
QUARTER KONJ

Razdelano do detajlov: zadnji del konja

Četrti v seriji prispevkov o konjevi konformaciji

Ko  konjeva  skeletalna  struktura  odstopa  od  ideala,  govorimo  o  konformacijskih 
nepravilnostih.  V  prejšnjem  prispevku  (Razdelano  do  detajlov:  prvi  del  konja)  smo  si 
podrobneje  ogledali  prve  noge,  zdaj  pa  si  poglejmo  še  njegov  zadnji  del  -  dostikrat 
zanemarjen aspekt  pri  ocenjevanju konja.  Ob pregledu karakteristik  pasme quarter,  katere 
bomo spoznali naslednjič, bomo serijo prispevkov zaključili in znanje združili še z uporabo 
naučenega pri oceni konja.

Včasih pozabljamo, da večina stvari, ki jih iščemo pri western konju (atletske manevre,  ki od 
konja  zahtevajo  urnost  in  okretnost  v  zadnjih  nogah,  predvsem  v  skočnem  sklepu  in 
sposobnost stopati daleč podse) predstavlja tudi obremenitev zadnjega dela. Konj res nosi 60 
odstotkov svoje teže s prvim delom in prvi nogi sta tisti, ki se srečujeta z velikim stresom oz. 
morata  absorbirati  sile  telesa  in  sile  tal.  A  tudi  sklepi  zadnjih  nog  so  obremenjeni  pri 
manevrih, kot jih najdemo v reiningu in cuttingu, ko npr. konj dobesedno sede podse in se že 
hkrati  tudi  obrača  na  zadnjih  nogah.  Obremenjenost  skočnega  sklepa,  biclja  in  zadnjega 
kolena je velikanska, sploh v obratih so ti sklepi deležni ogromnega pritiska.

Zelo malo konjev je idealnih v vseh pogledih. Nekatera odstopanja so bolj sprejemljiva od 
drugih  (na  primer  srpasta  stoja  v  primerjavi  z  ravno),  nekatera  pa  so  vprašanje  stopnje 
odstopanja  (npr.  kako močno srpasto stoji  konj).  Včasih  rahlo odstopanje  izboljša  konjev 
nastop v določeni disciplini, preveliko odstopanje pa povzroča resne zdravstvene težave. Na 
primer reining konj z rahlo več kota v skočnem sklepu, kot je idealno, se bo lažje »usedel« z 
zadnjimi nogami in tako izvedel lepši sliding stop. A prevelik kot (kar bi pomenilo da od 
skočnega sklepa navzdol preveč stoji podse) ima pri obremenjenostih take vrste za posledico 
poškodbo ligamentov v bicljevem in venčnem sklepu.

Pogled z zadnje strani

Tako kot  pri  prvih nogah si  tudi  pri  zadnjih  predstavljajmo vertikalno  linijo,  ki  se  začne 
(gledano  z  zadnje  strani  konja)  na  sredini  zadnjice,  po  sredini  skočnega  sklepa,  vzdolž 
stopalnice (kost od skočnega do bicljevega sklepa) ter skozi bicljev in venčni sklep. 
Pri taki stoji so obremenitve enakomerno porazdeljene po sklepih. Če konj v skočnem sklepu 
ni raven, če je postavljen bolj navznoter ali navzven, sile pritiskajo bolj na eno stran sklepa, 
kar pomeni predispozicijo  za poškodbe. 
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relativno korektna stoja zadnjih nog

Konj, ki  ima skočna sklepa postavljena bolj  skupaj in posledično kopita navzven, ima t.i. 
kravjo stojo:

 



Gre za najbolj razširjeno konformacijsko nepravilnost, ko govorimo o zadnjem delu konja. 
Linija  v  takem primeru  poteka  bolj  proti  zunanjem delu,  v  težjih  primerih  pa  tudi  izven 
skočnega sklepa, večji del kopita je zunajtako zunaj linije. Se pravi, da konj stoji s skočnim 
sklepom  navznoter  in  s  kopiti  navzven.  Pri  hoji  pa  nogi  nihata  ena  proti  drugi  in  nič 
nenavadnega ni, da zaradi tega konj sam sebe tepe z eno nogo po drugi.
Druga skrajnost je, ko ima konj skočna sklepa postavljena širje, navzven od idealne linije, pri 
hoji pa zaradi tako postavljenih sklepov konj navzven meče tudi noge oz. z njimi »kroži«. 
Sicer ne prihaja do samopoškodb kot pri kravji stoji, pa vendar tako grajen konj nima prave 
moči v svojem zadnjem delu.

Pogled s strani

Gledano s strani idealna linija poteka od roba zadnjice do tal,  pri tem se dotika skočnega 
sklepa,  poteka  vzdolž  stopalnice,  se  dotakne  zadnjega  dela  biclja  do  tal.  Stopalnica  je 
vzporedna z idealno linijo in  pravokotna na tla. Da pa bi prepoznali  odstopanja, moramo 
vedeti  pozicijo  skočnega  sklepa  glede  na  to  idealno  linijo.  Konj,  ki  stoji  podse,  se  bo  s 
skočnim sklepom res dotikal idealne linije, vendar pa njegova stopalnica ne bo vzporedna s to 
linijo. Pri taki stoji (odvisno seveda od tega, koliko podse stoji konj) so preveč obremenjeni 
ligamenti po zadnji strani sklepa.

Najtežje je ugotoviti nekorektnost pri konju, ki  
ima preveč raven skočni sklep. Noga sicer sledi  
idealni liniji, vendar pa v samem skočnem sklepu 
ni dovolj kota, se pravi, da govorimo o bolj ali  
manj ravni nogi od golenice do stopalnice. Taka 
zgradba konju onemogoča uspešno absorbiranje  
sil,  pozna pa se tudi pri samem koraku, saj  ne  
more toliko segati podse, zaradi tega dela krajše 
korake.

Stoja »z malo več kota v skočnem sklepu«,  
kakršno dostikrat srečamo pri konjih , ki  
tekmujejo v  reiningu.



korektna stoja – pogled s strani
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