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У далекому минулому коні відігравали і тепер відіграють

У далекому минулому коні відігравали і тепер відіграють

значну роль у житті людини. Наші далекі предки приручили й

значну роль у житті людини. Наші далекі предки приручили й

одомашнили їх за часів Трипільської культури (в середині 4 тис. до

одомашнили їх за часів Трипільської культури (в середині 4 тис. до

н. е.). Про це свідчать матеріали археологічних розкопок, численні

н. е.). Про це свідчать матеріали археологічних розкопок, численні

скелетні рештки коней поблизу жител трипільців. Зображення їх у

скелетні рештки коней поблизу жител трипільців. Зображення їх у

витворах прадавніх гончарів і майстрів ювелірної справи (пекторалі

витворах прадавніх гончарів і майстрів ювелірної справи (пекторалі

й інші прикраси із золота й срібла, згодом з міді, бронзи, заліза).

й інші прикраси із золота й срібла, згодом з міді, бронзи, заліза).

Світова наука визнала територію сучасної України одним з

Світова наука визнала територію сучасної України одним з

основних центрів одомашнення коня.

основних центрів одомашнення коня.

Протягом тисячоліть коні були надійними помічниками

Протягом тисячоліть коні були надійними помічниками

людини в її повсякденній праці, військовій справі, освоєнні нових

людини в її повсякденній праці, військовій справі, освоєнні нових

територій, розвитку транспорту і зв’язку, мандрівках і спорті. Тому

територій, розвитку транспорту і зв’язку, мандрівках і спорті. Тому

на різних етапах розвитку суспільства організації ефективного

на різних етапах розвитку суспільства організації ефективного

традиційного використання коней приділялася значна увага. Про це

традиційного використання коней приділялася значна увага. Про це

свідчать різні за досконалістю конструкції сідел, вуздечок, бойових

свідчать різні за досконалістю конструкції сідел, вуздечок, бойових

колісниць; письмові настанови щодо утримання, тренування й

колісниць; письмові настанови щодо утримання, тренування й

використання коней у бойових діях («Записки миттанійця

використання коней у бойових діях («Записки миттанійця

Кіккулі»); оригінальні видання з основ верхової їзди, підготовки

Кіккулі»); оригінальні видання з основ верхової їзди, підготовки

коней до змагань з виїздки, долання перешкод, триборства,

коней до змагань з виїздки, долання перешкод, триборства,

іподромного тренінгу й випробування легкозапряжних і верхових

іподромного тренінгу й випробування легкозапряжних і верхових

коней та використання їх на сільськогосподарських і транспортних

коней та використання їх на сільськогосподарських і транспортних

роботах, у поштовій службі тощо.

роботах, у поштовій службі тощо.

Упродовж останніх 100-150 років розвивалися нетрадиційні

Упродовж останніх 100-150 років розвивалися нетрадиційні

напрями використання коней, поступово набуваючи визнання й

напрями використання коней, поступово набуваючи визнання й

технологічного вдосконалення. Такими напрямами є: взяття крові

технологічного вдосконалення. Такими напрямами є: взяття крові
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від коней-донорів з нормальним станом здоров’я для виготовлення
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сироваток;

виготовлення

гормональних

препаратів із сечі жеребних кобил; виробництво сироватки із крові

препаратів із сечі жеребних кобил; виробництво сироватки із крові
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багатоплідності корів, вівцематок та інших тварин; профілактика й

багатоплідності корів, вівцематок та інших тварин; профілактика й

лікування хвороб людей верховою їздою; збирання кінського

лікування хвороб людей верховою їздою; збирання кінського

волосу та використання кінських шкур як хутрової сировини;

волосу та використання кінських шкур як хутрової сировини;

відтворення коней оригінального (зонального) забарвлення та

відтворення коней оригінального (зонального) забарвлення та

коней з відмінними рухами на штучних алюрах. Нетрадиційним є

коней з відмінними рухами на штучних алюрах. Нетрадиційним є

тренування й використання спортивних і прогулянкових коней на

тренування й використання спортивних і прогулянкових коней на

інтелектуальних засадах без застосування вудил, повода, батога,

інтелектуальних засадах без застосування вудил, повода, батога,

хлиста, шпор. Близько 40 років тому почали вивчати вплив

хлиста, шпор. Близько 40 років тому почали вивчати вплив

верхової їзди на стан здоров’я людей, лікування нею деяких хвороб

верхової їзди на стан здоров’я людей, лікування нею деяких хвороб

хребта, серцево-судинної і нервової систем, реабілітації хворих на

хребта, серцево-судинної і нервової систем, реабілітації хворих на

дитячий церебральний параліч, аутизм та ін. Для багатьох народів

дитячий церебральний параліч, аутизм та ін. Для багатьох народів

Європи і українців зокрема споживання конини й кумису також є

Європи і українців зокрема споживання конини й кумису також є

нетрадиційним, хоча останніми роками попит на ці продукти

нетрадиційним, хоча останніми роками попит на ці продукти

поступово зростає.

поступово зростає.
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