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Witam serdecznie. W jaki sposób mogę rozpoznać osobowość 

danego osobnika? 

Urszula G. 

 

Witaj Urszulo, 

Istnieje kilka sposobów na sprawdzenie osobowości danego konia. Podstawowym z nich jest 

obserwacja konia w stadzie i jego relacji z innymi końmi. Im bardziej koń jest 

ekstrawertyczny (na co m.in. wpływa domieszka gorącej krwi) tym często jest niżej w 

hierarchii stada i odwrotnie. Im koń jest bardziej zrównoważony tym ma wyższą pozycję w 

hierarchii. Bierze się to stąd, 

że konie dążą do wygody i 

poczucia bezpieczeństwa. 

Dobry przywódca nie każe 

całemu stadu co chwilę 

uciekać z powodu 

ruszającego się listka na 

drzewie! To taki, który 

potrafi ocenić sytuację i nie 

marnuje energii na zbędny 

ruch. 

 Podczas sesji zajeżdżania 

dzikich koni w Drawsku 

Pomorskim studentów na roundpenach zdumiewa fakt, że w przeciwieństwie do stajennych 

koni, te odłowione ze stada trudniej podnieść do galopu. Konie w naturze nauczyły się 

oszczędzać swoją energię i podniesienie ich do galopu jest nie lada wyzwaniem. Z drugiej 

strony mamy konie gorącokrwiste, np araby i folbluty, które ze względu na swoją 

ekstrawertyczność i najczęściej prawopółkulowość są nisko w stadzie, ponieważ ciągle 

wprowadzają niepokój i podnoszą alarm z byle powodu. Stado przejmuje stan psychiczny 

lidera, więc kiedy alfa uzna, że trzeba być czujnym lub uciekać przed niebezpieczeństwem, to 



wszystkie konie natychmiast to akceptują. A kiedy przywódca mówi "a teraz jest bezpiecznie 

czas na pasienie się" to wszystkie konie oddychają z ulgą i wracają do stanu relaksu.  

Ustalenie czy Twój koń ma osobowość dominanta a więc prawdopodobnie jest bardziej 

lewopółkulowy czyli bardziej myślący niż reagujący jest proste. Testem na sprawdzenie 

relacji stadnych jest rzucenie na pastwisko np jednej kostki siana. I wtedy hierarchię widać 

czarno na białym. 

Kolejnym sposobem jest obserwacja, jak zachowuje się koń, kiedy pozostaje sam w boksie 

czy na wybiegu. Czy rży przeraźliwie do innych koni 

i nie jest w stanie skupić się na niczym, czy może 

zajmuje się własnymi sprawami i nie robi mu to 

większej różnicy? 

Zwróć uwagę na zachowanie konia podczas treningu. 

Czy problem sprawia mu habituacja na straszne 

rzeczy, czy może wszystkimi zabawkami zaczyna się 

bawić, brać do pyska i psocić? A może w ogóle nie 

robi to na nim wrażenia. Czy koń często się 

komunikuje z człowiekiem, czy jest raczej zamknięty 

w sobie? Czy kuli uszy, spycha łopatką podczas 

prowadzenia, a może jest bojaźliwy i wiecznie 

przebiera nogami, a raz wstrzyknięta adrenalina 

utrzymuje się w jego organizmie bardzo długo? Jest 

posłuszny, czy wiecznie ma na wszystko własne 

zdanie?  

A jak wygląda sytuacja podczas wyjazdu w teren? 

Wielu jeźdźców twierdzi, że "koń jest czołowy, bo 

zawsze chce być pierwszy i prowadzi zastęp". Otóż najczęściej jest to mylne spostrzeżenie. 

Na poziomie JNBT L3 opowiadamy o tym, że oprócz hierarchii liniowej istnieje też podział 

funkcyjny. Szef chroni siebie i wysyła najniżej postawione w stadzie konie na przeszpiegi. 

Tak więc konie trzymające się na początku zastępu nazywamy żartobliwie "mięsem 

armatnim". Szef jest gdzieś po środku lub w pierwszej połowie stawki ponieważ tam jest 

najbezpieczniejszy. 

Poznanie osobowości konia jest bardzo istotne przed decyzją o kupnie i podczas planowania 

treningu. Jednym osobom 

marzy się zrównoważony i 

odważny koń a inne lubią 

wyjazdy w długie tereny, rajdy 

lub wyścigi. Jedni lubią konia, 

który potrzebuje wsparcia i za 

wszelką cenę lidera a drudzy 

szukają konia, który sam jest 

zawsze szefem. A może 

potrzebny nam koń do pracy w 



szkółce jeździeckiej, który uwielbia schematy i odnajduje się w jeździe w zastępie? 

Tak więc nie ma koni lepszych i gorszych, jest tylko kwestia dopasowania konia do naszych 

potrzeb, charakteru i temperamentu. Polecam ostatni artykuł na stronie www.jnbt.pl 

dotyczący psychicznych cech konia a dopasowania do jeźdźca autorstwa Joanny 

Paszkowskiej - Rogacz http://www.pdmpromocja.pl/jnbt/portal/artykul/74,psychiczne-cechy--

konia-a-dopasowanie-do-jezdzca.html. Autorka wyjaśnia czemu różnym typom człowieka 

odpowiadają konie o różnych osobowościach i temperamencie.  

Pozdrawiam , 

Ola Najman JNBT 
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