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This article is a review of scientific research concerning basic biomechanical terminology, which becomes
especially important if different fields of science start to develop new research with regards to Polish horses.
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Obecny po dział naukbiomechanicznych koni datu-
je się od 1965 roku od pracy Hildebrandta opubliko-
wanej w Scięnce. Chody koni podzielono na syme-
tryczne (176 formuł stępo- i kłusopodobnych chodow)
- czylt takie, w których wzór koordynacyjny ruchu
kończyny z jednej strony tułowia konia powtarzany
jestprzez kończynę z drugiej strony w pół kroku poź-
niej i niesymetryczne (21 formuł kanter, galop) (23,
25,ż6).

Przez lata biomechanika ruchu koni wytworzyła
swój własny język, pozwalający na porównywanie
u,yników między sobą. Naj więc ej oprac o w ań doĘ czą-
cych słownictwa napisano na przeŁomie lat 80. i 90.
(20 -23, 3 1 ). Pierws za lista zaw ierała 322 zw roty i de -
finicje pozwalające na opisywanie lokomocji konia
(26). W Polsce badania ruchu koni sięgaj ąlat70, (l4-
-79), a pierwsze proby zastosowania badań kinema-
tycznych w selekcji koni podjęto w połowie lat 90.
(27, 28). Poniewaz w naszym kraju takze widzi się
coraz szęTszę zastosowanie Ęch badań (l0), celowe
wydaje się stworzenie jednolitego słownictwa w tej
dzi ę dzinię, aby mo z l iw e b yło p o ró wn ani e otr zy myw a-
nychwyników.

Celem niniejszego opracowaniajest przedstawienie
własnej propozycji terminologii oparlej na polskiej (4,
I 3, 29) i świ atowej ltter atlr ze b i ome chan icznej, a za-
stosowanej juz w praktyce (28) i zgodnej ze światową
n omenklatu r ąj eżdziecką (3 2). Wydaj e s i ę to tym i stot-
niejsze, że osoby zajmujące się końmi znajdująlicznę
informacje w literaturze (6, 32,33), natomiast bada-
nia biomechaniczne wiele ztych teorii juz wyjaśniły.

W terminologii dotyczącej lokomocji najwazniej-
szymi określeniam i dotyczącymi charakterystyki lo-
komocji koni są: chod (gait), krok (stride) oraz fazy
kroku (26). Konie, jak większośc zwierząt w lokomo-
cji czworon ożnej, poruszają się kilkoma chodami, któ-

re w procesie filogeneĘcznym zostĘ wykształcone
jako najbardziej optymalne (4). Chód jest to powta-
r zany cykl i cznie wzór stawi ania kończyn. Poj edync zą
jednostką chodu jest krok. Jest to skoordynowany,
powtarzalny, wykonywany wedfug stałej kolejności
j eden pełny cykl przemteszczeniakohczynkonia. Krok
zaczyna się i kończy w tym samym punkcie cyklu ru-
chu kończyny. W biomechanice wyroznia się jeszcze
angi e lskie,,step ", które nalezałoby Wtłumaczyć j ako
połkrok (występuje tylko w chodach symeĘcznych).
CharakteryzĄe go odległość lub czas pomiędzy pra-
wą a lewą kończyną par przedniej lub tylnej w ciągu
jednego kroku (26). Krok konia rozpoczyna się i koń-
czy w tej samej fazie ruchu tej samej konczyny w na-
stępnym cyklu. Zt ozumieni e te go zagadnienia umoż-
liwia wyzn aczenie faz podparcia poj edync zej kończy -

ny w czasie kroku. Fazy te są następuj ące (26):
1. kontakt wierzchołka kopyta (heel first, heel con-

tact),
2, pełny kontakt kopyta (full contact, toe first place-

ment, flat foot),
3. pozycja środkowa podparcia kończyny (midstan-

ce position),
4. kontakt nawtęrzchołku kopyta (heel off),
5. oderwanie kopyta od podłoża (toe off),
6. przyspieszenie przemieszczenia kopyta (hoof ac-

celeration),
7.pozycja środkowa płynięcia kopyta nad ziemtą

(midswing),
8. zwolnienie przemieszczania kopyta (hoof dece-

leration).
Te fazy ruchu kończyny, w których dotyka ona pod-

Łoża nazywane są fazą podparcia (4, 6, 28) (stance
phase). Fazy, gdy kończyna znajduje się nad ziemtą
nazry ane są fazą przemieszczenia (4) ( swing phase)
(2I, 26). Faza podparcia dodatkowo dzielona jest na



podzakresy (4,6): prostowania(faza 1 i 2), wyprosto-
wania dla końcąmy przedniej lub środkowy dla tylnej
(faza 3) i zgtnania (faza 3 i 4). W momencie, gdy oś
stawubiodrowegow przypadku tylnej kończyny, a oś
stawu ramiennego dla przedniej kończyny przejdąnad
punktem podparcia, rozpoczyna się druga częśc fazy
podparcia (4, 6) (dla kohczyny przedniej charaktery-
styczny j est prosty nadgarstek) (9 , 28) .

W lokomocji naziemnej wszystktch zwterząt opi-
suje się kolejność stawiania kończyn (4), czas trwania
p o s zc ze gólny ch faz, a także c zasy trwani a w sp ó lne go
podparcia kończyn. W kazdym kroku często opisuje
się więc koordynację pracy kończynmiędzy sobą i po-
daje czas trwania:

1 . poj edyncze podparcie - kontakt tylko j ednej koń-
czyny (single support),

2. podwójne podparcie pokrywanie się faz pod-
parcia dwóch kończyn (bipedal support, double sup-
port, overlap),

3. potrójne podparcie - pokrywanie się faz podpar-
ciatrzechkonczyn,

4.wyprzedzone postawienie czas pomiędzy po-
stawieniem jednej kończyny a postawieniem następ-
nej (advanced placement),

5 . wyprzedzone podniesienie - czas pomiędzy pod-
niesieniem od podłozajednej kończyny do podniesie-
nia następnej (advanced lift off),

6. zawieszęnie - brak kontaktu kończyn zpodłożem
(suspension).

Sposob podparcia kohczynw danym chodzie decy-
duje o stabilności ruchu (4).

Kroki przy skokach dzielą się na kroki podejścia do
przeszkody - P (approach), krok skoku - S (jump stri-
de) oraz kroki odejścia od przeszkody - O (deparhrre,
move oĘ. Numeracja tych krokow powinna być li-
czona konsekwentnie od przeszko dy - czylikroki bliż-
sze przeszkodzie posiadająntższe numery. Opis kro-
ków konia podchodzącego do przeszkody wyglądałby
następująco -P2,PI, S, O1, 02. Sposób podejścia do
przeszkody (rodzaj galopu, ,,prowadząca noga") opi-
sywany jest najczęściej od drugiego kroku podejścia
do niej.

Niektorzy altorzy opisując skok podają wskaźnik
jego długości (dł. skoku/wysokość x 100) i wskaźnik
symetrii skoku (2 x dł. odbicia/dł, skoku x 100) (16),
W samym kroku skoku opisywane są (9, 12, 16,24,
26,30):

1. odbicie (take off) - od momentu postawienia
pierwszej tylnej kończyny do momentu podniesienia
drugiej tylnej do skoku,

2.(ot (air phase, jump suspension, airborne phase)

- bez podparcia żadnejkończyny,
3. lądowanie (landing) - rozpoczyna się postawie-

niem pierwszej przedniej kończyny do momentu po-
stawienia drugiej tylnej.

Określenie,,skok konia" (ump stride) stosowane jest
do kroku zawterającego fazęIotu i zaczynającego się
od fazy podparcia tylnej kończyny nie prowadzącej

(trailing, non-leading leg) a kończący się na prowa-
dzącej kończynie przedniej (22, 24-26). Określenia
,,pr ow adząca" ( 1 e adin g) i,,ni e pr ow adząc a" (tr ailtng,
non-leading) odnoszą się do porządku stawiania i pro-
wadzentaprzęz konia kończyn w galopie, Kończyną
prowadzącą (określenie jeżdzieckte,,noga prowa-
dząca") (32) przednią lub tylną jest ta z danej pary,
która stawiana jest jako druga.

W zależności od układu kończyn prowadzących i nie
prowadzącychrozróżniamy dwa rodzaje galopu (7, 8,
23,30):

- przekątny (transverse, diagonal, united),
- boczny (rotary, lateral, disunited).
ZakŁadającnastępująceoznaczenla,.przedniaprawa

PĘ przednia lewa PL, tylna prawa TĘ tylna lewa TL
można opisać następująco kolejność kończyn w galo-
pach i róznice między nimi.

Galop przekątny TŁ TL, PŁ PL, a galop boczny to
TĘ TL, PL, PP, Przypadek synchronicznęgo stawiania
kończynTl- i PP w galopie poprzęaznym,orazTl i PL
w bocznym wymusza podział ruchu (w Polsce nazy-
wanego ogólnie galopem) na kanter (canter) - jeżeli
te kończyny stawiane są razem i sĘszane jako jedno
uderzenie środkowe kończyn o podłoże (ruch trzytak-
towy) i na galop, jeżeli są stawiane oddzielnie i sĘ-
szane jako dwa udęrzęnia środkowe (ruch czterotak-
towy).

Galop koni ujezdzeniowych w polskiej nomenkla-
nłze jeździeckiej (32) jesttrzytaktowym galopem prze-
kątnym (3,1). Galop boczny w jeździectwie uznawa-
ny j e st za w adę I nazyw any I<r zy żow ani em w galopie
(3 2), w b i omechan ice także uznaw any j ęst za niewłaś -
ciwy, j ako mało zbalansowany i mniej optymalny pod
względem wydatku energeĘcznego (25). Jest j edynym
nafuralnym cho dem asymetrycznym koni $ eżdżenio -
wych. Konie wykonują cztery rodzale galopu: zebra-
ny, pośredni, roboczy i wyciągnięty (3,],32),Ptóżnią
się one szybkością (3,2]-5,9] m/s), długością kroku
(2-3,41 m) i czasem trwania fazy zawieszenia -bęz
podparcia żadnej konczyny (90-87 ms) (7). Tempo,
definiowane jako liczba krokow w jednostce czasu jest
dla wszystkichrodzajów galopów takie same.W ga-
lopie w prawo (z lewej tylnej) obserwuje się pojedyn-
cze podparcie TL, podwójne podparcie PL i TP oraz
pojedyncze podparcie PP (7). W tym przypadku koń-
czy nami pr ow adzący mi, wcze śni ej stawi anymi s ą koń-
czyny lewe.

Kłus jest chodem dwutaktowym, w którym naprzę-
miennie stawiane są jednocześnie pary kończyn dia-
gonalnych (przekątne) z fazami zawieszęnia między
nimi (3, 7). U lepiej ocenianych koni obserwuje się
wysunięte postawienie kończyn tylnych w obu parach
diagonalnych (7). Rozróżniane są kłusy: zebrany,
roboczy, pośredni i wyciągnięty. Różnią się one szyb-
kością (3,3-4,93 m/s), długościąkroku (2,5-3,55 m),
dystansem diagonalnym, czyli odległością między ko-
pytem tylnym i przednim w patze diagonalnej (132-
-I37 cm), dystansem przel<raczania, czyli odległością
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między przednim kopytem a następnym po staw ieni em
tylnego kopyta (-7 cm-39 cm) oraz fazązawteszenta
(16-37 ms). Roznice między kłusem zebranymi robo-
czym oraz pośrednim i wyciągniętym w tempie, dy-
stansie diagonalnym i czasie trwania fazy zawtesze-
nia s ą dla s ędziow uj e żdżeniowy ch niedo strze galne (7 ).

Stęp jest chodem czterotaktowym, z sekwencją
bocznąstawiania nóg, w ktorym po postawieniu koń-
czyny tylnej następuje postawienie kończyny przed-
niej tej samej bocznej pary. W stępie podkreślanajest
istotność równego rytmu chodu, czyli jednakowych
o dc inków c zas owych m i ędzy p o szcze gólnymi fazami
podparciami dla każdej zkonczyn. W stępie obserwo-
wane są kolejno podwojne i potrojne podparcie koń-
czyn (dwie |ub trzy kotlczyny w kontakcie z podŁo-
żem). Na podwójne podparcie zawsze składa się koń-
czyna przednia i tylna, na potrójne raz dwie tylne
i przednia lub dwie przednie, jedna tylna. Nie ma fazy
zawieszeni a. Rozrożniane są: stęp zebrany, pośredni
i wyciągnięty oraz swobodny (7,32). KinemaĘka stę-
pa podaje dla tego chodu następujące wartości: szyb-
kość 1,4-1,8 m/s, długośc kroku I,57-I,93 m/s, tempo
52-56 krokow/minutę, dystans diagonalny 158-166 cm,
dystans pr zeL<r aczania (b o czny) o d -7 cm do 27 cm (7 ) .

Rzadziej podawanymi parametrami chodów są sy-
meĘcznośc krokow czy regllIantość (1-3, 11), ZkIi-
nicznego punktu widzenia istotnym wydaje siępozna-
nie charakterystyki kinematycznej ocenianych przez
specjalistów chodów, jak i określenie, które wartości
są jeszcze zmiennością osobniczą koni, a które już
przypadkiem klinicznym.
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U J 5 ciężamych kl,órł, rvykonano cesarskie cięcie w 2]].] dlitl ciązy l u 15

rra 16-20 godz (216,3 dni ciąży) po indukowanir-l porodu deksallretaz-onenl

Deksa]netazon podano w jednor-azolvej ilriekcji clonlięśniowej w dawcc 30 nrg

W trakcie zabiegu clrinrrgicznego l5 krowotrr podano do tętrricy rrracicznej

20 00().iIrr koIagenazy bukteryjne1 w ubiqtości 50 lllI. Sredni czas zatrzynania
łożyska u krów doświadczalnych rvynosił 40 godz., podczas gdy u krów z grupy
kont1,ohrej l l4 godz, W 36 godzinie po wykonaniu zabiegu cesarskiego cięcia
łożl,sko nic zostało wydalone u 6 (40%) króil,z grLrpy doświadczalnej i u wszysr
kich krów z grupy kontrolncj Po podaniu kolagcnazy nie \Ą/ystępo$/ały odczylly
niepożądane lv oklesic l0 dni po zakończeniLt zabiegu chirllgicznr,go 
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