Ciekawe dlaczego –
informacje o koniach
Przedstawiamy Wam ciekawostki z życia koni.

Po czym poznać, że koń jest zadowolony?
Chociaż koń nie potrafi mówić jak człowiek, to dzięki językowi jego ciała można
odgadnąć, w jakim jest nastroju. Na przykład koń, gdy jest zadowolony, trzyma wysoko
głowę i ogon.
Nawet dobrze ułożone zwierzę może być nie w
humorze. Należy się więc trzymać z dala od tylnych nóg
konia, żeby nie dostać potężnego kopniaka.

Czy konie lubią towarzystwo?
Bardzo. Konie uwielbiają życie w stadzie. Stado koni nazywa się tabunem.
Konie mogą spać na stojąco. Zwykle jeden koń
czuwa i trzyma straż, podczas gdy pozostałe konie śpią.

Jak nazywa się dziecko konia?
Dziecko klaczy i ogiera nazywamy źrebięciem.
Zazwyczaj klacz rodzi tylko jedno źrebię, które nosi przed
urodzeniem w brzuchu przez 11 miesięcy.

Jak szybko poruszają się konie?
Ludzie poruszają się tylko na dwa sposoby chodzą lub biegną. Natomiast konie mogą
poruszać się aż na cztery sposoby – mogą chodzić stępem, kłusować, galopować i cwałować.
Konie idą stępem z prędkością podobną jak
ludzie – około 6 kilometrów na godzinę.
Konie kłusują z prędkością około 14 kilometrów na
godzinę.
Galopujące konie mogą osiągać prędkość 18
kilometrów na godzinę.
Podczas cwałowania konie mogą przekroczyć prędkość
30 kilometrów na godzinę.

Jak wysoko mogą skakać konie?
Najwyższe przeszkody ustawiane podczas zawodów
jeździeckich mają ponad dwa metry wysokości – więcej niż
sam koń! Celem każdego uczestnika takich zawodów jest
pokonanie
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Mury na torze przeszkód są ułożone z drewnianych
prostopadłościanów. Koń więc nie zrobi sobie krzywdy,
jeśli w nie uderzy.

Jak często konie spożywają pokarm?
Konie jedzą mało, ale często, gdyż ich żołądki są małe w porównaniu do wielkości ich
ciała. Jedzą głównie trawę lub siano, czyli wysuszoną trawę.
Konie

uwielbiają

owoce

szczególnie jabłka i marchewki.

i

warzywa,

Dlaczego konie noszą podkowy?
Podkowy chronią kopyta koni przed ścieraniem na twardych nawierzchniach takich
jak drogi. Podkowy są robione ze stali, a człowieka, który zakłada je koniom nazywa się
kowalem.
Róg kopytowy jest zbudowany z kreatyny, tak samo jak ludzkie paznokcie. Podobnie
jak paznokcie kopyta cały czas rosną, więc kowal odwiedza stajnie systematycznie co kilka
tygodni, by je przyciąć i w razie potrzeby wymienić zużyte
podkowy.
Podkowy już od stuleci uważane są za amulety
przynoszące szczęście.

Na jakich koniach jeździli rycerze?
Podczas średniowiecznych bitew rycerze jeździli na zwinnych, szybkich koniach,
które wielkością przypominały dzisiejsze konie biorące udział w zawodach jeździeckich.
Cięższych i większych koni dosiadali rycerze podczas
turniejów rycerskich.

Które konie są najszybsze?
Królami prędkości są konie wyścigowe.
Koń galopujący po torze wyścigowym z
dżokejem na grzbiecie osiąga maksymalną prędkość 60
kilometrów na godzinę.

Kto jeździ na dzikim koniu?
Na dzikich koniach jeżdżą kowboje w czasie zawodów zwanych rodeo.
Każdy z nich próbuje utrzymać się jak najdłużej na grzbiecie konia, w siodle lub jadąc
na oklep.
Inna konkurencja podczas rodeo to chwytanie
wołu. Kowboj galopuje wtedy za wołem na koniu,
próbując złapać go na lasso.

Informacje pochodzą z książki „Ciekawe dlaczego – konie noszą podkowy i inne pytania na
temat koni” Jackie Gaff.
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