e-zin o bardzo ważnych sprawach,
ale w zasadzie to głównie
o konikach.
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od redakcji
Hejka. Mam kilka info, które
chciałabym zamieścić w numerze, a nie tylko na FB. Tak
więc...
Kiedy kilka lat wczeja, Gaba,
śniej zakładałam e-gazetkę,
mój koń
naczelna
miałam wielkie ambicje. GaKafel
(brzmi
zetka musiała mieć po sto
strasznie
stron, była super-kolorowa,
dumnie :p)
poruszała wiele tematów,
a żeby przeprowadzać wywiady, jeździłam po Polsce
z fotografką... Oczywiście był to zin amatorski. Było mi trochę przykro, kiedy ludzie tego nie rozumieli, ale z drugiej strony czułam też
dumę, że komukolwiek wpadło do głowy porównać KC ze „Światem
Koni” albo inną profesjonalną gazetą. I tym razem proszę nie porównywać — ta gazetka to nie efekt pracy zespołu profesjonalistów, tylko
hobby i wspólna zabawa.
Do nowego e-zinu podchodzę nieśmiało. Po pierwsze, gazetka nie ma (i nigdy nie miała...) korekty. O ile pięć lat temu miałam
to głęboko w nosie, to teraz mi to przeszkadza. Jeśli trafią się błędy,
dawajcie znać. Jednocześnie ślicznie proszę o wyrozumiałość — poprawienie błędów po samej sobie jest właściwie niemożliwe. Drugi
powód nieśmiałości jest taki, że dysponuję ograniczoną ilością czasu.
Nie mogę poświęcić zinowi 160 godzin miesięcznie, tylko 10 — i to
maksymalnie. Stąd też malutka objętość.
Bardzo liczę na Waszą pomoc: na podsyłanie tematów
(wszystko skrzętnie wraz z Olą spisujemy), zdjęć wszelakich (konnacafe@gmail.com) oraz autorskich tekstów.
No to tyle! Więcej informacji na bieżąco na FB. Miłego czytania KC 2.0 :)
2
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Robią gazetkę: Gaba Krzyżanowska i Ola Piotrowska
Użyto darmowych fontów: Trebuchet MS,
Havana (do pobrania: kroje.org), Minion Pro.
Zdjęcia pochodzą ze: zbiorów własnych GK i OP oraz
z portali z darmowymi zdjęciami (użytek dozwolony).
Zdjęcie na okładce (oraz poniższe) autorstwa
Cecylii Łęszczak (serdecznie dziękujemy za udostępnienie!)

Na okładce Julia Kędzierska
(15 l.) wraz z Oliwierem.
Julia: Oliwier jest własnością
moich rodziców, którzy kupili go prawie cztery lata temu
od mojego obecnego trenera. Ma 9 lat, jest szlachetnej
półkrwi, gdzieś za rodzicami
w drzewie genealogicznym ma
hanowery. Wszyscy go uwielbiamy i mówimy na niego „misiu”.
Trenujemy skoki przez przeszkody i w tej dyscyplinie startujemy. Oliwier zawsze daje
z siebie sto procent, ratuje mnie
w parkurach. Gdy go dostałam, nie chodził wysoko, a teraz bardzo rozwinął skrzydła,
podobnie jak ja. Obecnie zaczynamy starty w konkursach
120 cm, planujemy jechać na Cavaliadę. Dotychczasowym największym sukcesem było sięgnięcie po 7. miejsce w CSI1* na
Baltice w tym roku.
To nie była moja pierwsza sesja zdjęciowa. Często pozuję
do zdjęć, dlatego dobrze czuję się na planie. Zdjęcia wykonaliśmy podczas pobytu w jednym z klubów na treningach - wykorzystaliśmy bliską odległość do upragnionego fotografa :)
KonnaCafe.pl | FB/KonnaCafe
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Migawka

Za co koniarze kochają jesień?

by Noborikuori: Reine i koniki (FB/noborikuori)

1. Darmowe spa! A przynajmniej
maseczki błotne! Dla Nas, dla koni —
wszystko sobie można nawilżyć i to po
taniości.

2. Dodatkowa porcja ruchu! Żeby

doczyścić konia z tych błotnych dobrodziejstw, trzeba się nieźle nawyginać i namachać.

Śnieżnobiała Perła
(fot. Marta Retkowska)

3.

Trening refleksu! Co pomoże
nam lepiej wyćwiczyć szybką reakcję,
lepiej niż wyczekiwanie na wyskakujących z krzaków grzybiarzy?

4. Udoskonalanie technik upadkowych — oczywiście podczas spotkań
z wyżej wymienionymi grzybiarzami.

5.

Ćwiczenia samoakceptacji. Ze
stajni wracasz brudny i śmierdzący —
najlepszy stan do trenowania niezwracania uwagi na opinie innych!

Błyszczący się Lorbas
(fot. Anna Bindas)

6.

Darmowy kurs negocjatora — umówmy się, jeśli potrafisz namówić konia do wejścia
w kałużę, to namówisz każdego.
Do WSZYSTKIEGO. p

4
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Czyściutka Zadra
(fot. Karolina Stefańska)

Noga w strzemię!
— jak wybrać najlepsze?
tekst i ilustracje:
Ola Piotrowska

Strzemiona to istotny element ekwipunku jeździeckiego, jednocześnie bardzo niesłusznie pomijany przy wymianach sprzętu. Wiąże
się to prawdopodobnie z faktem, że naprawdę ciężko jest w kilka sezonów zniszczyć jakiekolwiek strzemię. W wyniku tego, strzemiona
raz wybrane, towarzyszą nam przez lata, często wędrując z jednego
siodła do kolejnego. Dlatego też zastanówmy się dobrze, zanim wybierzemy konkretny model.
Metal to nie jedyny wybór, jaki oferuje nam obecny rynek
sprzętu jeździeckiego. Zainteresowani mogą przebierać wśród zbalansowanych strzemion metalowo-gumowych, plastikowych, skórzanych i kompozytowych. Dostępny jest także cały wachlarz wzorów, modeli i kolorów, a także rozwiązań opartych o nowoczesne
technologie. Jak więc wybierać spośród tego całego dobrodziejstwa?
Po pierwsze: zorientować się, w czym wybieramy.
KonnaCafe.pl | FB/KonnaCafe
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tradycyjnie — metal
Metalowe strzemiona to wciąż najpopularniejsze ze wszystkich
użytkowanych strzemion. Wprawdzie w sklepach znajdziemy je
w niewielkiej większości nad innymi rodzajami, ale wystarczy zajrzeć do pierwszej lepszej siodlarni i sprawdzić, co wisi przy większości siodeł.
Metalowe strzemiona mają swoje niezaprzeczalne zalety, które decydują o ich ponadczasowej popularności i niezmiennej wierności wielu jeźdźców. Przede wszystkim trzeba naprawdę mocno się
starać, aby uszkodzić tego typu strzemiona w sposób, po którym ich
dalsze użytkowanie będzie niemożliwe. W zdecydowanej większości przypadków zużyciu ulega jedynie gumowa wkładka obejmująca
podpórkę na stopę, może ona jednak być łatwo i tanio wymieniona
na nową — nie generuje to więc konieczności wymiany strzemion
na nowe.

Strzemię aluminiowe, lekkie

Strzemię metalowe, klasyczne

Nieco gorzej ma się sytuacja z obecnie bardzo popularnymi
strzemionami metalowymi ze stopów metali bądź aluminium, malowanymi proszkowo. Przez kilka ostatnich lat bardzo częstym widokiem na parkurach, ale i palcach treningowych, stały się mocno
rzucające się w oczy, kolorowe strzemiona. Trend ten, jako jedna
z pierwszych zapoczątkowała zawodniczka skoków Paulina Koza ze
swoimi złotymi strzemionami, a szybko ogarnął on i innych jeźdź6
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ców. Stąd też w sprzedaży strzemiona
jaskrawe: złote, kobaltowe, fuksjowe, pomarańczowe itp. Jednakże poza zapadającym w pamięć wyglądem oferują one
kilka istotnych wad, z których największą
jest ich podatność na uszkodzenia, przekładające się wprost na estetykę. Uszkodzenia te — obtłuczenia i ubytki farby
— nie wpływają bowiem na użytkowanie, ale na ogólny wygląd. Na szczęście
strzemiona metalowe można odczyścić,
pozbyć się starej farby i przemalować
z powrotem na dowolny kolor.
Metalowe strzemiona są łatwo
dostępne oraz proste do utrzymania
w czystości. Dzięki swojej większej wadze, stopa bardzo szybko i łatwo, wręcz
intuicyjnie odnajduje je w trakcie jazdy. Dlatego też strzemiona metalowe są
chętnie wybierane do siodeł rekreacyjnych, ułatwiając naukę początkującym.
Z drugiej strony, duża waga strzemion metalowych jest przez część osób
postrzegana jako wada. W skokach, rajdach długodystansowych czy wyścigach,
gdzie dodatkowe gramy mogą mieć istotne znaczenie, preferuje się lżejsze materiały.
Niezwykle istotnym uzupełnieniem strzemion metalowych jest guma.
Wykorzystywana jest przede wszystkim
jako materiał do stworzenia stopki, na
której opiera się noga jeźdźca. Wkładki gumowe mogą być proste lub skośne.
Każda wkładka powinna mieć specjal-

Mocowanie puśliska
skośne

Strzemię bez gumowej
wkładki, sam „goły” stelaż

Mocowanie puśliska,
niezależne

KonnaCafe.pl | FB/KonnaCafe
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Strzemię metalowe
jednostronnie wygięte

Koszyczek plastikowy
sztywny, wymienny — pasuje także do tradycyjnych
metalowych strzemion.

8

ne wypustki, utrudniające ślizganie się
podeszwy i w efekcie wpadanie lub wypadanie stopy ze strzemienia. Stopień
wytarcia owych gumowych wytłoczeń
na powierzchni wkładki informuje nas
o konieczności wymiany podkładki na
nową.
Współpraca gumy i metalu nie
kończy się jednak na gumowych stopkach. Sięga dalej, aż do specjalnie skonstruowanych strzemion, w których ramiona strzemienia łączą się ze stopką
gumowymi fragmentami. Umożliwiają
one pewien stopień wygięcia strzemienia, co przekłada się na swobodę ruchów stopy.
Strzemiona metalowe, szczególnie w wydaniu klasycznym, czyli w kolorze srebrnym i kształcie o prostych,
gładkich kabłąkach i szerokiej, ciężkiej
stopce nadają tradycyjny, ponadczasowo elegancki wygląd całemu osprzętowi. Szczególnie dobrze wyglądają przy
siodłach ujeżdżeniowych, a ich waga
w tej dyscyplinie działa wyłącznie na
korzyść zawodnika.
Strzemiona
z
aluminium
i innych stopów metali bądź połączenie
metalu i gumy najlepiej sprawdza się
w dyscyplinach takich jak skoki przez
przeszkody czy WKKW. W strzemionach z tych materiałów można łatwo
znaleźć interesujący nas model czy kolor, dopasowując go do indywidualnych
preferencji.
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lekkie i funkcjonalne — plastik
Dla jeźdźców, którzy stawiają na
lekkość, idealnym rozwiązaniem są
strzemiona plastikowe. Pozwalają
odciążyć każde siodło, a w trakcie jazdy dają wrażenie niezwykłej
lekkości i swobody stopy. Samo
zakładanie i przenoszenie siodła
z takimi strzemionami daje już
wyobrażenie o korzyściach. Niska
waga stanowi też dużą korzyść dla
koni starszych lub z problemami
kręgosłupa, którym trzeba dobrać
lekkie siodło i lekki osprzęt.
Strzemię wygięte obustronnie,
Niezwykle istotna przy
odciążające stawy
strzemionach plastikowych jest
faktura stopki. Im większe i lepiej trzymające wypustki, tym lepiej.
Niektórzy producenci plastikowych strzemion wyposażają je nawet
w wymienne wkładki, z powierzchnią podobną do kuchennej tarki, nie pozwalającej na zbyt swobodne przesuwanie się stopy. Ma
to maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania, przy
zachowaniu jak najniższej wagi.
Zbyt mało chropowata stopka
może być niebezpieczna. Plastik
łatwo ulega ścieraniu i przy naprawdę niewielkiej fakturze może
to doprowadzić do powstania
gładkich stopek.
Jednak lekkość może być
problematyczna, szczególnie dla
początkujących jeźdźców. Strzemiona mogą „uciekać” od stopy
Strzemię plastikowe
w momencie niewprawnych poz miękkim koszyczkiem
szukiwań oparcia.
KonnaCafe.pl | FB/KonnaCafe
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bezpieczne strzemiona
Zaklinowanie nogi w strzemieniu
podczas upadku to jedna z bardziej
niebezpiecznych sytuacji, dlatego powstały różne zabezpieczenia.
Bezpieczeństwo realizowane jest
na kilku etapach. Pierwszy to sama
technika jazdy wymuszająca odpowiednie ułożenie stopy, z piętą
skierowaną w dół, drugi to maszynki w siodłach z bezpiecznymi zamkami, w które wkada się puśliska,
a trzeci to właśnie strzemiona.
Najczęściej spotykanym zabezpieczeniem w strzemionach są
tzw. gumki. Strzemię ma tylko jedno metalowe ramię, a w miejscu
drugiego — zewnętrznego — umiejscowiona jest napinana gumka,
mocowana u góry do metalowego
haczyka przy kabłąku strzemienia,
a z drugiej do skórzanego zapięcia.
W momencie upadku i nacisku stopy na ramię strzemienia, gumka odczepia się, uwalniając stopę.
Podobną zasadę działania
mają metalowe strzemiona kwik-out. W podobny sposób mają zwalniać stopę, tylko elementem odskakującym nie jest gumka, a metalowe
ramię, umieszczone na specjalnym
zawiasie.
Innym
zabezpieczeniem
są strzemiona z tzw. koszyczkami, w których cała przednia część
10
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Strzemię metalowe, bezpieczne

Strzemię metalowe łamane
(składające się)
z gumowymi osłonkami

Strzemię metalowe
bezpieczne, z gumką

strzemienia ma plastikową lub parcianą, często plecioną zabudowę,
uniemożliwiającą zbyt głębokie włożenie nogi do strzemienia. Takie
plastikowe koszyczki najczęściej spotykane są w połączeniu także
ze strzemionami z tworzyw sztucznych, ale dostępne są też wersje
ze strzemionami metalowymi. Największą popularnością cieszą się
one wśród jeźdźców terenowych i rajdowców.

powiew nowoczesności
Nowe technologie znajdują swoje miejsce także na rynku strzemion.
Od jakiegoś już czasu w użyciu są tzw. reflexy, czyli plastikowe strzemiona ze specjalną, grubszą stopką, umieszczoną na śrubie, która
delikatnie sprężynuje wraz z dociążaniem i odciążaniem strzemienia.
Pozwala to na zachowanie pewnego
stopnia amortyzacji, znacznie wpływającego na komfort jazdy.
Ta sama zasada, tylko jeszcze
mocniej odczuwalna, działa w znanych „niebieskich Sprengerach”. Ich
budowa, użyte materiały i wyprofilowanie stopki pozwalają na znaczne
odciążenia w trakcie jazdy. Ogromy
kontrast jest widoczny już na pierwszej jeździe.
Strzemię plastikowe,
Inną nowością w dziedzinie
odciążające stawy
strzemion są tzw. freejumpy. Firma ta
wypuściła plastikowo-kompozytowe
strzemiona o bardzo nowoczesnym designie, mające w założeniu
działać odciążająco dla kręgosłupa jeźdźca. Dodatkowo firma wypuściła także modele dedykowane bezpośrednio ich butom, gdzie
podeszwa obuwia i stopka strzemienia działa na zasadzie dopasowania. Niestety strzemiona te są stosunkowo ciężkie — bardzo mało
poręczne. Strzemiona, choć bezpieczne podczas jazdy, są mniej wygodne w obsłudze po rozsiodłaniu konia — ciągle zsuwają się z zawiniętych z puślisk. p
KonnaCafe.pl | FB/KonnaCafe
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zanim wyrzucisz
sprzęt

Zanim wyrzucisz...

Created by Topntp26 - Freepik.com

Stare koce zamiast czapraków, wyblakłe kantary pozszywane w dziesięciu miejscach wielokolorową muliną, siodła pamiętające I Wojnę
Światową, a wszystko (począwszy od ogłowi, na boksach kończąc)
ponaprawiane poszarpanym sizalem — taki widok w stajni odstrasza,
nie tylko kojarzy się z nieprofesjonalizmem, ale wręcz wzbudza podejrzliwość, czy konie są otoczone minimalną opieką. Rzecz w tym,
że łatwo popaść również w drugą skrajność, wyrzucając absolutnie
wszystko, jeśli tylko ma niewielkie wady: jest stare, niemodne, wyblakłe, albo wymaga wycieczki do rymarza. I ta druga skrajność również
powinna odstraszać, bo nie ma nic fajnego w nieopanowanym produkowaniu śmieci.
12
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zero waste
„Zero waste” („zero śmieci, zero marnowania”) to idea, wedle której należy tak żyć, aby nie generować „śmieci ostatecznych” - takich,
które trafią na wysypisko. Bardziej odpowiednią nazwą byłoby „less
waste” — „mniej śmieci” — ponieważ w rzeczywistości nie mamy
możliwości w pełni ograniczyć produkcji śmieci.
Na szczęście — lub nieszczęście, zależnie jak patrzeć — jeździectwo tanim sportem nie jest. To między innymi sprawia, że dbamy o sprzęt. Z drugiej strony, przyglądając się produktom w sklepach
jeździeckich, łatwo zauważyć, że wiele z nich to potencjalne przyszłe
śmieci. Wykonane z materiałów, których nie da się poddać recyclingowi, ponownemu użyciu lub rozkładowi organicznemu.

skóra, metal
Jeździectwo, jako sport o bardzo starej i ugruntowanej tradycji, chętnie sięga po skórę i metal. Skóra to doskonały materiał z punktu widzenia ekologii i ograniczania produkcji śmieci. Po pierwsze, powstaje jako produkt uboczny innego przemysłu (mięsnego). Po drugie,
wciąż istnieje zawód, którego przedstawiciel — rymarz — naprawi
nam zniszczony sprzęt. Po trzecie, zniszczoną skórę można przerobić,
skracając, przycinając, nadając jej nową użyteczność. Po czwarte, kiedy już skóra nie nadaje się do użytku, ulegnie rozkładowi na kompostowniku. Zajmie jej to sporo czasu, ale ostatecznie zakonserwowane
białka ulegną rozkładowi. To samo dotyczy wełny.
Skóra tzw. „ekologiczna” wykonana jest z materiałów nie biodegradowalnych, pochodzących ze źródeł nieodnawialnych (m. in.
ropa naftowa). Do tego zmniejszona wytrzymałość materiałów sprawia, że sprzęt szybciej zamieni się w śmieć. Z drugiej strony, PVC, polichlorek winylu, znaczący składnik np. siodeł syntetycznych, nadaje
się do recyclingu (inna sprawa, że choć się nadaje, to nie jest recyclingowany. Najlepiej, kiedy trafi do spalarni śmieci — wtedy zamieni
się w energię. Gorzej, kiedy trafi na wysypisko śmieci — wtedy będzie
śmieciem jeszcze przez setki lat).
KonnaCafe.pl | FB/KonnaCafe
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Z metalem, jeśli chodzi o recycling, nie będzie problemu. Niewielkie elementy: wędzidła, karabińczyki, klamry wrzucamy do tego
worka, gdzie pozostałe śmieci wykonane z metalu (puszki, kapsle).
Większe przedmioty, np. elementy starych pługów, o ile nie są już
wartościowymi zabytkami, należy dowieźć do skupu złomu.

...i cała reszta
Poza powyższymi materiałami sprzęt jeździecki to tworzywa sztuczne (w tym wspomiany PVC). I tutaj warto poświęcić nieco czasu na
sprawdzenie, czy te konkretne tworzywa sztuczne są poddawane recyclingowi przez firmę, która odbiera u ciebie śmieci. Na przykład
u mnie wszystkie lonże i kantary mają trafiać do „mieszanych”, a więc
na wysypisko. Prosty z tego wniosek: lepiej sięgać po kantary skórzane, a o lonże solidnie dbać i skrupulatnie rozwiązywać wszystkie
supełki, aby wydłużyć żywotność tego sprzętu.

to nie powinno być zaskoczeniem...
...że czyszczenie i pranie czyni cuda. Oprócz sprzętu skórzanego, większość jeździeckich przedmiotów można prać w pralce albo w zmywarce (szczotki, elementy nylonowe, gumowe, kantary, uwiązy...). Zanim
uznasz, że jakiś sprzęt, który nie ma wyraźnych ubytków, który wciąż
może spełniać swoją funkcję wygodnie i bezpiecznie, ale jest jakiś taki
stary, brudny i brzydki — daj mu ostatnią szansę i wyczyść.
Myślę, że w tym temacie nie ma co się rozpisywać: o sprzęt
trzeba dbać, usuwać brud na bieżąco i regularnie czyścić, wtedy posłuży dłużej. Wydaje się to oczywiste, a nie zawsze jest, kiedy trzymamy w ręce przedmiot tak ubłocony, ugnojony lub przemielony
końskim pyskiem, że trudno w ogóle odgadnąć, czym to paskudztwo
pierwotnie było.
W zeszłym tygodniu robiłam wielkie sprzątanie siodlarni
(stąd zresztą ten artykuł). Sięgnęłam po stary popręg podszyty sztucznym futerkiem. Futerko ubite tak, że trudno uwierzyć, że kiedyś było
puchate. Pordzewiałe klamry, popręg zwija się w rulonik. Trudno
14
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kilka wskazówek
kupuj mądrze — Wybieraj sprzęt, który posłuży ci długo,

a po zużyciu będzie nadawał się do odnowienia, recyklingu
lub biodegradacji (to jest: można to wyrzucić na kompost).
Niestety oznacza to zazwyczaj ponoszenie większego kosztu
ze względu na droższe materiały (skóra, wełna, bawełna, metal – unikając tworzyw sztucznych). Jeśli wybierasz materiał,
którego nie można poddać recyklingowi, wybierz taki produkt, który będzie najbardziej wytrzymały.

dbaj — Dzięki temu produkt dłużej posłuży. Jeśli szybciej ci

się znudzi, niż się zużyje, bez problemu znajdziesz mu nowego nabywcę.

naprawiaj — Wymieniaj elementy, zszywaj, reperuj, odda-

waj do krawcowej, rymarza, kowala.

przetwarzaj

— Jeśli element sprzętu nie spełnia swojej
funkcji i nie da się go naprawić, spróbuj go przerobić, nadaj mu inną funkcję, albo wykorzystaj jego elementy (np.
sprzączki ze starego popręgu można wykorzystać w naprawie kantarów).

recykling/kompost

— Ostatecznie, kiedy produkt do niczego się nie nadaje, sprawdź, czy w całości lub po rozłożeniu na części nie będzie się nadawał do recyklingu (być może
trzeba będzie w tym celu zadzwonić do lokalnej firmy odbierającej odpady segregowane — numer telefonu podadzą ci
w urzędzie gminy) albo do biodegradacji.
KonnaCafe.pl | FB/KonnaCafe
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To siodło nie nadaje się do użytkowania. Poduszki są ubite, a terlica jest skrzywiona i połamana
w dwóch miejscach. Po rozłożeniu
siodła na części otrzymano: drewnianą terlicę (do spalenia, na kompost), elementy metalowe (odpady
zbierane selektywnie), wypełnienie
poduszek (śmieci mieszane) oraz
bardzo dużo skóry dobrej jakości
(do ponownego wykorzystania,
bądź wyrzucenia na kompost).

się dziwić: piętnaście lat temu chciała go wyrzucić moja koleżanka.
Już wtedy ten popręg wyglądał fatalnie i miał za sobą dwa lata intensywnego użytkowania na koniu sportowym. Skoro koleżanka chciała
wyrzucić, poprosiłam, by mi dała. Po upraniu popręg wyglądał jak
nowy. Minęło kilka lat i tym razem to ja uznałam, że czas na nowy.
Stary zalegał, używany bardzo rzadko i ostatecznie wkopany pod jakąś skrzynkę – brudny, zbity i oklejony rzepami. I wiecie co? Uprałam
tę starą ścierę i zadbałam o sprzączki. Popręg jest w tak dobrym stanie, że z czystym sumieniem założę go na konia. Choć z drugiej strony
trzeba pamięć, że jestem wakacyjnym użytkownikiem siodła westernowego i gdybym miała go używać codziennie, postawiłabym na bardziej wytrzymałe materiały. Morał jest jednak taki, że warto dać szansę
każdemu staremu sprzętowi, o ile po zadbaniu będzie spełniał swoją
funkcję i w żaden sposób nie zaszkodzi koniowi (np. go nie obetrze).
W jeździectwie ważna jest też elegancja, ale elegancja nie wymaga używania sprzętu nowego, tylko — zadbanego i estetycznego.
W następnym numerze opiszę konkretne przykłady, jak można odnowić sprzęt lub zmienić jego przeznaczenie. A w jeździectwie
da się przerobić prawie wszystko — i to w elegancki, schludny i porządny sposób (i bez słynnego sizalu i szarej taśmy...). p
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z dawnej Konnej... luty 2014 .

nuda, nuda, nuda...
Większość naszych koni wraz końcem lata ma ograniczony ruch
na pastwisku. Przyzwyczajają się do tego, jednak nie ma co
ukrywać — długie stanie w boksie nie jest zdrowe dla psychiki,
aparatu ruchu i układu oddechowego. Powinniśmy ograniczać
zamykanie konia w boksie, a jeśli już musi w nim spędzić więcej
czasu — trzeba zapobiegać nudzie.

okno, boks angielski
W niektórych stajniach jest możliwość zamiany boksu wewnętrznego na zewnętrzny — angielski. Umożliwia to koniowi stałe wyglądanie z boksu nie tylko na stajenny korytarz. Takiej zmiany możemy jednak dokonać tylko przed zimą, żeby koń przyzwyczaił się
do niższych temperatur. Nie każdego konia możemy utrzymywać
w boksach angielskich. Jeśli stajnia ma komplet koni, będziemy musieli poszukać chętnego do zamiany. W każdym boksie powinno być
okno, przez które konie będą mogły wyglądać. Zimą jednak większość okien jest zamykana, a konie mniej chętnie wyglądają przez
szybę z kratami. Mimo to, warto mieć boks z oknem, które będziemy
otwierać w cieplejsze dni.
KonnaCafe.pl | FB/KonnaCafe
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Nuda w stajni

z dawnej Konnej... luty 2014 .

pasza
Nic tak nie zabija nudy u koni, jak
jedna z ich największych namiętności: jedzenie. Jedzenie relaksuje
i uspokaja, jest to też dla konia naturalne i fizjologicznie niestresujące, kiedy paszę pobiera cały czas,
a nie podczas dwóch-trzech posiłków. Postarajmy się więc, żeby nasz
koń otrzymywał paszę treściwą jak
najczęściej, za to w małych porcjach, np. 5 razy dziennie, co będzie dla niego i zdrowe, i urozmaicające plan dnia. Postaraj się, żeby
miał stały, ale ograniczony dostęp
do siana. Najlepiej sprawdzają się
siatki na siano o małych oczkach.
Niestety, nie każda stajnia posiada
takie siatki i nie każda godzi się na
pracochłonne napełnianie siatek.
Możesz skonstruować albo kupić
siatkę, która pomieści całą kostkę,
ale lepiej sprawdza się samodzielne napełnienie siatek na cały dzień
i tylko pozostawienie stajennemu
do wymiany. Pamiętaj, że stajnia ma
skalkulowane, ile kostek siana przypada dziennie na konia. Dlatego
skonsultuj z właścicielami stajni, ile
zadajesz koniowi siana i jeśli uznają, że przekracza to wliczone koszta
w cenę pensjonatu, dopłać za dodatkowe siano.
18

Likit, czyli jedna z bardziej
popularnych smakowych
zabawek dla koni.

Slow feeding — technika karmienia wymuszająca u konia
powolne pobieranie paszy — pozwala zwalczyć nudę, jest naturalna dla psychiki i organizmu
konia. Podstawą „powolnego
karmienia” jest stosowanie siatek na siano o małych oczkach.
W Polsce wykonuje je m.in.
Piece of Hay (FB/pieceofhay,
sklep: pieceofhay.pl).
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Nuda w stajni

z dawnej Konnej... luty 2014 .

Wybiegowe dyżury
Jeśli stajnia pozwala na samodzielne wypuszczanie koni na padok,
pod warunkiem ponownego sprowadzenia ich z powrotem, warto:
a. odrabiać w stajni lekcje lub w inny sposób spędzać czas,
b. umówić się z koleżankami na wypuszczanie swoich koni.
Jeśli chodzi o inny sposób spędzania czasu, to nie raz musimy wyczyścić szczotki, nasmarować siodło albo poczekać, aż
upiorą się derki. Ten czas, który i tak musimy spędzić w stajni, nasz koń może spędzić na dworze. Ale skoro już wypuszczasz
swojego konia, mogłabyś wypuścić też konia koleżanki. Na
pewno nie jesteś jedyną osobą, która chciałaby, by jej koń spędzał więcej czasu na świeżym powietrzu. Dogadajcie się w kwestii wypuszczania swoich koni, a będą one wychodzić dwa razy
częściej. Upewnijcie się koniecznie, czy wasze konie się lubią!

zabawy
Możemy koniowi zapewnić odrobinę rozrywki poprzez dawanie zadań. Można pociąć marchewkę na kawałki i pochować je w sianie.
Ich znalezienie zajmie koniowi trochę czasu. W sklepach dostępne
są zabawki. Nie każdy koń lubi się bawić piłką, czy nawet zaimprowizowaną uwieszoną plastikową torebką. Ale to nie oznacza, że akurat
twój koń tego nie polubi, warto więc spróbować. Możemy trafić na
różnego rodzaju kule-smakule, czy lizawki. Pobudzają umysł konia
do pracy.

urozmaicenie
Ruch w stajni pomaga koniowi znieść stajenną nudę. Nie jest prawdą, że przy koniach należy zachować absolutną ciszę. Warto puścić
muzykę, jest to przyjemne nie tylko dla nas, ale i dla koni. Po stajni
mogą chodzić zwierzęta, jeśli są koniom przyjazne. Nie tylko koty, ale
też psy, czy… alpaki, jak to było w jednej ze znanych mi stajni. Warto
KonnaCafe.pl | FB/KonnaCafe
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Nuda w stajni

z dawnej Konnej... luty 2014 .

1. Dogadaj się z innymi pen- 4. Zamontuj w boksie zabawki, szczególnie te smasjonariuszami — wypuszkowe.
czajcie wzajemnie swoje
5. Zapewnij stały dostęp do
konie.
paszy objętościowej —
2. Zapewnij kontakt z innysiana w siatkach.
mi końmi (choćby wzro6. Nie bój się ruchu w stajni
kowy).
— będzie urozmaiceniem
3. Umożliwij koniowi obserdla twojego konia!
wację otoczenia.

poprosić koleżanki, także te znacznie od nas młodsze, o czyszczenie
konia. Wiele młodych miłośniczek koni z najwyższą przyjemnością
wyprowadzi konia na korytarz i trochę go poczyści. To także jest dla
konia rozrywką. Jeśli pogoda nie sprzyja ani wypuszczaniu konia na
padok pokryty grudą, ani jeździe, możemy zabrać konia na spacer
w ręku. Jest to niezobowiązująca forma spędzania czasu, która ma olbrzymie korzyści dla naszych relacji z koniem.

po co ograniczenie?
Czemu niektóre stajnie ograniczają wybieg zimowy? Jest to zrozumiałe w sytuacji, kiedy nie chcemy zniszczyć pastwisk, zmniejszamy
więc liczbę kwater. Ponieważ jest mniej kwater, konie muszą wychodzić rotacyjnie i na krócej. Czasem jest tak, że przy dużej ilości koni
większość właścicieli nie życzy sobie wypuszczania. Konieczność ponownej organizacji wypuszczania może być trudna, więc już łatwiej
jest pozostawić sprawę otwartą: konie wypuszczajcie na własną rękę.
W niektórych stajniach wypuszczanie zimą jest po prostu nie przyjęte, ot, taki zwyczaj, nie mający głębszego wyjaśnienia. p
20
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róbmy gazetkę razem!
Żeby gazetka mogła powstawać, potrzebujemy (my, czyli ja, Gaba,
oraz Ola) zdjęć. Jeszcze za czasów starej KC szybko się okazało, jakie
zdjęcia są najcenniejsze.
Są to zdjęcia, które przedstawiają:
1. Życie stajenne
2. Zwykłe jazdy
3. Sprzęt, elementy sprzętu
4. Konie na padoku, elementy padoku, zachowania koni
5. Parkur, wyposażenie stajni, parkuru, pastwiska
6. Detale (zbliżenie na rękę, łydkę, kask, pysk, itd.)
7. Dowolne z jeźdźcem, ale żeby był w kasku
8. Koń przygotowany do jazdy, bez jeźdźca
9. Koń w pozycji zootechnicznej (stojący, w kantarze, nie
na pastwisku...)
10. I inne, które „coś przedstawiają” (a niekoniecznie są
artystyczne...).
Takich zdjęć potrzeba w nieograniczonych ilościach :)
Niestety do najmniej użytecznych zaliczają się zdjęcia „sesyjne”: prężące się modelki całujące konia, jeźdźcy w sukienkach, bez
kasków, na koniach wykonujących sztuczki, stawanie dęba, podczas
pławienia, o zachodzie słońca, a także portrety „gołych” koni bez tła
(bez ogłowia — wtedy jeszcze przydałoby się do artykułu o sprzęcie,
i bez tła w postaci boksu — z boksem by się przydało do artykułu
o koniu w stajni) itd. Są piękne, ale trudno nimi cokolwiek zilustrować. Mogą jedynie trafić na okładkę, ale i tam staram się wybierać
zdjęcia jeźdźców w stroju jeździeckim, także w kasku.
Zdjęcia, które mają coś ilustrować, mogą zawierać podpisy
fotografów, jednak jest to spore utrudnienie (czasem zdjęcie trzeba
przyciąć, odwrócić albo w inny sposób zmodyfikować i wtedy podpis
zostaje ścięty albo odwrócony − w takich sytuacjach rezygnuję z użycia zdjęcia).
KonnaCafe.pl | FB/KonnaCafe
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Najlepsze są zdjęcia:
1. Bez naniesionych podpisów (i znaków wodnych)
2. Nie sformatowane, nie przycięte, nie zmniejszone
3. Bez filtrów
4. Duże i wyraźne
Inna kategoria to zdjęcie na okładkę. Aby zdjęcie mogło
w ogóle trafić na okładkę, musi spełnić kilka warunków.
1. Musi być dobrej jakości i dużego rozmiaru.
2. Da się je skadrować do pionu.
3. Przedstawia zarówno konia, jak i człowieka.
4. Zarówno koń, jak i człowiek wyglądają na zadowolonych ;)
5. Zdjęcie dosłał fotograf i ma zgodę obfotografowanej osoby
na publikację (jeśli to ty jesteś na zdjęciu, to pamiętaj, że w pierwszej
kolejności zgodę musi wyrazić autor zdjęcia, nie „właściciel wizerunku” — jeśli „właściciel wizerunku” się zgadza, ale fotograf nie, to nie
możemy zamieścić zdjęcia...).
6. Nie może posiadać naniesionych napisów!
Okładka jest bardzo istotna, ale wiecie — wnętrze też się liczy
;) Dlatego zastrzegamy sobie prawo, by móc wykorzystać do zilustrowania artykułów także te zdjcia, które dosyłacie jako „okładkowe”.
Jeśli chcecie pomóc w działaniu gazetki, przesyłajcie zdjęcia
na: konnacafe@gmail.com (w formie załączników, przez dysk Google
albo WeTransfer) albo na priv FB. Możesz też dosłać link do np. swojej strony na FB, gdzie publikujesz swoje zdjęcia. To wygodne rozwiązanie, choć takie zdjęcia będziemy mogły ściągnąć w trochę gorszej
jakości.
Ponieważ nie mamy możliwości zweryfikować, kto jest autorem zdjęcia, zakładamy, że posiadasz do nich prawo, a podpis, który
sugerujesz, stanowi o autorstwie.
NIE ZAPOMNIJ NAPISAĆ W MAILU,
W JAKI SPOSÓB PODPISAĆ AUTORA ZDJĘĆ!
(NP. IMIĘ, NAZWISKO, STRONA)
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tematy
Zbieramy z Olą tematy do poruszania. Nie uda nam się zrealizować wszystkich, ale staramy się jak
możemy. Możesz zaproponować temat, pisząc na priv FB, albo na maila konnacafe@gmail.com, albo po
prostu w komentarzu pod którymś
z postów — jest spora szansa, że go
nie przegapimy ;)

Przykład pięknego zdjęcia,
którego nie da się wykorzystać
(nie jest potencjalną ilustracją).

artykuły
...ale oczywiście najwygodniejszą sytuacją dla nas jest ta, w której podrzucacie swoje teksty. Ponieważ ten e-zin
jest darmowy, niekomercyjny i stanowi jedynie zabawę w „gazetkarstwo”,
za artykuły nie płacimy, ale jeśli chcesz
w zamian za artykuł się zareklamować
(np. prowadzisz stajnię, sklep, jesteś
producentem, albo chcesz zareklamować swojego bloga, stronę), to oczywiście to umożliwimy :)

Przykład zdjęcia, z którego na
pewno skorzystamy :)

p

Zdjęcie z kategorii „ładne i nie do gazety” — chyba że zrobimy galerię Waszych
zdjęć i w każdym numerze będzie inny
temat, np. jak tutaj: „sukienki”. Może to
dobry pomysł? :)

Taki portret jest z punktu widzenia ilustrowania gazetki bardzo
użyteczny: nie jest to przyciemniony, artystyczny portret, tylko
„zwykłe” zdjęcie, z wyraźnym
otoczeniem.

KonnaCafe.pl | FB/KonnaCafe
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Na koniec garść słownictwa umiarkowanie profesjonalnego.

Kolorowy
— niestandardowej maści,
szczególnie tarantowatej, srokatej.
Krowa, łaciaty, milka, srokacz
— o koniu srokatym.
Malowany, malowaniec
— koń z dużymi odmianami
(w szczególności na nogach).
Maść letnia, zimowa
— sprecyzowanie momentu,
w którym opisujemy umaszczenie konia. Koń jednej maści
może mieć inną barwę zimą
(np. czarną, jakby był kary),
a latem inną (np. brązową, jakby był gniady).

*

Pleśniak, spleśniały, pleśniawy
— o koniu dereszowatym.
Widmo
— element ubarwienia sierści,
który pojawia się i znika.
Wybarwiony
— koń, który osiągnął już
ostateczne ubarwienie, bądź
koń, który pojaśniał. Zazwyczaj o siwkach.
Zielone nogi
— “zielone nogi” to prawidłowe określenie na umaszczenie
kończyn koni jasnogniadych,
które mogą sprawiać wrażenie
odrobinę zielonych.

* Dziękuję internetom za takie super pomysły jak możliwość zrobienia
wordartów online. Wiecie, ja nie mam Worda, a największą zaletą tego programu
jest robienie brzydkich napisów kojarzących się z lekcjami informatyki kiedy się
miało osiem lat. Tak więc, dziękuję internecie, za makewordart.com. To ważne.
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