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PASME:
Hanoveranec in ves%alec sta najljubši
konjski pasmi v Nemčiji. To so plemeni$
in športni toplokrvni konji. Znani so za-
radi zmogljivos$ in zanesljivos$. Večino
uspešnih turnirskih konjev najdemo v
preskakovanju ovir in dresuri. 
Shire lahko doseže višino do dva metra.
Prej so jih uporabljali za vleko velikih
kočij. So zelo dobrodušne živali.
Konji z lisasto dlako so irski $nker ozi-
roma ciganski konj, ameriški pinto in
paint konji, danski knabstruper in indi-
janski appaloosa.
Španski konj je andaluzijec in portu-
galski konj je luzitanec. Imenujejo se

tudi baročni konji, ker so zelo nadarjeni
za lekcije visoke šole. Večina španskih
konjev je bele barve.
Quater je idealen kavbojski konj. Ta
konj je močan, okreten in inteligenten. 
Konje z višino 1,48 m v vihru prište-
vamo k ponijem. Najbolj znana pasma
angleških ponijev je šetlandski poni.
Haflingerji pa so rdečkas$ mali konji $-
rolskega porekla. To so zelo prijazni in
umirjeni konji. Poznamo pa tudi island-
ske ponije in valižanske ponije.

BARVE KONJEV: 
Konji imajo raznolike barve. In tudi
barvne kombinacije so raznolike: barva
dlake je lahko drugačna od barve grive,
repa in kopita. Veliko konjev ima bele
lise na glavi, in te so imenovane glede
na obliko: snežinka je zelo majhna lisa
$k med očmi. Lisa je lahko tudi na
gobcu, med nozdrvmi; konj lahko ima
tudi dolgo liso, belo glavo ali zvezdo.
Znameni$ konj je pegas$ belec, ki je
živel na verandi Pike Nogavičke. Za film
so belcu narisali črne lise.

Konji mKdo sta sorodnika? Osel in zebra

Kaj so lihoprs$ kopitarji: V ta red spadajo konji, osli in zebre.
Tisto, kar je bil nekoč tretji prst, je zdaj kopito. Drugih prstov ni več. 

Kje vidimo konje? Konje uporabljajo za prenašanje tovorov, za lov,
šport in pros$ čas.
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POSEBNOSTI: 
• Ker so oči ob strani glave, konj vidi

skoraj na vse strani.
• Vsak zdrav konj se lahko premika s

tremi hodi: s korakom, s kasom in z
galopom. Vsak hod lahko jahamo z
različno hitrostjo. Korak ustreza hi-
tros$ 6 km/h. Pri kasu se konj pre-
mika s hitrostjo 12 km/h. Hitros$ v
galopu pa so zelo različne.

• Konji lahko dosežejo starost dobrih
20 let, poniji pa tudi 30 ali še več.

• Konji so pravi vegeterijanci. Konji, ki
živijo v hlevu, dobijo dvakrat na dan
seno ali silažo in trikrat na dan močno

krmo (oves, ječmen ali koruzo). Konj,
ki živi noč in dan na travniku, jé do 19
ur na dan. Običajno popije do 50 li-
trov vode na dan. Korenje in jabolka
so priboljški.
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