
Q U A R T E R   K O N J

Značilnosti pasme

Peti v seriji šestih prispevkov, v katerih govorimo o ocenjevanju konjeve strukture

Člen 448. Pravilnika AQHA za sojenje v disciplini Halter v odstavku (b) navaja: »Namen 
discipline  je  ohranjati  tip  Ameriškega  Quarter  konja  s  selektivno  izbiro  manirnih 
predstavnikov ter jih uvrščati glede na največjo podobnosti idealu pasme in izbirati najbolj 
pozitivne kombinacije korektne zgradbe ter gibanja, s primernimi karakteristikami pasme, 
spola in primerne, skladne  omišičenosti.«
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Kot pravi AQHA sodnik, dr. veterine, Jim Heird, se ljudi ne da naučiti, da bi videli (in znali  
razložiti),  zakaj  sta  kobila  in  žrebe  na  sliki  Orrena  Mixerja  lepi,  to  se  začuti  skorajda  
instinktivno.  Enako je v primeru, ko bi bilo treba povedati,  ali oseba, ki ste jo srečali na 
pločniku, dobro izgleda. Vedno obstajajo določena odstopanja in osebne prioritete, a vsakdo  
prepozna resnično lepo osebo.

Ko  rečemo  »tip«,  mislimo  na  tiste  karakteristike,  ki  razlikujejo  pasmo  od  pasme.  Pri 
ocenjevanju uravnoteženosti in strukture pa sledimo principom, ki so enaki za vse konje, ne 
glede na pasmo. Razmerja, ki naredijo konja uravnoteženega,  so konstantna za celo vrsto, 
konj, ki ima kolena obrnjena navznoter pa velja za strukturno nekorektnega v katerem koli 
hlevu. Ko ocenjujemo tip in karakteristike pasme pa ocenjujemo tiste kvalitete pri konju, ki ga 
resnično uvrstijo v določeno pasmo. To so tiste karakteristike, ki vsakemu takoj padejo v oči, 
npr. mišice, poudarjene ličnice, atletske sposobnosti... To so lastnosti, ki ločijo quarterje od 
arabcev ali ponokrvnjakov.
Ker je pasma quarter postala toliko vsestranska, je včasih težko vedeti, kako mora izgledati 
quarter konj. Na primer, konji, ki se uporabljajo v angleških disciplinah, se dokaj razlikujejo 
od  tistih,  ki  tekmujejo  v  reiningu  in  cuttingu.  Zato  obstajajo  konformacijske  discipline 
(Halter), kje se skuša ohranjati pravi tip -idealni predstavnik pasme.

Omišičenost

Omišičenost je karakteristika pasme Ameriški quarter konj, saj so le-ti na splošno poznani kot 
hitra in okretna pasma, nabita z energijo in močjo. Ampak ali so mišice tako pomembne v 
primerjavi z uravnoteženostjo in strukturo? Ne, po pomembnosti niso niti v »isti ligi«. Obstaja 
razlog,  zakaj  je  pri  opisu  idealnega  quarter  konja  omišičenost  navedena  zadnja.  Želimo 
doseči,  da  bi  ljudje  pri  pogledu  na  quarter  konja  namesto:  »Koliko  mišic  ima  konj?« 
razmišljali: »Ali je dovolj omišičen za predstavnika svoje pasme?« Vsakdo lahko ob pogledu 
na konja opazi silno golen ali  izstopajočo podlaket.  Ampak razmišljanje v stilu  »večje  je  
boljše« ne pomeni korektnega ocenjevanje omišičenosti quarter konj. Izmeriti obseg mišic  in 
stehtati konja je povsem enostavno, a namesto tega se je bolje vprašati, ali ima konj dovolj 
mišic, da bo opravljal zadane naloge in ostal v tipu quarterja?



Pri  konjih  je  izgradnja  mišične  mase  zelo  komplicirana  zadeva.  Mišice  lahko  z  delom 
oblikujemo, lahko jih »obložimo« z maščobo (zredimo konja), da bodo delovale večje, zelo 
težko oziroma  nemogoče pa je mišično maso večati. Staro načelo pri dvigovanju uteži pri 
ljudeh (delaj do meje utrujenosti in potem delaj še dve ponovitvi  – da pride do raztrganin 
mišičnih vlaken in ko se te raztrganine pocelijo, se tudi sama mišica odebeli) je pri živali 
skoraj nemogoče izvajati.

Ko se trudimo oceniti, kako je konj omišičen, ne smemo gledati stegna konja (čeprav vsak 
pogleda najprej tam). Količina mesa in maščob na stegnu lahko varljivo konja prikaže kot 
omišičenega, čeprav ni. Namesto tega si raje ogledamo golen ali podlaket. Tako primerjamo 
manj individualnih mišic na teh področjih. Ker je omišičenost v osnovi proporcionalna, bo 
enotna po celem telesu. Torej sta golen in podlaket dobra indikatorja stopnje omišičenosti za 
celega konja. 

Če gledamo s prve strani, je količina prsnih mišic (lahko bi rekli, da tvorijo obliko črke V) 
lahko zelo varljiva. Ni vse v mišicah, pomembna je tudi zgradba konja. Preveriti moramo, ali 
ima  konj  široka  ali  ozka  prsa,  ali  stoji  normalno  ali  preveč  skupaj.  Ozka  stoja  namreč 
povzroči, da so mišice potisnjene bolj skupaj in lažno ustvarjajo vtis velike omišičenosti.
 
Atleti, ki pretiravajo z izgradnjo mišične mase, postanejo zaradi prevelike kapacitete omejeni 
v gibanju.  Enako je s konji,  tisti,  ki  so pretirano omišičeni,  se ne morejo pravilno gibati, 
iztezati udov, imajo posledično nepravilne hode in niso tako okretni.

Viher

Viher je formiran s stikanjem lopatic (plečnic) s konjevo hrbtenico in pri ocenjevanju konja si 
moramo ogledati tudi ta, zelo pomemben del konjevega telesa. Gre za obliko, tesno povezano 
s funkcijo,  tu bomo namreč položili sedlo. Če ima konj dober viher, sedla ne bo treba močno 
zategovati in posledično omejevati konjevo gibanje (da bi zagotovili,  da bo sedlo stalo pri 
miru).  Pri  oglatem  vihru  pa  sta  lopatici  pričvrščeni  bolj  širom  in  ne  formirata  lepega 
zaobljenega  vrha  s  hrbtenico.  Vendar  se  moramo  prepričati,  da  ne  gre  morebiti  samo za 
debelost  ali pa je res  konformacijska nepravilnost.

Razmerje zadnjega dela

Ko ocenjujemo mišičevje konja z zadnje strani, si želimo, da je širši skozi spodnjo tretjino 
zadnjice. Če je širši zgoraj, pomeni lahko tri stvari:
- da je (pre)lahko omišičen
- da je debel ( ker se maščobe nalagajo od zgoraj navzdol)
- da z nogama stoji preveč skupaj



Karakteristike pasme in spola

Ne rabimo biti strokovnjaki, da bi nam bilo že na prvi pogled jasno, da se karakteristike spola, 
plemenitost, kvaliteta, moškost ali ženskost,  izražajo preko zunanjih potez živali. Preprosto 
pogledamo konja in se vprašamo: »Mi je ta kobila lepa, je atraktivna, je žrebec dovolj možat 
zame?«
Problem nastane, ko bi bilo treba na papir spraviti definicijo, stvari, ki jih zaznamo z očesom, 
pisno opisati.  V bistvu govorimo o karakteristiki,  ki  jo je najtežje  definirati.  Lahko je na 
primer   reči  za  konja da stoji  ravno ali  zvito  ter  naše trditve  podkrepiti,  z merjenjem, z 
rentgenskimi  posnetki  ipd.   Težko  pa  je  natančno  določiti  kaj  je  karakteristika  pasme in 
kvaliteta.
Psihologi  zatrjujejo,  da   človeško  vrsto  bolj  privlači  glava  z  majhnimi  ustmi,  zaobljena 
lobanja in  velike  oči.  Vsaka vrsta  udomačenih  sesalcev  ima manjšo,  bolj  ljubko glavo in 
krajša  usta  ter  večje  oči,  kot  jih je  najti  pri  divjih sorodnikih.  Takšne karakteristike  torej 
potrjujejo, da gre za rejo, človekovo selekcijo lastnosti, ki so bolj všečne njegovemu očesu. 
Fizični izgled, ki se iz reje selektivno izloča,  npr. velika, robata glava, oglat gobec, velika 
ušesa, majhne, prašičje oči, oči, postavljene visoko ali bolj skupaj, ovnasta glava... pa so v 
bistvu »lepotne napake« in nimajo nobene znanstveno dokazane posledice na zdravje konj.
Velika  ušesa,  manjše  oči,  široke,  robustne  glave,  so  starejše,  bolj  primitivne  lastnosti  in 
nakazujejo  na  »pomanjkanje«  človekovega  vpliva  v  reji,  ne  pa  na  resnične  napake  v 
funkcionalnosti konja. To pojasni tudi dejstvo, da slednje lastnosti v veliki meri opazimo pri 



divjih konjih, kjer človeška vrsta ne posega v rejo in ne sprovaja svojih idej o tem, kaj bi bilo 
najboljše in najlepše za žival. 
Pa  vendar  nekatere  oblike  glave  so  konformacijske  napake.  Gre  za  tiste,  ki  neposredno 
vplivajo na konjevo možnost preživetja v divjini, npr. predgriz, podgriz, majhne nosnice...

Oceniti ali je konj lep ali ne nima prav veliko zveze s tem, ali je oseba konjar ali ne. Gre bolj 
za poslušanje notranjega glasu,  kaj naše oko pove srcu in možganom.

»Lepota quarter konja  pride do izraza  v očesu opazovalca.«

Povzeto po članku Character of the Breed, 5/6, Christine Hamilton, AQHJ 09-06
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