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Szanowni Czytelnicy,

Inteligencja, wielkie możliwości adaptacyjne, dobrotliwość i ogromna gotowość do pracy. Duma i czyste 
piękno.

Ach te fryzy...

Mimo,  iż  w  2002  roku  powstał Związek  Hodowców Koni  Fryzyjskich  w Polsce,  a  na  przestrzeni 
ostatnich  kilku  lat  liczba  zwolenników  tej  rasy  wzrosła,  nasze  krajowe  czasopisma  jeździeckie 
i hodowlane poświęcają fryzom nadal mało uwagi.

W 2008 roku, miesięcznik „Konie i Rumaki” (8/2008), jako jedyny, zamieścił na swoich łamach artykuł 
o koniach fryzyjskich pt. ,,Konie jak z bajki’’ autorstwa Jarosława Szurka z pięknymi zdjęciami Piotra 
Filipiuka.

Najpoważniejszą pozycją poświęconą w pełni rasie konia fryzyjskiego jest czasopismo ,,Phryso’’, oficjalny 
magazyn Królewskiego Holenderskiego Towarzystwa Hodowlanego, wydawane w języku holenderskim 
oraz w okrojonej wersji w języku niemieckim.

Wydanie w języku holenderskim                                  Wydanie w języku niemieckim

Trudna dostępność, stosunkowo wysoka cena, jak i  bariera językowa nie pozwalają korzystać z niego 
wielu polskim hodowcom i  sympatykom koni fryzyjskich. Na naszym rynku brakuje polskojęzycznej 
literatury o tej tematyce.
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I tak oto w głowach i  sercach sympatyków tej  rasy narodził się pomysł wydania internetowej wersji 
czasopisma, którego motywem przewodnim jest promowanie konia fryzyjskiego.

Pragniemy  zachęcać  wszystkich  miłośników koni,  aby  wybierali  tę  rasę  do  użytkowania  i  hodowli 
choćby ze względu na walory opisane  w felietonie Marty Rusin „Dlaczego fryzy”.

Jesteśmy grupą hobbystów – amatorów,  jednakże dołożymy wszelkich starań, aby na naszych stronach 
znajdowali  Państwo  rzetelne  informacje  i  ciekawe  reportaże.  Nawiązujemy  kontakty  ze Związkami 
Hodowców  Koni  Fryzyjskich  w  innych  krajach  co,  mamy  nadzieję,  zaowocuje  cyklem  artykułów 
opisujących najciekawsze hodowle i ich właścicieli.

Najpewniej jako „początkujący” nie unikniemy błędów. Wszelkie uwagi z Państwa strony będą dla nas 
szczególnie cenne, zarówno te krytyczne, jak i te krzepiące.

Przewidujemy,  że  czasopismo  „Friso” będzie  wydawane  co  kwartał.  Zachęcamy  wszystkich 
do współpracy  z nami.  Zapraszamy do przesyłania  zdjęć koni  fryzyjskich,  propozycji  artykułów,  czy 
pomysłów mających wpływ na przyszły kształt i charakter naszego kwartalnika. 

W  najbliższym  czasie  przewidujemy  wydanie  okrojonej,  anglojęzycznej  wersji  czasopisma  „Friso”. 
W dzisiejszym numerze szczególnie polecamy obszerny reportaż z wyprawy Beaty Kucwaj do Norwegii 
ilustrowany wspaniałymi zdjęciami koni fryzyjskich z ,,kraju fiordów’’.

Zapraszamy do lektury.

Autorzy
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DLACZEGO FRYZY?

Arystokracja wśród koni. Wyjęte wprost z bajki. Podbijające ludzkie 
serca. Niezwykle piękne. Spokojne. Dostojne. Eleganckie. A przy tym 

wszechstronne. To właśnie Fryzy.

„Koń fryzyjski? Oczywiście,  że wiem jak wygląda.  Ładny,  czarny.” Tak myślałam do momentu,  gdy 
go nie  zobaczyłam  w rzeczywistości.  Nagle  zabrakło  mi  słów.  Nie  wiedziałam  jak  go opisać?!  Stał 
spokojnie i skubał trawę. A jego ciało było największą doskonałością. Czarna sierść przyciągała słońce, 
igrała z promieniami. Błyszczała. Idealna sylwetka zaskakiwała. A to wszystko dopełnione było spokojem 
bijącym od tego konia, który nie zdawał sobie sprawy jakim emanował urokiem. 

Czy może być coś piękniejszego? Tak! Koń fryzyjski  w ruchu.  Wówczas jego wysoka praca kończyn 
sprawia,  że wygląda jak  dystyngowany król.  Gdyby sam Michał Anioł zobaczył Fryza w dzisiejszym 
kształcie jestem pewna – porzuciłby studiowanie ludzkiego ciała, a zajął się pięknem tych koni.

Zdjęcie: Joanna Skrzyniarz

Właśnie  dzięki  wszystkim  swoim  zaletom  Fryzy  znalazły  również  miejsce  w  przemyśle  filmowym. 
Choćby klasyka znana każdemu od dziecka – wspinający  się dęba koń i  dosiadający  go tajemniczy 
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jeździec  – kim  byłby  Zorro  bez swojej  szpady,  maski,  peleryny,  ale  przede  wszystkim  bez karego 
wierzchowca? To właśnie Fryz zagrał rolę wiernego konia szlachcica don Diego w „Masce Zorro”.

Fryzy także wypełniły gracją wiele takich perełek  jak „Aleksander”, „Opowieści z Narnii” czy też „300”. 
I zapewne  bez Fryzów te  filmy  nie  byłyby  lubiane  wśród  tak  szerokiej  publiczności,  a  wiele  scen 
straciłoby na widowiskowości.

Skąd  się  wzięły?  Zaczęło  się  w  Rzymie.  Jednakże  tamtejsze  konie  były  wyjątkowo  brzydkie. 
W średniowieczu  Fryzy  wykorzystywane  były  podczas  bitew  europejskich,  dlatego  że  ich  wielkość 
pozwalała utrzymać rycerza. Wtedy właśnie hiszpańska krew uszlachetniła tę rasę. Co sprawiło, że Fryz 
stał się koniem powozowym. Używano ich również do nauki jazdy w zaprzęgu we Francji i  Hiszpanii 
ze względu  na  ich  łagodny  temperament.  W  XVIII i  XIX wieku  miały  wzięcie  do uprzęży i  pracy 
rolniczej, a także do wyścigów. W 1879 roku powstała Księga Stadna Koni Fryzyjskich (Friesch Paarden 
Stamboek)  by ratować gatunek.  Niestety  niedługo potem konie fryzyjskie uległy prawie wyginięciu. 
Na szczęście  znaleźli  się  odpowiedni  ludzie  w  odpowiednim  czasie,  którzy  założyli  Holenderskie 
Królewskie  Towarzystwo  Hodowlane  (Royal  Society  Het  Friesch  Paarden-Stamboek).  Dzięki  temu 
dzisiaj  możemy  podziwiać  piękne  konie  fryzyjskie.  Wkład   w  kształtowaniu  Fryzów  miały  konie 
hiszpańskie, berbery oraz konie leśne. Koń leśny dał podstawę koniom fryzyjskim, natomiast berbery 
przekazały wytrwałość oraz temperament.

Zdjęcie: Joanna Skrzyniarz

O budowie Fryzów można by mówić w nieskończoność. Fryzy w kłębie osiągają 150 cm lub więcej. 
Najbardziej charakterystyczną cechą jest już wcześniej wspomniana maść – kara. Aktualnie występuje 
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w dwóch odmianach: krucza, która jest wymagana u reproduktorów oraz płowiejąca. Piękna jedwabista 
sierść niesamowicie się mieni w świetle, co można zauważyć na większości fotografii przedstawiających 
Fryzy. Jednakże niesamowity kolor sierści nie jest ich jedyną zaletą. Barokowa sylwetka, na którą składa 
się pięknie rzeźbiona, długa szyja ponadto mocno umięśniony zad, szeroka klatka piersiowa oraz skośna, 
mocna  łopatka.  Dodatkowo  hiszpańska  głowa  z krótkimi  uszami.  To  wszystko  sprawia,  że  konie 
te wyglądają jak „wyjęte” wprost z bajki. Charakteru dodaje im nie tylko elegancki wygląd, ale również 
piękna, wysoka akcja kończyn. Gracja, którą emanują podczas chodu, sprawia, że Fryzy wyglądają jak 
bezkonkurencyjni królowie wśród koni.

Oprócz wyglądu,  Fryza charakteryzuje  spokojny  temperament,  wytrzymałość,  przyjazność.  Koń ten 
rzadko  się  płoszy,  ponadto  jest  pojętny.  Cechy,  które  zachęcą  początkujących  do  jazdy  na  nich, 
to posiadane przez Fryzy pewność w chodzie i rzadkie płoszenie się.

Piękne. Czarne jak węgiel, a zarazem błyszczące jak diament. Dostojne, pełne gracji, eleganckie. Ponadto 
niesamowicie spokojne i przyjazne. Całe Fryzy. Do podziwiania, ujeżdżania. Do kochania.

Autor: Marta Rusin
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KALENDARIUM

11-13 styczeń 2008
Odbył  się  coroczny  Przegląd  Ogierów  w  Leeuwarden  – czempionem  został  Haitse  425, 
wice czempionem Beart  411.  To  także duży  sukces ogiera  Jasper 366,  który  jest  ojcem tych 
dwóch doskonałych ogierów.

3 marzec 2008
Pierwszy  ogier  otrzymał  licencję  na  krycie  na  świat  na  podstawie  prób  użytkowych 
przeprowadzonych w USA. Jest nim Michiel 442, syn Tsjerka wywodzący się z bardzo dobrej linii 
żeńskiej. Właścicielem ogiera jest Harry Witteveen z Ontario w Kanadzie. 

12 kwiecień 2008 
3 ogiery otrzymały licencję na krycie po ukończeniu wiosennych testów użytkowych w Ermelo. 
Są to – Tjalf 443 (Heinse x Tjimme), Norbert 444 (Tsjerk x Hearke P Olgert 445 (Ulke x Atse).

11-12 październik 2008
Odbył  się  Przegląd  Hodowlany  w  Pradze  organizowany  przez  Czesko-Słowacki  Związek 
Hodowców Koni  Fryzyjskich  (CSFHO),  połączony  z aukcją.  3  źrebięta  uzyskały  I  premię. 
Zorganizowany został również Czempionat.  Wśród klaczy trzyletnich tytuł czempiona przypadł 
Roos v.d. Ven (Tsjalke x Anne) a spośród klaczy starszych wybrana została siedmioletnia Daphne 
v.d.  Albert  Hoeve  (Nanno  x  Oege).  Czempionką  całego  przeglądu  została  klaczka  April 
(Jisse x Anne).

17-18 październik 2008
Odbył się Centralny  Przegląd Klaczy w Drachten w Holandii  połączony z zawodami ogierów. 
Podczas przeglądu 13 klaczy otrzymało tytuł Model.  Czempionką całego przeglądu została klacz 
Renske  van  Diphoorn  (Onne  x  Sierk),  tytuł  wice  czempiona  zdobyła  Sophie  L. 
(Jasper x Brandus).  Odbyły  się  też  pokazy  oraz  zawody  (ujeżdżeniowe  i  zaprzęgowe) 
licencjonowanych ogierów. 

8 listopad 2008
Odbyło  się  walne  zebranie  ZHKFwP  w  Warszawie.  Podjęte  zostały  kroki  mające  na  celu 
usprawnienie pracy Związku. 

28 listopad 2008
Pięć ogierów uzyskało tytuł Preferent przeznaczony dla ogierów dających najlepsze potomstwo. 
Otrzymał go 18-letni  Tsjerk 328  oraz nieżyjące już ogiery: Tsjalling 23,  Jochem 259,  Lammert 
260 oraz Naen 264.
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8-10 styczeń 2009
Odbył się coroczny Przegląd Ogierów w Leeuwarden.  Obok ekscytujących pokazów odbyły się 
zawody ogierów, które wyłoniły zwycięzcę – w konkurencji ujeżdżeniowej triumfował Meije 440 
(poziom L), Jorn 430 (poziom M) oraz Arjen (poziom Z), w konkurencji zaprzęgowej Wierd 409. 
Dokonano  także  wyboru  26  ogierów,  które  otrzymały  przepustkę  do  zakładu  treningowego 
w Ermelo a za razem szansę na licencję na krycie. W sobotę odbył się czempionat – czempionem 
został pięcioletni ogier Maurus 441  (Tsjalke 397  x Krist 358).  Tytuł wice- czempiona przypadł 
ośmioletniemu ogierowi Doaitsen 420 (Wander 352 x Reitse 272 P)

27 styczeń 2009
Pierwszy raz w historii rasy fryzyjskiej klacz Annichje fan Bokkum Model Sport zajęła trzecie 
miejsce w zawodach ujeżdżeniowych na poziomie Grand Prix.

31 styczeń 2009 
W Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Koni Fryzyjskich w Polsce za 2008 rok. 
Uzupełniono władze Związku o Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

2 luty 2009
Z dziesięciu  czteroletnich  ogierów wybranych  do wiosennych  testów użytkowych  w Ermelo, 
Holandia  tylko  pięciu  zostało na  nie  skierowane.  Ogiery  Reinder  fan  Augsbuurt  (Andries 
415 x Oltman 317),  Sietse A. (Teeuwis 389  x Teake),  Sjirk  M.  (Beart 411  x Leffert) i  Ridske 
v. R.  (Ids 300  x Oltman  317)  nie  przeszły pozytywnie  kontroli  weterynaryjnej,  mają  jednak 
prawo  do  ponownego  przystąpienia  w  terminie  14  dni.  Natomiast  ogiery  Romke  van 
de Hynderweide (Folkert 353 x Tamme) i Rens van den Dries (Anton 343 x Tsjerk 328) zostały 
wycofane przez ich właścicieli.

Październik 2009
Przegląd koni fryzyjskich w Polsce z udziałem komisji holenderskiej. Data jeszcze nie ustalona.

23-24 październik 2009
Odbędzie się Centralny Przegląd Klaczy w Drachten (Holandia).
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CZEMPIONAT OGIERÓW FRYZYJSKICH
Leeuwarden 2009

Na  coroczne  święto,  jakim  jest  czempionat  licencjonowanych  ogierów  fryzyjskich,  z  najdalszych 
zakątków świata przybywają do Leeuwarden tysiące wielbicieli  „czarnych pereł”. W  tym roku odbyło 
się ono już po raz 130! Miało miejsce w dniach 8-10 stycznia, tradycyjnie już w halach WTC Expo. 
W tym roku Polskę reprezentowała bardzo liczna ekipa – niemal 20 osób.

Impreza  rozpoczęła  się  w  czwartek  od  drugiej  rundy  inspekcji  młodych  ogierów  ubiegających 
się o licencję na krycie na całym świecie (wpis do Księgi Głównej). Ocenianych było 71 trzylatków i 11 
czterolatków.  Najwięcej,  bo aż 11  ogierów było potomkami Andriesa 415.  Kolejnych 9  – Doaitsena 
420. Beart 411 doczekał się 8 potomków w drugiej rundzie. Na czwartym miejscu uplasował się Felle 
422 – z 5 zakwalifikowanymi ogierami. Kolejne ogiery to: Onne 376 i Olrik 383 – po 4 potomków 
i Aan 416 – 3 ogiery. Dwoma potomkami w drugiej rundzie poszczycić się mogły ogiery: Fetse 349, 
Mintse 384,  Folkert 353,  Gradus 356,  Jasper 366,  Wobke 403,  Wikke 404,  Bente 412,  Arjen 417, 
Dries 421.

Spośród  82  ocenianych  młodych  ogierów  sędziowie  wybrali  38,  które  zostały  zakwalifikowane 
do następnej rundy.
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W czwartkowy wieczór odbyły się zawody licencjonowanych ogierów. Konkursy rozegrano w kilku 
klasach ujeżdżeniowych, zależnych od stopnia trudności: L, M, Z. W klasyfikacji generalnej (punkty 
zebrane w czasie ostatnich kilku miesięcy) zwyciężył Jorn 430 (klasa M), za nim uplasowali 
się w kolejności: Norbert 444 (klasa L), Jerke 434 (klasa M), Maeije 440 (klasa L), Arjen 417 (klasa Z), 
Maurits 437 (klasa L), Jense 432 (klasa M), Doaitsen 420 (klasa M), Haitse 425 (klasa M) i Jisse (klasa 
M).  W konkurencji zaprzęgowej, pomimo nieco słabszej kondycji w tym właśnie dniu, zwyciężył Wierd 
409. Drugie miejsce w powożeniu zajął młodziutki Maurus 441.

Drugi dzień otwierały szkolenia dotyczące koni fryzyjskich. Poruszane były tematy takie jak żywienie, 
praca  na lonży,  ujeżdżenie,  a  najwięcej  dotyczyło  oceny  konia  fryzyjskiego  oraz  przygotowania 
do przeglądu.  Kliniki  te odbywały  się  w  kilku  różnych  miejscach  równocześnie,  trzeba  więc  było 
dokonać  wyboru,  w  której  uczestniczyć.  Prowadzone  były  na  zasadzie  zwięzłego  wykładu  lub 
prezentacji. Część z nich była ciekawa, w pełni wyczerpywała poruszane zagadnienia. Inne dawały tylko 
zarys podstawowych informacji. 

Po południu na arenę wróciły zakwalifikowane do trzeciej rundy ogiery, aby sędziowie mogli ponownie 
ocenić ich walory podczas prezentacji „w ręku” (poprzednio pokazywane były w tzw. „klatce”). Te, które 
pozytywnie  przeszły  ten  etap,  będą  musiały  wykazać  się  podczas  testów  użytkowych  w  Ermelo. 
Sędziowie  wybrali  26  ogierów,  w  tym  4  czteroletnie.  Każdy  wybór  „na  nie”  był  uzasadniany  – 
do najczęstszych powodów należała budowa w starym typie („built downhill”– koń wyższy w zadzie niż 
w kłębie), zbyt słaba praca zadnich kończyn, zbyt „ciężki na przodzie”.

Wszyscy też zwrócili uwagę na fakt, iż młode ogiery prezentowane w tym roku były wyższe w kłębie. 
Do najliczniejszych ojców wyselekcjonowanych młodych ogierów należeli: Andries 415 (4),  Beart 411 
(3), Doaitsen 420 (3), Aan 416 (2),  Dries 421 (2), Felle 422 (2). Po selekcji sędziowie wskazali kilka 
z wybranych ogierów, które miały udać się na testy pod kątem zabronionych substancji dopingujących.
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Piątkowy wieczór zapadł w pamięci  widzów ze względu na liczne pokazy (shows).  Muzyka,  światła, 
tancerze i wspaniałe konie fryzyjskie – właśnie dla  takich chwil  warto pokonać kilkaset  kilometrów 
i uczestniczyć  w czempionacie.  Widzowie  podziwiać  mogli  również  pokazy  ujeżdżeniowe  oraz 
zaprzęgowe.

Mieliśmy  okazję uczestniczyć w podróży w czasie  od początków roli  fryzów w wyścigach kłusaków 
do dnia dzisiejszego kiedy to nie maleje popularność użycia ich w tradycyjnych sjees.
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Świetny „show” zaprezentowała stajnia Stalhouderij Meijer, w którym to wielką gwiazdą wieczoru był 
źrebaczek fryzyjski wiozący kukiełkę na grzbiecie!
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W pokazie powożenia w interesujący sposób postanowili zaprezentować się młodzi jeźdźcy. Powożący, 
koń  oraz luzak  przedstawiali  postaci  ze znanych  filmów takich  jak  Piraci  z Karaibów,  Zakonnica 
w Przebraniu, Faceci w Czerni itp.
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Przy  blaskach  świateł  i  oklaskach  publiczności  na  emeryturę  sportową  odszedł  ogier  Adel,  który 
zaprezentował  się  w  towarzystwie  swoich  synów  z  grupy  Fryso  Huys.  Publiczność  zgotowała 
mu pożegnanie godne ambasadora, bo tak właśnie został określony.
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Byliśmy też świadkami emocjonującego wyścigu pomiędzy dwoma parami fryzów i kucy (ras szetland 
i forest). Wygrały te najmniejsze pobijając fryzy zwinnością i zwrotnością na zakrętach.

Na koniec zostaliśmy zabrani na kolejną wycieczkę w czasie ukazującą rolę koni fryzyjskich w historii,  
od czasów kiedy na swoich grzbietach nosiły rycerzy, do dnia dzisiejszego i ich dużej roli w sporcie.
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Czempionat licencjonowanych ogierów, czyli punkt kulminacyjny całej trzydniowej imprezy, rozpoczął 
się w sobotę rano.  Miejsca na widowni  zapełniały się bardzo szybko,  na wybory czempiona ściągały 
liczne tłumy holenderskich i „zagranicznych” hodowców.

Ogiery prezentowane były w grupach wiekowych,  na  początek grupa koni  nie biorących udziału w 
czempionacie,  13-letnich  i  starszych.  Długie  grzywy,  majestatyczny  ruch,  spokój  –  ich  urok  zawsze 
wzbudza duże emocje i wszyscy oczekują ich przybycia.
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Następnie  zaprezentowana  została  grupa  ogierów 10-12  letnich,  które  miały  ostatnią  szansę  stanąć 
w szranki  z resztą i  powalczyć o tytuł czempiona.  Z tej  grupy zaszczyt  przypadł ogierowi  Sape 381 
i Wobke 403.

Kolejne konie prezentowane były w 7 grupach wiekowych, od ogierów, które licencję uzyskały w 2008 
roku,  do najstarszych,  uznanych  w  2002  roku.  Z  każdej  grupy  do  finału  przechodziły  2  ogiery. 
Wyjątkiem była grupa trzech koni urodzonych w 1998 roku- Tjalf, Tsjabring i Tietse, które otrzymały 
prawo do krycia na podstawie testu skróconego. Te ogiery nie brały udziału w Czempionacie. W tym 
roku nie były też przyznawane premie,  ogiery po ocenie przez sędziów ustawiane były w kolejności 
zależnej od tego jak się zaprezentowały. Dwa pierwsze brały później udział w Czempionacie.

W „najmłodszej” grupie ogierów, które otrzymały licencję w 2008 roku gwiazdą był Stendert, którego 
ruch zasługiwał na duże brawa. Na drugiej pozycji uplasował się syn Doaitsena 420- Sake, który już 
ma długą kolejkę klaczy wpisanych w jego plan hodowlany.

Z kolejnych grup na uwagę zasłużyły ogiery, które otrzymały licencję w 2005 roku. Tutaj znów Haitse 
425 zachwycał płynąc przed oczami publiczności.  Prawie tak doskonały jak on okazał się ogier Gjalt 
426.
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Ze  wszystkich  7  ocenianych  grup  wybrane  zostało  14  ogierów.  Na  podstawie  oceny  sędziów 
do Czempionatu zakwalifikowało się 8: Doaitsen, Gjalt, Haitse, Jerke, Maurus, Mewes, Stendert, Sape. 
Po kolejnej eliminacji 4 ogiery utworzyły ścisłą czołówkę: Doaitsen, Gjalt, Maurus i Stendert. Odbyła 
się prezentacja finałowej grupy,  po czym sędziowie dokonując kolejnych selekcji  wybrali  zwycięzców 
czempionatu.
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Wice czempionem został Doaitsen 420, a czempionem Maurus 441.
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W  sobotę mogliśmy również podziwiać dwa doskonałe przedstawienia.  Fantastyczny okazał się pokaz 
elementów hiszpańskiej szkoły jazdy w wykonaniu ogierów Eveline Smitz- Karrer. Grupa ta znana jest 
już z występów podczas Appassionaty,  wielkiego „końskiego show”. Tym razem mogliśmy podziwiać 
m.in. lewady, stęp hiszpański a w ręku – kapriolę. 
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Niewątpliwie  dużym  wydarzeniem  było  oficjalne  nadanie  tytułów Preferent  dla  4  nieżyjących  już 
ogierów  (Tsjalling  235,  Jochem  259,  Lammert  260,  Naen  264)  oraz  19  letniego  Tsjerka,  który 
w obecności rodziny Toonenów został udekorowany i wraz ze swoim potomstwem (uznanymi ogierami) 
pięknie zaprezentował się przed publicznością.
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Odbyły  się  też 2  aukcje  ogierów.  W  piątek  chętni  licytowali  młode,  3  letnie  ogiery.  Wszyscy  byli 
zaskoczeni  stosunkowo niskimi  cenami,  które często graniczyły z opłacalnością… ale takie są prawa 
aukcji. W sobotę natomiast po raz pierwszy w historii odbyła się Elitarna Aukcja ogierów. Na sprzedaż 
wystawiono 9 ogierów, z których część przeszła do trzeciej rundy (mogą one otrzymać licencję na krycie 
jako  ogiery  Vb  Ster  w  naszym  i  kilku  innych  krajach  poza  Holandią).  Natomiast  5  ogierów 
zakwalifikowało  się  do  zakładu  treningowego,  czyli  mają  szansę  otrzymać  licencję  na  cały  świat. 
Najwyższą cenę 76 tysięcy euro osiągnął ogier Ulrik fan’e Vesta Hoeve (Dries x Tsjerk). W sumie za całą 
aukcję osiągnięto kwotę 348 200 euro!

Poza tymi wszystkimi atrakcjami jak zwykle na innych stoiskach można było zrobić „fryzyjskie zakupy” 
i  porozmawiać  z  właścicielami  stacji  ogierów.  Cała  impreza  była  dla  wszystkich  jej  uczestników 
tradycyjnie  wielkim  wydarzeniem.  Dodatkowo  cennym  aspektem  było  tłumaczenie  komentarzy 
wszystkich sędziów na język angielski.
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Do zobaczenia w 2010 roku.

Tekst: Damian Śmiałek i Izabela Grzonka
Zdjęcia: Izabela Grzonka i Mirosław Gawek
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Z ŻYCIA HODOWCÓW I ICH KONI

Korumdalen, gdzieś na północy…

„To był wspaniały moment, kiedy urodził się nasz pierwszy źrebak! Rozmawiałam przez telefon z moją 
córką,  gdy  maluch przychodził na  świat.  Nigdy  nie  zapomnę,  powiedziałam:  urodziła  się  Gwiazda! 
Nazwałyśmy ją Tindra, co oznacza „błyszczeć, świecić, lśnić”. Cóż, jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć, 
czy zostanie Gwiazdą na pokazie w 2009  roku.  Ale jako źrebak,  w 2006  roku została championem, 
to była radosna i zabawna chwila, kiedy ‘tańczyła’ i robiła show przed sędziami”.

Zdjęcie: Erik Nordby
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Zdjęcie: Marijke van der Aa

Anne Holmen rozpoczęła hodowlę koni fryzyjskich w 2006 r, kiedy to jeszcze w Norwegii koni tej rasy 
było bardzo niewiele,  a wiedza o rasie znikoma. Jednakże, na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat 
fryzów przybyło, sprowadzane są głównie z Holandii, a także w niewielkim stopniu z Danii.
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Zdjęcie: Anne Holmen

Cena dobrego konia waha się od 100.000 do 160.000  NOK (czasami więcej). Źrebaki wyhodowane 
w Norwegii  kosztują w granicach od 70.000 do 90.000 NOK. Niestety pojawia się także dużo koni 
z pseudohodowli, bez rodowodu, bądź  z rodowodem, ale potomstwo jest słabe, bywa z psychicznymi, 
lub fizycznymi wadami.
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Zdjęcie: Anne Holmen

Anne wraz z córką Julie przeprowadziły się z Oslo dziewięć lat temu,  aby zasmakować innego życia, 
z dala od zgiełku dużego miasta. Kupiły małą farmę o nazwie Korumdalen, godzinę drogi samochodem 
od stolicy  Norwegii.  Nie planowały  hodowli  koni  fryzyjskich,  nawet  dobrze nie  znały  tej  rasy.  Ale 
pewnego dnia Anne zobaczyła zdjęcie przepięknego konia i postanowiła takiego mieć! 

„W pierwszej  chwili  rozpłakałam się ze szczęścia,  był piękniejszy niż pokazywały  to zdjęcia.  Prawie 
nierealny.”  – tak Anne wspomina chwilę, kiedy po czterech tygodniach od znalezienia ogłoszenia (lipiec 
2005 r.) Hayke,  w dniu swoich trzecich urodzin, postawił kopyta na norweskim lotnisku.

Nową  właścicielkę  zadziwiał  zachowaniem  i  temperamentem  –  zawsze  spokojny,  zrównoważony 
i „przystojny”!

Wkrótce Anne z Julie pokazały Hayke na przeglądzie koni fryzyjskich w Norwegii, gdzie koń zachwycił 
wszystkich i był dużym wydarzeniem (zdobył tytuł Ster).

To dodało Anne odwagi  i  zachęciło do kolejnego ruchu.  Zdecydowała się na  zakup źrebnej  klaczy 
hodowlanej  z tytułem  Ster  o  nazwie  Dirkje  (kupiona,  jak  wszystkie  konie  w  stajni  Korumdalen 
z Hestegaarden w Holandii  od Pieter  i  Marijke  van  der  Aa).  Pierwszy źrebak,  którego dała Dirkje 
wystawiony w pokazie, został championem.
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Zdjęcie: Anne Holmen

Od tamtej pory Ann kupiła kilka klaczy do hodowli i jeszcze jednego wałacha.

Niestety na małej farmie nie było miejsca dla wszystkich starych i nowych mieszkańców, zatem mniejszą 
zamieniono  na  dużą  farmę  Valmsnes  w  Osterdalen.  Nazwa  Korumdalen  –  jako  nazwa  hodowli 
pozostała, bo w końcu tam właśnie wszystko się rozpoczęło.
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Zdjęcie: Aurora van der Velpen

Pojawienie się koni  fryzyjskich wiele zmieniło w życiu Anne,  stało się ono proste,  bez kosztownych 
upodobań („z wyjątkiem koni…” –  śmieje się hodowczyni)   Sprzedaje  źrebaki swojej hodowli,  ale 
przynosi to niewielki dochód.

Sprzedaje zatem drewno z farmy i  wynajmuje pokoje gościnne na farmie,  aby móc realizować swoje 
hobby, które daje jej szczęście i satysfakcję.

Nawiązała kontakty z hodowcami, od których kupowała konie i od których również wiele się nauczyła. 
Pojawili się nowi, serdeczni przyjaciele, zarówno w Norwegii, jak i w Holandii. Wszyscy to miłośnicy 
koni fryzyjskich, którzy spotykają się każdego roku w Leeuwarden w Holandii.

Pewna spotkana cztery lata temu osoba stała się wyjątkowo bliska Anne.

Ina  Merete  Schjerpen  –  wcześniej  uczyła  się  w  Anglii  pod  okiem  Kelly  Marks,  asystentki  Monty 
Roberta.

Obecnie trenuje niektóre konie Anne. Jeździ skoki i ujeżdżenie.
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Zdjęcie: Monika Søberg

Metody współpracy Iny z koniem sprawiły,  że Anne całkowicie zmieniła poglądy w kwestii  treningu 
i tego, jak nauczyć się rozumieć te zwierzęta.

We  wrześniu  2008r.  w Norwegii  gościł  Monty  Roberts.  Do swojego pokazu  potrzebował młodego 
konia.  Anne przywiozła dwuletnią klacz Vilja,  własnej hodowli  - wysoką,  wrażliwą, lekko płochliwą, 
różniącą się nieco od pozostałych koni fryzyjskich.

Monty Roberts,  spośród wszystkich koni  wybrał Vilję,  a demonstracji  przyglądało się 700 osób. Bez 
przemocy i siły sprawił, że  klacz zaufała mu i podążała za nim bez względu na okoliczności (fragmenty 
pokazu  na  stronie  http://valmsnes.blogspot.com).  To  był  wyjątkowy  moment  w  życiu  stajni 
Korumdalen!
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Zdjęcie: Anne Holmen

Zdjęcie: Anne Holmen
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Jeszcze jedno wydarzenie  zasługuje  na  specjalną  uwagę.  Hayke,  wcześniej  wspominany  wałach,  był 
gwiazdą programu telewizyjnego – quizu dotyczącego różnego rodzaju koni.  Anne i  Ina obawiały się 
jego reakcji  na  światła,  kamery,  publiczność,  itd.  Jednakże,  wówczas trzyletni  Hayke,  wszedł z Iną 
do studia,  jakby  nic  nigdy  w  życiu  innego  nie  robił.  Zachował  się  bez  zarzutu.  Spokojny 
i zrównoważony. Po programie zyskał sobie mnóstwo wielbicieli i wielbicielek.

Zdjęcie: NRK-foto

W  domu rodzinnym Anne konie,  jak  i  inne zwierzęta były zawsze obecne.  Mimo,  że od urodzenia 
mieszkała w stolicy Norwegii, miała warunki aby trzymać konia. Pierwszym był koń islandzki. Obecnie 
na jej farmie są 4 źrebne klacze i młodzież, łącznie 10 koni.  Odkąd Anne rozpoczęła swoją przygodę 
z Fryzami w jej hodowli od 2006 roku pojawiło się  9 źrebaków, 8 młodych klaczy i 1 ogier.

Wszystkie źrebaki osiągają bardzo dobre oceny na pokazach (pierwsze i drugie miejsca).

Hodowla  koni  fryzyjskich  w  Norwegii  to  wyzwanie,  ponieważ  nasienie  transportowane  jest  drogą 
lotniczą z Holandii, co jest kosztowne i wymaga wpasowania się w odpowiedni termin. Jak do tej pory 
jednak hodowla Korumdalen ma szczęście, zarówno jeśli chodzi o przebieg ciąży klaczy, jak i zdrowie 
źrebaków.  Celem  Anne  jest  hodowla  zdrowych  i  urodziwych  źrebaków,  po  dobrych  ogierach, 
z przestrzeganiem zasad wytyczonych w księdze stadnej Friesh Paarden-Stamboek (FPS Studbook).
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Zdjęcie: Anne Holmen

Ludzie  w  Skandynawii  interesują  się  końmi.  Uprawiają  jeździectwo  (skoki,  ujeżdżenie,  zdarza  się, 
że powożenie). Większość osób jednak posiada konie dla przyjemności, jazdy rekreacyjnej.

Rasa koni fryzyjskich jest nadal „młoda”, brak jeszcze nadzwyczajnych rezultatów, ale na pewno dzięki 
takim zapalonym miłośnikom i hodowcom jak Anne Holmen sytuacja będzie się stopniowo zmieniała.
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Zdjęcie: Monika Søberg

The Norwegian Friesian Association (NFF) organizuje pokazy hodowlane (keurings)  od 2004  roku 
(w 2008 r. po raz pierwszy odbyły się dwa takie przeglądy). Łącznie sędziom zaprezentowanych zostało 
wówczas  około 50 koni. Trudno ocenić jak duża obecnie jest liczba koni fryzyjskich w Norwegii, ale 
ocenia  się ją  na  około 300.  Nie funkcjonuje do tej  pory żaden rejestr tych koni.  Co roku związek 
reprezentowany jest na spotkaniu FPS w Leeuwarden.

Trwają  prace  nad  promocją  rasy  konia  fryzyjskiego w Norwegii,  w  planach  są szkolenia  i  zawody 
ujeżdżeniowe koni fryzyjskich.

Celem  NFF jest  również budowanie  relacji  pomiędzy  właścicielami,  hodowcami,  miłośnikami  itp. 
To także jest wielce istotne, aby rasa ta mogła stać się bardziej popularna w krajach skandynawskich.

Kontakt / NFF: Edith Bakken editbakk@online.no

Autor: Beata Kucwaj 
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ODSADZANIE ŹREBIĄT

Moment odsadzenia źrebięcia od matki  jest jednym z bardziej stresujących wydarzeń tak dla samego 
źrebięcia,  jak i  matki,  a nawet hodowcy.  Sam sposób odsadzenia jak i  jego termin są różne,  zależne 
od przyzwyczajeń, organizacji stajni, możliwości.

W  stanie  dzikim  źrebięta  długo pozostają  przy  matkach,  na  przykład  w stadzie  koników polskich 
w rezerwacie w Popielnie ssące roczniaki  nie należą do rzadkości.  Jednak zazwyczaj,  kiedy klacz daje 
kolejnego potomka, jego poprzednik ustępuje mu miejsca.

W  utrzymaniu  stajennym  to  hodowca  decyduje  o  terminie  odsadzenia,  biorąc  pod  uwagę  tempo 
dojrzewania,  metody  wychowu,  intensywność  żywienia  oraz  przyszłe  przeznaczenie.  Standardowo 
w Polsce źrebięta odsadza się w 6 miesiącu życia. W Niemczech i Holandii za standardowy uważa się 5-6 
miesiąc życia. Odsadzenie w wieku 5 lub mniej miesięcy ma jedynie uzasadnienie w przypadkach takich 
jak brak mleka u matki, zły stan zdrowia matki. Wcześniejsze odsadzenie ma bardzo negatywne skutki 
na  rozwój  źrebięcia  i  jego  kondycję.  Wielu  hodowców  stosuje  też  późniejszy  termin  odsadzenia 
(do czasu,  kiedy  laktacja  utrzymuje  się  na  wysokim  poziomie,  czyli  do  7-8  miesiąca),  szczególnie 
w przypadku źrebiąt zarodowych. Mleko klaczy jest bowiem wartościowym i tanim pokarmem. Jednak 
jeśli klacz jest zaźrebiana co roku późne odsadzenie byłoby dla niej sporym obciążeniem.

Istnieją  różne  metody  odsadzenia.  Dawniej  najczęściej  stosowaną  było  natychmiastowe  odłączenie 
źrebięcia od matki, obecnie stopniowe odsadzanie uważane jest za dużo korzystniejsze. Ważne jest, aby 
odsadzone  źrebię  pozostało  w  znanym  mu  środowisku,  najlepiej  w  boksie,  w  którym  przebywało 
z matką  – zmniejsza  to  stres  związany  ze  zmianą  warunków  otoczenia.  Natomiast  matki 
są przeprowadzane w inne miejsce, najlepiej do drugiej stajni,  jeśli  w gospodarstwie znajdują się dwa 
budynki.  Najlepszą  porą  odsadzenia  jest  wieczór  –  czy  to  przy  odsadzeniu  natychmiastowym  czy 
stopniowym.  Decydując się na  odsadzenie stopniowe możemy wybrać różne sposoby.  Najlepiej  gdy 
klacz wyprowadzana jest ze stajni każdego dnia na coraz dłuższy czas (jeśli jest to klacz użytkowa, to jest 
doskonały moment do wykorzystania na trening/jazdę).  Można też odłączać źrebię na noc stawiając 
matkę w boksie obok, a na dzień pozostawiać je razem. Najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie 
odsadka w stadzie z innymi  końmi  i  młodzieżą,  dzięki  czemu ma towarzystwo i  uczy się zachowań 
stadnych. Jeżeli mamy taką możliwość po odsadzeniu można łączyć źrebięta w pary (tej samej płci) lub 
w grupy,  gdy dysponujemy biegalnią  i  odpowiednio dużą grupą potomstwa z tego samego rocznika 
(max. 10).

Kolejnym czynnikiem znacznie zmniejszającym stres po odsadzeniu jest wcześniejsze przyzwyczajenie 
źrebięcia do pobierania paszy. Właściwie już 3 miesięczne źrebię powinno znać i chętnie pobierać paszę 
treściwą  i  siano  a  pięciomiesięczne  spożywać  spore  ich  ilości.  Takie  przygotowanie  w  połączeniu 
ze stopniowym  odsadzeniem  pozwoli  nam  na  uniknięcie  dużej  utraty  masy  ciała  u  źrebięcia, 
niebezpiecznej dla jego zdrowia (wiąże się z tym też spadek odporności). Najlepszą paszą dla odsadków 
jest owies (w początkowym okresie gnieciony, później cały) oraz zielonka i dobrej jakości siano. Cennym 
dodatkiem jest też marchew, źrebię powinno mieć także dostęp do lizawki. Obecnie na rynku dostępne 
są pasze przemysłowe ze szczególnym przeznaczeniem dla źrebiąt (np. Pavo Podo Start) – pasza ta została 
specjalnie opracowana w celu stopniowego i łagodnego przejścia z mleka matki na pokarm stały, dzięki 
zwiększonej  ilości  białka  i  mikroelementów  gwarantuje  zrównoważony  rozwój  źrebięcia,  wzmacnia 
odporność i zapobiega chorobom tj. osteochondroza, zwyrodnienie trzeszczki kopytowej. 
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Najważniejsze w odchowie źrebiąt jest pastwisko i możliwość jak największej ilości ruchu i korzystania 
z promieni słonecznych (działanie przeciwkrzywiczne). Dzięki przebywaniu większość dnia na pastwisku 
źrebię prawidłowo się rozwija,  nabiera odporności,  jego układ ruchu rozbudowuje się w prawidłowy 
sposób. Źrebięta,  które mają ograniczony ruch, są niedożywione- mają tendencje do wysokonożności 
i słabo rozbudowanej klatki piersiowej, która jest tak ważna aby pomieścić płuca. 

Źrebię od najmłodszych dni powinno być przyzwyczajone do obcowania z człowiekiem, bardzo dobre 
efekty  daje  metoda  imprintingu  opracowana  przez Roberta  Millera  ale  stosowana  już  od  wieków. 
Odsadek  powinien  umieć  grzecznie  stać  na  uwiązie,  spokojnie  poddawać  się  pielęgnacji,  zabiegom 
kowalskim  i  weterynaryjnym.  Najlepiej,  aby  został  tego  nauczony  jeszcze przy  matce,  co znacznie 
redukuje  stres  i  czyni  wszelakie  zabiegi  łatwiejszymi.  Bardzo  ważny  jest  jak  najczęstszy  kontakt 
z młodym koniem oraz spokój i  cierpliwość w stosunku do nich (aczkolwiek nie może też zabraknąć 
stanowczości). Kiedy źrebię nam ufa – bez przeszkód sobie z nim poradzimy w każdej sytuacji.

Na  koniec  jeszcze o klaczy  –  matce.  Odsadzenie  jest  równie  trudne  dla  niej.  Na  kilka  dni  przed 
odsadzeniem potomka zaleca się stopniowe zmniejszanie paszy treściwej. Po odsadzeniu przez parę dni 
podawanie paszy treściwej musi być ograniczone, natomiast zapewnione dużo spokojnego ruchu tak, 
aby nie dopuścić do zapalenia wymienia. Nie można uniknąć nieco opuchniętych wymion, w których 
gromadzi  się  niezdojone  przez  źrebię  mleko  jednak  dzięki  odpowiedniemu  postępowaniu  można 
zmniejszyć  dyskomfort  klaczy.  Kilka  razy  dziennie  należy  sprawdzać,  czy  wymiona  nie  są  gorące 
i twarde, co jest z reguły początkiem stanu zapalnego. Nie należy zdajać klaczy, bowiem prowokuje to do 
dalszej  produkcji  mleka  zamiast  jej  zatrzymania.  Można  smarować  wymiona  specjalną  maścią 
rozgrzewającą do wymion, która przynosi klaczy ulgę. Niektórzy lekarze weterynarii zalecają też krótką 
antybiotykoterapię, aby zapobiec wystąpieniu zapalenia, jednak nie uważam tego za konieczne. Jest ona 
jednak  nieunikniona,  jeśli  już  dojdzie  do  zapalenia,  należy  wówczas  skontaktować  się  z lekarzem 
weterynarii.

Autor: Izabela Grzonka
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SZCZEPIENIA OCHRONNE 
(IMMUNOPROFILAKTYKA) KONI

Wielu hodowców koni  zadaje sobie pytanie – czy  poddać konia szczepieniu na niektóre choroby czy 
nie,  a jeśli  tak  to na co szczepić.  Na to pytanie na pewno pomoże odpowiedzieć i  pokieruje lekarz 
weterynarii opiekujący się danym stadem w zależności od problemu z jakim się ono boryka. Ja postaram 
się w skrócie przedstawić zarys chorób i programy szczepień najczęściej stosowane u koni. 

Influenza koni (grypa koni)
Influenza  koni  jest  ostro  przebiegającą  chorobą,  która  szybko  się  szerzy  w  danej  populacji  koni. 
U osobników wrażliwych na zakażenie choroba  przebiega wśród objawów gorączki,  suchego kaszlu, 
śluzowo-ropnego wycieku z nozdrzy.  Influenzę powodują dwa odrębne podtypy wirusa influenzy typu 
A należące do rodziny Orthomyxoviridae. Zakażenie wirusem influenzy szerzy się głównie przez kontakt 
bezpośredni,  ale  także  przez sprzęt  używany  do  transportu  czy  sprzęt  do  pielęgnacji.  Konie  chore 
są apatyczne,  łatwo  się  męczą,  tracą  apetyt.  U  koni  nieleczonych  dochodzi  do  wtórnych  zakażeń 
bakteryjnych, co znacznie wydłuża okres rekonwalescencji.  Chorym koniom należy zapewnić spokój, 
ciepłe, dobrze wentylowane pomieszczenie i  dobrą paszę. Powszechnie w kraju stosuje się szczepienia 
profilaktyczne  szczepionkami  przeciwko  influenzie  koni.  Odpowiedz  immunologiczna  po  podaniu 
szczepionki  jest  krótkotrwała  i  stąd  wymagane  jest  wielokrotne  ich  podawanie  w celu  utrzymania 
ochronnego miana przeciwciał.

W  cyklu  immunizacji  podstawowej  stosuje  się  trzykrotne  szczepienie:  u  źrebiąt  pierwsza  dawka 
w 6 miesiącu życia, druga 4 tygodnie później, trzecia dawka po 5 miesiącach. Następnie należy szczepić 
konie co najmniej raz w roku. U koni dorosłych nieszczepionych stosuje się cykl podstawowy. Dostępne 
na rynku szczepionki to np. Protec Flu, Equilis Prequenza. 

Tężec
Tężec jest bardzo poważną i  zazwyczaj  śmiertelną chorobą,  wywoływaną przez bakterię Clostridium 
Tetani  znajdującą  się  m.in.  w  glebie,  gdzie  jej  przetrwalniki  mogą  przebywać  przez  wiele  lat. 
Zanieczyszczona  rana  jest  jedną  z  głównych  dróg  zakażenia.  Bakteria  Clostridium  Tereni   po 
namnożeniu się w sprzyjającym środowisku jakim jest głęboka rana lub zakłucie i wytwarzające się tam 
warunki beztlenowe, wytwarza egzotoksyny, które działają na układ nerwowy, wywołując ostre reakcje 
organizmu,  co  prowadzi  do  paraliżu  podstawowych  funkcji  życiowych  i  śmierci.  Objawy  choroby 
to m.in. ograniczony ruch szczęk, wypadanie trzeciej powieki, chwiejny krok z szeroko rozstawionymi 
nogami,  ogon  sztywno  odstawiony,  zaostrzona  reakcja  na  bodźce,  rozszerzone  nozdrza,  trudności 
w pobieraniu  paszy.  Szczepienie  w cyklu  podstawowym:   pierwsze szczepienie  ok.  6  miesiąca  życia, 
drugie  4  tygodnie  później,  trzecie  po  5  miesiącach.  Następnie  doszczepiamy  po  roku  i  kolejne 
szczepienia na tężca co 2 lata. Obecnie na rynku obecne są jedynie szczepionki kombinowane np. Protec 
Flu Te czy Equilis Prequenza Te.
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Zakaźne zapalenie jamy nosowej i płuc koni (EHV-4) oraz ronienie 
klaczy (EHV-1)
Infekcje herpeswirusowe u koni są główną przyczyną  zapaleń układu oddechowego i poronień u klaczy. 
Zakażenia wywołują 2 typy wirusa z rodziny Herpesviridae tj.  EHV-1 wywołujący ronienia i  EHV-4 
wywołującym zakażenia układu oddechowego.

Zakażenia  oddechowe  (  rhinopneumonitis)  występują  najczęściej  u  źrebiąt  i  roczniaków.  Objawy 
to gorączka,  obniżenie  łaknienia,  wypływ  surowiczy  z  nosa,  który  przekształca  się  w  wypływ 
surowiczoropny lub ropny. Wirus może dostać się do płuc wywołując bronchopneumonię. 

Wirusowe ronienie  klaczy  występuje  u  samic,  które  nie  wykazują  objawów choroby.  Do poronień 
dochodzi  między 6  a  11  miesiącem.  Mogą rodzić  się  także źrebięta  żywe ale  osłabione,  które giną 
w ciągu 24-72 godzin. 

Kliniczne rozpoznanie chorób układu oddechowego wywołane zakażeniem wirusowym jest niemożliwe.

Leczenia  swoistego  brak,  stosowane  jest  leczenie  objawowe.  Zasada  ogólna  jakiej  powinno 
się przestrzegać, to ze stajni w której choroba wystąpiła nie powinno się wywozić zwierząt przez okres 
3 tygodni ani nie wprowadzać nowych. Konie chore powinno się w miarę możliwości izolować.

Głównym sposobem  walki  z chorobą są  systematyczne szczepienia np.  preparatem Resequin  Plus. 
Na ogół szczepionki inaktywowane stosowane są trzykrotnie w 5, 7 i 9 miesiącu ciąży. 

Jeśli hodowca decyduje się na profilaktykę swoistą u źrebiąt to należy je szczepić  w 4, 5, 7 i 10 miesiącu 
życia, u roczniaków uodparnianych wcześniej wystarczą 2 szczepienia wiosną i jesienią ( co 6 miesięcy), 
w innym wypadku trzykrotnie, pierwszy raz w dowolnym czasie drugie szczepienie po 6-9 tygodniach 
i kolejne po 6 miesiącach.

Wątpliwości  co do pełnej  skuteczności  szczepień  istniały  i  istnieją  do dziś,  jednak  zarówno lekarze 
weterynarii jak i hodowcy nabierają przekonania co do celowości  szczepień.

Autor: Lek. Weterynarii Dorota Wal
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Andries 415  (Tsjerk 328  x Nykle 309)

Data urodzenia: 13.06.2000 r.
Rok uzyskania licencji: 2003 r. (ocena na potomstwie
w 2007 r.)
Wzrost: 1.64 m 
Matka: Gitte, 199405350,  Ster (S-S-SP-Stb)
Linia żeńska: 36 
Inbred: 4.1 % 
Skuteczność zaźrebień: 81%
Przekazywanie odmian: 0,3% 

Hodowca: W. Ooyman, Winterswijk 
Właściciel: J. de Vries, Lutjegast
Stacja: NL Deckstation Gaasterland, 
Kippenburg 4, 8567 HA Oudemirdum, Tel. 
0031-514 57 21 11 (koszt nasienia: ~900 €)

Bouke ukończył Zakład Treningowy w Drachten 
w 2003 roku i został zarejestrowany jako Andries 415. 
Ogier ten wywodzi się z rodu Tetmana, z cenionej linii 
Marka. Ze strony matki Andries wywodzi się z 
niewielkiej linii żeńskiej 36, której założycielką była 
klacz Annie Hb. Jej wnuczką była klacz Diana 2375 
(córka ogiera Obskurant 150 Pref.), która stworzyła 
jedyną znaczącą gałąź linii matecznej 36. Już jako młody 
ogier spisywał się całkiem dobrze- w pierwszym roku 
krycia uzyskał 71% źrebiąt z I i II premią! 

W 2004 roku uplasował się na 
pierwszej pozycji w swojej grupie 
wiekowej podczas Centralnej Inspekcji 
w Leeuwarden, w roku 2005 i 2007 
także otrzymał I premię. 

W pierwszym  roku krycia  uzyskał 71%  źrebiąt  z I i II premią!  W 2007 roku otrzymał dożywotnią  licencję  
po pozytywnym  przejściu  oceny  na potomstwie.

Statystyki potomstwa

Klacze Stb: 45 
Klacze Ster: 39 (46%) 
Wałachy bez tytułu Ster: 4
Wałachy z tytułem Ster: 10 
Ogiery vb Ster: 25
Ogiery Stb: 2

W 2004 roku zajął pierwsze miejsce 
w konkursie ujeżdżenia na poziomie L2. 
W 2007 roku otrzymał dożywotnią 
licencję po pozytywnym przejściu oceny 
na potomstwie. Uplasował się też na 
pierwszym miejscu jeśli chodzi 
o przekazywanie na potomstwo typowo 
fryzyjskiej budowy. 
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Tsjalke 397  (Leffert 306  x Doeke 287)

Data urodzenia: 27.04.1998 r.
Rok uzyskania licencji: 2002 r. (ocena na potomstwie
w 2006 r.)
Wzrost: 1.64 m 
Matka: Selma fan`e Grupstal Ster (S-SP-MP-MP) 
Linia żeńska: 15 
Inbred: 2.54 % 
Skuteczność zaźrebień: ~86%
Przekazywanie odmian: 1,1% 

Hodowca: Coop. Woonver. Oldeboorn
Właściciel: M. Vlemmings v.d. Boom, 
Moulin du Lot, France
Stacja: Hengstenhouderij G. Toonen, 
Marenseweg 1, 5398 JD Maren-Kessel, 0031-
41247 92 42, koszt nasienia ~850 €

Tsjalke jest ogierem nieco niedocenianym, zapewne 
dlatego, gdyż nie jest typem określanym jako „show-
off”. Często oceniany jest na II premię - jednak daje 
piękne potomstwo i aż 54% klaczy z tytułem Ster! 
Ojcem Tsjalke jest Leffert 306 - jeden z doskonałych 
ogierów z tytułem Preferent. Matka to utalentowana 
klacz, po Doeke wywodzącym się z linii męskiej ogiera 
Abe, co ma wpływ na niski współczynnik spokrewnienia 
u Tsjalke i u jego potomstwa.

Statystyki potomstwa

Klacze Stb: 48 
Klacze Ster: 55 (54%) 
Wałachy bez tytułu Ster: 2
Wałachy z tytułem Ster: 9 
Ogiery Stb: 1 
Ogiery Vb Ster: 14

Tsjalke jest także wolny od bardzo 
często występującego wpływu krwi 
ogierów Tsjerk i Feitse. Wywodzi się 
z dość sporej linii żeńskiej 15, która 
dała już 10 uznanych ogierów. 
Jego potomstwo jest oceniane wysoko 
za typ rasowy, są to konie o szlachetnej 
głowie, pięknym przodzie, doskonale 
umięśnionym zadzie- co owocuje mocą 
i dynamiką  ruchu. Także pod 
względem sukcesów hodowlanych 
i sportowych potomstwo Tsjalke 
wypada bardzo dobrze.

Potomstwo  Tsjalke jest bardzo  wysoko oceniane  za typ  
rasowy;  jego  współczynnik klaczy Ster wynosi  niemal  60%
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STAJNIA WIJDEWORMER (Holandia)

W  2007  roku trzy fryzyjskie ogiery rozpłodowe musiały pożegnać się ze stajnią Wijdewormer: 
Time 398,  Tije 401  i  Tonke 391  po badaniach na potomstwie nie mogły dalej kontynuować 
swojej  służby  rozpłodowej.  Naturalnie  był  to  duży  cios  dla  tego  Północno-Holenderskiego 
przedsiębiorstwa, jednak  dołączony w ubiegłym roku prospekt do czasopisma „Phryso”  świadczy 
o  dużej  odporności  stajni  na  tego  rodzaju  wydarzenia.  Z  dwoma  uznanymi  ogierami 
gorącokrwistymi  i sześcioma fryzyjskimi ogierami rozpłodowymi strony prospektu były dobrze 
zapełnione.  Najbardziej  rzucała  się  jednak  w  oczy  obszerna  informacja  o  ogromnych 
możliwościach weterynaryjnych w stajni należącej do Eda Constanta. W jeszcze tlącej się, nowej 
dziedzinie chiroterapeutyczne berło dzierży Finka Taru Kalimo.

Kto  podąży  obwodnicą  Purmerend,  zobaczy  przedsiębiorstwo  leżące  wśród  pastwisk  Kwadijk. 
To nowoczesny  kompleks  położony  bezpośrednio  obok  zamieszkanej  wieży  ciśnień  w  Kwadijk 
i spełniający  wszelkie  wymogi  dzisiejszej  nowoczesnej  hodowli  ogierów.  W  pełni  wyposażona, 
posiadającą  certyfikat  UE stacja  rozpłodowa,  gdzie  nasienie  jest  nie  tylko  świeże,  ale  może zostać 
również zamrożone.  Laboratorium,  pomieszczenia rozpłodowe i  stajnie są kompaktowo umieszczone 
pod jednym dachem, a wstęp możliwy jest jedynie dla tych, którzy posiadają pozwolenie i  są gotowi 
przyodziać się w ochronne ubranie.  Sześć uznanych fryzyjskich ogierów stoi w królewskich boksach. 
Mają dobry widok na siebie nawzajem oraz mogą z całym spokojem obserwować działania dookoła. 
Obok czarnych pereł jak Fabe 348, Sape 381 i Dries 421 na stacji znajdują się ogiery KWPN: Riant 
i uznany  przed dwoma laty  Wesley.  Oprócz stacji  rozpłodowej,  stajni  handlowej  (komercyjnej)  oraz 
obszarów  treningowych,  stajnia  Wijdewormer  oferuje  również  boksy  dla  25  koni  w  pensjonacie. 
Obecnie właściciele pomagają również i w innych częściach przedsiębiorstwa. Z przyjemnością niektórzy 
z nich siadają przy paru wysokich stolikach wzdłuż brzegu wewnętrznej ujeżdżalni, obserwując trening 
koni.  Stajnia  Wijdewormer  jest  uporządkowana,  jednakże  nie  przesadnie  „bez  jednego  źdźbła 
na podwórku”. Jest to przedsiębiorstwo  w ciągłym ruchu, mimo iż jest to prawie niewidoczne. Widok, 
wzmocniony jest jeszcze przez rustykalne, odbijające się w krańcach polderów zimowe słońce.

Przedsiębiorca Ed Constant kupił podupadłą ujeżdżalnię w Zaandijk, kiedy jego obydwie córki tkwiły 
jeszcze w wieku  kucyków.  W  ten  sposób zadbał,  by  panie  oraz ich  mali  współjeźdźcy  mieli,  gdzie 
trenować. Później rodzina otrzymała przy swoim mieszkaniu w Wijdewormer pomieszczenia stajenne 
dla koni. Stadnina koni fryzyjskich zaczęła się od kilku klaczy hodowlanych i rozwijała się, jak to często 
bywa, z hobby, które wymknęło się spod kontroli.

Wraz z Remmeltem 323 – w czasie, gdy z ojca Oege 267P w Księdze Ogierów nie pojawiło się jeszcze 
żadne uznane potomstwo – przybył do stajni pierwszy fryzyjski ogier. Został on kupiony mniej więcej 
na chybił trafił, to znaczy bez badania rentgenowskiego. To, że podobny sposób działania może wyjść 
na dobre,  ogier udowodnił,  okazując się po danych z badania  sprawności,  całkowicie na  topie.  Dla 
Constanta sprzedaż czy chociażby wynajem Remmelta  absolutnie nie wchodziły w rachubę,  czy jak 
ubiera  to  w  słowa  córka  Mascha  Constant:  „Wybudowaliśmy  wtedy  jak  idioci  sami  laboratorium 
i włączyliśmy  weterynarza.”  Macha  określa  samą  siebie  jako  dziewczynę  do  wszystkiego 
w przedsiębiorstwie (stadninie), które parę lat temu przeprowadziło się z Wijdewormer do kompleksu 
nowych budynków w północno-holenderskim Kwadijk. Siostra Dunja dba o ujeżdżeniową i sportową 
karierę koni.  Od pierwszego momentu prowadzenie stadniny  leżało w rękach tego duetu,  z pomocą 
jednego  pracownika.  Diana  van  de  Ploeg  była  pierwszym  weterynarzem,  który  przybył  do  pracy 
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w stadninie,  co dało Constantowi możliwość dobrego zabrania się do sprawy, w takich kwestiach jak 
miedzy innymi, pomieszczenia do kwarantanny i możliwość zamrażania nasienia. Po Remmelcie został 
kupiony,  zmarły  w  zeszłym  roku,  Piter  312,  jak  również  grupa  młodych  ogierów  na  odchów, 
co doprowadziło  do  okresu,  gdy  przedsiębiorstwo  miało  się  kwitnąco.  Uznane  zostały  ogiery  jak 
Fabe 348 i Abel 344, a następnie miedzy innymi Tonke 391 i Sape 381.

Linie krwi
Powiedzenie  „wygrywający  trenerzy  mają  zawsze  rację”  można  zastosować  również  w  odniesieniu 
do hodowców ogierów.  Pytanie  brzmi  jednak,  czemu  stajnia  Wijdewormer  zawdzięcza swój  sukces. 
Mascha spogląda z zadumą na zadaszone młyny, zanim daje wyjaśnienie: „Odważyliśmy się po prostu 
wydać więcej pieniędzy na dobrego konia. Kiedy ogier nam się spodobał, próbowaliśmy go kupić. Jeśli 
chcesz  dokądś  dojść,  musisz  odważyć  się  podejmować  odważne  kroki,  musisz  jednak  oczywiście  
pozostać racjonalny. Obecnie się wiele zmieniło. Wybieramy teraz konie według linii krwi, które pasują 
do ogierów stojących już w stajni. Naturalnie mieliśmy już też mniej udane okresy. W zeszłym roku trzy 
ogiery naraz zostały pozbawione uznania.  Jesteśmy bardzo dumni z Fabe i  Sape.  Dobrze sobie radzą 
i jeśli by ich nie było, wielu klientów zaczęłoby się prawdopodobnie rozglądać gdzie indziej.”

Pozbawienie uznania byłego czempiona,  ogiera rozpłodowego Time 398  prawdopodobnie zaskoczyło 
wiele osób. W Kwadijk ta strata musiała być silnym wstrząsem, zarówno w sensie emocjonalnym, jak 
i biznesowym, jednak trudny moment został już przezwyciężony. Przedsiębiorstwo musi iść na przód. 
Zmieniło  się  jednakże  spojrzenie  na  ogiery:  „Wartość  ogierów  rozpłodowych,  które  są  uznane 
na potomstwie wzrosła dla nas pod każdym względem”, opowiada Mascha. „Chętnie widzimy młode 
ogiery na stacji. Tego nie należy się też obawiać, jednak wtedy podejmuje się pewnego rodzaju ryzyko. 
Nasz Tsjipke 399 musi pokazać w tym roku swoje ostatnie potomstwo. Wtedy stwierdzasz, że nie ma 
wystarczająco dużo potomstwa, jest trudne do odnalezienia i powstaje pytanie, czy uda nam się dotrzeć 
do wystarczającej ilości.  Jeśli byłeś w sytuacji,  gdy równocześnie trzech ogierów pozbawiono uznania, 
boisz się, że teraz znowu jeden zostanie pozbawiony uznania. Kiedy potomstwo było jeszcze oceniane 
od ręki,  można było sensownie szacować, jaki  będzie wynik badania potomstwa. Teraz widzisz często 
piękne konie, jednak pozostaje pytanie, jak poradzą sobie na teście. Obecnie testy odbywają się przez 
cały rok.  Nie chcę przy  tym powiedzieć,  że system źle działa,  ponieważ myślę,  że przy dwudziestu 
koniach testowych, możesz otrzymać już bardzo dobry obraz tego, jakie są cechy dziedziczne po danym 
ogierze. Jest to po prostu trudne do oszacowania. Tije i  Time mieli ostatecznie całą masę potomstwa, 
które otrzymało Ster. Jeśli masz tylko te trzy pozbawione uznania ogiery, to zawala się cała stadnina! 
Masz wszystkiego dość, a wartość ogierów oczywiście ogromnie spada. Tymczasem sprzedaliśmy już Tije 
i Time. Tonke stoi jeszcze u nas.”

Chiroterapia
Posiadanie ośmiu ogierów w stadninie oznacza, konieczność obsłużenia dużej grupy klaczy;  w stajni, 
na nowiusieńkiej  stacji  rozpłodowej oraz w terenie.  To ciężkie zadanie jest w najbliższych miesiącach 
znowu zastrzeżone dla fińskiej weterynarz ze stajni Wijdewormer. Taru Kalimo, która zresztą świetnie 
mówi po holendersku, jest od 2005 roku mocnym asem w drużynie. Wykonuje ona nie tylko normalne 
działania  związane  ze  sztuczną  inseminacją,  ale  korzysta  również  z  rozległej  wiedzy  w  kwestii 
transplantacji  embrionów oraz zamrażania nasienia.  Taru posiada przy tym wykształcenie w kierunku 
chiroterapii,  która obecnie zdaje się również znajdować zastosowanie przy problemach z płodnością. 
„Trudno to  udowodnić,  ale  badałam szesnaście  klaczy  z problemami  płodności.  Jedenaście  z nich, 
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po terapii,  było źrebne po pierwszym cyklu,  trzy po drugim i  dwie po trzecim cyklu.  Nie uważam, 
że chiroterapia jest rozwiązaniem uniwersalnym, jak również przy szesnastu klaczach nie można mówić 
o naukowym dowodzie. Do tego potrzeba by było dużo więcej”, Kalimo relatywizuje rezultat. Podobnie, 
gdy rozmowa schodzi na temat płodności ogierów, wyjaśnia bardzo ostrożnie, że chiroterapia u ogiera 
ze złym  nasieniem  przyniosła  pięćdziesięcioprocentową  poprawę:  „Jest  to  więc  może  pomysł 
na przyszłość, aby zatrzymywać młode ogiery ze słabszym nasieniem i patrzeć, czy możemy je poprawić.” 
Mimo to jest to godne uwagi, że stacja oferuje podobne, jeszcze szeroko niezbyt popularne możliwości 
terapii  i  serwis.  Mascha Constant kiwa głową z nad swojej kawy:  „To jest dodatkowy serwis.  Jestem 
zdania, że opieka musi być tak czy inaczej dobra. Jeśli nie wychodzi w domu, to możemy tu na miejscu 
sprawdzić,  co ewentualnie jest na rzeczy.  Dla stacji  rozpłodowej to naturalnie świetnie,  jeśli  odsetek 
zaźrebień jest wysoki. I w stadninie zawsze obecny jest weterynarz!” Również na gruncie transplantacji 
embrionów Kalimo jest w swojej dziedzinie. Technika, w której zapłodniona komórka jajowa ciekawej 
klaczy jest przeszczepiana matce zastępczej, zdaje się budzić zainteresowanie hodowców. Odkąd stajnia 
rozpowszechniła  wiedzę  i  umiejętności  swojego  weterynarza,  coraz  częściej  pojawiają  się  pytania 
o informacje.  „Transplantacja  embrionów jest  kosztowna  i  znajduje  zastosowanie  przede  wszystkim 
w odniesieniu do dobrych, ciekawych klaczy, które naprawdę są szczególne, przede wszystkim przez linię 
krwi.  Nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć, kiedy zacznie się hodowlę, a w ten sposób można 
modelową klacz w jednym roku wypróbować na kilku ogierach”, wyjaśnia Constant.

Klacze
Stajnia  Wijdewormer  sama  hoduje  każdego roku  sporą  grupą  klaczy,  które  źrebią  się  w specjalnie 
do tego  urządzonej  stajni.  Zainstalowane  kamery  i  położenie  w  bliskości  budynku  mieszkalnego 
sprawiają,  że zwierzęta  mogą  bezpiecznie  i  pod  kontrolą  się  źrebić.  Ojców wyszukuje  się  niemalże 
jedynie  we własnym zbiorze ogierów.  Inną interesującą krew zakupuje  się poza wielką  posiadłością. 
Obok swojego zadania  jako specjalistka  od płodności,  Kalimo pracuje nad zdrowiem koni  w stajni 
i pomaga jeźdźcom miedzy innymi  przy  problemach z kręgosłupem ich  koni.  Udzielanie  im  porad 
i opieka  po ewentualnym  leczeniu  konia  zdaje  się  być  jednym  z najtrudniejszych  zadań,  wyjaśnia 
Kalimo.  „Przy  własnych  koniach  i  amazonkach  pracuje  się  łatwiej,  bo  mogę  kontrolować  je  przy 
ujeżdżaniu.  Klient idzie do domu i  mogę mu tylko dać instrukcje,  jednak co z nimi zrobi,  tego nie 
wiem. Jeden z największych problemów trenerów ujeżdżeniowych, polega na tym, że wielu z nich myśli 
tylko o postawie głowy i szyi, zapominając o reszcie ciała.”

Sport
Gdy mówimy o sporcie w Wijdewormer, wymienia się trzy kierunki: ujeżdżenie, powożenie i zaprzęgi. 
Niejako z zaskoczeniem zareagowano na Jerrego Hamminga, który pojawił się w zeszłym roku z Bente 
412  na  konkursie  zaprzęgów.  W  tym  roku  dojdzie  do  tego  prawdopodobnie  drugi  ogier.  Dunja 
Constant aktywnie ujeżdża te ogiery oraz również i inne. Mascha informuje, że tylko dobrze zgranemu 
teamowi można zawdzięczać to,  iż Stajnia Wijdewormer może wystawiać ogiery w różnych gałęziach 
sportu.  Stadniny  nie  odstrasza  więc  też  Konkurs  Młodych  Ogierów  Rozpłodowych:  „Sami  dużo 
zajmujemy  się  sportem  i  dlatego  chcemy  pokazywać  ogiery  na  polu.  Zarówno  ujeżdżeniowo  jak 
i w zaprzęgu. Nie widzę problemu w tym, żeby wystawiać konia do startu pod siodłem czy w zaprzęgu. 
Dla dwóch ogierów,  w tym Driesa 421,  mamy karty  startowe.  Myślę,  że to bardzo ważne,  z jakimi 
ludźmi jako stajnia się to robi.  Jeśli  ma się,  tak jak my,  różnych ludzi,  którzy mogą trenować konie 
w zaprzęgu i pod siodłem, staje się to odrobinę prostsze. Jerry ujeżdża na przykład Driesa w zaprzęgu, 
ale  tak,  że  profitujemy  z tego  również  ujeżdżeniowo.  Co  znaczy,  że  nie  biegamy  w  crossie  i  nie 
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dokazujemy pejczem. W  ten sposób również inni  coś z tego mają.  Przy tym lubimy dawać koniom 
odmianę.  Technicznie  patrząc,  możesz  i  powozić  i  ujeżdżać.  Ogierom  też  się  to  podoba.  Bente 
ujeżdżaliśmy w ten sposób zresztą w zeszłym roku cały sezon.” Przy tych słowach Dries patrzy, podczas 
gdy powinien po treningu stać sobie odprężony, jednak nieco niespokojnie.

Tekst tłumaczony z czasopisma ,,Phryso’’ 6/2008 ,,Fries paard in bedrijf: Stal Wijdewormer’’

Autor: Bart van der Hoek
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„TRANSPORT KONI W TEORII I PRAKTYCE
– czyli co musimy wiedzieć, aby bezpiecznie przewozić konia.”

Mogłoby się wydawać, że transport zwierząt to niezbyt skomplikowana sprawa. W praktyce jest zupełnie 
inaczej. Jeżeli jesteś właścicielem lub opiekunem konia i chcesz go przetransportować w bezpieczny dla 
niego sposób, ten artykuł jest skierowany właśnie do Ciebie.

Pierwszą podstawową sprawą, z której mało kto zdaje sobie sprawę, są uregulowania prawne dotyczące 
transportu zwierząt. Głównym wyznacznikiem humanitarnego transportu zwierząt jest Dyrektywa Unii 
Europejskiej nr 1/2005 z 22 grudnia 2004 (do wglądu na naszej stronie www.transportkoni.com.pl).

Każda  osoba,  która  chce  przetransportować  zwierzę  powinna  posiadać  między  innymi  paszport 
hodowlany  lub  sportowy  konia  (najlepiej  z  aktualnym  szczepieniem  przeciwko  grypie).  Zlecając 
transport  przewoźnikowi,  powinno  się  upewnić,  czy  osoba  ta  posiada  stosowne  uprawnienia 
i zezwolenia od służb weterynaryjnych. Pierwszym i podstawowym dokumentem, który ta osoba winna 
posiadać,  jest zezwolenie dla przewoźnika (firmy),  umożliwiające realizowanie działalności w zakresie 
transportu.  Kolejnymi,  niemniej  ważnymi  dokumentami,  są  licencja  kierowcy  a  także  świadectwo 
przydatności środka transportu. Osoba, która świadczy usługi transportu bez tych dokumentów, łamie 
prawo  i  pierwsza  napotkana  kontrola  drogowa  Inspekcji  Transportu  Drogowego może  taką  osobę 
zatrzymać lub  zawrócić  transport  albo też skierować do pierwszego możliwego miejsca  wyładunku. 
Wiąże się to także z karami finansowymi dla przewoźnika. Warto więc wiedzieć, czy przewoźnik może 
świadczyć usługi transportowe – zaoszczędzi to nam wielu nieprzyjemności.

W  przepisach  istnieje  zapis  zwalniający  z  posiadania  wcześniej  wspomnianych  dokumentów 
transportowych, gdy łączna trasa nie przekracza 50km od miejsca załadunku do miejsca docelowego.

Jeżeli  masz  zamiar  przekraczać  z  koniem  granicę,  przykładowo  wioząc  zwierzę  do  Holandii  lub 
do Wielkiej  Brytanii  lub  z  tych  krajów  do  Polski,  powinieneś  w  pierwszej  kolejności  zgłosić  się 
do Powiatowego Lekarza Weterynarii (z powiatu, w którym koń się znajduje), w celu wydania decyzji 
o przydatności  konia  do  transportu.  Lekarz  powinien  wystawić  tak  zwane  „świadectwo  zdrowia”, 
informujące, że koń jest zdrowy, wolny od chorób zakaźnych i że miejsce, w którym przebywał jest także 
wolne  od  tych  chorób.  Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  ma  obowiązek  wprowadzić  odpowiednie 
informacje  do  międzynarodowego systemu  TRACES,  który  to  informuje  stosowne władze którędy, 
dokąd i  w jakim czasie przewożone będą zwierzęta.  Należy pamiętać,  iż dane do systemu TRACES 
muszą być wprowadzone na co najmniej 48h przed planowanym transportem.

W gestii przewoźnika jest stworzenie planu podróży, jeżeli transport przekracza 8h.

Plan podróży informuje o:

• miejscu wyjazdu;

• czasie podróży;

• miejscach postojowych;

• miejscu docelowym;
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Sekcja planu, traktująca o miejscu docelowym, po wykonanej usłudze powinna być opatrzona urzędową 
pieczęcią  odpowiedniego dla  tego miejsca  lekarza  weterynarii,  który  potwierdzi  przyjazd  zwierzęcia 
do danego miejsca.

Aktualne przepisy podają, że konie mogą być przewożone 8h, po których to należy zrobić 1h przerwy 
na pojenie i  karmienie. Po tym czasie można konie transportować dalej przez kolejne 8h,  jednak nie 
dłużej niż przez łącznie 24h, po których należy zrobić postój z wyładunkiem do stajni na co najmniej 
24 h.  Podczas przerwy  zwierzęta  muszą mieć  zapewniony  dostęp  do karmy  i  wody.  Należy  jednak 
pamiętać,  że  długi  transport  wpływa  negatywnie  na  konia  tak  pod  kątem  fizjologicznym  jak 
psychicznym.

Źrebięta nie mogą być przewożone dłużej niż 8h. Po tym czasie trzeba im zrobić przerwę na 24h. 

Mimo  przepisów  zezwalających  na  24  transport  koni,  czas  trwania  transportu  należy  dostosować 
do indywidualnych  potrzeb  zwierzęcia.  Pod  uwagę  należy  wziąć  kondycję  fizyczną,  stopień 
zestresowania,  wiek itp.  Trzeba pamiętać,  że należy dostarczyć konia w możliwie najkrótszym czasie. 
Wybiera się trasę nie najkrótszą a najszybszą (o co w naszym kraju nie jest zbyt łatwo).

Klacze i ogiery nie powinny być przewożone razem. Jeżeli do przetransportowania mamy klacz w okresie 
okołoporodowym, nie można realizować transportu na 48 h przed jej wyźrebieniem. 

Młode osobniki (źrebięta),  mogą być przewożone tylko z matkami i  nie wcześniej niż po całkowitym 
zagojeniu  pępowiny.  Podczas takiego transportu  należy  zapewnić  źrebakowi  tyle  miejsca,  aby  mógł 
się swobodnie kłaść i podnosić oraz pobierać pokarm od matki (Dyrektywa nr 1/2005).
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Jeżeli konie przejawiają wobec siebie agresję również nie powinny być transportowane razem.

Środek  transportu  musi  mieć  bezwzględnie  jasną  barwę  dachu,  żeby  odbijał  promienie  słoneczne. 
Przyczepy i inne środki transportu z ciemnym dachem nie nadają się do tego typu transportu.

Jeżeli nie mamy doświadczenia w transporcie koni, nie warto na tym oszczędzać. Lepiej zlecić to zadanie 
doświadczonemu przewoźnikowi, który nie będzie miał problemu z załadunkiem i szczęśliwie dowiezie 
konia w dobrej formie do miejsca docelowego.

W  okresie  mojej  działalności  jako  przewoźnik  zdążyłem przewieźć już ponad 1000  koni.  Z moich 
obserwacji wynika, że nie ma dwóch tak samo zachowujących się koni. Każdy ma inny charakter, każdy 
lubi lub boi się czegoś innego. Konie, zupełnie jak ludzie, różnią się między sobą. Są bardzo delikatnymi 
i  płochliwymi  zwierzętami.  Łatwo je  przestraszyć przy  nieostrożnym załadunku.  Nie należy  ciągnąć 
zwierzęcia na siłę za głowę, nie wolno bić – w ten sposób nie sprawimy, że zwierzę chętniej wejdzie 
do przyczepy.  Podejmując  się  transportu  konia  szczególną  uwagę  przywiązuje  się  do  tego,  aby  nie 
odczuwał on niepotrzebnego dyskomfortu (unikanie gwałtownego hamowania, przyspieszania, łagodne 
wchodzenie w zakręty).

Konie,  które były  narażone na  niekorzystne czynniki,  zazwyczaj  przy  kolejnym transporcie  stawiają 
czynny opór np. przy załadunku.

W  swojej  karierze przewiozłem wiele  koni  rozmaitych  ras.  Szczególnie  jednak  urzekły  mnie  konie 
fryzyjskie, które mam okazję transportować z Holandii do Polski, głównie dzięki Pani Izabeli Grzonka, 
która  zajmuje  się  doradztwem  w  zakresie  wszelakich  zagadnień  dotyczących  koni  fryzyjskich  oraz 
pomaga  sprowadzać do Polski  głównie  doskonałe  konie  hodowlane.   Drugim  moim  klientem  jest 
człowiek, który rozpoczął hodowlę koni fryzyjskich i jestem przekonany, że w niedługim czasie będzie 
to jeden z najlepszych hodowców w Polsce i sami Holendrzy będą chcieli od niego kupować konie.

Chciałbym poświęcić trochę uwagi transportowi wyżej wspomnianej rasy koni.

Fryzy  nigdy  nie  sprawiają  problemów przy  załadunku.  Są  niezwykle  odważne i  bezgranicznie  ufają 
swoim opiekunom. Nie zdarzyły mi się nigdy trudności podczas załadunku i transportu koni tej rasy, 
przewożąc  nawet  młode  osobniki  (odsadki),  jak  również  klacze  ze  źrebiętami.  Podczas  noclegów 
w połowie trasy,  które zawsze zapewniam dla  komfortu  podróży na tak długiej  trasie,  konie te dają 
się bez problemu wyprowadzić, wyczyścić, nie sprawiają kłopotów w stajni a następnego dnia wchodzą 
do przyczepki bez najmniejszego oporu. Nie trzeba też dodawać, że to sama przyjemność przewozić tak 
piękne konie.
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Wszystkim  życzę  szerokiej  i  równej  drogi  oraz  bezpiecznego  transportu  swoich  czworonożnych 
przyjaciół!

Autor: Tomasz Budzki
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