
 
 
Przeżuwanie i ziewanie u koni jest odzwierciedleniem zmiany          
w autonomicznym układzie nerwowym, która powoduje ślinienie, 
co w konsekwencji prowadzi do relaksacji i wzmożonej regeneracji. 

Ziewanie i Przeżuwanie u koni, czego 
jest oznaką?
Podczas wykonywania zwyk łych 
czynności, NIESTRESOGENNYCH 
układ przywspółczulny ma większą 
kontrolę (układ przywspółczulny - część 
uk ładu nerwowego kon ia , k tó ra 
stymulowana jest podczas terapii 
B E M E R - p o z a b e z p o ś r e d n i m 
o d d z i a ł y w a n i e m s y g n a ł u n a 
mikrokrążenie).  

Jeśli pojawia się czynnik stresowy układ nerwowy „włącza system alarmowy-
ostrzegawczy” poprzez układ współczulny. Ból, strach, niespodziewane zagrożenie 
i inne sytuacje mogą uruchomić działanie tego układu. Kiedy źródło napięcia znika, 
układ nerwowy znów „przerzuca” się na działanie układu przywspółczulnego 
(relaksacja, rozluźnienie, trawienie oraz magazynowanie energii) . U koni to 
„przełączanie” z jednego układu na drugi (po sytuacji stresowej w stan uspokojenia-
rozluźnienia), można zaobserwować właśnie poprzez lizanie i żucie, a czasem 
przełykanie czy ziewanie. To dlatego, że kiedy włączony zostaje system 
współczulny, ślina przestaje być produkowana (w stresie pysk szybko wysycha). 
Kiedy zwierzę bardziej się odpręży, ślina z powrotem zaczyna być 
produkowana, taki proces powoduje automatyczne przeżuwanie                        
i oblizywanie. Jest to zatem oznaka zrelaksowania, szczególnie po stresowej 
sytuacji, odzwierciedlenie swojego 
rodzaju ulgi dla Konia.  
 

 
Koń 1 godzinę po starcie  
(22.08.2020r / Częstochowa) 
- tuż przed terapią BEMER

Koń 1 godzinę po starcie  
(22.08.2020r / Częstochowa)
- 5 minut później (po BEMER)
- relaksacja / rozluźnienie 
- aktywowany ukł. przywspółczulny



Obserwowanie takiego zachowania oraz np. wzdychania, ziewania, 
rozciągania jest sposobem na monitorowanie tego, co dzieje się z układem 
nerwowym zwierząt. Ludzie w sytuacjach stresowych także doznają suchości          
w ustach, zimnego potu, westchnienie jest dla nas oznaką ulgi. Lekarzom pozwala 
to na rozpoznanie, co mogło włączyć układ współczulny. Może pomóc                     
w stwierdzeniu, że koń odczuwa bolesność, której nie udało się wcześniej 
rozpoznać. Odnotowanie wzorca, podczas którego włącza się ta reakcja umożliwia 
rozpoznanie miejsca bólu.

Przeżuwanie podczas jazdy powstaje na skutek dokładnie takiej samej 
reakcji neurochemicznej. Podczas wykonywania ćwiczeń zwierzę może odczuwać 
zdezorientowanie lub ekscytację.  Przerwa w takim ciśnieniu lub osiągnięcie 
zamierzonego celu powoduje wyłączenie systemu współczulnego (stresowego)         
i w konsekwencji otrzymujemy przeżuwanie lub oblizywanie. 

Podstawową końską reakcją jest wycofanie się z sytuacji zagrożenia, 
dlatego kiedy ono (zagrożenie) zniknie obserwujemy żucie i oblizywanie. 

Zrozumienie tego mechanizmu może być bardzo pomocne podczas 
codziennej pracy w końmi, przede wszystkim umożliwia lepsze zrozumienie tych 
zwierząt i poznanie, co działa na nie stresująco a co je relaksuje i pozwala się 
regenerować. 

Sygnał BEMER ma pozytywny wpływ na całe ciało konia i skutecznie stymuluje 
przywspółczulny układ nerwowy znany również jako „rest and digest 
system” (system odpoczynku i trawienia), który odpowiedzialny jest za metabolizm, 
odpoczynek i gromadzenie rezerw fizycznych (UNIVERSITAT MAILAND, 2018). 

Linia weterynaryjna BEMER HORSE wspiera Cię w optymalnej opiece nad 
Twoim koniem, pomagając zachować zdrowie i zwiększyć jego wydajność. 
Wszystkie urządzenia emitują unikalny sygnał BEMER, który jest z powodzeniem 
stosowany od ponad 18 lat i posiada 5 światowych patentów medycznych.

https://gallop.pl/stres-u-koni-wyscigowych/


Inne efekty stymulacji układu przywspółczulnego za pomocą technologii BEMER 
HORSE. 

- Lizanie ręki przez 5 minut  
- Znaczne wzmożona produkcja śliny 

- Zrelaksowana postawa i duży spokój już po 5 minutach 
terapii 


