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Próba określania przydatności metody termograficznej w 
dopasowaniu siodeł 

 
1. Wstęp 
 

Siodło jest elementem łączącym pracę konia i jeźdźca. Dlatego jest ono niezwykle 
ważnym czynnikiem decydującym o wspólnych sukcesach jeździeckich. Obecnie na 
rynku jest wiele różnych typów siodeł przeznaczonych dla poszczególnych dyscyplin 
jeździeckich, np.: westernowe, skokowe, ujeżdżeniowe, ogólnoużytkowe, skokowe, 
wojskowe (kulbaki), które charakteryzują się różną budową.   

Niezależnie od rodzaju budowy, wszystkie typy siodeł łączy wspólny cel: pomóc 
utrzymać równowagę jeźdźca na koniu oraz rozłożyć równomiernie jego ciężar na 
powierzchni siodła. 

Dobór odpowiednio dopasowanego siodła nie jest prosty. Przy jego wyborze, 
powinno się uwzględnić między innymi: typ siodła, kształt grzbietu i kondycję mięśni 
przykręgosłupowych konia oraz dosiad jeźdźca. Siodło powinno, być tak dopasowane, 
aby umożliwić koniowi pełną swobodę ruchu mięśni łopatki i grzbietu. 

Nieprawidłowy dobór oraz ułożenie siodła może przyczynić się do wielu poważnych 
konsekwencji. Jedną z nich jest uraz mięśni przykręgosłupowych lub samego 
kręgosłupa, co w efekcie może prowadzić do długotrwałego procesu leczenia i 
rehabilitacji konia.  

Tradycyjnie stosowanymi siodłami są siodła terlicowe, które w zależności od typu 
siodła mają różne kształty terlicy. Terlica jest elementem podstawy (stelaża), każdego 
siodła. Do jego budowy wykorzystuje się między innymi drewno jak i inne twarde 
materiały. Sztywność terlicy jest częstą przyczyną punktowych ucisków wynikających 
z nierównomiernego rozłożenia ciężaru jeźdźca na grzbiecie konia. Punktowy ucisk na 
tkankę miękką, powoduje zmiany jej ukrwienia, a w konsekwencji może doprowadzić 
do trwałych uszkodzeń grzbietu. 

Ważne jest, aby w odpowiedniej chwili wyłapać pierwsze oznaki nieprawidłowo 
dopasowanego siodła, które można rozpoznać m.in. poprzez obserwacje zachowania 
konia np.: 

 okazywanie niezadowolenia konia: gryzienie lub kładzenie uszu podczas 
siodłania; 

 ucieczka do przodu lub cofanie się podczas zakładania siodła i podciągania 
popręgu; 

 zwiększona wrażliwość podczas szczotkowania okolicy odcinka piersiowego 
kręgosłupa oraz obszaru przechodzącego popręgu; 

 niespokojne stanie w momencie wsiadania na konia. 
 
Brak reakcji na pierwsze oznaki niedopasowania siodła może doprowadzić do     
poważniejszych konsekwencji, które charakteryzują się wystąpieniem: 
 boleści kręgosłupa odcinka piersiowego i lędźwiowego; 
 białej sierści w okolicy kłębu - oznacza to stałe niedokrwienie tkanki z powodu 

lokalnego ucisku siodła; 
 stałej opuchlizny; 
 zabliźniałej tkanki. 

Zmianom tym najczęściej ulega mięsień najdłuższy grzbietu oraz mięsień kolczysty 
klatki piersiowej (ryc. 1a,1b,2a,2b). 
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Ryc. 1a. Mięsień najdłuższy grzbietu.                       Ryc. 1b. Mięsień najdłuższy grzbietu.            
 
 

 

 
 

 
  

Ryc. 2a. Mięsień kolczysty klatki                                Ryc. 2b. Mięsień kolczysty klatki     
piersiowej.            piersiowej. 
 
Prawidłowe dopasowanie siodła wymaga: 

 dostosowania się do indywidualnej budowy konia z uwzględnieniem kształtu 
górnej linii grzbietu oraz kondycji mięśni przykręgosłupowych; 

 odpowiedniej szerokość siodła oraz jego długości - siodło nie powinno 
wychodzić poza ostanie żebro; 

 styczności na całej długości i szerokości ławek siodła. 
 

Podstawowa wiedza na temat dopasowywania siodeł często nie wystarcza, aby 
prawidłowo dopasować siodło do potrzeb konia jak i jeźdźca. W ostatnim czasie 
wykorzystuje się nieinwazyjną metodą termograficzną w sprawdzeniu dopasowywania 
siodła.  

Poniżej przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych dla 6-u typów sideł na 5 -
ciu koniach. Celem badań było określenie prawidłowości dopasowania siodeł do 
grzbietu konia. Dla udokumentowania prawidłowego ułożenia siodła na grzbiecie 
konia, zastosowano metodę termograficzną, która pozwala na określenie obszarów 
podatnych na ucisk pod siodłem. 

W metodzie termograficznej zobrazowane promieniowanie podczerwone jest 
źródłem promieni emitowanych przez badane ciało oraz promieni absorbowanych. W 
prezentowanym, doświadczeniu badanym ciałem jest grzbiet konia, natomiast siodło, 
jest źródło promieniowania podczerwonego, absorbowanego przez grzbiet konia.  

 
2. Metoda analizy 

 
W doświadczeniu dokonano oceny dopasowania na postawie 6 różnych typów 

siodeł terlicowych: westernowe, kulbaka, westernowe Natowa, skokowe, 
ujeżdżeniowe, ogólnoużytkowe. 
Do przeprowadzenia badania wybrano 5 klinicznie zdrowych koni: 



 

Equine Massage – Szkoła Rehabilitacji, Termografia Koni 
Maria Soroko Tel.: (+48) 507 495 109e-mail: marysia@cieplej.pl Web: www.eqma.pl 

 

 Koń I, rasa Hucuł, lat 6, koń rekreacyjny. Badanie dopasowania siodła 
westernowego. 

 Koń II, rasa Hucuł, lat 10, koń rekreacyjny. Badanie dopasowania kulbaki i 
siodła westernowego Natowa. 

 Koń III, rasy polski koń szlachetny półkrwi, lat 6, koń rekreacyjny Badanie 
dopasowania siodła skokowego. 

 Koń IV, rasy polski koń szlachetny półkrwi, lat 11, koń ujeżdżeniowy i skokowy. 
Badanie dopasowania siodła ujeżdżeniowego. 

 Koń V, rasy polski koń szlachetny półkrwi, lat 15, koń ujeżdżeniowy i skokowy. 
Badanie dopasowania siodła ogólnoużytkowego. 
 

3. Warunki wykonywania badań termowizyjnych 
 

Zdjęcia termograficzne wykonano za pomocą kamery model VarioCAM High 
Resolution firmy InfraTec (Niemcy). Aparatura jest systemem pracującym w długim 
zakresie widma podczerwonego (7,5-14 μm). Kamera ta dokonuje pomiaru z 
dokładnością +/- 0,1ºC. Analizy termogramów dokonano za pomocą programu 
komputerowego IRBIS 3 Proffesional firmy InfraTec (Niemcy). 

Konie były poddane dwóm badaniom termograficznym przed i po treningu. W obu 
badaniach fotografowano odcinek grzbietu konia. Analizie poddano rozkład temperatur 
odcinka piersiowego kręgosłupa.  

W celu wyeliminowania błędów w pomiarach termograficznym, przestrzegano 
poniżej podanych warunków dla zapobieganiu wpływom zewnętrznych czynników 
środowiskowych.  

 Konie w dniu wykonania badań, do 2 godzin przed pierwszym badaniem były w 
stajni o stałych parametrach środowiskowych: temperaturze, wilgotności, bez 
przeciągu i wpływu promieni słonecznych.  

 Konie były czyszczone godzinę przed rozpoczęciem badań i nie miały 
bezpośredniego kontaktu z wierzchnim nakryciem (np. derki).  

 
Po pierwszym badaniu konie były osiodłane i trenowane przez 20 minut. Drugie 

badanie termograficzne wykonano, zaraz po rozsiodłaniu. 
 

4. Spis termogramów 
 
Wykonano w sumie 17 termogramów , 12 zamieszczono w opracowaniu. 
Opracowanie zawiera: 

1. Badanie termograficzne siodła westernowego 
Termogram nr 1. Koń I, grzbiet od strony dogrzbietowej, przed treningiem.  
Termogram nr 2. Koń I, grzbiet od strony dogrzbietowej, po treningu. 

2. Badanie termograficzne siodła kulbaka 
Termogram nr 3. Koń II, grzbiet od strony dogrzbietowej, przed treningiem. 
Termogram nr 4. Koń II, grzbiet od strony dogrzbietowej, po treningu.  

3. Badanie termograficzne siodła westernowego Natowa 
Termogram nr 5. Koń II, grzbiet od strony dogrzbietowej, przed treningiem. 
Termogram nr 6. Koń II, grzbiet od strony dogrzbietowej, po treningu. 

4. Badanie termograficzne siodła skokowego 
Termogram nr 7. Koń III, grzbiet od strony dogrzbietowej, przed treningiem. 
Termogram nr 8. Koń III, grzbiet od strony dogrzbietowej, po treningu. 
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5. Badanie termograficzne siodła ujeżdżeniowego 
Termogram nr 9. Koń IV, grzbiet od strony dogrzbietowej, przed treningiem. 
Termogram nr 10. Koń IV, grzbiet od strony dogrzbietowej, po treningu. 

6. Badanie termograficzne siodła ogólnoużytkowego 
    Termogram nr 11 Koń V, grzbiet od strony dogrzbietowej, przed treningiem. 
    Termogram nr 12. Koń V, grzbiet od strony dogrzbietowej, po treningu. 

 
1. Badanie termograficzne siodła westernowego 

 

 
Termogram nr 1. Koń I, grzbiet od strony dogrzbietowej, przed treningiem. 
 

 
Termogram nr 2. Koń I, grzbiet od strony dogrzbietowej, po treningu. 
 
Z termogramu wykonanego po treningu (termogram nr 2), wynika że ławki siodła nie 
przylegają całą powierzchnią do grzbietu konia. Jest to przykład siodła mostkującego, 
gdzie siodło ma punktową styczność z grzbietem na wysokości przedniego i tylnego 
łęku wywierając zwiększony ucisk w tych miejscach.  
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2. Badanie termograficzne siodła kulbaka 
 

 
Termogram nr 3. Koń II, grzbiet od strony dogrzbietowej, przed treningiem. 
 

 
Termogram nr 4. Koń II, grzbiet od strony dogrzbietowej, po treningu. 
 
Z termogramu wykonanego po treningu (termogram nr 4), wynika że siodło wykazuje 
równomierną styczność z grzbietem konia. 
 
3. Badanie termograficzne siodła westernowego Natowa 

 

 
Termogram nr 5. Koń II, grzbiet od strony dogrzbietowej, przed treningiem. 
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Termogram nr 6. Koń II, grzbiet od strony dogrzbietowej, po treningu. 
 
Z termogramu wykonanego po treningu (termogram nr 6) wynika, że siodło wykazuje 
zwiększony ucisk na wysokości tylnego łęku siodła, natomiast przednia część siodła 
ma zmniejszoną styczność z grzbietem konia.  
 
4. Badanie termograficzne siodła skokowego 

 

 
Termogram nr 7. Koń III, grzbiet od strony dogrzbietowej, przed treningiem. 
 

 
Termogram nr 8. Koń III, grzbiet od strony dogrzbietowej, po treningu. 
 
Z termogramu wykonanego po treningu (termogram nr 8) wynika, że siodło mostkuje  - 
przednia i tylni łęk siodła ma styczność z grzbietem, wywierając punktowe uciski.  
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5. Badanie termograficzne siodła ujeżdżeniowego 
 

 
Termogram nr 9. Koń IV, grzbiet od strony dogrzbietowej, przed treningiem. 
 

 
Zdjęcie nr 10. Koń IV, grzbiet od strony dogrzbietowej, po treningu. 
 
Z termogramu wykonanego po treningu (termogram nr 10) wynika, że siodło wykazuje 
równomierną styczność z grzbietem konia.  
 
6. Badanie termograficzne siodła ogólnoużytkowego 

 

 
Termogram nr 11. Koń V, grzbiet od strony dogrzbietowej, przed treningiem. 
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Termogram nr 12. Koń V, grzbiet od strony dogrzbietowej, po treningu. 
 
Z termogramu wykonanego po treningu (termogram nr 12) wynika, że siodło na 
wysokości przedniego łęku wywiera zwiększony ucisk na grzbiet natomiast tylna część 
siodła ma zmniejszoną styczność z grzbietem konia.  
 

7. Podsumowanie 
 
Termogramy nr 4 i 10 są przykładem prawidłowo dopasowanego siodła. Ciężar 

jeźdźca rozłożony jest równomiernie na całej długości i szerokości ławek. Natomiast 
przykłady termogramów nr 2 i 8 przedstawiają siodła mostkujące – przedni i tylni łęk 
siodła wywiera zwiększony ucisk na grzbiet powodując duży dyskomfort i bolesność 
dla konia. Przykłady termogramów nr 6 i 12 to przykłady asymetrycznie rozłożonego 
ciężaru siodła na wysokości przedniego lub tylnego łęku. Najczęstszym powodem tak 
ułożonego siodła jest nieprawidłowo zbalansowany jeździec na koniu. 

 
Termografia może być użyteczną metodą w kontrolowaniu prawidłowego 

dopasowania siodła. Jednak w prawidłowej interpretacji wyniku pomiaru 
termograficznego należy rozważać inne przyczyny związane z niesymetrycznym 
rozłożeniem ciężaru jeźdźca np.: asymetrycznie zużyte poduszek siodła, 
nieprawidłowe osiodłanie konia, wadliwy dosiad jeźdźca lub wada postawy konia. 
Interpretacja wymaga też skrupulatnego rozważenia innych czynników zewnętrznych, 
które mogły spowodować błędy w pomiarach. 
 


