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Wiadomość od użytkownika Grażyna 

Witam 

Mam pytanie i zarazem problem( ...). 

Kupiłam konia w tamtym roku w listopadzie, wałach 10lat (wykastrowany 5lat) . Po przyjeździe został 

wpuszczony do stada. Na początku stał z boku i nie pchał się do koni. Oczywiście z czasem został 

zaakceptowany. Po kilku miesiącach a dokładnie w kwietniu pogryzł jedna klacz (dość mocno) która 

właśnie się grzała i mocno ja pogonił. w stadzie było 5 koni a dwa z nich jednej właścicielki (w tym ten 

pogryziony). Po tej sytuacji konie zostały podzielone i chodzą dwa i trzy. Mój wałach znów po pół 

roku powtórzył swoją napaść na następna grzejącą się klacz. teraz pasie się tylko z drugim wałachem 

i boje się że teraz pogryzie i pogoni tego drobnego arbka. Co z nim jest nie tak? Co robić? Z czego to 

może wynikać? 

(...) 

Po siodłem na hali super koń, w terenach również wiec nie narzekam :) Nie chcę konia zamykać w 

boksie, ale w końcu może się okazać że nie będzie miał z kim wyjść, bo nikt nie zgodzi się wypuszczać 

swoich koni z takim rozrabiaką :(  

Pozdrawiam  

Grażyna 

Droga Grażyno , 

problem ten dotyczy nie tylko Twojego konia. Pierwszym powodem takiego zachowania może być 

jego niepokój spowodowany rujami klaczy. 

Chłopak czuje feromony (odbiera je przez 

specjalne otwory w dziąsłach przez 

podnoszenie górnej wargi) wydzielające przez 

pannę i krew zaczyna w nim żywiej krążyć. 

Problem w tym że nie może on zwyczajnie 

rozładować 

napięcia 

seksualnego 

co wywołuje 

frustracje i 

czasami agresję. Zdarza się także że wałachy zaczynają walki 

między sobą o dziewczyny. Są 

też sytuacje że wałachy 

najnormalniej w świecie kryją, 

szczególnie te które wystarczająco długo były ogierami i pamiętają 

jak to się robi. Grzejące się klacze są niesamowite jeśli chodzi o ich 

namolność szczególnie w godzinach (dosłownie) gdy mają 

owulację. Naprzykrzają się ogierom a jeśli nie ma ich w pobliżu 

swoje zaloty przenoszą na najlepszego w ich mniemaniu wałacha. 

Jak to mówią na bezrybiu i rak ryba. Być może dzięki temu że Twój 

koń został wykastrowany stosunkowo późno i być może ma wysoką 

pozycję w stadzie wydaje się klaczom dodatkowo bardzo atrakcyjny. Niestety dla Twojego 

podopiecznego takie zachowanie może być dziwne, ponieważ nie wie on czego klacz od niego 



oczekuje, lub nie potrafi sobie poradzić z natłokiem emocji i 

atakuje.  Nagle ze spokojnej dbającej o swoją przestrzeń 

dziewczyny klacz staje się naprzykrzająca, podszczypująca i 

wpychająca się zadem, czego wcześniej nie robiła. Twój koń na 

pewno dawał jej sygnały że nie życzy sobie ich zbyt bliskiego 

towarzystwa, ale one w tym momencie ignorują takie sygnały bo 

hormony każą im się rozmnażać. Są takie sytuacje nawet gdy w 

stadzie były same klacze. Niestety szczególnie wiosną takie 

zachowania mogą się powtarzać i lepiej wówczas rozdzielić konie na większe odległości. W 

pozostałym czasie cyklu klaczy nie powinno dziać się nic złego. Nie należy dopuszczać do tego aby 

klacze naprzykrzały się wałachom. Znam przypadek gdzie wałach doprowadzony do ostateczności 

przewrócił klacz i skakał na nią przednimi kopytami oraz szarpał ją zębami w szale agresji, a na co 

dzień był to spokojny koń żyjący w stadzie. Wiosną tego roku moja klacz grzała się tak bardzo że 

chodziła za wiekowym wałachem czule go podszczypując, cicho rżąc i nastawiając się zadem czego 

nigdy wcześniej u niej nie widziałam a mam ją 8 lat. Trwało to zaledwie kilka wieczornych godzin. 

Grzejąca się klacz może sprawiać sporo problemów w czasie zawodów czy innych wyjazdów z 

koniem. Również codzienny trening może mocno odbiegać od codzienności. Lepiej nie walczyć z 

naturą i pozostawić wtedy konia w spokoju do czasu zakończenia hormonalnej rewolucji.  Jeżeli masz 

wybór pozostaw swojego konia szczególnie wiosną z samymi wałachami lub klaczami które nie mają 

rui a wszystko powinno być w jak najlepszym porządku. Czego oczywiście Wam życzę! 
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