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Sijoča in gosta griva kaže na zdravega konjička... (foto Agata Maček) 

Ta prispevek naj služi kot kratek priročnik, ki bi ga morali spoštovati vsi lastniki islandskih konj; gre za to, 
da bi s priporočili priročnika morali biti seznanjeni, preden bi prišlo do stika našega konja z drugimi konji 
(tekmovanja, tečaji, najemanje tujih konj za ježo...). S korektnim vedenjem lahko preprečimo morebitne 
okužbe, ki so za naše, ali druge, konje lahko tudi usodne. Predvsem je pomembno dejstvo, da je na 
Islandiji zelo malo nalezljivih konjskih bolezni in tako konji nimajo naravne odpornosti zoper te, ko 
zaupstijo Islandijo. Vedeti moramo, da ostane izločena sluz bolanih konj v zemlji, na naši obleki, na 
ograjah....infektivna še ves mesec po konjevem okrevanju. 

 Vedno se vprašajmo: 

1. Ali sem bil v stiku s kakšnim bolanim konjem? 
2. Je bil morda moj konj v stiku s takšnim konjem (skupna paša, napajanje, transport...) zadnjih 14 dni? 

Če odgovorimo pritrdilno, je povsem mogoče, da je naš konj v inkubacijski dobi bolezni, ne da bi kazal 
klinične znake bolezni. 

 Velja si zapomniti: 

1. Vsak konj, ki je v inkubacijski dobi, je "nalezljiv" za druge konje, čeprav še ne kaže znakov bolezni; 
2. Z vsakim konjem, ki ima povišano telesno temperaturo, je nekaj narobe; 
3. Prepozno je izolirati konja od ostalih konj, ko je bolezen že vidna. 

 Kakšno je pošteno ravnanje lastnika morebitno okuženega konja? 

Če je bil vaš konj v stiku z dokazano okuženimi ali bolnimi konji, potem ga doma zanesljivo osamimo in 
vsaj 14 dni preprečujemo, da bi prišel v stik z drugimi konji. Nikar ne skrivajte nalezljive bolezni pred 
drugimi rejci, kajti tudi vi bi drugim bili hvaležni za njihovo pošteno ravnanje! 

 Kolikšna je telesna temperatura pri islandskih konjih? 

Normalna temperatura zdravega konja je med 37,5°in 38,2°C. Temperatura lahko čez dan nekoliko niha 
(za cca 0,5°C). Pri treningu ali kadar se konj zelo poti, se telesna temperatura lahko dvigne tudi na 
39°C.Kako konju merimo temperaturo?Merite jo z navadnim termometrom; bolje in bolj varno pa je, če si 
priskrbite digitalni termometer, ki meri hitreje in se ne more razbiti. Termometer vstavite v danko in 
počakate približno tri minute (digitalni termometer vam bo sam sporocil, ko bo opravil meritev). Konji se 
merjenju temperature navadno ne upirajo. 
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