy.	To	
częściowo	przyzwyczajanie	konia,	zaproszenie	
i nagroda.	Kiedy	zapraszasz	konia,	żeby	obejrzał	
przerażającą	go	rzecz,	pozwól	mu	to	zrobić	w jego	
tempie,	a następnie	nagrodź	go.	To	buduje	jego	
pewność	siebie	i rozwija	wasze	relacje.	
	Kiedy	koń	nauczy	się	już	stać	spokojnie	podczas	
jego	obsługi	i ustępować	od	nacisku,	musi	się	też	
nauczyć	radzić	sobie	ze	stresem,	który	stanowi	nie-
odzowną	część	życia.	Wprowadzany	strategicznie	
stres	o niewielkim	natężeniu	skutkuje	adaptacją,	
podczas	gdy	nadmierny	stres	może	powodować	pro-
blemy	fizyczne	lub	umysłowe.	Stres	jest	ważną	czę-
ścią	szkolenia.	Kiedy	stosuje	się	go	z namysłem,	pro-
wadzi	do	rozwoju	i wzmocnienia	konia.
Określenia	habituacja	i odczulanie	często	używane	
są	zamiennie.	Ja	lubię	stare	kowbojskie	określenie	sac-
king out,	ponieważ	najlepiej	opisuje	mój	cel.	Nie	chcę,	
żeby	koń	bał	się	hałaśliwych	juków	i tym	podobnych.	
Określenie	to	pochodzi	od	worków,	którymi	kowboje	
pocierali	konie.	Dziś	używamy	w tym	celu	różnych	
worków	papierowych	i plastikowych,	a także	innych	

niecodziennych	przedmiotów,	do	których	konie	muszą	
się	przyzwyczaić.

Habituacja	oznacza,	że	po	wielokrotnym	wystawie-
niu	na	działanie	określonego	bodźca	zwierzę	prze-
staje	na	niego	reagować	fizycznie.	Mózg	może	wciąż	
go	rozpoznawać,	ale	układ	nerwowy	już	na	niego	nie	
odpowiada.	Ten	rodzaj	adaptacji	występuje	zarówno	
u dzikich,	jak	i udomowionych	zwierząt.	To	dzięki	
niej	koń,	który	instynktownie	boi	się	szybko	porusza-
jących	się	pojazdów,	może	przystosować	się	do	życia	
na	pastwisku	przy	ruchliwej	szosie.	Ten	sam	koń,	
choć	przyzwyczajony	do	szybko	przejeżdżających	
obok	aut,	może	wystraszyć	się	hamującej	obok	niego	
ciężarówki,	kiedy	ktoś	na	nim	siedzi,	lub	traktora	
jadącego	stajennym	korytarzem.	Wszystko	zależy	
od	kontekstu.	Dlatego	właśnie	powinniśmy	posze-
rzać	zakres	doświadczeń	naszego	konia,	oczywiście	
w granicach	rozsądku,	przyzwyczajać	go	do	wszel-
kich	możliwych	sytuacji,	mających	miejsce	o każdej	
porze	i w różnych	miejscach.	

Odczulanie	oznacza	znieczulanie	lub	inaczej	nie-
reagowanie.	Jeśli	przyjmiemy	to	dosłownie	i ekstre-
malnie	odczulimy	konia,	może	stać	się	przytępiony	
i drętwy	–	nie	zareaguje	na	nacisk	palców,	lekkie	wska-
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 ◆ Zacznij od czegoś, co koń dobrze zna.
 ◆ Dodaj nowy krok.
 ◆ Nie przerywaj swojego działania, aż koń się 
rozluźni.

 ◆ Za każdym razem, gdy się zrelaksuje, nagrodź go.
Kiedy koń przyswoi sobie lekcję, zwiększ wyzwanie 

w jeden z niżej wskazanych sposobów, podczas 
tej samej lekcji lub innego dnia, w zależności od 
etapu wyszkolenia konia.

 ◆ Zmień miejsce na ciele konia z mniej wrażliwego 
na bardziej wrażliwe.

 ◆ Zmień otoczenie, w którym ćwiczycie (na przy-
kład wykonujcie ćwiczenia w korytarzu stajen-
nym zamiast na lonżowniku).

 ◆ Zmień sposób ograniczenia ruchów konia (na 
przykład uwiąż go,. zamiast trzymać w ręku).

 ◆ Zmień intensywność bodźca (na przykład machaj 
i szeleść plastikową torebką nad koniem, zamiast 
głaskać go nią).

 ◆ Za każdym razem, gdy koń się zrelaksuje, 
nagrodź go. Zakończ lekcję, gdy jest spokojny. 

zówki	dawane	łydką	czy	liną.	Typową,	acz	naganną	
reakcją	jeźdźca	jest	wówczas	używanie	ostróg	lub	
ostrego	wędzidła.	
Za	to	rozsądne	odczulanie	jest	tym	samym,	co	kow-
bojskie	sacking out:	zamieniasz	strach	konia	na	uczu-
cie	przyjemności,	pochodzące	z relaksu,	a w efekcie	
otrzymujesz	pewnego	siebie	i dobrze	reagującego	na	
pomoce	konia.	Trzeba	to	robić	z rozsądkiem,	odczy-
tując	jego	reakcje	i stopniowo	zwiększając	gamę	
doświadczeń.	
Celem	jest	odczulenie	konia	na	jak	najwięcej	rzeczy	
i sytuacji,	które	może	potencjalnie	napotkać,	jednocze-
śnie	pozwalając	mu	zachować	instynkt	samozacho-
wawczy	i dostateczną	wrażliwość	fizyczną,	żeby	przy-
jemnie	się	z nim	obcowało	i komunikowało.	Chcemy	
stopniowo	zwiększać	zdolność	konia	do	znoszenia	
różnych	czynników	stresogennych,	tak	by	w	dziw-
nej	sytuacji	był	w stanie	się	przystosować.	Nie	chcesz,	
żeby	twój	koń	uskakiwał	na	bok	za	każdym	razem,	
gdy	widzi	plastikową	torbę,	bo	świat	jest	ich	pełen.	

Nie	chcesz	też,	aby	wpadał	w panikę,	gdy	zaplącze	
się	w linę	lub	ogrodzenie,	bo	prawie	na	pewno	zro-
biłby	sobie	wtedy	krzywdę.	Odczulony	koń	może	się	
wciąż	wystraszyć,	ale	nie	uskoczy	w bok,	może	się	
zatrzymać,	usztywnić,	unieść	głowę,	ale	nie	ruszy	się	
z miejsca.
	Pokazanie	koniowi,	że	musi	poddać	się	pewnym	
ograniczeniom,	ma	być	nieszkodliwe;	ma	go	chro-
nić	przed	jego	naturalnymi	instynktami,	ponieważ	
żyje	w świecie	ludzi.	Konie,	które	przeszły	dobrze	
zaplanowane	lekcje	odczulania,	prawdopodobnie	
będą	spokojniejsze,	kiedy	zaplączą	się	w lonżę,	będą	
łatwiejsze	w obsłudze	dla	weterynarza	i kowala	i rza-
dziej	będą	„testować	granice”.	Kiedy	koń	pozna	zna-
czenie	słowa	„stój”	z jednoczesnym	zastosowaniem	
pomocy	przytrzymującej,	będzie	bezpieczniejszy	dla	
siebie	i opiekunów	we	wszystkich	codziennych	sytu-
acjach,	przy	wiązaniu,	pielęgnacji	kopyt,	czyszczeniu	
oraz	zakładaniu	siodła	i ogłowia.	
	Niezależnie	od	tego,	czy	uznamy	to	za	odczulanie,	
habituację,	czy	kowbojskie	sacking out,	jest	prawie	
niemożliwe	całkowite	usunięcie	wrodzonych	lęków	
konia.	To	dobrze.	Niezależnie	od	tego,	jak	bardzo	
koń	jest	odczulony,	jeśli	na	jego	pastwisku	pojawi	się	
puma,	wróci	do	wrodzonego	instynktu	ucieczki.	Jego	
instynkt	samozachowawczy	nakazuje	mu	uważać	na	
drapieżniki	i niezwykłe	ruchy,	dźwięki,	widoki,	zapa-
chy	oraz nieznane	przedmioty,	które	go	dotykają.	
	Kiedy	budujesz	pewność	siebie	konia,	postępuj	
stopniowo,	żeby	nie	wyzwolić	aktywnego	oporu.	
Z aktywnym	oporem	mamy	u konia	do	czynie-
nia,	kiedy	walczy	on,	żeby	się	uwolnić,	zrywa	linę,	
wpada	na	ogrodzenie	albo	kopnięciami	uwalnia	się	
z zamknięcia.	Nie	stymuluj	go	ponad	to,	z czym	jest	
sobie	w stanie	poradzić.	Jeśli	jest	gotowy	zareagować	
agresywnie	lub	uciec,	odpuść	nieco	i wróć	do	jego	
obecnego	poziomu	tolerancji,	a następnie	bardzo	
powoli	dodawaj	czynniki	stresogenne.	
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J A K

1 	 Załóż	koniowi	kantar	i przywiąż	go	na	
dwóch	uwiązach.

2 	 Włącz	ciepłą	wodę,	używając	
węża	z końcówką	nastawioną	na	
zamgławianie.

3 	 Pryskaj	ziemię	obok	konia,	aż	się	do	
tego	przyzwyczai.

4 	 Następnie	wybierz	najmniej	wrażliwe	
miejsce	na	ciele	konia	(zazwyczaj	jest	
nim	łopatka,	ale	sam	będziesz	wiedział	
najlepiej	na	podstawie	poprzednich	
ćwiczeń)	i zacznij	go	zmaczać.
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◆    ◆    ◆

CEL Przyzwyczajenie konia do dźwięku i odczucia 
wywołanego przez wodę tryskającą z węża 
ogrodowego, zmoczenia całego ciała i tego, że woda 
kapie mu pod brzuchem, żeby był bezpieczniejszy 
podczas kąpieli. 

EFEK T KOŃCOWY  Koń ma stać spokojnie i nie 
denerwować się ani nie poruszać, podczas gdy ty 
polewasz go wodą z węża ogrodowego.

MIE JSCE  Miejsce do mycia konia z możliwością 
przypięcia go na dwóch uwiązach lub jakiekolwiek 
miejsce na wolnym powietrzu z gumowym albo 
betonowym podłożem.

SPRZĘ T  Kantar.

REKWIZ YT Y  Wąż podłączony do ujęcia ciepłej wody, 
zakończony końcówką spryskującą.

◆    ◆    ◆



5 	 Kiedy	koń	będzie	rozluźniony	podczas	
spryskiwania	łopatki	mgłą	ze	spryski-
wacza,	naprzemiennie	wyłączaj	i włą-
czaj	wodę.

6 	 Następnie	przejdź	do	innej	części	ciała	
albo	zmień	ustawienie	końcówki	spry-
skującej	na	prysznic.	

7 	 Zmieniaj	miejsce	spryskiwania	i jego	
intensywność,	aż	można	będzie	zmo-
czyć	całego	konia	od	potylicy	do	ogona	
i kopyt,	nie	wywołując	u niego	strachu.

137ODCZULANIE

O  C Z Y M  N A L E ˚ Y  P A M I ¢ T A å

◆ Jeśli starannie zmoczysz konia, zanim zastosujesz 
szampon, łatwiej ci będzie później go dokładnie 
spłukać.

◆ Uważaj, żeby woda (i szampon) nie dostały się do 
uszu i oczu konia; kąpanie głowy może stać się 
dużym problemem, jeśli koń miał złe doświadcze-
nia w tych wrażliwych miejscach.

◆ Użyj ogrodowego pistoletu zraszającego z róż-
nymi rodzajami strumienia wody – od delikatnej 
mgiełki do silnego strumienia. Dzięki temu stop-
niowo przyzwyczaisz konia do dotyku i dźwięku 
wypływającej wody. 

W A R I A N T Y

Wyciśnij mokrą gąbkę między uszami konia, żeby 
zmoczyć jego głowę. Podgumowanymi rękawi-
cami pocieraj mokrą głowę konia, jego szczęki i uszy. 
Spłucz mu głowę, wyciskając wodę z gąbki między 
uszami. Po tym, jak koń kilka razy został w ten sposób 
wykąpany, możesz przejść do mgiełki ze zraszacza, 
uważając, żeby osłonić uszy, oczy i nozdrza przed 
bezpośrednim strumieniem wody. 

C Z ¢ S T E  P R O B L E M Y

Koń usiłuje kopać, kiedy woda kapie mu 
z brzucha. Musi się do tego przyzwyczaić. Zmocz 
konia i daj mu wyschnąć na słońcu. Powtórz 
ćwiczenie.

Koń wciska ogon między nogi i przysiada na 
tylnych nogach, kiedy woda trafia do jego 
odbytu. Sprawdź, czy woda ma temperaturę ciała, 
nie jest zbyt zimna ani za gorąca. Wróć do ćwiczenia 
39: Duet z liną, s. 118.
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◆    ◆    ◆

MIE JSCE  Otwarta przestrzeń.

SPRZĘ T Kantar, ogłowie wędzidłowe, siodło lub pas 
do lonżowania, długie liny.

◆    ◆    ◆

J A K

1 	 Stojąc	7,5	m	za	koniem,	poproś	go	
o ruszenie	stępem.

2 	 Zegnij	go	w lewo,	zejdź	ze	śladu,	
następnie	zmień	zgięcie	na	prawo	
i wróć	na	ślad.
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3 	 Zrób	zwrot	o 180	stopni	w lewo	i wróć	
tą	samą	trasą,	wykonując	te	same	
zmiany	zgięcia.

4 	 Kiedy	dojdziesz	do	punktu	początko-
wego,	zrób	zakręt	o 90	stopni	w prawo.

5 	 Przejdź	na	prawą	stronę	konia	i idź	
z nim	7,5	m	prosto.	Następnie	zrób	
zakręt	o 90	stopni	w prawo.

6 	 Pozostając	po	prawej	stronie	konia,	
wyślij	go	12	m	naprzód	w stępie,	
a następnie	na	koło	o średnicy	18	m	
wokół	ciebie	w kłusie.

7 	 Po	wykonaniu	pełnego	koła	zmień	
kierunek	w kłusie	i odeślij	konia	na	
koło	o średnicy	18	m	w lewo	(będziesz	
się	teraz	znajdował	po	lewej	stronie	
konia).

X
11 10 9

8

A

8 	 Kończąc	koło,	zacznij	zbierać	liny,	tak	
aby	pod	koniec	drugiego	okrążenia	
koń	poruszał	się	po	kole	o średnicy	 
12	m.

9   
Idź	za	koniem	w stępie.

10	 Zatrzymaj	go	i poproś	o trzy	kroki 
	 cofania,	a następnie	ruszenie	stępem.	

11	 Zatrzymaj	konia	na	30	sekund,	potem 
	 zbierz	liny,	podchodząc	do	niego	od	tyłu.	
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