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MIKSI?

hevosen tulkitseminen ja käsittely
 
miten hevonen liikkuu?

miten hevosta voi liikutella? 



  

        
KUULO

 Isot korvat kääntyilevät äänen suuntaan
 Hevonen kääntää myös pään äänen 

suuntaan
 Hevonen kuulee korkeampia taajuuksia kuin 

ihminen
 Hevoset viestivät keskenään lähinnä 

kehonkielellä, mutta myös äänellä



  

        
HAJU

 iso nenäontelo
 tarkka hajuaisti
 hajun avulla muistetaan kaverit, paikat, 

ihmiset
 hevonen voi myös “jäljittää”



  

        
NÄKÖ

 Isot silmät kallon sivuilla 
 Päätään kääntämällä voi nähdä 360 astetta
 Hyvä perifeerinen (ääreis-) näkö
 Pitkä pää; laiduntaessaankin näkee 

ympäristön
 Näkökenttä on lähinnä kaksiulotteinen
 Hevosen on vaikea arvioida etäisyyksiä;
   ei näe liikkuuko esine kohti vai poispäin



  

    NÄKÖ jatkuu...
    
 Hyvä hämäränäkö: 
 Sopeutuminen hitaampaa kuin ihmisellä        
 (jopa 20 min) 

 Sokeita alueita näkökentässä:
  Iso alue takana
  Pieni leuan alla
  Korjaa liikuttelemalla päätään

 Näkee liikkeen helposti: 
 takana tapahtuva liike korostuu hevosen       
 silmissä



  

                             
VINKKI!

ELÄIMEN AISTIEN 
(näkö, kuulo, haju) 

HEIKENTÄMINEN VOI 
RAUHOITTAA SITÄ!



  

         NÄKÖKENTÄT



  

HEVOSEN TULKITSEMINEN

 Kannattaa tarkkailla hevosen mielialaa
 Kiinnitä huomio:
   - Korvat: asento ja liikuttelu
   - Silmät: ilme
   - Pää: korkeus ja liikuttelu
   - Asento: jalkojen asento ja ryhti
   - Häntä: liike ja asento
   - Yleinen lihasten jännittyneisyys



  

Korvat 
  - liikkuvat
 Silmät
  - pehmeät
 Pää
  - matalalla
  - asento rento
  - takajalka voi olla 
    koukussa
 Häntä
  - roikkuu rentona

RAUHALLINEN HEVONEN



  

 Korvat
  - Pystyssä ja eteen
 Silmät
  - Suuret, 
  - Valkuainen voi 
    näkyä
 Pää
  - Ylhäällä
 Asento
  - Ryhdikäs
 Häntä
  - Heiluu tai nostettu
    ylös

TARKKAAVAINEN HEVONEN



  

 “Jännitetty jousi”
 Keho koottuna
 Takaosa kehon alla
 Silmät jännityneet
 Valmiina 
  pakenemaan!

JÄNNITTYNYT/PELOKAS HEVONEN



  

          TURVALLISUUS!



  

Lisää turvallisuudesta..

 kaikki hevoset ovat erilaisia
 aiemmat kokemukset vaikuttavat käytökseen
 koulutus vaikuttaa
 nopea pakoreaktio
 -> muista turva-alueet, mieti itselle pakoreitti



  

Ja ne varottavat osat...

 Takajalat
 Etujalat
 Kaviot 
 Pää



  

Vaara: Jalat

 takajalat - potkujalat
 potku yltää pitkälle taakse; jopa 2 metriä
 voi potkaista yhdellä tai kahdella jalalla
 voi potkia jopa metrin eteenpäin
 potkii myös sivuille

 etujalat - iskujalat

 iskevät jopa metrin eteenpäin lujaa
 voivat iskeä myös taaksepäin
 hevonen voi nousta takajaloilleen ja iskeä 

etujaloilla



  

Vaara: Kaviot & pää
 Kaviot

 usein metallikengät, joissa voi olla hokit
 kengättömien kavioiden reunat ovat terävät
  halkeilleet kaviot voivat olla terävät

   Pää
 hevoset voivat purra
 heittelevät päätään eri suuntiin
 voi laskea tai nostaa pään nopeasti



  

Hevosen mekaniikka

 Suuri osa painosta etuosalla
 Nukkuu seisaallaan, lukkiutumismekanismi
 Makuulta nouseminen hidasta, tarvitsee 

vapaan kaulan



  

Hevosen rakenne

THORACIC 
INLETHenkitorvi

Ruokatorvi
Pään isot verisuonet



  

Luuston rakenne
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