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rogramy szkolenia koni najczęściej nastawione są
na ich rozwój fizyczny i przydatność w jeździectwie. Rzadko tworzy się i wdraża programy,
których celem jest emocjonalny rozwój koni, pomimo wielu zalet takiego szkolenia. A przecież koń, który nie
boi się różnorodnych bodźców, takich jak ludzie, zwierzęta,
przedmioty, dźwięki czy zapachy, wspaniale rokuje, gdyż:

– Rachaël Draaisma –
kończyła na Uniwersytecie w Nijmegen studia ﬁlologiczne i przez
wiele lat pracowała w marketingu.
Jednocześnie rozwijała swą pasję i pogłębiała wiedzę z zakresu zachowania i szkolenia
psów, by od 2003 r. zająć się terapią behawioralną tych zwierząt. W 2013 r. ukończyła
szkołę trenerów psów Turid Rugaas (Turid
Rugaas International Dog Trainers Education) i właśnie pod jej kierunkiem rozpoczęła
badania nad językiem ciała i sygnałami uspokajającymi u koni. Efektem 4-letnich studiów
nad zachowaniem tych zwierząt jest wydana
w 2017 w Holandii książka Language Signs
and Calming Signals of Horses, która przyniosła autorce wiele zaproszeń na seminaria
w całej Europie. Obecnie Rachaël Draaisma
pracuje nad programem stymulacji mentalnej dla koni, której częścią jest praca węchowa z końmi. 

• Lepiej myśli (więcej rozumie i lepiej rozwija się
poznawczo).
• Lepiej generalizuje. Na przykład, kiedy pozna
małego czarnego psa, szybciej zaakceptuje też
dużego białego, gdyż zna już „koncepcję” psa.
Koń niepotrafiący generalizować musi od podstaw
oswajać się z każdym nowym bodźcem.
• Lepiej zapamiętuje, gdyż sprawniej kojarzy
różne bodźce.
• Ma większą motywację, by próbować nowych rzeczy.
• Chętniej nawiązuje nowe znajomości i lepiej
funkcjonuje społecznie.
• Bardziej cieszy się życiem i chętniej współpracuje
z człowiekiem.
• Ma większą samokontrolę.
• Rzadziej wykazuje agresję.
• Mniej boi się nowych bodźców.
• Reaguje na wszystko spokojniej.
• Cechuje się niższym poziomem stresu, wyuczonej
bezradności i rzadziej dotyka go depresja.
• Ma silniejszy układ odpornościowy i rzadziej
zapada na choroby związane ze stresem.

mój mądry,

Dlaczego tak się dzieje? Mózg jest plastyczny. Do późnego wieku potrafi się adaptować do różnych sytuacji życiowych. Zmiany w mózgu zachodzą na wielu poziomach.
Umiejętne zapewnianie koniowi różnorodnych bodźców
sprzyja neuroplastyczności:
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szczęśliwy koń
– st ymul acja intelektualna i emocjonalna k oni –
Rachaël Draaisma
tłumaczenie: Ewa Rumistrzewicz-Szweycer
zdjęcia: z archiwum autorki

Wszyscy je znamy, te niezwykłe konie, których nie wzrusza pęd ludzkiego świata,
które ze spokojem pozwalają się szczotkować grupie rozchichotanych dziewczynek,
nie płoszą się, gdy tuż obok przejedzie rowerzysta ciągnący za sobą
rozklekotaną przyczepkę czy cierpliwe czekają, kiedy jeździec mocuje się
z bramą prowadzącą na pastwisko. Wyjątkowość tych koni wypływa z faktu,
że świetnie czują się w świecie pełnym najróżniejszych dźwięków,
ruchów i zapachów. Doskonale rozumieją logikę zdarzeń wokół
i z ciekawością podchodzą do otaczającej je rzeczywistości.
Oczywiście, takie nastawienie koni ogromnie ułatwia życie ich opiekunom i jeźdźcom,
jednak jest równie ważne dla zdrowia i dobrostanu samych zwierząt.
fot.: www.stock.adobe.com
Świat Koni

• Zwiększa liczbę receptorów przewodzących informacje.
• Zwiększa ilość informacji przepływających przez
te receptory.
• Poprawia cyrkulację krwi w mózgu, zwiększając
aktywność komórek.
• Stymuluje tworzenie nowych neuronów i połączeń
neuronalnych.
Powyższe cztery punkty odnoszą się do każdego konia, bez
względu na jego aktualny stan zdrowia psychicznego. Jeśli
nasz koń aktualnie cierpi na depresję, charakteryzuje się
wyuczoną bezradnością czy znajduje w stanie chronicznego
stresu, warto zdać sobie sprawę, że ten stan można zmienić.
Jeśli zmienimy coś w życiu konia i zaczniemy go inaczej traktować, mózg konia się zmieni, a wraz z nim zachowanie oraz
fizyczne i psychiczne zdrowie zwierzęcia. Jak więc oswajać
konia z nowymi bodźcami w odpowiedzialny sposób?

Wzbogacanie środowiska

W

zbogacanie środowiska to czasowe umieszczanie
nowych elementów w otoczeniu konia, z którymi
koń wchodzi w interakcję. Nowym elementem może być
niemal wszystko: koc rozłożony na ziemi, tekturowe kartony w różny rozmiarze, torba wypełniona zużytymi opakowaniami z plastiku, gałęzie czy nadmuchiwana zabawka.
Konie z ciekawością badają też wszelkie przedmioty

ich nie połknął. Nie mogą też posiadać wystających
części, które kwoń mógłby odgryźć, jak na przykład
zakrętki. Nie należy też używać toreb z uszami, gdyż
koń mógłby przypadkiem się w nie zaplątać. 
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Należy umieszczać nowe przedmioty
w jednym, wyznaczonym do tego miejscu.
3/4 powierzchni wybiegu powinna pozostać pusta,
by nie przebodźcować konia, któremu należy zostawić
wybór, na jaką odległość chce zbliżyć się do nowych
przedmiotów. Koń może potrzebować przerwy w badaniu nowych przedmiotów, powinien mieć więc możliwość oddalenia się od nich. Dlatego do wzbogacania
środowiska najlepiej nadają się duże przestrzenie jak
pastwiska czy place do jazdy. Jeśli umieścimy nowe
przedmioty w boksie, koń nie może się od nich odsunąć. W ten sposób pozbawiamy go możliwości wyboru
i zmuszamy do pozostawania w małej odległości od
nowego bodźca. To błąd. We wzbogacaniu środowiska
kluczowe jest danie zwierzęciu wyboru. 
c

Każdy lubi mieć wybór. Podczas spaceru z opiekunem, koń idzie przodem i wybiera trasę.

b

codziennego użytku – stare krzesła czy taborety,
skakanki, smycze dla psów czy torby na zakupy.
Socjalizując konie, zwykle oswajamy je z różnymi
widokami i dźwiękami, jednak warto pamiętać,
że konie mają też silne powonienie i dlatego
dobrze je przyzwyczajać do nowych zapachów.
Koń startujący w zawodach bombardowany jest
zapachami hamburgerów, frytek, obcych ludzi,
psów i koni. Dlatego wzbogacając środowisko
a

konia, można też rozkładać w jego pobliżu szmatki
nasączone zapachami, jeść przy nim frytki, rozlać
odrobinę ketchupu na pastwisku, rozsypać trochę
cynamonu czy innej przyprawy. Nowe zapachy
należy wprowadzać pojedynczo. Gdy użyjemy
zbyt wielu naraz, zamiast wzbudzić zainteresowanie konia, możemy go zniechęcić.

26

Świat Koni

Program wzbogacania środowiska nie wymaga wielkich przygotowań. Czasem okazja pojawia się sama.
Wystarczy pozwolić koniowi schylić się i powąchać
odchody innego konia, pod warunkiem, że mamy
pewność, iż wszystkie konie w stajni są zdrowe.
Wzbogacone środowisko zachęca konia do dokonywania wyborów, wąchania, smakowania i dotykania przedmiotów. Nowe bodźce zapewniają mentalną stymulację, pomagają lepiej rozumieć świat
i wzmacniają socjalizację. Ponadto, eksploracja
powoduje wydzielanie endorfin, które poprawiają
samopoczucie konia.

Złote zasady
wzbogacania środowiska
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Nowe przedmioty muszą być bezpieczne.
Nie mogą być za małe, by koń przypadkiem
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Stosujemy zasadę małych kroków. Jeśli
koń bardzo ostrożnie zbliża do nowych
przedmiotów, należy zadbać, by dookoła panował
spokój. Przykładowo, jeśli w momencie, gdy koń
wyciąga głowę do piłki, ktoś nagle krzyknie i koń się
przestraszy, wówczas skojarzy swój strach z nowym
przedmiotem. Dobrą praktyką jest umieszczanie na
wybiegu konia czterech przedmiotów i gdy zwierzę
się do nich przyzwyczai, wymienianie ich na nowe
jeden po drugim. W ten sposób zawsze trzy przedmioty będą dla konia znajome. 
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Zapobiegamy pojawieniu się strachu.
Wszystkie poprzednio wymienione zalety
stymulacji mózgu, takie jak wzrost liczby receptorów, zwiększone ukrwienie czy tworzenie nowych
ścieżek neuronalnych dotyczą konkretnych miejsc
w mózgu, pobudzanych pojawieniem się nowych
bodźców. Jeśli wzbogacając środowisko konia,
przestraszymy go, wówczas wszystkie zmiany
zajdą w częściach mózgu odpowiedzialnych
za strach. Koń zacznie kojarzyć nowe sytuacje
z przykrym uczuciem niepokoju. W ten sposób
nie nauczymy konia by z ciekowością podchodził
do nowych wyzwań, lecz nauczymy go bać się
wszystkiego, co nowe. Dlatego też, wzbogacając
środowisko konia, należy przez cały czas obserwować postawę ciała i zachowanie zwierzęcia.
Tu przyda się wiedza o sygnałach uspokajających
u koni. Żelazną zasadą powinno być rozpoczynanie i kończenie wszystkich interakcji z koniem,

gdy zwierzę się spokojne i zrelaksowane. Lepiej,
gdy wzbogacone środowisko jest dla konia zbyt
prostym niż zbyt trudnym wyzwaniem. 
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To koń dyktuje tempo zbliżania się
do nowych bodźców. Można po prostu
wypuścić konia na wybieg, na którym znajdują się
nowe przedmioty. Można też podchodzić do nich

Indy „bada” zawartość nowego wiadra.
Początkowo ostrożnie wyciąga głowę,
jednocześnie odstawiając tylne nogi,
by móc szybko uciec (a). Następnie wkłada
pysk do wiadra, jednak tylne nogi nadal
trzyma odstawione (b). Na ostatnim
zdjęciu, wyraźnie bardziej zrelaksowana
Indy wyjada smakołyki z wiadra (c).

z koniem będącym na długim uwiązie lub lonży,
jednak należy zwracać uwagę na poziom napięcia
konia i absolutnie nie zachęcać go, gdy się boi.
Celem wzbogacania środowiska jest uczenie zwierzęcia niezależności. Samodzielne odkrywanie, że
nic co nowe nie jest straszne, buduje pewność siebie, chęć eksploracji i umiejętność samodzielnego
radzenia sobie z niewielkim stresem. Im mniejsza
ingerencja opiekuna, tym większa szansa, że koń
samodzielnie poradzi sobie z nowym wyzwaniem.
Wszystko, co koń oswoi samodzielnie, przestanie
wywoływać u niego lęk. Dlatego należy świadomie
powstrzymać się od wszelkiej ingerencji. Nie wolno
zmuszać konia do zaznajamiania się z nowymi
bodźcami ani zachęcać go smakołykami. Wszelki
przymus wywołuje nieprzyjemne odczucia! Zmuszanie konia do konfrontacji z przedmiotami budzącymi
jego niepokój, może spotęgować uczucie strachu,
zamiast je osłabić. Może też zwiększyć zależność zwierzęcia od opiekuna, a zmniejszyć chęć
samodzielnego odkrywania otoczenia. Wabiąc konia
smakołykami, zwracamy jego uwagę na jedzenie,
a odwracamy od reszty otoczenia. Dotykanie przez
opiekuna niepokojących konia przedmiotów również
zniechęca zwierzę do samodzielnych odkryć, tak
samo jak uczenie konia dotykania różnych rzeczy
w celu otrzymania nagrody. 

Stymulacja poprzez zabawę

I

nnym sposobem dostarczania koniowi bodźców
jest stawianie przed nim różnych wyzwań intelektualnych. Tu jedzenie się przyda. Można na przykład
zawinąć marchewkę w suchą lub wilgotną ściereczkę,
którą koń musi rozwinąć, by dostać się do przysmaku.
Można też nawlec na sznurek kawałki jabłka, które
koń ma sobie sam zdjąć. Można wrzucić do miski
plastikowe butelki (bez zakrętek) i posypać płatkami
zbożowymi. By dostać się do płatków, koń będzie
musiał przesuwać butelki i przyzwyczaić do dźwięków, jakie wydają. W tym miejscu warto nadmienić,
że takie zabawy rozwijają umiejętność rozwiązywania
problemów, czy samokontroli jedynie, gdy koń styka
się z nimi pierwsze parę razy. Kiedy koń już dobrze

zna jakąś zabawę i ją polubi, wciąż jest ona dla
niego miłą rozrywką, lecz przestaje spełniać kryteria
stymulacji intelektualnej – nie poprawia plastyczności
mózgu, nie pomaga w socjalizacji i nie uczy już
rozwiązywania problemów. Wymyślanie co raz to
nowych, odpowiednich zabaw bywa dla opiekunów
nie lada wyzwaniem.

Koń też lubi mieć wybór
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oczucie własnej sprawczości, możliwość
wywierania wpływu na środowisko i wyboru
sprawiają, że koń lepiej się rozwija, sprawniej
myśli i czerpie większą radość z życia (powyższe
dotyczy nie tylko koni, lecz wszystkich zwierząt,
w tym ludzi). Bardzo ważne by wybór, jaki dajemy
koniowi, był wyborem prawdziwym. Wypuszczanie
konia na pastwisko i twierdzenie, że w ten sposób
dajemy mu wybór, które źdźbło trawy skubnie, nie
jest przykładem wyboru, o jakim tu mówimy. Koń
powinien mieć szansę dokonywania prawdziwych
wyborów. Na przykład:
• Koń może wysunąć się naprzód podczas
spaceru w ręku z opiekunem i wybrać ścieżkę,
którą pójdzie.
• Koń może wybrać trasę podczas spaceru
pod siodłem.
• Koń wybiera, na którym pastwisku się pasie.
• Koń wybiera czy chce zjeść jabłko, czy
marchew (należy podać koniowi w dwóch
rękach jednocześnie marchew i jabłko
i pozwolić wybrać).
• Koń decyduje, jak długo jest szczotkowany.
• Koń może wskazać, że chce zrobić sobie
przerwę w treningu pod siodłem lub zabiegu
terapeutycznym.

Jak poznać konia
z innej strony

K

onie, które otrzymują możliwość wyboru,
rozkwitają. Jednak bywa, że przez pewien
czas koń i opiekun mają zupełnie odmienne zdania.
Na przykład, koń podczas spaceru wciąż chce się
paść. Warto więc nauczyć konia dwóch jasnych
sygnałów: pierwszy to ‘twój wybór’, po którym koń
może robić, co chce, drugi to „dosyć’, oznaczający, że teraz decyduje opiekun. Niektóre kwestie
rozwiązują się też same. Można po prostu pozwolić
koniowi decydować, jak długo ma być szczotkowany, czy dać mu skubnąć trochę siana za każdym
razem, gdy podejdzie do umieszczonej na placu
do jazdy siatki z sianem.
Wzbogacanie środowiska powoduje zmiany
w zachowaniu konia. Konie, które poprzednio
były nadmiernie kontrolowane przez opiekunów,
stają się odważniejsze. Inne, dla których obecność
opiekuna była zwykle wsparciem, początkowo
przejawiają większą ostrożność. Wzbogacanie
środowiska konia to nie tylko nauka dla zwierzęcia,
lecz również opiekuna, co oznacza, że i w mózgu
opiekuna zachodzą zmiany. To wspaniała wspólna
podróż zwierzęcia i człowieka.

www.swiatkoni.pl

