Nušin kotiček

KONJEM ŠEPETAMO
Konj predmete v bližini vidi megleno, oddaljene predmete
pa odlično. Predvsem pa zelo dobro sliši in ima najbolj
gibljive uhlje od vseh domačih živali. To mu omogoča,
da določi izvor zvoka, ne da bi zato obračal glavo. Sliši
več kot človek in nekatere zvoke oziroma tone zaznava
celo skozi kopita in zobe, ko se pase. Konj zazna tudi več
kilometrov oddaljen zvok, zato ni čudno, da se pogosto
zdrzne in pogleda v določeno smer, medtem ko sami ne
slišimo ničesar. Zaradi odličnega sluha je konj občutljiv
za hrup, zato potrebuje mirno, od prometa in drugega
hrupa odmaknjeno okolje. Iz istega razloga velja, da
konjem šepetamo oziroma z njimi govorimo v normalnem,
umirjenem tonu.

Konj

Konji zelo uživajo tudi v igri, ki zna biti zelo groba. Vključuje
tek, lovljenje, ritanje, vzpenjanje na zadnje noge, grizljanje
in tudi brce. Z igro konji skrbijo za svojo fizično kondicijo,
utrjujejo pa tudi svoj položaj v čredi.

Ko konj dopolni 5 let, ima vse lastnosti odraslega
konja. Po 20. letu se začne naglo starati, lahko
pa doseže vse do 40 let.

Če on
razume nas,
zakaj ne bi
tudi mi njega?

Tokrat ne bomo posvečali pozornosti primerni skrbi za
konje, temveč bomo spoznali, kakšna je njihova narava.

KONJ ME JE STRAH!
Ljudje pogosto konje raje občudujejo od daleč. Strah jih je,
da bi jih konj ugriznil ali se celo povzpel na zadnje noge
in koga poškodoval. Če konj ne poznamo, je morda res
najbolje, da se jim ne približujemo. Dobro pa je vedeti, da
nam zdrav in vzgojen konj ne bo storil hudega, če bomo
pristopili k njemu na primeren način.
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Konj zelo dobro razume in hitro začuti
razpoloženje vsake osebe. Ima čudovito
sposobnost pozitivno vplivati na
naše počutje. Prav zato že nekaj časa
poznamo terapijo s konji, ki ji pravimo
hipoterapija. Skrajni čas je že, da se tudi
sami naučimo čim več o konjih in jim
pokažemo, da tudi mi razumemo njih.

Za konje velja, da so čredne živali. Čreda ima posebno
hierarhijo; vodja je tisti konj, ki je starejši, večji, močnejši, bolj
temperamenten ali enostavno dlje časa v čredi. Pogosto so
vodje čred kobile. V čredi udomačenih konj si mora glavno
vlogo prislužiti človek, ki za konje skrbi in jih trenira.

Za oskrbo in vzgojo konja bomo vsak dan
porabili nekaj ur.
Konj ima zelo široko vidno polje. Če rahlo premika glavo,
lahko vidi svojo okolico celo v obsegu 360 stopinj. Če pa
konj miruje, ne vidi tistega, ki je tik pred njim, za njim, nad
njim ali pod njim. Če se torej konju približamo od zadaj, nas
bo zaznal z drugimi čutili in ne z očmi. To ga lahko prestraši
in zna se zgoditi, da nas brcne – ali ugrizne, če stopimo
predenj in mu ponujamo priboljšek tik pod gobcem.
Prvo pravilo, ki si ga velja zapomniti, je torej, da se konju
približamo od strani.

Sproščen konj
stoji tako, da mu
ena zadnja noga
počiva, glavo ima
nekoliko spuščeno,
oči pa ponavadi
delno zaprte.
Če nagne uhlje
naprej, je nekaj
vzbudilo njegovo
radovednost.

Odličen voh in posebne tipalne dlačice, ki jih ima okoli
ustnic, nosu in oči, konju omogočajo, da prepoznava stvari.
Prav zato konj ne bo pil umazane ali onesnažene vode,
prav tako bo ločil užitno od neužitne rastline. Ko konja
pobožamo, ga pogladimo po čelu, vratu ali vihru, gobca
pa se izogibamo.

Napetega konja prepoznamo po dvignjeni glavi,
naprej obrnjenih uhljih, odprtih nozdrveh in negibni
drži. Če je prestrašen, je z nogami že pripravljen na
beg, z uhlji pa se obrača proti domnevni nevarnosti.

KAJ KONJU PRIJA?
Konj uživa, ko ga čistimo in masiramo. Prija mu glajenje
čela, vratu, hrbta, križa, prsi in vihra. Konja božamo z
dolgimi, počasnimi kretnjami, saj ga neenakomeren,
prekinjen pritisk spomni na nadležne muhe in ga razdraži.
Konj se pogosto valja po tleh, saj tako odstrani odvečno
dlako, obenem pa nase nanese umazanijo in blato, ki ga
ščiti pred nadležnimi žuželkami. Konji negujejo tudi drug
drugega, in sicer z drgnjenjem in grizljanjem.

Čeprav živijo v čredi, ne marajo gneče in omejevanja. To
pokažejo tudi tako, da se v dežju in mrazu raje zadržujejo na
prostem, kot da bi bili kakor koli omejeni v zaprtem prostoru.
Prav zato ni čudno, da je konj pogosto simbol za svobodo.

Pri izbiri jahalne šole je pomembno, da le-ta
pri treniranju konj ne uporablja fizične sile.

KAKO DO STIKA S KONJEM?
Če bi radi izvedeli več o konjih, se naučili jahati in
vzpostavili pristen stik s to čudovito živaljo, je najbolje, da
se odpravimo v šolo jahanja ali obiščemo kmetijo, kjer se
lahko pod budnim očesom poznavalcev naučimo tudi, kako
hraniti, negovati in vzgajati konja.
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