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Low heel / high heel syndrome in �horoughbred racehorses 

Summary

The aim of the study was to analyse the occurrence of low heel / high heel syndrome in Thoroughbred racehorses 
and its effect on shoulder muscle asymmetry depending on racing intensity. Measurements were taken one time in 56 
horses between the ages of 2 and 8 years. The horses were divided into three categories according to racing intensity. 
The length and width of the sole and the length of the heel were measured in the hooves of both forelimbs. The angles 
of the hoof walls and the heel heights were determined as well. The degree of muscle asymmetry in the area of the 
scapula was assessed. Asymmetry in the form of differences in heel height was observed in all horses. The differ-
ence was statistically significant when the low heel was present in either the left or right hoof. There was a correlation 
between the side with the low heel and the heel angle. Pronounced muscle build-up was observed in the area of the 
right scapula when the low heel was in the right hoof (10.7%). The degree of asymmetrical muscle build-up of the right 
shoulder increased with the difference in heel height. The degree of asymmetry of the right shoulder was shown to be 
correlated with the category of the horse's racing performance and was significantly higher for horses that had taken 
part in two or more racing seasons. Training was also found to affect muscle development in the right shoulder.
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Na przestrzeni wieków zmieniał się sposób wykorzysta-
nia koni przez człowieka. Niegdyś wykorzystywane były 

jako najpopularniejsze zwierzęta pociągowe i juczne, 
a jeszcze nie tak dawno towarzyszyły człowiekowi rów-
nież na polu bitwy. Wraz z upływem czasu i rozwojem 
cywilizacji, rola konia w życiu człowieka uległa zmianie. 
Obecnie koń stał się partnerem człowieka w różnych 
konkurencjach sportowych oraz zwierzęciem wykorzy-
stywanym w rekreacji, terapii i turystyce. W ostatnich 
latach w Polsce można zauważyć widoczny wzrost zain-
teresowania sportem i rekreacyjną jazdą konną [6, 7, 17]. 
Trend ten sprzyja powstawaniu nowych ośrodków jeź-
dzieckich i modernizacji starszych obiektów. Wraz ze 
wzrostem liczby ośrodków jeździeckich, nie zawsze idzie 
w parze odpowiednia wiedza i umiejętności osób zarzą-
dzających i opiekujących się końmi w zakresie ich do-
brostanu. 
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sylwetka i muskulatura zmieniają się diametralnie, a więc 
i siodło będzie zmieniało swoje położenie i punkty uci-
sku. Jednym z głównych błędów jest zbyt szybkie wdra-
żanie koni do pracy oraz zbyt intensywne ich użytkowa-
nie. Z reguły powoduje to problemy zdrowotne. 

Aby zidentyfikować objawy bólowe i dyskomfort u koni 
na podstawie ich zachowania, należy zwracać uwagę 
na głowę konia, oraz sylwetkę konia w spoczynku i w ru-
chu [1, 3]. Na podstawie mimiki pyska, położenia uszu 
oraz wyrazu oczu możemy odczytać zainteresowanie, 
zdenerwowanie, ale także ból. Koń, który odczuwa ból, 
ma szeroko otwarte oczy, z lekko widocznym białkiem 
i napiętą powieką. Oczy mogą być szkliste a wzrok skie-
rowany do wewnątrz. Można zaobserwować także bar-
dzo intensywny bądź nieobecny wzrok, który może wy-
dawać się „pusty”. Powieki konia układają się też często 
w charakterystyczny trójkąt nad okiem, jakby koń marsz-
czył je pod wpływem bólu [3]. Każde zwierzę reaguje 
inaczej na ból, a więc koń może być obojętny na otocze-
nie i apatyczny lub też nadmiernie pobudzony i agre-
sywny. 

Nozdrza u konia w przypadku odczuwania bólu są 
napięte, czasami mogą być rozszerzone, a między nimi 
powstaje charakterystyczna zmarszczka. Koń może tak-
że szybciej oddychać. W trakcie jazdy koń może okazy-
wać dyskomfort poprzez otwieranie pyska. W ten sposób 
„ucieka” od bólu, który sprawia mu źle dopasowane wę-
dzidło, bądź jeździec używa za dużej siły i zbyt mocno 
oddziałuje na pysk (fot.). Koń może też przekładać język 
nad wędzidło, próbując zmniejszyć nacisk na wrażliwe 
miejsce. Często ma to miejsce w przypadku wędzideł po-
jedynczo łamanych, które mogą uciskać podniebienie.

Ocena konia w spoczynku pod kątem identyfikacji 
bólu jest bardzo ważna i polega na obejrzeniu całego 
zwierzęcia oraz na dotyku np. szyi, grzbietu, zadu i koń-
czyn. Poprzez dotyk można ocenić czy nacisk ręki nie 
powoduje u koni dyskomfortu a stawy i ścięgna nie są 
obrzęknięte. Nacisk dłoni może powodować napinanie 
mięśni, a przy bardzo obolałych tkankach, koń może się 
uginać pod wpływem dotyku. 

Należy pamiętać, że bolące miejsca często mają 
wpływ na pracę całego układu mięśniowego i rucho-
wego u konia. Dlatego oprócz identyfikacji miejsc bólo-
wych poprzez dotyk, ważne jest sprawdzenie, czy taka 
bolesność przekłada się na ruch konia. Jeżeli bole-
sność występuje w obrębie szyi, to będzie ona mniej 
giętka na którąś ze stron. Mięśnie po tej stronie szyi 
będą skrócone i napięte, a wykrok mniejszy i spowodu-
je brak odpowiedniego wygięcia w trakcie jazdy po 
kole. Kiedy koń ma usztywnioną szyję, nie może roz-
ciągnąć linii grzbietu i wystarczająco ugiąć stawów za-
dnich nóg, a więc nie może przenieść ciężaru ciała na 
zad. Tak zablokowana szyja nie pozwala na uniesienie 
grzbietu do góry i wygięcie całego ciała w łuk, tak jak 
to się dzieje w przypadku zebrania. Tym samym, przód 
konia nie może zostać odciążony i uniesiony, a ciężar 
ciała nie będzie przeniesiony na zad. Dlatego należy 
pamiętać, że gdy koń odczuwa ból w jednym miejscu, 
to zaburza to całą harmonię ruchu i może prowadzić 
do kolejnych kontuzji.

Wykorzystanie koni w sporcie, rekreacji, jak i terapii 
wiąże się z różnymi obciążeniami fizycznymi, których 
skutkiem mogą być problemy zdrowotne. Problemy te 
można stosunkowo szybko zidentyfikować, rozpoznając 
objawy bólowe i zmiany w zachowaniu koni. Osoby pra-
cujące z końmi muszą mieć wiedzę nie tylko z zakresu 
anatomii, fizjologii, warunków utrzymania, ale również 
muszą znać zachowanie koni i zwracać uwagę na obja-
wy nieprawidłowego behawioru zwierząt, w tym zmiany 
reakcji koni wywołane bólem lub dyskomfortem [10, 11, 12]. 
Wiedza na ten temat może przyczynić się do wczesne-
go rozpoznania problemu zdrowotnego u koni i jego 
szybkiej eliminacji [15]. 

Konie wykorzystywane w rekreacji, terapii czy w spo-
rcie są nadal zwierzętami gospodarskimi. Zgodnie z Usta-
wą o ochronie zwierząt należy zapewnić im opiekę i wła-
ściwe warunki bytowania, a warunki chowu lub hodowli 
nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała, lub in-
nych cierpień [16]. Ponadto sposób i warunki używania 
koni do pracy nie mogą stwarzać nieuzasadnionego za-
grożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpie-
nia. Ustawa zabrania używania uprzęży, wędzideł, rzę-
dów wierzchowych, juków, podków, pojazdów lub narzę-
dzi mogących, ze względu na zły stan techniczny lub 
niewłaściwą konstrukcję, spowodować obrażenia ciała 
lub śmierć zwierzęcia. Osoby wykorzystujące zwierzęta 
do pracy mają obowiązek zapewnić im w ciągu każdej 
doby, wypoczynek dla regeneracji sił, właściwy dla da-
nego gatunku. Zapisy o ochronie zwierząt wpisują się 
w wymogi dobrostanu, który będzie zapewniony wtedy, 
gdy zostaną spełnione wszystkie potrzeby zwierzęcia: 
fizjologiczne, środowiskowe, behawioralne [9]. 

Zachowanie zwierząt stanowi miarodajne źródło in-
formacji o stopniu tolerancji warunków bytowych, ponie-
waż zwierzęta reagują na zmiany czynników środowi-
skowych nie tylko poprzez reakcje na poziomie fizjolo-
gicznym, ale również zmianami w zachowaniu. Znajo-
mość naturalnego zachowania koni pozwala nam zaob-
serwować już minimalne zmiany, jakie zachodzą pod 
wpływem bólu [1, 5, 13]. Umiejętność rozpoznawania 
oznak bólu po mimice pyska, sylwetce koni w ruchu czy 
w spoczynku jest pomocna w identyfikacji m.in. proble-
mów zdrowotnych, takich jak kolki czy ochwat [4].

Do innych przyczyn wywołujących ból u koni, należą: 
zaniedbania i niedopatrzenia, zbyt szybkie wdrażanie 
koni do pracy, źle dopasowany sprzęt oraz źle prowa-
dzony trening koni. Prawidłowe oporządzenie konia, 
jego wyczyszczenie i codzienna pielęgnacja, mają nie 
tylko ogromny wpływ na dobre samopoczucie, ale rów-
nież pozwala na wczesną identyfikację bolących części 
ciała. Już w momencie przygotowania konia do jazdy 
oraz w trakcie jazdy konnej, można zauważyć pewne 
niepokojące zachowania koni. Takie oznaki jak tulenie 
uszu w trakcie czyszczenia bądź zakładania siodła, po-
winny być sygnałem, że czynności te wywołują u koni 
dyskomfort lub mogą być objawem bólowym. Zarówno 
siodło, jak i ogłowie powinny być dobierane indywidu-
alnie do każdego konia, ponieważ każdy ma inną bu-
dowę. Szczególnie ważne jest częste sprawdzanie, 
czy siodło jest dobrze dopasowane u młodych koni. Ich 
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Należy zwrócić uwagę na grzbiet konia. Jeżeli u ko-
nia zapadnięty jest kręgosłup, a mięśnie słabo widocz-
ne, to z dużym prawdopodobieństwem mięśnie te są 
bardzo napięte i bolesne. Bolesność w obrębie grzbietu 
u koni wynika często ze źle dobranego siodła. Niedopa-
sowane siodło powoduje uszkodzenia oraz deformacje 
układu mięśniowego, powięziowego i układu kostnego. 
Najczęściej dochodzi do deformacji mięśnia czworo-
bocznego grzbietu, gdyż to na nim leży siodło. Mięsień 
ten jest mięśniem parzystym, dzieli się na część szyjną 
oraz część piersiową. Część szyjna przebiega od wy-
rostków kolczystych kręgów szyjnych do grzbietowej 
części grzebienia łopatki. Do jego funkcji zalicza się 
podnoszenie łopatki oraz odwodzenie kończyny przed-
niej. Część piersiowa mięśnia czworobocznego sięga 
od wyrostków kolczystych kręgów piersiowych i więza-
dła nadkolcowego do środkowej części grzebienia ło-
patki. Ta część mięśnia odpowiada za podciągnięcie 
łopatki w kierunku zadnim i wspomaga odwodzenie. Je-
żeli siodło jest za ciasne i uciska kłąb, nie pozwala na 
swobodną pracę, rozbudowę mięśnia i powoduje ból 
części piersiowej mięśnia czworobocznego.

Czasami wysoko zadarty ogon, może być sygnałem, 
że koń odczuwa dyskomfort i napięcie w obrębie zadu. 
Tarcie ogonem o ścianę może być próbą rozładowania 
napięcia w tej części ciała. Koń może mieć usztywnio-
ny odcinek krzyżowo-lędźwiowy i szukając ulgi, próbu-
je sam się masować. Warto przyjrzeć się jak koń stoi – 
czy obciąża równo cztery nogi, czy guzy kulszowe są 
na tej samej wysokości. Mięśnie pośladkowe powinny 
być tak samo rozwinięte po obu stronach. Jeżeli jednak 
tak nie jest, może to powodować skrzywienia i nieregu-
larność chodów, a praca w skrzywieniu może potęgo-
wać nierówne obciążenia kończyn i dodatkowy dys-
komfort i ból. 

Kolejną ważną kwestią jest ocena konia w ruchu. Naj-
bardziej widocznym objawem bólu u koni jest kulawizna 
[2, 8, 18]. Koń podnosi głowę, opierając się na chorej 
kończynie, opuszcza ją, stawiając kończynę zdrową. 
Ten ruch ma na celu dociążenie zdrowej, a odciążenie 
chorej kończyny. Jeżeli koń kuleje na daną nogę, nie 
oznacza, że akurat w tym miejscu odczuwa ból, może 
zdarzyć się, że odczuwa ból w zupełnie innym miejscu. 
Niechęć do ruchu bądź chwiejność także będzie pod-
stawą do poszukiwania przyczyny bólu u koni. Oceny 
w ruchu należy wykonywać na różnych podłożach. Je-
żeli koń wykazuje kulawiznę na miękkim podłożu, to naj-
prawdopodobniej do urazu doszło na tkankach mięk-
kich. Kulawizny widoczne podczas ruchu na twardym 
podłożu najczęściej wskazują na nasilenie się proble-
mów kostnych lub stawowych. 

Kulawizna jest bardzo ciężka do zdiagnozowania, a naj-
większym problemem jest zawsze wskazanie miejsca 
bólu i przyczyny jego występowania [4, 8, 18]. Koń bar-
dzo dobrze potrafi maskować swoje dolegliwości bólo-
we, spowodowane jest to tym, że w naturalnym środowi-
sku kulejący koń, to idealna przynęta dla drapieżnika. 
Konie kompensują ból i potrafią go tak rozłożyć w ciele, 
żeby go nie odczuwać aż tak mocno w jednym punkcie. 
Początki kulawizny, kiedy ból jest jeszcze mały, są naj-
trudniejsze do zaobserwowania, dlatego warto wnikliwie 
przyglądać się zwierzęciu. Kulawizna może zacząć się 
od niepozornych zachowań, takich jak niechęć do pracy, 
zwalnianie bądź przyspieszanie chodu, mała skrętność 
konia (często tylko w jednym kierunku). 

Pierwsze nieznaczne objawy kulawizny można zaob-
serwować również przy mniejszej reakcji na łydkę czy 
przy chwiejności podczas wykonywania zakrętu. Nie-
stety dla większości jeźdźców takie sygnały nie są 
powodem do zmartwienia i nie zastanawiają się, jaka 
może być przyczyna takiego zachowania konia. Warto 
jednak zwrócić uwagę na te subtelne sygnały, bo póź-
niej problemy będą się tylko pogłębiać. Jeźdźcy nie wie-
dząc, że te zachowania są spowodowane dyskomfor-
tem i bólem, często bagatelizują je w trakcie jazdy – 
używają więcej łydki bądź jeżdżą na mocniejszym kon-
takcie. 

Kulawizny tylnych kończyn, można najłatwiej zaob-
serwować, patrząc na tył konia w ruchu. Widać wów-
czas rotację miednicy na stronę bolącej nogi. Powodu-
je to asymetrię ruchu zadu, której towarzyszy ograni-
czenie zgięcia kończyny i skutkuje ciągnięciem koń-
czyny do podłoża. Przy ocenie kulawizny tylnych nóg, 
najlepiej obserwować konia w ruchu po prostej. W przy-
padku pracy na kole (np. na lonży), koń mimowolnie 
pochyla swoje ciało do wewnątrz koła i w ten sposób 
może maskować kulawiznę. Można zauważyć skróce-
nie fazy kroku przednich kończyn, ale także usłyszeć 
nierówność w stawianiu kroku. Koń z wyraźną kulawi-
zną może chodzić po 3 śladach, bo zad będzie przesu-
wał się na stronę zdrowej nogi. Niektóre kulawizny za-
dnich kończyn, mogą wyglądać jak kulawizna przed-
nich kończyn, gdyż koń wyraźnie podnosi głowę w trak-
cie stawiania kroku. Dzieje się tak, ponieważ koń stara 
się obciążać przeciwną nogę po przekątnej. 

�o�. Zby� mocne działanie ręką – koń o�wiera pysk, by 
uniknąć dyskomfor�u (fo�. M. Burakowska)
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Dużo problemów można zauważyć w galopie. Koń 
może wykazywać trudności w wykonywaniu bardziej 
zaawansowanych ćwiczeń, takich jak ciągi bądź lotne 
zmiany nogi w galopie. Koń z kulawizną (nawet tą na 
pierwszy rzut oka niewidoczną) nie będzie chciał zaga-
lopować, będzie krzyżował w galopie lub sam przecho-
dził znienacka do niższego chodu. W tym chodzie bę-
dzie można zauważyć brak fazy zawieszenia oraz chód 
przestanie być trzytaktowy, a koń może poruszać się 
czterotaktem. Jeździec może odczuwać, że koń jest 
„ciężki na przodzie”, bo nie angażuje odpowiednio za-
dnich kończyn. Może także czuć, że nie ma równego 
napięcia na obu wodzach, bo koń staje się niesyme-
tryczny i unika kontaktu z powodu większego usztyw-
nienia jednej ze stron ciała. 

Kolejnym objawem kulawizny jest to, jak koń nosi gło-
wę. Może chodzić poza kontaktem i ustawiać głowę 
w przeganaszowaniu lub unosić ją wysoko do góry, 
powodując zapadnięcie grzbietu. Dodatkowo można 
zauważyć przekrzywianie głowy na jedną ze stron i eks-
presyjne machanie ogonem w trakcie pracy. Może także 
chodzić z przekrzywionym na jedną stronę ogonem. 
Koń, który chodzi z zapadniętym grzbietem, ogranicza 
sobie ruch kończyn, przez co usztywnia grzbiet. Po wy-
leczeniu kulawizny, należy zwracać uwagę na grzbiet 
konia, by nie doszło do kulawizny wtórnej [14].

Warto zauważyć, że jeździec, który jeździ na koniu 
z kulawizną, też może odczuwać ból. Dzieje się tak, po-
nieważ koń chodzi sztywny, a więc jeździec na nim 
siedzący też odczuwa sztywność w ruchach i jego 
kręgosłup nie amortyzuje dobrze wstrząsów. Dodat-
kowo w przypadku kulawizny tylnej kończyny, może 
dojść do przesuwania się siodła na stronę obolałej nogi, 
co sprawia, że jeździec zaczyna siedzieć krzywo w sio-
dle i może odczuwać ból związany, z nierównomiernym 
rozłożeniem ciężaru ciała i asymetrycznej pracy mięśni. 
Jeździec, który siedzi krzywo w siodle, będzie miał pro-
blem z utrzymaniem równowagi i będzie nierównomier-
nie obciążał konia, co może skutkować nasileniem dole-
gliwości u konia. 

Warto zwrócić także uwagę na to, jak koń się poci 
w trakcie pracy pod siodłem czy na lonży. Jego ciało 
powinno być równomiernie spocone, nie powinny wy-
stępować suche miejsca, które mogłyby wskazywać na 
nieprawidłową pracę mięśni i nieharmonijne funkcjono-
wanie ciała.

Codzienna obserwacja zachowania koni, zarówno 
w czasie pracy, odpoczynku, jak i w trakcie zabiegów 
pielęgnacyjnych pozwala na szybkie zidentyfikowanie 
miejsc bólowych u konia. Ponadto racjonalne rozłożenie 
pracy koni pozwala na zmniejszenie ryzyka kontuzji. 
Człowiek, który ma kontakt z koniem, powinien obser-
wować i analizować jego zachowanie. W sytuacji, gdy 
podejrzewa problemy bólowe u koni, powinien zapew-
nić zwierzęciu właściwą opiekę weterynaryjną, odpo-
czynek czy też rehabilitację. Każdy użytkownik i wła-
ściciel koni musi pamiętać, że zwierzę, które odczuwa 
ból, może być nieobliczalne. Człowiek niezależnie od 
tego, jak użytkuje zwierzę, powinien dbać o nie i za-

pewniać mu dobre warunki. Należy pamiętać, że czę-
stą przyczyną urazów jest przeciążenie pracą wyni-
kające z niewiedzy i nieracjonalnego treningu. Właści-
wa, dostosowana do poziomu rozwoju fizycznego i psy-
chicznego konia jazda pozwala na uniknięcie urazów, 
a w efekcie często długotrwałego i kosztownego le-
czenia. Właśnie dlatego warto zadbać nie tylko o zwie-
rzę, ale także o własny rozwój. Pogłębianie wiedzy w dzie-
dzinie nie tylko psychiki koni, ich potrzeb, zasad sprawo-
wania nad nimi opieki, ale również nauka obserwacji i od-
powiedniej reakcji na zachowanie koni będzie bardzo do-
brym rozwiązaniem.
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