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O mnie

Nazywam się Paulina Puchała i moją największą pasją w 
życiu jest spełnianie marzeń. Odkąd sięgam pamięcią 
wyznaczałam sobie cele, im trudniej były osiągalne, tym 
większą miałam mobilizację, żeby je zrealizować. 

Konie to całe moje życie, to moja pasja i praca, którą kocham. 
Dzięki mojej walce o spełnianie marzeń już nigdy w życiu nie 
przepracuję ani jednego dnia, bo wszystko co w życiu robię 
sprawia mi ogromną frajdę.

Założyłam i prowadzę Szkołę Fizjoterapii Koni. Uwielbiam 
dzielić się z innymi moją wiedzą. Jestem dumna ze wszyts-
kich moich absolwentów i wdzięczna, że są wokół mnie 
ludzie, którzy podobnie jak ja chcą naprawiać koński świat.

Prowadzę także Fundację Fizjoterapeutów Koni, której 
misją jest edukacja społeczeństwa w celu poprawy dobrosta-
nu koni. Wierzę, że tylko zmiana w myśleniu użytkowników 
koni jest w stanie zmienić los tych pięknych zwierząt - wg 
zasady: lepiej zapobiegać niż leczyć. 

To za sprawą Fundacji właśnie i współpracy z marką 
Activomed tra�ia do Państwa niniejszy mini-poradnik, który 
stanowi doskonały wstęp do zdobywania wiedzy o diagnos-
tyce koni i zbiór porad odtyczących wczesnego wykrywania 
źródeł bólu u konia. 

Zapraszam do lektury!



Wśród koniarzy i weterynarzy istnieje przekonanie, 
że pewne kulawizny są niediagnozowalne. Być może, 
jednak ja, wieczna optymistka, wychodzę z założenia, 
że nie ma rzeczy niemożliwych i warto spróbować 
wszystkich metod diagnostyki i leczenia, aby pomóc 
zwierzęciu.

Najważniejszym czynnikiem w prawidłowej diagnostyce jest 
czas i obserwacja. Konie, pomimo tego, że nie komunikują się 
z nami werbalnie, przekazują nam informacje za pomocą 
„końskiego” języka. To mowa ciała, zachowanie, drobne 
„gesty”, a czasem nawet niemy krzyk. Tylko od nas, 
opiekunów, jeźdźców, hodowców zależy, czy odczytamy te 
„sekretne znaki” i co zrobimy z daną informacją.

Nikt tak nie zna konia, jak osoba, która spędza z nim 
najwięcej czasu. Czasem jest to opiekun, czasem stajenny, 
innym razem jeździec. 

Końskie zachowania są powtarzalne i przewidywalne, każde 
odstępstwo od normy, jaką koń reprezentował na co dzień, 
jest dla nas informacją o zmianach zachodzących w jego 
organizmie.

Obserwacja konia w trakcie obrządku, czyszczenia, wyprow-
adzania z boksu, siodłania czy jazdy to cenne źródło infor-
macji, które niejednokrotnie jest podstawą do zdiagnozowa-
nia problemu. 

Czas. Czynnik bezcenny. Im szybciej zauważymy niepoko-
jące zmiany, im szybciej odnajdziemy źródło problemu, 
im szybciej zastosujemy leczenie, tym szybciej koń wróci w 
pełni do zdrowia. 2



Na co zwrócić uwagę?

Istotny jest każdy szczegół, który w jakikolwiek sposób budzi 
nasze wątpliwości. Kanwą do wnikliwej obserwacji jest 
znajomość podstaw anatomii, �izjologii, a także biomechani-
ki. Dzięki wzorcom możemy zauważyć niekorzystne różnice. 
Pewne rzeczy są oczywiste – przetrącona miednica, krzywe 
kopyta, asymetria ciała. Budowa mięśniowa, a w szczegól-
ności jej nieprawidłowości, nie są już takie oczywiste dla 
kogoś, kto nie zajmuje się końskimi mięśniami na co dzień. 

Rozbudowane mięśnie nie zawsze są oznaką dobrze 

prowadzonego treningu, bo każdy mięsień pełni określoną 
funkcję, a przebudowanie jednego bądź jego fragmentu 
względem drugiego, to często rezultat problemów z lokomo-
toryką, a nie wynik ciężkiej pracy nad muskulaturą.  

Jakie zachowania konia powinny wzbudzić nasz
niepokój?

Zanim odpowiem na to pytanie, musimy stanąć „twarzą w 
pysk” z naszym koniem i zastanowić się, jakie łączą nas relac-
je i czy tak naprawdę rozumiemy się, szanujemy i lubimy. 
Konie ułożone, akceptujące człowieka, współpracujące są o 
wiele łatwiejsze do obserwacji niż ich nieokiełznani krewni-
acy. Koń zrównoważony, spokojny i łatwy w obsłudze o wiele 
szybciej powie nam, co mu dolega. Jeśli na co dzień nie mamy 
problemu z jego obrządkiem, siodłaniem, zakładaniem 
wędzidła, to każda zmiana w jego zachowaniu będzie 
dostrzegalna. 

Koń, który nagle tuli uszy w trakcie dopinania popręgu, daje 
nam jasno do zrozumienia, że coś jest nie w porządku.

Najczęstsze informacje mogące świadczyć o bólu i dyskom-
forcie zaobserwowane w czasie oporządzania koni:

To bardzo oczywiste sygnały, czasem wystarczy lekkie prze-
krzywienie głowy, ruch gałką oczną, parsknięcie czy też 
westchnięcie, aby zauważyć zmianę w zachowaniu. W 
przypadku koni walczących – tzn. jeźdźców walczących z 
końmi – te sygnały mogą być mylne i wynikać z ogólnej nieak-
ceptacji człowieka. Dlatego tak ważna jest znajomość pod-
staw końskiego języka i praca z koniem z ziemi. Gdy 
zasady są z góry ustalone, język koński jest w pełni czytelny i 
nie przeoczymy żadnej ważnej informacji o bólu i dyskom-
forcie. Kolejnym ważnym punktem w naszej obserwacji jest 
moment wychodzenia konia z boksu. Boks, bez względu na 
obszerne rozmiary, to miejsce dla konia ciasne. 

Bardzo często problem z mięśniami jest widoczny przy pier-
wszych kilku krokach. Jeśli podejrzewamy zmiany w tkank-
ach miękkich, przyjrzyjmy się dokładnie sposobowi, w jaki 
koń wychodzi z boksu.  3

• odwracanie się zadem w kierunku jeźdźca,

• nerwowe ruchy w boksie,

• nerwowe strzyżenie uszami,

• spięcie ciała na widok jeźdźca i akcesoriów do jazdy,

• problem z podnoszeniem nóg, brak balansu ciała,

• próba ataku w czasie siodłania i dopinania popręgu,

• spinanie mięśni w czasie czyszczenia, np. mięśni pleców,

• zadzieranie głowy i rzucanie głową w trakcie zakładania 



Czasem jest to minimalne skrócenie jedną nogą, widoczne 
tylko dla wprawnego oka. Kiedy koń przejdzie kilka metrów i 
rozrusza zastane stawy oraz mięśnie, możemy już nie 
wychwycić danej informacji. Ma to również związek ze 
skrętem ciała, jeśli oczywiście wyjście z boksu wiąże się z 
nagłym, ciasnym wygięciem się konia.  

Kluczowe dla diagnostyki jest zachowanie się końskiego ciała 
przed właściwym treningiem. Wiąże się to z ukrwieniem 
mięśni w czasie pracy, a tym samym – zniwelowaniem reakcji 
bólowych. „Zimne” mięśnie powiedzą nam znacznie więcej. 
Zwróćmy uwagę, jak zachowuje się koń przy wsiadaniu i 
ruszeniu. Przez pierwszych kilka minut stępa powinniśmy 
bacznie obserwować konia, zarówno z pozycji siodła, jak i z 
boku. Część nieprawidłowości jesteśmy w stanie zauważyć w 
czasie ruchu konia luzem, na lonży bądź padoku. 

Część problemów będzie widoczna dopiero pod obciążeniem 
– jeźdźcem lub pasem do lonżowania. Jeśli w trakcie stępa 
koń pewnie i żywo stawia kroki i jego zachowanie nie wzbud-
za niepokoju, przejdźmy do kłusa. Część kulawizn 
uwidacznia się dopiero w wyższym chodzie, ma to 
związek z mocniejszym angażem mięśni w ruchu oraz pracą 
innych grup mięśni. Jeśli zachowanie konia wskazuje na 
dyskomfort i ból, zaniechajmy dalszej jazdy, rozsiodłajmy 
konia i przejdźmy do badania palpacyjnego. 

Bez względu na to, czy kulawizna była widoczna, czy było to 
tylko lekkie skracanie albo też problem z rozluźnieniem czy 
podstawieniem zadu, należy przebadać wszystkie mięśnie. 
Idealną sytuacją jest wykonywanie badania przed jakimkol-
wiek ruchem, dlatego jeśli wykonujemy badanie palpacyjne 
po treningu, odczekajmy minimum dwie godziny, aby 
mięśnie „ostygły”. 

Jak wykonujemy badanie?

Zarówno koń, jak i my musimy być spokojni. Najlepiej jest 
wykonywać badanie w miejscu dla konia znanym i bezpiec-
znym, np. w boksie. Zdenerwowanie nasze i konia oraz 
wszelkie czynniki stresogenne będą zamazywały nam obraz 
badania. Koń, podobnie jak my, reaguje na stres spięciem 
mięśni, a wtedy nie wiemy, czy mięsień jest spięty z 
przeciążenia, czy też jest to chwilowa reakcja mięśnia na 
sytuację w stajni albo odpowiedź na nasze zachowanie. 

Nasz wewnętrzny spokój i zdecydowanie są niezbędne do 
przeprowadzenia badania. Koń wyczuje nasze zdener-
wowanie poprzez dotyk, a także napięcie mięśniowe nasze-
go ciała. 

W przypadku braku zdecydowania możemy wywołać u 
zwierzęcia reakcję łaskotek, a ta z kolei stwarza ryzyko 
kopnięcia czy ugryzienia. Szczególnie ważne jest to w 
przypadku miejsc wrażliwych – okolic pachwin i nóg. 
Pamiętajmy, że najważniejsze jest pierwsze wrażenie. 

Kiedy podchodzimy do konia, nie nawiązujmy kontaktu 
wzrokowego i nie róbmy gwałtownych ruchów ani nie 
podnośmy głosu. Spokojnym delikatnym tonem przywitajmy 
się z koniem i ręką od strony zewnętrznej pogłaszczmy go po 
łopatce.  

Stosując się do powyższych wskazówek stworzymy bezpiec-
zne warunki do wykonania badania. Jeśli widzimy, że koń jest 
niespokojny, rusza się nerwowo po boksie, rży, poczekajmy, 
aż sytuacja ustabilizuje się. 
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Badanie w takich warunkach jest niebezpieczne i bezcelowe, 
gdyż mięśnie zwierzęcia w wyniku reakcji na występujące 
zewnętrznie czynniki spinają się. Pora karmienia czy 
nadmierny ruch na stajni to sytuacje mocno niesprzyjające 
badaniu.

A co, jeśli po wielu próbach uspokojenia koń w dalszym ciągu 
jest nerwowy? Jeśli badanie musi zostać wykonane 
niezwłocznie – kulawizna jest znaczna, koń gorączkuje, poci 
się, tarza – należy podać koniowi środki uspokajające, takie 
jednak, które nie spowodują obniżenia napięcia w mięśniach. 
Jeśli i to okaże się niemożliwe i koń atakuje przy każdej 
próbie badania, należy mu podać środki przeciw-
bólowo-przeciwzapalne. Bolesność może być tak dotkliwa, 
że konia nie zbadamy. Ostry stan zapalny i tak należy 
najpierw zniwelować, więc podanie leków jest nieuniknione. 

Po minimum dobie od podania leków można ponowić próbę 
zbadania zwierzęcia, masaż możemy wykonać dopiero 
wtedy, kiedy stan konia ustabilizuje się (brak gorączki, 
poprawa apetytu) – dotyczy to oczywiście mocniejszych form 
masażu.  Masaż relaksacyjny, delikatny, polegający głównie 
na głaskaniu, jest jak najbardziej wskazany, pomoże on 
uspokoić zwierzę i możemy go wykonywać zawsze, nawet 
przed zbadaniem konia w celu jego odprężenia. 
Kiedy już warunki nam w końcu sprzyjają, koń stoi stabilnie i 
nie ma zbyt wielu czynników rozpraszających (w stajni 
pełnej koni i ludzi trudno o „sterylne” warunki), możemy 
przejść do badania palpacyjnego. 

Do boksu wchodzimy pewnym, zdecydowanym krokiem, ale 
nie agresywnym, kładziemy zewnętrzną część naszej dłoni 
na łopatce konia (dłoń otwarta sygnalizuje atak ze strony 
drapieżcy, czyli człowieka). 

Zaczynamy badanie od głaskania całego konia, aby nabrał 
zaufania do naszego dotyku. Badanie najlepiej zacząć od 
głowy i kierować się w dół do łopatki, barku, nadgarstka i 
kopyta, potem wrócić i zacząć od wysokości kłębu w 
kierunku kości krzyżowej, zadu, kolana, stawu skokowego i 
kopyta. Najlepiej jest podzielić sobie ciało konia na kilka 
fragmentów: szyja, łopatka, staw barkowy, dolna część nogi, 
plecy, zad – część górna, zad – część tylna, kolano, staw 
skokowy, dolna część nogi. Każdy z obszarów starajmy się 
badać osobno i po kolei, tak aby nie przeoczyć żadnego 
fragmentu, który może okazać się kluczowym. 

Nasz dotyk musi być delikatny, ale zdecydowany, jeśli będzie-
my niepewni, koń może odczuwać łaskotanie, może nas 
kopnąć bądź ugryźć. Jeśli po delikatnym ucisku nie występuje 
żadna reakcja, zwiększmy siłę, ale wszystko do granic 
rozsądku. Zbyt mocne wbijanie palców w mięsień 
spowoduje naturalną reakcję obronną i cofnięcie się 
konia. Najlepiej jest sprawdzić na sobie, jaka siła ucisku jest 
bolesna a jaka pozwoli nam uzyskać obiektywny wynik bada-
nia. Tutaj uwaga w szczególności do krzepkich panów – jeśli 
macie problem z uzyskaniem odpowiedniej siły docisku, 
poproście o pomoc. Końskie mięśnie są wrażliwe tak samo 
jak nasze, więc użycie zbyt dużej siły spowoduje po prostu 
ból w danym miejscu, niezwiązany wcale z nabytą kontuzją.  

Uwaga: do badania palpacyjnego
używamy tylko i wyłącznie własnych dłoni!

Jest to bardzo istotne przy mięśniach pleców.
NIE WBIJAMY KOPYSTEK

ANI INNYCH OSTRYCH PRZEDMIOTÓW!!!
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Jak wygląda reakcja konia na ból?

Najczęstszym objawem bólu danej partii mięśni jest spięcie 
się mięśnia przy ucisku. Elastyczna, zdrowa tkanka 
mięśniowa nie powinna reagować na zwiększony ucisk. 
Aby uwierzyć, spróbujcie sobie docisnąć ręką własny mięsień 
– np. duży mięsień z przodu uda. Jeśli nie mamy żadnych 
przykurczy w nodze, zwiększony ucisk nie spowoduje żadnej 
reakcji. Co się dzieje, kiedy dane miejsce jest bolesne? Natu-
ralną reakcją organizmu jest jeszcze większe spięcie się 
mięśnia. 

Jeśli jeździsz konno regularnie, na pewno odczuwasz boles-
ność w odcinku lędźwiowio-krzyżowym bądź szyjnym. 
Poproś kogoś, aby wykonał na Tobie badanie palpacyjne, 
wtedy przekonasz się, jakiej siły należy użyć, poczujesz też, 
jak zachowuje się Twój organizm, kiedy odczuwa dyskomfort 
związany z uciskiem. 

Jeśli koń nie odczuwa bólu i dyskomfortu, będzie stał spoko-
jnie, a jego mięśnie ani drgną. W momencie odczucia bólu 
koń będzie się usztywniał, wyginał ciało uciekając od 
dotyku. Jeśli masujemy konia po szyi, a on ucieka z głową i 
wygina się w stronę przeciwną niż nasz dotyk, jest to reakcja 
bólowa. Koń, którego nasz dotyk relaksuje, będzie stał spoko-
jnie, nie napinając mięśni i będzie czerpał przyjemność z 
czyszczenia czy masowania. Jeśli jesteś osobą początkującą, 
odczucia związane ze sztywnością mogą sprawiać Ci prob-
lem. Jest to jak najbardziej naturalne. 

Mało kto z nas rodzi się z wrażliwością dłoni na wyczuwanie 
bólu i stresu. Tego jednak można się nauczyć. Dlatego 
właśnie dobrzy masażyści są w cenie. Jeśli czytamy z końs-
kich mięśni jak z mapy, to nasze dłonie są warte miliony.

Aby uwrażliwić swoje dłonie na dotyk tkanki mięśniowej, 
należy ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Im więcej koni 
przebadamy, im więcej koni wymasujemy, tym bardziej wraż-
liwe będą nasze ręce. Jeśli nie chcemy zajmować się masażem 
koni zawodowo, ta umiejętność nie jest aż tak istotna. 

Dla własnych potrzeb wystarczy Wam nauka odczytywania 
informacji z zachowań Waszych podopiecznych. Właściciele, 
użytkownicy, hodowcy – osoby, które spędzają z końmi 
najwięcej czasu, wiedzą o swoich koniach najwięcej. Kiedy 
widzimy danego osobnika codziennie, w różnych sytuacjach, 
jakakolwiek zmiana w jego zachowaniu będzie dla nas czytel-
na. Dlatego tak ważna przy diagnostyce jest rozmowa z 
jeźdźcem, który posiada także odczucia z jazdy pod 
siodłem. Czasem to właśnie jeździec jest w stanie „wyłapać” 
pewne drobne, wydawałoby się, nic nieznaczące szczegóły, a 
są one tak naprawdę przysłowiową kropką nad i. Czasem 
dyskomfort jest odczuwalny tylko pod siodłem. 

Nawet jeśli osoba wykwali�ikowana, masażysta czy wetery-
narz, usiądzie w siodle, to nie jest w stanie wyczuć różnic w 
chodzie, gdyż nie zna danego konia tak dobrze jak właściciel.

 Jeśli badanie palpacyjne nic nie wykazało, może to być głębo-
ka partia mięśni, która na pierwszy dotyk jest praktycznie 
niewyczuwalna. Wtedy rozmowa z osobą obsługującą konia 
jest bardzo istotna, nie należy lekceważyć żadnych niepoko-
jących zachowań konia.  
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