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Czym jest
stres? 

w terminologii medycznej 
pod pojęciem stresu 
rozumie się zaburzenie 
równowagi organizmu 

spowodowane zewnętrznym lub we-
wnętrznym czynnikiem fizycznym lub 
psychologicznym, tzw. stresorem. Wsku-
tek działania stresora dochodzi w orga-
nizmie do reakcji stresowej. Tak określa 
się wszystkie działania organizmu podej-
mowane w celu przywrócenia utraconej 
równowagi.

Jak rozpoznać 
stres? 

O zadziałaniu stresora świadczą sy-
gnały mowy ciała i zachowanie koni. 
Porównując zdjęcia zrelaksowanych i ze-
stresowanych osobników, możemy łatwo 
rozpoznać oznaki stresu.

U zestresowanego zwierzęcia całe ciało 
jest spięte, usztywnione, ruch jest 
krótki, nieregularny.

Oznaką stresu jest 
także intensywne 
wypróżnianie się. 
Jest to mechanizm 
mający na celu 
pozbycie się nad-
miernego obcią-
żenia organizmu 
w czasie ucieczki 
przed zagrożeniem.

Aby ocenić oznaki 
stresu, należy brać pod 
uwagę cały obraz konia 
oraz kontekst sytuacji. Jeden 
sygnał, np. chwilowe położeniu uszu do 
tyłu, niekoniecznie świadczy o występują-
cym stresie. 

UCiekam przed 
stresem 

U koni najczęściej występującą reakcją 
na zagrożenie jest ucieczka. Możliwość 

ucieczki przed bodźcem sprawia, że stres 
trwa krótko i zwierzę po chwili się 

uspokaja. W przypadku, gdy 
koń nie może uciec, zaczyna 

wykazywać zachowania 
zastępcze, np. grzebanie 

przednią kończyną, 
wiercenie się, rzuca-
nie głową, zgrzytanie 
zębami. Na stres ru-
maki reagują również 

zastyganiem w bez-
ruchu, ale ponieważ 

są zwierzętami z natury 
uciekającymi od zagrożenia, 

zastyganie jest ostatecznością 
i występuje tylko wtedy, gdy nie ma 

możliwości zareagowania inaczej. Podob-
nie jest z walką. Koń decyduje się na nią, 
kiedy już nie ma wyboru.

Stres może mieć formę ostrą, gdy dzia-
łanie stresora jest krótkotrwałe, a reakcja 
stresowa w odpowiedzi na ten bodziec jest 
gwałtowna i krótka. Ostry stres powoduje 
natychmiastową mobilizację organizmu, 
która umożliwia radzenie sobie z zagroże-
niem, tzw. reakcja walki i ucieczki.

Dzięki poradom naszego eksperta DowieDz się, jak przejawia się stres  u koni, Jak  mu zapobiegać i Jak zmnieJszać jego negatywne skUtki. 

opróCz 
mowy 

ciała konie 
reaguJą na stres 
tzw. oDpowieDzią 

behawioralną, czyli 
zaChowaniem. 

wyróżnia się cztery 
rodzaje reakCji:

– ucieczka,
– zaChowania 

zastępcze,
– zastyganie 
w Bezruchu,

– walka.

Bezstresowe
 zaChowanie

nasz
ekspert
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Joanna łapińska
Lekarz weterynarii, zoopsycholog, 
behawiorysta, zajmuje się terapią 
zaburzeń zachowania psów i kotów. 
Współpracuje z Akademie für Tierna-
turheilkunde w Hamburgu w zakresie 
przygotowywania materiałów dydak-
tycznych dla studentów. Jest członkiem 
Miedzynarodowego Stowarzyszenia 
Antrozoologicznego ISAZ (The Interna-
tional Society for Anthrozoology).

zrelaksowany koń:
•	zamknięty	pysk,
•	dolna	warga	wysunięta	
przed	górną,	

•	chrapy	normalnej	
wielkości,		

•	rozluźnione	uszy,	
ustawione	na	boki,	

•	górna	powieka	półokrągła,	
•	brak	zmarszczek	nad				
powieką,	

•	oko	półprzymknięte,	
o	kształcie	migdałowatym

Zdj.  z archiwum autorki i Dominika Frej
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żenia się na boku z wyciągniętymi koń-
czynami, bo tylko w takiej pozycji 
koń śpi snem fazy REM.
W czasie realizacji wymie-

nionych powyżej naturalnych 
zachowań najszybciej spada 
poziom kortyzolu we krwi. 
Konie poprzez te zachowania 
wyciszają się i odreagowują 
stres. Dlatego zapewnienie 
możliwości ich realizacji jest 
podstawowym działaniem 
ograniczającym negatywne 
skutki stresu u koni. 

stres 
ChroniCzny

Stres chroniczny oraz związany z nim 
podwyższony poziom kortyzolu jest bar-
dzo niekorzystny dla organizmu i może 
spowodować problemy zdrowotne i zabu-
rzenia zachowania u koni, takie jak: 
• nawracające choroby, np. kolka, infek-

cje, alergie, wrzody przewodu pokar-
mowego,

• nawyki (tzw. stereotypie), np. łykanie, 
tkanie, moczenie siana w wodzie, zaba-
wa językiem,

• zachowania agresywne,
• depresja,
• nadmierne reakcje, np. nieustanne pło-

szenie się,
• u osobników młodych stres chroniczny 

może spowodować zahamowanie wzro-
stu, a u osobników dojrzałych zahamo-
wać procesy reprodukcji.
Stres chroniczny znacząco obniża także 

zdolność uczenia się koni i motywację. A te 
czynniki bezpośrednio wpływają na efek-
tywność treningu zwierząt. 

Najważniejsze w redukcji negatywnych 
objawów stresu u koni jest unikanie wyso-

kiego poziomu kortyzolu we krwi 
i doprowadzenia do stanu stresu 

chronicznego. Podstawą jest 
obserwacja wierzchowca 

i prawidłowa ocena pozio-
mu stresu. Należy przeana-
lizować, co stresuje konia, 
i ten czynnik wyelimino-
wać lub ograniczyć. Jeżeli 
przykładowo zwierzę 
się bardzo zestresowało 
w czasie treningu, to po-

winno się zrobić przynaj-
mniej dwudniową przerwę 

w treningach. W tym czasie 
trzeba zapewnić koniowi 

możliwość realizacji jego natu-
ralnych potrzeb i zachowań, bo 

one najbardziej efektywnie obniżają 
poziom kortyzolu we krwi.

na Czym polega 
stres?

Wskutek zadziałania stresora z zakoń-
czeń nerwowych układu współczulnego 
zostaje uwolniona adrenalina i noradrena-
lina, które wpływając na poszczególne na-
rządy organizmu zaangażowane w reakcję 
walki i ucieczki, mobilizują je do pracy na 
najwyższych obrotach. 

Jeżeli stres jest krótkotrwały, czyli nie 
trwa dłużej niż minutę (do paru minut), 
to na tym reakcja stresowa się kończy i po 
zaprzestaniu działania stresora organizm 
wraca do równowagi. 

W przypadku stresu, który trwa dłużej 
niż kilka minut, aktywowana jest kora 
nadnerczy, która zaczyna intensywnie 
produkować i wydzielać kortyzol oraz inne 
glikokortykosteroidy.

Adrenalina i noradrenalina szybko 
znikają z krwi po zakończeniu działania 
stresora, ale kortyzol pozostaje we krwi 
znacznie dłużej, nawet 2–6 dni. Jeżeli 
zwierzę doznaje stresu często lub przez 
długi czas, to następują kolejne wyrzu-
ty kortyzolu do krwi, zanim uprzednio 
uwolniony, zostanie z niej usunięty, a to 
doprowadza do stanu stresu przewlekłe-
go, czyli chronicznego, który jest bardzo 
niekorzystny dla organizmu.

natUralne 
potrzeBy koni

• poczucie bezpieczeństwa, które zapew-
nia obecność innych koni,

• pasienie się minimum 14 godzin dzien-
nie, dostęp do kory, gałęzi i liści drzew,

• swobodny ruch na wybiegu,
• zabawy z innymi końmi,
• prawidłowe warunki snu, w obecności 

innych osobników, z możliwością poło-

 

przyczyny StreSu 
chroniczneGo

cODZIENNy NIEWłAścIWy, 
STRESUJący DLA KONIA 

TRENINg 

IZOLAcJA SPOłEcZNA, cZyLI 
bRAK bEZPOśREDNIEgO 

KONTAKTU Z INNyMI KOńMI

cHORObA

PRZEWLEKły bóL, NP. 
KULAWIZNA, bóLE KRęgOSłUPA

TZW. fRUSTRAcJA cELóW, 
cZyLI NIEMOżNOść REALIZAcJI 

NATURALNycH POTRZEb

Bezstresowe
zaChowanie
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oko 
zestresowanego 
konia:
•	górna	powieka	tworzy	kąt	
prosty,	

•	zmarszczki	nad	powieką,	
•	widoczne	białko	oka

oBjawy 
stresU 
U konia:

•	otwarty	pysk,	
•	górna	warga	
wysunięta	przed	
dolną,	

•	rozdęte	chrapy,	
•	szeroko	otwarte	
oko,	

•	górna	powieka	
tworzy	kąt	
prosty

oznaka 
stresU: 
•	intensywne	
machanie	
ogonem

zrelaksowany 
koń: 

•	ogon	zwisający	
swobodnie,	

•	między	rzepem	
ogona	a	zadem	jest	

lekki	prześwit

pamiętaJ!
przewlekły stres 
może negatywnie 

wpływać na zDrowie 
twoJego konia, a także 
na Jego zDolność ucze-
nia się i koncentracJę. 
pomóż mu – pozwól mu 

realizować swoJe 
natUralne po-

trzeby!


