


Typy użytkowe 

koni 



WIERZCHOWE

cechują je:

- suche i jędrne tkanki

- długie łopatki i zad

- stosunkowo krótki grzbiet

- lekka budowa i smukłe kończyny

- żywy, często również nerwowy temperament

Konie wierzchów osiągają w kłębie od około 155cm do 170cm w 

kłębie, a ich waga wacha się w okolicach od 500kg - 650kg.

Typ wierzchowy dzielimy także na podtypy:

- spacerowy lub rekreacyjny

- jedzeniowy

- skokowy

- wszechstronny (używany głównie w WKKW, czyli 

Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego)

- wyścigowy

Przykładowe rasy: koń czystej krwi arabskiej, koń pełnej krwi 

angielskiej, koń angloarabie



WIERZCHOWO - ZAPRZĘGOWE

Są to konie ogólnoużytkowe, czyli wykorzystywane jak i do 

pracy pod siodłem, tak i w zaprzęgu. Są one dość mocno 

zbudowane, lecz nie tak mocno jak konie pociągowe. Zazwyczaj 

mają spokojne usposobienie.Przykładowe rasy: koń małopolski, 

koń wielkopolski



ZAPRZĘGOWE

Mają lekką budowę i dużo cech upodobniających je do koniu 

typu wierzchowego. Mają nieco inne proporcje ciała, co pomaga 

im wykonywać szybki ruch w pracach zaprzęgowych.

Przykładowe rasy: koń śląski



POCIĄGOWE

Konie tego typu końmi o masywnej budowie ciała, dużym łbie 

osadzonym na krótkiej szyi, grubych kończynach oraz szerokim 

tułowiu. Wykorzystywane są do pracy tylko w stępie i kłusie, a 

żywsze i lżejsze konie tego typu nazywamy końmi pośpieszno -

roboczymi.

Przykłady: koń ardeński



CIĘŻKIE POCIĄGOWE

Konie tego typu mają ogromną masę ciała, ich waga osiąga 

nawet ponad 1000kg.Nadają się tylko do pracy w stępie, w 

związku z nikłym zapotrzebowaniem na konną siłę pociągową 

są hodowane przede wszystkim na rzeź

Przykłady: Perszeron



JUCZNE

Są to konie niskiego wzrostu, o krótkim tułowiu, mocnym 

grzbiecie, twardych kopytach. Są odważne, często uparte i 

doskonale przystosowane do poruszania się po trudnym terenie.

Przykłady: koń huculski, dulmeński koń mały



Rasy Koni 



Konie rasy małopolskiej

Powstały głównie na podłożu 

austro-węgierskich ras półkrwi 

arabskiej i angielskiej. Są to konie 

półkrwi angloarabskiej typu 

wszechstronnie użytkowego. 

Używane są jako konie wierzchowe 

i rekreacyjne, chociaż część 

nadaje się do sportu wyczynowego.

Wykorzystywane są do lekkich zaprzęgów.

Zachowały one częściowo urodę koni

arabskich i ich łagodne usposobienie,



Koń rasy wielkopolskiej

Pochodzą od koni poznańskich, 

trakeńskich i wschodniopruskich, 

często z dolewem pełnej krwi angielskiej,

rzadziej hanowerskiej.

Jako konie półkrwi angielskiej 

są typu wszechstronnie użytkowego, 

głównie nadają się do użytkowania 

wierzchowego i sportowego. 

Część z nich używana jest do 

rekreacji i zaprzęgów.



Polski koń szlachetny półkrwi

Powstały z krzyżowania koni 

różnych ras szlachetnych, 

głównie wielkopolskich i małopolskich

z końmi zagranicznych ras półkrwi.

Konie sp są w typie wierzchowym,

rzadziej zaprzęgowym.

Użytkuje się je w sporcie i rekreacji.



Koń rasy śląskiej

Są najmasywniejszym w Polsce typem 

konia półkrwi angielskiej.

Powstały one głównie przy 

udziale rasy oldenburskiej i częściowo

wschodnio-fryzyjskiej.

Zasadniczo jest to typ konia zaprzęgowego,

jednakże w zależności od stopnia 

dolewu pełnej krwi angielskiej,

jest on z powodzeniem użytkowany

wierzchowo i sportowo.



Koń rasy zimnokrwistej

Powstały przy dominującym udziale

ogierów ardeńskich i belgijskich.

Są to konie o dużej i średniej masie ciała,

typu pociągowego. Ze względu na swoją

masę i dobre umięśnienie - oprócz 

użytkowania pociągowego 

są doskonałym materiałem

rzeźnym, głównie na rynek włoski.



Konik Polski

Są prymitywną, rodzimą rasą koni powstałą

na podłożu dzikiego konia - tarpana.

Jak wszystkie rasy wytworzone pod

silnym wpływem warunków naturalnych

są wytrzymałe, odporne na niesprzyjające

warunki bytowania. Ich maść myszata 

ma charakterystyczną pręgę grzbietową.



Koń Huculski

Są prymitywną rasą górską,

powstałą we wschodnich Karpatach.

Są wytrzymałe, żywotne i dzielne.

Hucuły wykorzystuje się jako konie

wierzchowe i juczne, chociaż nadają się 

również do lekkich zaprzęgów. 

Użytkowane są również w

hipoterapii i agroturystyce.

Koniki polskie i hucuły,

ze względu na unikalne cechy,

stanowią bezcenną rezerwę genetyczną.



Koń Appaloos

Konie appaloosa to jeden z najstarszych 

gatunków konia. Popularność 

zyskał w Stanach Zjednoczonych, 

gdzie uważany jest za odmianę 

konia tarantowego. 

Za oceanem wyhodowane zostały 

przez szczep indiański Nez Perce.



Koń Trakeński

Konie trakeńskie to kolejni przedstawiciele 

ras koni gorącokrwistych, a przy tym pod 

względem anatomii i wyglądu bliski ideału, 

jeśli chodzi o wzór konia sportowego. 

Rasa ta ma za sobą długą historię, 

a jej początki to tereny ówczesnych 

Prus Wschodnich. Dziś, konie trakeńskie 

często służą do ulepszania innych ras.



Koń Ukraiński

Konie ukraińskie to rasa przeznaczona 

w większości do celów jeździeckich 

ze względu na swoje wyjątkowe

predyspozycje w tej dziedzinie. 

Rasa ukraińska słynie również

z doskonałych wyników w skokach 

przez przeszkody i ujeżdżeniu. 

Można powiedzieć, 

że jest podobny do pełnej krwi anglika, 

choć jest od niego bardziej spokojny i silniejszy.



Koń Westfalski

Konie westfalskie to przedstawiciele niemieckiej 

rasy gorącokrwistych koni domowych, 

które jak sama nazwa wskazuje, 

wywodzą się z Westfalii. 

Powstały z krzyżówki konia trakeńskiego, 

hanowerskiego i konia pełnej krwi angielskiej. 

Rasę westfalską można zaliczyć do grona ras 

osiągających najlepsze wyniki w jeździectwie.



Koń Reński

Konie reńskie to przedstawiciele średnio 

ciężkich koni spokrewnionych z belgijskim 

koniem zimnokrwistym. 

Historia tej rasy rozpoczęła się ponad 100 lat 

w Nadrenii. Dziś konie te stanowią 2 proc. 

Populacji wszystkich koni w Niemczech i 

zaliczanesą do grona 4 tamtejszych ras ciężkich.



Koń Meklemburski

Konie meklemburskie pochodzą z Niemiec, 

są używane jako konie wierzchowe, 

ale dawniej używano je jako 

konie pociągowe lub do celów wojskowych.

Przed zjednoczeniem Niemiec rasa ta 

była uważana za wschodnioniemiecką 

wersję konia hanowerskiego. 

Obie rasy mają te same korzenie i obie 

krzyżowano z końmi holsztyńskimi, 

końmi trakeńskimi i końmi pełnej 

krwi angielskiej.



Koń Kłusak

Konie kłusaki to popularna rasa używana

w wyścigach konnych. 

Kłusaki mają swoją długą historię, 

a ich popularność rośnie z roku na rok. 

Na ten typ konia składa się kilka ras

kłusaków wyhodowanych 

w USA, Rosji i Francji.



Koń Holsztyński

Konie holsztyńskie wywodzą się od 

ras używanych w okresie średniowiecza 

podczas wypraw wojennych. 

Często myli się je z rasą hanowerską,

która jest jednak od nich znacznie 

cięższa w budowie. 

Duże zasługi dla rozwoju rasy 

miał Książę Holsztynu i duńscy monarchowie, 

którzy nie szczędzili pieniędzy na hodowlę holsztynów.


