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Istnieje szereg metod kontroli i oceny wydolności
konia naróżnych etapach cyklu treningowego. Jedną
zbardziej rozpowszechnionych na świecie metod jest
przepr ow adzanie oceny wydolności nabtężni elekty cz-
nej, gdzie mozna b ard zo pr ecy zy jnie okre ślić wielko ść
wykonanej przez konia pracy (13,22). W Polsce brak
jest takiej bieżni dlatego tegorodzaju ocena wydolno-
ści nie możebyc w praktyce ręalizowana.

Poza kontroląkonia nabieżni istnieje takżę możli-
wość oceny wydolności konia w warunkach tereno-
!\ych, Badania takie przeprowadza się podczas testów
wysiłkowych. Cechą wspólną wszystkich stosowanych
obecnie testów jest ocena wydolności na podstawie
współzależności między szybkościąruchu konia a stę- ,

żeniem kwasu mlekowe go we krwi (3, 22) lub często-
ściątętna. Emptrycznie stwierdzono, że u koni, tak jak
i u ludzi, kwas mlekowy gwałtownie kumuluje się we
krwi po przel<roczeniu stężenia ok, 4 mmol/l przy dal-
szym wzroście szybkości ruchu. Prędkośó, przyktórej
poziom kwasu mlekowego osiąga wartość 4 mmol/l
określa się jako V,. Istnieje zalężność liniowa między
szybkościąruchu konia a jego tętnem dla zakresu 120-
2I0ld.lmin. (3, 13). Prędkość, przyktórej tętno osią-
ga wańość 200 ud./min. to V,nn.

Stosowane testy mogą być-óiągłe lub interwałowe,
o charakterze wysiłku szybkościowego lub w:llrzyma-
łościowego. Wzrost prędkości konia przy Ęm samym
lub niższym tętnie i mniejszym poziomie kwasu mle-
kowego świadczy o właściwyry pyePieą procesu tre-
ningowego, a wzrost wartości V4 świadczy także o
wzro ście poj emności tlenowej krwi. Dodatkową zale-
tą testów j est możliwość wczesn ego zdiagnozowania

niektórych chorób układu oddechowego (dychawica
św tszcząc a, choroby płuc, torb i e 1 e na gło śni ), zablr zei
pracy serca i schorzeń układu ruchu (3). Testy powin-
ny być przeprowadzane kilkakrotnie w ciągu roku.

W Polsce ocenę adaptacjikoni do wysiłku ptzępro-
wadza się do§chczas w warunkach polowych, zwy-
kle podczas zawodów kontrolnych poprzedzaj ących
główny start. Nie stosuje się natomiast typowych te-
stów opisywanych w piśmiennictwie, a powszechnie
stosowanych na świeci e. J ednąz przy czyn tego stanu
jest zapewne brak powszechnego stosowania monito-
ru pracy serca, a takżę aparatu do pomiaru poziomu
kwasu mlekowego w warunkach polowych, które są
niezbędne do prawidłowej oceny konia.

Wysiłek, któremu poddawane sąkonie rajdowe jest
wysiłkiem wyfrzymałościowym. F izjologtcznymi uwa-
runkowaniami treningu wytr zy mńo ś c iowe go j e st do -

bry stan zdrowia, wysoka wydolność tlenowa i wyso-
ka wydolność beztlenowa. Głównymi wskaźnikamt
krwi, których zmtany poziomu uznawane sąza dia-
gnostyczne dla oceny wydolności koni rajdowych są:
wańość hematokrytu, poziom białka całkowitego, glu-
kozy, kwasu mlekowe go i kinary fo sfokreatynowej ( 1,

4,6, t0-I2,15,17,I9-2I). Testy wysiłkowe, dla koni
raj dowych, dopiero zaczynaj ą zyskiwać popularno ś ó.
Większość cytowanych prac była wykonywana pod-
czas zaw o dów raj dowych.

Celem badań było porównanie wielkości zmianwy-
branych parametrów krwi koni rajdowych po różnych
ob ciążenia ch or az prób a okre śleni a zasad pr zępr ow a-
dzanta testu kontrolnego dla koni tej dyscypliny.



Matedał imetody
Badania przeprowadzono na 54 ko-

niach spońowych, w wieku od 5 do l l
lat, startujących w konkurencji rajdów
długodystansowych. Wśród koni prze-
ważała czysta krew arabska - 38. Wyni-
ki badań krwi porównano po pokonaniu
w zawodach dystansów: 80 km, 120 km
i 160 km.

Krew do badańpobieTalozżyĘ szyj-
nej zewnętrznej. Podczas badań wysił-
kowych krew była pobierana od każde-
go konia 4-krotnie. Pierwsze pobranie
odbywało się rano, w stajni, przed jaką-
kolwiek pracą (S). Drugie pobranie krwi
powysiłkowe (W) było po przekocze-
niu linii mety, a następne - restytucja (R)
w 30 minut po zakończeniu rajdu. Na-
stępnego dnia rano odbywało się ostat-
nie badanie krwi w warunkach identycz-
nych jak badanie spoczynkowe (S 1 ).

W pobranych próbkach krwi oznacza-
no poziom hematokrytu (Ht) za pomocą
wirówki mikrohematokrytowej, białka
całkowitego t kinazy fo sfokreatynowej
(CPK) przy użyctu testów firmy Alpha
Diagnostics . Zawartośó glukozy w peł-
nej krwi oznaczano przy pomocy testów
paskowych na Reflotronie, a kwasu mle-
kowego także za pomocą testów paskowych aparatem Ac-
cusport firmy B oehringer.

Uzyskane wyniki badań opracowano statystycznie za
pomocą programu ANOVA. Po stwierdzeniu jednorodno-
ści wariancji testem Bartletta dalsze porównania średnich
obliczano metodą wieloczynnikowego tesfu Tukeya-Kra-
mera.

Wyniki i omówienie

P orównanie wielko ś ci zmlan p arametrów krwi po l -

skich koni aktualnie startujących, z danymi piśmien-
nictwa, pozwoli na porównanie naszych efektów tre-
ningowych z poziomem światowym, a także będzie
pomocne w opracowaniu zasad testów wysiłkowych
dla tej grupy koni sportolvych.

Zmiany poziomu białka i wartości hematokrytowej
lważane są za wskaźnik odwodnienia organizmu (I,
4, II, 14, 16, I8,20,2i). Spoczynkowy poziom he-
matokrytu różnlł się istotnie między końmi starfują-
cymi na 120 i 160 km (ab. 1), Start na 160 km, to
naj ważniej s za impr eza s ezonu, do której konie p owin-
ny być najlepiej przygotowane. Stosunkowo niska
wartośó Ht mogła być wywołana zwiększeniem obję-
tości krwi w efekcie treningu, co uwazane jest za ko-
r zy stną adaptacj ę do wy s iłku wy tr zy mało ś c iow e go, a
objawia się obniżeniem wartości hematokrytu (9),

Rajdy krótkie rozgrywane były w szybkim tempie
(v - 18,7 klrlgodz.), co powodowało istotne powysił-
kowe zmiany poziomu badanych parametrów. Sredni
powysiłkowy poziom hematokrytu był odwrotnie pro-

Tab. l. Zmiany poziomu hematokrytu (%) we krwi koni rajdowych podczas wy-
siłku (i + s)

Obj aśnienia: średnie ozllaczone różnymi litęrami różnią się istotnię - małymi przy p <

0,05 duzymi przy p < 0,0l, S - spoczynek, W - wysiłek, R - restytucja w 30 min. po
zakończęnhl wysiłku, Sl- badanie spoczynkowe następnego dnia po zawodach.

Tab.2.Zmiany poziomu białka (g/l) we krwi koni rajdowych podczas wysiłku (i + s)

porcjonalny do dfugości dystansu. Wśród badanych
koni rajdowych powysiłkowy poziom tego parametru
wzrastaŁ w stosunku do wartości spoczynkowych o
40ońw rajdach długich inajdłuższych i o 49Yow raj-
dach najkrótszych. Róznica średnich poziomów he-
matokryfu po rajdach najdłuższych i najkrótszychbyła
istotna (p < 0,01) i utrzymywała się w okresie resty-
tucji powysiłkowej. Poziomy spoczynkowe, następne-
go dnia p o r ajdzie, nie r óżnlĘ si ę statys§ Qznte, nato -
miast największe zmiany ńrzymywaĘ się po najdhtż-
szym dystansie, Obserwowane zmiany powysiłkowe
byĘ większeniż dane piśmiennictwa dla tego rodzajl
wysiłków. U koni startujących na dystansie 160 km
następował wzrost poziomu hematokrytu o 29,7oń (I),
a po 80 km od 260ń do 32% (4,6). Można przypulsz-
czać, że wysoka wartość hematokrytu stwierdzona w
polskich rajdach na 80 km była spowodowana szyb-
kościąrozgrywania rajdu. Dużę znaczenie miał teżstan
psychiczny koni zwtązany z równoczesnym startem
dużej liczby zwierząt z niewielkim doświadczeniem
startowym. W celu uzyskania pełniejszego obrazu
zmian zacho dzących w org an izmie koni a p o dc z a s raj -

dubadaczę często dzielili konie na szybkie i wolne, w
zależności od czasu uzyskanego na mecie (10, 12) lub
podziń obejmował konie sklasyfikowane i wyelimi-
nowane (16). W ten sposób próbowano ocenić wpływ
szybkości na organizm w wysiłku wytrzymałościo-
wym. Na dystansie 160 km u koni szybszych (I4kJ"n/
godz.) zmiany powysiłkowe były istotnie vłyższe niż
u zwterząt wolniej pokonujących dystans (8,5 km/

37 ,4 x 2,86^b

55,8 t 4,26A

48,6 t 4,30u

41,0 t 4,93
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77 ,4 t 3,46



godz.). Powysiłkowy wzrost hema-
tokrytu w pierwszej grupie wynosił
27oń, podczas gdy w drugiej tylko
30ń. Zaob serwowane r óżntce j edno -

znacznie potwierdzają wprost pro-
porcj onaln ązależnośc między szyb-
kością rozgrywania rajdu a wielko-
ścią zmian powysiłkowych.

Wielu autorów uważa, że poziom
białka jest lepszym wskaźnikiem
odwodnienia organizmu niż wartość
hematokrytowa, której wzrost jest
związany nie tylko z odwodnieniem,
aIęizę skurczem śledziony, gdzie jest ręzerwa erytro-
cytów (5, 9).Nawyrzut erytrocytów ze śledzionyistot-
ny wpływ poza wysiłkiem, matakżę stan psychiczny
zwteizęcia. Carlson i wsp. (1) obserwowali powysił-
koury wzrost poziomu białka całkowitego o 16,60ń lt
konistańujących na 160 km. Deldar i wsp. (4) anali-
nĄąc zachowanie się wybranych parametrów krwi koni
podc"as 80 km rajdu stwierdzllt, że wartość białka
iałkowitego była podwyższona o 80ń jlż w połowie
dystansu i utrzymywała się na tym poziornie do 1 go-
dziny po rajdzie.

Zmiany poziomu białka obserwowane, w badaniach
własnych, byĘ tliższe od danych piśmiennictwa. W
przypadku polskich koni raj dowych, startuj ąc y ch zv-
iOwńo na 80 jak i 160 l<trt, rwracał uwagę, szczegóI-
nie po 80 km, wzrost poziomu białka w okresie resty-
tucji. Mimo, żekoń już odpoczywał 30 minut, to od-
wodnienie pogłębiało się, a więc dla większości bada-
nych koni wykonany wysiłek był za duży, niepropor-
cjonalny do ich wytrenowaniaczyli jeźdźcy jechal'tza

szybko (tab.2).
U polskich koni startujących na najdłuższych dy-

stansach zwracał uwagę wysoki średni spoczynkowy
poziom białka. Różnił się on statystycznie istotnie
(p < 0,01) od wartości spoczynkowych tego parame-
tru u koni startujących na pozostaĘch dystansach. Zja-
wisko takie jest bardzo niekorzystne, gdyż wskazuje,
że konie posiadające wysoki poziom białkasąodwod-
nione juŻna starcie. Konie takie aby mogły być skla-
syfikowane w rajdzie rozgrywanym w warunkach
wysokiej temp eratury oto czenta, b ędą musiaĘ być j e-

chane stosunkowo wolno. Przy szybszej jeździe, zo-
staną bowiem wyeliminowane z powodu pogłębiają-
cego się odwodnienia, co potwierdzono w badaniach
koni rajdowych (16), Badając konie podczas 100 km
rajdu stwierdzono,że u koni sklasyfikowanych poziom
białka nie ulegał większym zmianom począwszy odL
bramki i wynosił średnio 66 gl\. Konie wyeliminowa-
ne z powodu zbyt wysokiego tętna miały wysoki spo-
czynkowy poziom białka (7I gll) i wzrastał on przęz
caĘ okres rajdu, Wydaje się, że przyczynąWsokiego
spoczynkowego poziomu białka we krwi badanych
pbkkich koni, starlujących na najdhrższych dystansach,
6yła kumulacja niekorzystnych zmian w organizmie
wywołanych przeztransport na zaw ody, niewłaściwie

Tab.3, Zmiany poziomu glukozy (mmol/l) we krwi koni rajdowych podczas wysiF
ku(i+s)

Tab.4. Zmiany poziomu kwasu mlekowego (mmol/l) we krwi
koni rajdowych po wysiłku (x + s)

stansu.
Raj dy dłu go dy stan s ow e s ą wy s iłkam i wry tr zy maŁo -

ściowymi, wktórych zarówno węglowodany jaki tłusz-
cze stanowiądostępne źrodło energii (2,],8). Poziom

tystycznie istotne.- 
Poziom kwasu mlekowego we krwi koni rajdowych

dów czynnikiem decydującym o powysiłkowym po-
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4,8 t 4,35'b

3,9 t 3,29

2,3 t 1,39b

2,2 x0,92

5,3 x2,67^

3,4 t 1,50



ziomie kwasu mlekowego był spo-
sób rozgrywania finiszu. Naj krótsze
rajdy częstokoirczyły się ostrym fi-
niszem, co powodowało znaczne za-
kwaszenie organizmu (tab.4), a tak-
że największy powysiłkowy deficyt
poziomu glukozy (tab. 3).

Wśród badanych koni obserwowa-
no występowanie zalężności odwrot-
nie proporcj onalnej między długością
dystansu a produkcjąkwasu mleko-
wego. Różnica w powysiłkowym
poziomie kwasu mlekowego między

Tab.5. Zmiany poziomu kinazy fosfokreatynowej (U/l) we krwi koni rajdowych
podczas wysiłku (i + s)

dy stans em n aj dłużsry m. a naj króts rym była statysĘc z -

nie istotna. Wzrastające tempo rozrywania rajdów
slxarzakonieczność takiego przygotowania koni aby

V, 
^.),-Kinaza 

fo s fokreatynowa (CPK) j e st enzymem, któ -

rego wzrost poziomu we krwi możę świadczyc o
usŹkodzeniach włókien mięśniowych. We krwi koni

ściądystansu. Ze względu na występowanie tak istot-
nych zmian poziomu CPKza|eżnych od długości po-
konywane go dystansu, p arametr ten odgryw a znuczą-
cą rolę w ocenie przygotowania koni rajdowych do
startu.

tesĘ odpowiednie do stopnia zaawansowania trenin-
gowego, po zwalającena obiektywnąocenę Ęch zwie-
iząt.Podczas testu musi być albo kontrolowane tętno,
albo oceniany poziom kwasu mlekowego Opłpal-
nym r ozw lązaniem j e st b adanie obu p arame tr ów j eże -

liistnieje taka możliwość. Gwarantuje to bezpieczeń-
stwo konia , atakże umożliwia prawidłowąinterpreta-
cj ę wyników przeprowadzonego testu.- 

Zgodnte z Żasadami dotyczącymi schematu trenin-
gu wytrzymałościowego w pierwszym etapie stosuje
się pracę wolną następnie wzrastaczaspracy, a ostat-
niń elementem jest wzrost szybkości (7). Zgodnie z
tymi zasadami, atakże napodstawie uzyskanych wy-
ników można stwierdzić, że r ozgrywanie raj dów krót-
kichprzezkonie młode (5 lat) powinno być dozwolo-
ne tylko w przypadku zastosowania limifu prędkości
(nie-wię c ej niż Ij km/ godz. ) dla tych grup wieko*ych.
W przypadku rozgrywania tego rodzaju rajdów bez
ogranicŻefiprędkości dla koni młodych, należy .Iiczyć
sĘ z nieodwracalnymi zmianamt w organizmie ni9-
których z nich, co wyeliminuje je z możliwości dal-
szych startów w konkurencji rajdów długodystanso-
wych, Według Courouce (3) optymalne efekty trenin-
gówe uzyskuje się, gdy konie sątrenowane na pozio-
ńie swojego indywidualnego HRroo lub Vro., czyli
przy wartoŚci tętna lub prędkości piiwodującej stęże-

nie-kwasu mlekowego w wysokości 4 mmol/l.
Z asto sowanie te stu interwałowe go dla kon l przy go -

towlłvanych do najdłuższych dystansów pozwoli na

ocenę wydolności, natomiast nie będzie można uzy-
skać żadnych danych dotyczących odporności konia
na długotrwałe noszenie siodła t jeźdźca Gajdy trwają
1 2 i wi ę c ej go dzin) oraz p sychi czne go zmęczenia nlv te -

rzęcia dłu§otrwałym wysiłkiem. W celu właściwej
oceny tych dodatkowych czynników można w inny
sposób kontrolowaó konie przygotowywane do starfu.

Dla koni rajdowych trenowanych do zawodów rangi
Mistrzostw Europy czy Mtstrzostw Swiata, wydolność
możnaoceniać podczas testu ciągłego na dystarisie 50-
60 km, co umożliwi kompłeksowąocenę konia.

Wnioski

1. Dystans 120 km jest najbezpieczntejszy dla koni
stańujących w dyscyplinie konnych rajdów długody-
stan s Ów}ch gdy ż zmiany p owys iłkowe byĘ naj mni ej -

195 t 99,1

1821ł 1147,3B

1788 t1263,1Bd

732 ł 421,0

205 t 56,0

973 t 534,4A

973 t 457,9'

636 t 468,6

220 t 102,1

745 x324,7A

803 t 382,1A

480 t 298,9



sze i organtzmnajsrybciej powracał do stanu równo-
wagi czynnościowej.

2. Szybko tozgrywane krótkie rajdy (80 km) wywo-
łują największe zmiany powysiłkowe w organizmie
startujących koni.

3. Zewzględu na bezpieczeństwo i prawidłowy roz-
wój kariery sportowej wskazane jest zastosowanie li-
mituprędkości dlakoni S-letrrich startującychna 80 km.

4. Wielkość zmian poziomu CPKzależy od dfugo-
ści przebytego dystansu.
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