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W czasie ciężkiej pracy ilość oddechów może wzrosnąć nawet do 180 na minutę. Niektóre 
zwierzęta oddychają szybciej, chociaż płycej w czasie upałów, dlatego przyspieszony oddech nie 
zawsze oznacza u nich chorobę. 
Jeśli chcemy policzyć oddechy naszego konia najlepiej jest to zrobić, przykładając rękę bądź 
stetoskop do słabizny - w zagłębieniu za żebrami konia przed guzem biodrowym. Stetoskop można 
także przystawiać z przodu szyi, ok. 15 cm poniżej gardła. 
Innym sposobem jest także obserwacja nozdrzy lub ustawianie dłoni przed nimi, wyczuwając w ten 
sposób oddechy. Ten pomiar jednakże nie jest tak dokładny, ponieważ przykładowo zwierzę zamiast 
"normalnie" oddychać, może zacząć obwąchiwać nam dłoń. 
Oddech przyspieszony występuje w wypadku gorączki, infekcji, bólu, udaru słonecznego lub gdy 
została zaburzona gospodarka elektrolitowa organizmu. Pamiętajmy także, że również upał i 
wzmożona wilgotność przyczynia się do zwiększonej ilości oddechów na minutę. Zwolniony 
oddech można zaobserwować w przypadku wychłodzenia organizmu, zapaści lub reakcji na 
podane lekarstwa. 
 

Temperatura 
Temperatura u zdrowego konia wynosi 37,7ºC – 38,5ºC (niektóre źródła podają górną wartość 
38,9ºC), a więc jest zdecydowanie wyższa od temperatury ciała człowieka. Pamiętajmy, że 
temperatura końskiego ciała zmienia się w zależności od pory dnia oraz panującej pogody. Upał, 
podniecenie oraz wyczerpujący trening mogą ją podwyższyć nawet o 2 stopnie Celsjusza. 
W jaki sposób dokonać pomiaru temperatury? Wykorzystujemy do tego specjalny termometr, który 
umieszczamy w końskim odbycie. Przed pomiarem temperatury zdezynfekowaną końcówkę 
termometru należy posmarować cienką warstwą wazeliny. Termometr ostrożnie wsuwamy w odbyt 
na głębokość ok. 5 cm. Warto do tej czynności poprosić drugą osobę o przytrzymanie i uspokajanie 
konia, by ten nie wiercił się podczas pomiaru. 
Temperatura powyżej 39ºC powinna nas zaalarmować, ponieważ może to być objawem np. infekcji 
czy ropnia. Temperatura poniżej 37ºC wynikać może z utraty dużej ilości krwi, wygłodzenia 
bądź zapaści. 
 

Niepokojące objawy 
Kał i mocz 
U zdrowego konia barwa kału może mieć różne odcienie od brązowozielonej do brązowożółtej (w 
zależności od proporcji spożytych zielonek do ilości pozostałych pasz). Kał powinien być wilgotny 
i łatwo się rozpadać w kontakcie z podłożem. Mocz powinien być lekko mętny, w kolorze żółtej 
gliny aż do żółtobrązowego. Dzienna ilość wydalanego moczu wynosi ok. 10l. 
Kał zbyt twardy lub zbyt miękki o przykrym zapachu, o barwie jasnożółtej lub ciemnobrązowej 
oraz  mocz o jasnożółtym zabarwieniu - występują, gdy dieta konia jest bardzo bogata w białko. W 
takim przypadku oraz gdy w końskich odchodach (moczu oraz kale) pojawia się krew powinniśmy 
dostarczyć ich próbki do badania konia. Z pewnością pomoże nam to odnaleźć przyczynę odchyleń 
od normy. 

Apetyt 
Zdrowy koń spożywa paszę często, ale w małych ilościach. Normalnym widokiem jest szukanie 
przez zwierzę karmy natychmiast po powrocie do boksu. Konie powinny posilać się powoli - 
łapczywe zjadanie paszy jest wynikiem stresującej zwierzę obecności innych koni lub ludzi. 
 

Objawem choroby może być brak apetytu - niechęć do spożywania pokarmów bądź niedojadanie 
paszy treściwej np. owsa. Wynikać to może z kłopotów związanych z uzębieniem, skaleczeń jamy 
ustnej lub chorób układu pokarmowego. 



Uwaga! 
Niektóre konie są bardzo wrażliwe na jakość paszy oraz sposób jej podawania. Słaba jakość 
pożywienia lub nieczystości w żłobie także mogą przyczynić się do braku apetytu. Brak dostępu do 
odpowiedniej ilości wody również hamuje apetyt. 
Dziąsła 
Dziąsła u zdrowego zwierzęcia powinny mieć kolor zaczynając od jasnoróżowych aż do do 
białoszarych. Białe dziąsła wskazują na anemię, niebieskie lub brązowoszare na zatrucie. 
Ukrwienie sprawdza się poprzez chwilowy nacisk kciukiem na górne bądź dolne dziąsło. W 
miejscu nacisku tuż po zabraniu kciuka powstaje biała plamka, która powinna zniknąć po upływie 
dwóch sekund. Jeśli utrzymuje się dłużej niż pięć sekund świadczy to o krytycznym niedokrwieniu, 
co może oznaczać zapaść. 
 

Inne objawy 
Oczywistym jest, że wszelkie odstępstwa od normy takie jak: 
zachowanie - zwiększona nerwowość lub przeciwnie - ospałość konia 
oczy - łzawienie, obrzęk lub zamknięcie powiek, zaczerwienienie, światłowstręt 
nozdrza - różnego rodzaju nieprzezroczyste wycieki i wydzieliny 
pysk - otarcia, skaleczenia, zły stan uzębienia 
oddech - zakłócony napadami kaszlu, duszność objawiająca się rozszerzonymi nozdrzami 
skóra - wrażliwa na dotyk, uszkodzona, z widocznymi zmianami 
kopyta - jedno cieplejsze od pozostałych, przebarwienia lub ciemne plamy na podeszwie 
ścięgna - deformacje, wrażliwość na dotyk, podwyższona ciepłota 
ruch - kulawizna, niechęć do ruchu, niechęć do wstania 
... i inne niecodzienne zachowania i objawy, winny wzbudzać naszą podejrzliwość. Nie wahajmy 
się nigdy nad słusznością wezwania weterynarza. Czasami warto być "nadgorliwym" i reagować na 
każdą niepokojącą zmianę u naszego zwierzęcia. Nigdy nie podejmujmy jedynie leczenia na własną 
rękę - stan może nie tylko się nie zmienić, ale nawet się pogorszyć. 

Kolka 
Kolka (inaczej zwana morzyskiem) to prawdziwa "zmora", budząca grozę u wszystkich końskich 
właścicieli. Nazwa ta dotyczy nie tylko jednego schorzenia, ale całej ich grupy. Jednokierunkowy 
transport pokarmu (przez co koń nie potrafi wymiotować), długi przełyk, równie długie i ruchome 
jelita niestety sprzyjają problemom trawiennym konia. Niedrożność jelita może dotyczyć każdego 
odcinka i nastąpić w każdej chwili. Ostatecznie powstały zator i brak możliwości odprowadzania 
powstających w jelitach gazów są przyczyną bólu. 

Objawy 
Reakcją konia na powstały ból jest zazwyczaj apatia, brak łaknienia, grzebanie przednimi 
kończynami, któremu towarzyszy częste napinanie mięśni, jakby koń próbował oddać mocz i 
postękiwanie. Próbując sobie poradzić z nieznośnym bólem konie często kładą się. Leżąc, starają 
się przerzucać z jednego boku na drugi, bądź odwracają głowę i dotykają brzucha pyskiem, a nawet 
podszczypują go. W szczególnie ciężkich przypadkach zwierzęta zaczynają się intensywnie pocić. 
Pierwsze objawy kolki to właśnie długotrwałe leżenie, niechęć do wstawania, podgryzanie i obwąchiwanie 
brzucha 

Co możemy zrobić 
Po pierwsze: jak najszybciej powiadomić lekarza weterynarii! Warto byśmy podali lekarzowi 
zwięzły opis występujących symptomów oraz wartość tętna konia (możemy poprosić kogoś 
o zmierzenie jego wartości w czasie, gdy my będziemy dzwonić). 
Po drugie: powinniśmy postarać się pomóc uśmierzyć ból naszemu koniowi. Przy tej okazji warto 
byśmy rozwiali pewne mity o tym, jak postępować z koniem, który ma kolkę. Jeśli człowiek cierpi 
na ból brzucha to stara się go osłabić poprzez obranie pozycji skurczonej (tzw. embrionalnej), 
często przyjmując też pozycję leżącą, by odciążyć powłoki brzuszne. Pozwólmy, więc koniom na 
spokojne leżenie na pastwisku bądź w boksie, jeśli jest wystarczająco duży, uprzednio grubo 
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Warto wiedzieć, że podczas stępa koń będzie stawiał dużo dalej chorą nogę niż zdrową. Jest to 
spowodowane prostym faktem - koń pragnie opóźnić moment oparcia i równocześnie skrócić czas 
opierania się o chorą kończynę. Jeśli zwierzę ma problem z przednimi nogami, będzie się to 
przekładało na wzmożoną pracę szyi podczas poruszania się. Tak więc stawiając bolącą kończynę, 
koń uniesie głowę ku górze. Kiedy chora jest któraś z tylnych nóg, można to rozpoznać obserwując 
guzy biodrowe. Ten guz który będzie się mocniej "schodził" do środka, ta strona wywołuje ból. 

Telefon do weta 
Warto rozmawiając z weterynarzem, nie tylko określić z jakim rodzajem kulawizny mamy do 
czynienia oraz która noga jest cierpiąca, ale także odpowiedzieć na takie pytania jak: 
• czy koń był ostatnio kuty bądź rozczyszczany? 
• czy kucie odbywało się na zimno czy na gorąco? 
• czy występują obrzęki, zmiany, deformacje oraz miejsca o podwyższonej temperaturze? 
• czy jest to "świeża" kulawizna czy długotrwała (kilka dni)? 
Jeśli mamy do czynienia ze świeżym uszkodzeniem, które wystąpiło na przykład podczas jazdy, po 
skoku przez przeszkodę (koń uderzył się w drąg) warto przerwać jazdę i po krótkim rozstępowaniu 
bez jeźdźca, schłodzić bolącą nogę wodą. Jeśli noga zacznie puchnąć i zmieniać swój kształt, warto 
przejść do mocniejszego i długotrwałego chłodzenia. 
Uwaga! 
W takiej sytuacji błędem będzie wcieranie jakichkolwiek maści chłodzących czy zakładanie owijek, 
ponieważ zwiększy to obrzęk, pogłębiając uraz, a tym samym również i ból. Do czasu przyjazdu 
lekarza naszym celem powinno być zwężenie naczyń i maksymalne 
odprowadzanie wydzielanego ciepła. Powinniśmy więc chłodzić cierpiącą nogę zimnym 
strumieniem wody. Jeśli nie wiemy, która kończyna jest "uszkodzona" schłodźmy wszystkie cztery. 
Po powyższym postępowaniu w dniu urazu, przez kolejne trzy dni powinniśmy również 
kontynuować chłodzenie, bez względu na to czy już odwiedził nas weterynarz czy jeszcze nie. W 
tym wypadku (zaczynając od dnia po wystąpieniu świeżego urazu) należy rozpocząć stosowanie 
glinki bądź maści chłodzącej. 

Wykorzystaj nowe technologie 
Warto, podczas zgłaszania problemu weterynarzowi, wykorzystać obecnie dostępne nam 
możliwości technologiczne. Przykładowo, zanim zabandażujesz głęboką ranę, sfotografuj ją i 
prześlij lekarzowi. Z pewnością w połączeniu z Twoją słowną relacją, pomoże mu to w postawieniu 
bardziej precyzyjnej diagnozy. Być może, jeśli zajdzie taka potrzeba, zdecyduje on przesunąć mniej 
pilne zlecenia i przyjedzie prosto do Twojej stajni. W dodatku, będzie w stanie przewidzieć co 
powinien ze sobą zabrać do tego konkretnego przypadku i na miejscu nie zabraknie mu jakiegoś 
niezbędnego leku czy przedmiotu (choć zazwyczaj ambulansy weterynaryjne są jak studnie bez dna 
i znajduje się tam praktycznie wszystko). 
Pamiętajmy jednak, że relacja słowna i zdjęcia wysłane MMSem nie wystarczą do całkowitego 
rozpoznania choroby, urazu bądź schorzenia. To tylko wskazówka dla weterynarza, by wiedział jaki 
przypadek oczekuje na jego pomoc. Do ostatecznego postawienia diagnozy niezbędna jest 
konsultacja na żywo! 

Co możesz zrobić, zanim przybędzie weterynarz 
1. Sprawdź podstawowe parametry fizyczne konia: tętno, ilość oddechów oraz temperaturę 
ciała. 
2. Skontaktuj się z weterynarzem, podając mu zmierzone parametry oraz niepokojące objawy. 
Jeśli masz taką możliwość prześlij mu zdjęcia. 
3. Jeśli koń ma kolkę nie możesz mu pozwolić się tarzać, wolno z nim spacerując. Podaj mu 
zastrzyk dożylny lub jeśli nie czujesz się pewnie - domięśniowy z lekiem rozkurczającym. 
4. Niegroźne rany naskórka - oczyść płynem fizjologicznym i odkaź. Na koniec możesz użyć 
środka suchego, przyspieszającego powstawanie strupa. 
5. Groźne rany pozostaw niezmienione do przyjazdu weta. Jeśli czekacie na niego zbyt długo 
lub rana obficie krwawi, możesz przyłożyć do rany jałowy gazik nasączony płynem fizjologicznym 
i nań założyć opatrunek uciskowy.   
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