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Προϊστορία του αλόγου 

 



 
 

 Το άλογο αποτελεί ένα από τα ομορφότερα πλάσματα του ζωικού 

βασιλείου. Η ιστορία του πηγαίνει βαθιά πίσω στον χρόνο. Από τη στιγμή 

που συνδέθηκε με τον άνθρωπο, ουσιαστικά άλλαξε και η πορεία του. 

Εκείνο που μέτρησε και μετρά για τον άνθρωπο είναι η παντοτινή 

υπηρεσία και αφοσίωση, που πρόσφερε στον πολιτισμό μας. Το άλογο 

χρησιμοποιήθηκε ως μεταφορικό μέσο, βοήθησε τους γεωργούς και 

ολόκληρους λαούς στη μετακίνησή τους σε πολύ δύσκολες εποχές. Στα 

μέσα του 20ού αιώνα, με την πρόοδο της τεχνολογίας και την 

τελειοποίηση των αυτοκινήτων, τα άλογα δεν πρόσφεραν  πλέον τις 

δουλειές που έκαναν τους περασμένους αιώνες, ωστόσο στη σύγχρονη 

εποχή συμμετέχουν ενεργά στο άθλημα των ιπποδρομιών και της 

ιππασίας. 

 Η προϊστορία 

Η Luz Aguilar στο βιβλίο της για τα άλογα γράφει αρκετές πληροφορίες 



για την εξέλιξη του ίππου: «Προς το τέλος της εποχής των Παγετώνων ή 

της Πλειστοκαίνου περιόδου, περίπου το 10.000 π.Χ., τα άλογα 

περιπλανιούνται ελεύθερα στην Αμερική, την Ευρώπη και τη δυτική Ασία. 

Οι συγγενείς τους, οι ζέβρες και τα γαϊδούρια, κατοικούσαν σε άλλα 

σημεία του πλανήτη (...) Η σχέση του homo sapiens με τα άλογα δεν ήταν 

άλλη από εκείνη του κυνηγού - θηράματος. Μερικές παλαιολιθικές 

τοιχογραφίες δείχνουν πως οι άνθρωποι εκείνης της εποχής κυνηγούσαν 

άλογα για να τα φάνε (...).Το συνεχές κυνήγι υπήρξε πιθανόν η αιτία της 

εξαφάνισης των αλόγων στην Αμερική εδώ και περίπου 8.000 χρόνια. 

Αρκετά χρόνια μετά, το 3.000 π.Χ., στην ακμή της Νεολιθικής εποχής, οι 

νομάδες από τις ρωσικές και ασιατικές στέπες ανακάλυψαν τις 

δυνατότητες που είχαν αυτά τα ζώα και άρχισαν να τα εξημερώνουν και 

να διατηρούν κοπάδια αλόγων για να πάρουν το γάλα, το δέρμα και το 

κρέας τους». Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο άνθρωπος από την προϊστορική 

εποχή άρχισε να βλέπει τη χρησιμότητα του αλόγου, μέχρι που κατάφερε 

να το εξημερώσει και να το θέσει στις δικές του υπηρεσίες. Μετά την 

ανακάλυψη του τροχού, το άλογο έμελλε να αλλάξει την ιστορία της 

ανθρωπότητας. 



 

• Η  εξέλιξη του αλόγου 

Ο ίππος έχει τη δική του δύναμη. Γι’ αυτό και στη σύγχρονη εποχή οι 

μηχανές των αυτοκινήτων έχουν σαν βάση μέτρησης την ιπποδύναμη. 

Αλλά ας δούμε πώς η φυσική νομοτέλεια έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 

αλλαγή της φυσιολογίας των αλόγων. «Το άλογο, με τη μορφή που το 

γνωρίζουμε σήμερα», γράφει ο Josee Hermsen στην «Εγκυκλοπαίδεια 

των Αλόγων», «είναι αποτέλεσμα αιώνων εξέλιξης. Ο αρχαιότερος 

γνωστός τύπος αλόγου έζησε πριν από 60.000.000 χρόνια και είχε ύψος 

25-45 εκατοστά, έως το ακρώμιο. Τα μπροστινά πόδια του είχαν 

τέσσερα δάχτυλα και τα πίσω πόδια μόνο τρία. Αυτά τα άλογα 

υπέστησαν σημαντικές εξελικτικές αλλαγές με το πέρασμα του χρόνου 

και σε αυτές συνετέλεσαν και οι κλιματολογικές αλλαγές. Ο πρόγονος 

των σημερινών αλόγων ήταν ένα σαρκοβόρο ιπποειδές που ζούσε στα 

τροπικά δάση. 

Οι κλιματολογικές αλλαγές προκάλεσαν την αντικατάσταση των δασών 

αυτών από μεγάλες και ανοιχτές πεδιάδες, οπότε και το άλογο 

προσαρμόστηκε σε φυτοφάγο, το οποίο μπορούσε να τρέχει γρήγορα για 



να αποφύγει τους εισβολείς (...). Οι κλιματολογικές αλλαγές είναι 

πιθανόν να διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του αλόγου, 

αλλά ο άνθρωπος είχε τη μεγαλύτερη επιρροή στην περαιτέρω εξέλιξή 

του...». Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι υπάρχουν περίπου 200 

ράτσες αλόγων. Κάποιες απ’ αυτές υπερτερούν και ξεχωρίζουν. Η φιλία 

του αλόγου με τον άνθρωπο αποτέλεσε έναν σταθμό στην εξέλιξη του 

ανθρώπινου πολιτισμού. 

• Οι πολεμιστές 

Οι πόλεμοι διά μέσου των αιώνων, έχουν διεξαχθεί πάνω σε άλογα. Τα 

άρματα που έσερναν άλογα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση των 

μαχών. «Ο Ασσυριακός λαός», μας πληροφορεί η Luz Aguilar, «ανέπτυξε 

την ιππευτική τέχνη, που αργότερα υιοθετήθηκε από τους Πέρσες, αφού 

κατέλαβαν την Αυτοκρατορία τους το 612 π.Χ. Ο ιδρυτής της περσικής 

αυτοκρατορίας, ο Κύρος ο Μέγας, διέθετε πολλές χιλιάδες άλογα και 

φοράδες μετά την κατάκτηση της Βαβυλώνας, το 538 π.Χ. (...) Για τη 

ρωμαϊκή αυτοκρατορία, που υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες στην 

ιστορία, το άλογο αποτελούσε αναγκαίο μέσο για την επέκτασή της». 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Πήγασος: Το φτερωτο μυθικό άλογο 

Η ελληνική μυθολογία έχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για το άλογο, τον 

Πήγασο. Ένα πανέμορφο άλογο με αστείρευτες δυνάμεις και, το 

κυριότερο, είχε φτερά. Αυτό το άλογο θέλησε να αποκτήσει ο 

Βελλερεφόντης, ώσπου με τη βοήθεια της θεάς Αθηνάς κατάφερε να 

δαμάσει τον Πήγασο και έτσι πέταξε στους ουρανούς βοηθώντας τους 

ανθρώπους. Η Έντιθ Χάμιλτον γράφει σχετικά στην «Επίτομη Ελληνική 

και Παγκόσμια Μυθολογία»: «Ντυμένος με ολόκληρη τη μπρούντζινη 

πανοπλία του, πήδησε στη ράχη του και το έβαλε να τρέξει με όλη του 

την ταχύτητα. 

 

Το άλογο φάνηκε ενθουσιασμένο τόσο με το τρέξιμο, όσο και με εκείνον 

τον ίδιο. Τώρα πια ήταν κύριος του αέρα. Πετούσε όπου ήθελε και τον 

ζήλευαν όλοι. Καθώς αποδείχτηκε, όμως, ο Πήγασος δεν ήταν 

κατάλληλος μόνο για διασκέδαση, αλλά μπορούσε να προσφέρει και 

μεγάλη βοήθεια σε ώρα ανάγκης, γιατί σκληρές δοκιμασίες περίμεναν 

τον Βελλερεφόντη...». Μέσα από αυτά τα λόγια, πιθανόν να βρίσκεται 

μια εξήγηση, αποκωδικοποιώντας τον μύθο, δηλαδή την εξημέρωση του 

αλόγου και τη συνύπαρξή του με τον άνθρωπο. Στην αστρονομία 

υπάρχει ο αστερισμός του Πήγασου, που σχηματίζει το φτερωτό μυθικό 

άλογο στον νυχτερινό ουρανό. 

 



 

 

• Η σύγχρονη εποχή 

Η ιππασία, οι αγώνες με αμάξια, οι αρματοδρομίες, αποτελούν σήμερα 

δημοφιλή αθλήματα σε αρκετές χώρες του κόσμου. Ακόμα και στην 

κινηματογραφική τέχνη και λογοτεχνία δεσπόζει η πανέμορφη και 

φιλική όψη του αλόγου. Ας θυμηθούμε την «Μαύρη Καλλονή», μια 

κλασική παγκόσμια επιτυχία με πρωταγωνιστή το μαύρο άλογο. Επίσης 

δεν μπορούν να ξεχαστούν τα περίφημα γουέστερν, όπου τα άλογα 

κυριαρχούσαν στην πλοκή ταινιών. Επομένως, πρέπει να 

αναγνωρίσουμε την προσφορά του αλόγου στη δική μας εξελικτική 

πορεία 

Το άλογο είναι θηλαστικό περισσοδάκτυλο και ανήκει στην υπόταξη των 

ιππομόρφων της οικογένειας των ιππιδών. 

Το άλογο θεωρείται από τα πρώτα σχεδόν ζώα που έχουν εξημερωθεί και 

ζουν κοντά στον άνθρωπο εδώ και χιλιάδες χρόνια τώρα. Ακόμη και 

σήμερα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο πολύτιμους και 



πιστούς βοηθούς του ανθρώπου. 

Όπως και στα παλιά τα χρόνια, έτσι και σήμερα, το άλογο 

χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο στις αγροτικές δουλειές, για να σέρνει 

το αλέτρι στο χωράφι σαν μεταφορικό μέσο για μικρές και μεγάλες 

αποστάσεις, για τη μεταφορά ανθρώπων ή εμπορευμάτων κλπ. 

Οπωσδήποτε σήμερα, με την εξέλιξη των μηχανών, το άλογο δεν έχει πια 

την ίδια αξία που είχε πριν από μερικά χρόνια ακόμη. Άλλωστε ο αριθμός 

των αλόγων σ? ολόκληρο τον κόσμο συνεχώς μειώνεται. Σήμερα στις 

βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες το άλογο χρησιμοποιείται ελάχιστα για 

γεωργικές εργασίες, ενώ χρησιμοποιείται κυρίως για ιππασία ή άλλου 

είδους σπορ. 

Το σώμα του αλόγου είναι πολύ αρμονικό και καλύπτεται από κοντό και 

λείο τρίχωμα, που έχει διάφορα χρώματα, κυρίως όμως, άσπρο, μαύρο ή 

καφέ ή συνδυασμούς των παραπάνω χρωμάτων. Το κεφάλι του είναι 

σχετικά μακρύ και λεπτό, τα αυτιά του ίσια μικρά και μυτερά με 

κατεύθυνση προς τα επάνω. 

Από τη θέση, που έχουν τα αυτιά του αλόγου, είναι δυνατό να 

μαντέψουμε τη ψυχική του κατάσταση και τη διάθεσή του. Όταν το άλογο 

είναι φοβισμένο, τότε τα αυτιά του είναι τεντωμένα, έτοιμα να πεταχτούν 

προς τα επάνω. Όταν είναι απλώς ανασηκωμένα και κινούνται προς όλες 

τις κατευθύνσεις, έτοιμα να συλλάβουν και τον παραμικρό θόρυβο, τότε 

δείχνουν ότι το άλογο είναι ανήσυχο, χωρίς όμως και νάναι φοβισμένο. 

Όταν τ? αυτιά του είναι κατεβασμένα κι έχουν πάρει σχεδόν οριζόντια 

θέση, τότε σημαίνει ότι το άλογο είναι πολύ κουρασμένο, αλλά και 

απόλυτο ήρεμο. 

Ο τράχηλος του αλόγου είναι μακρύς, λεπτός και δυνατός, ενώ στην άκρη 

έχει τη χαίτη. Η οδοντοστοιχία των αρσενικών είναι πλήρης, που σημαίνει 

ότι έχει όλα τα είδη των δοντιών, ενώ στα θηλυκά, στις φοράδες, δεν 

είναι πλήρης. Σε κάθε σιαγόνα έχει 6 κοπτήρες που του χρησιμεύουν για 

να κόβει το χορτάρι, όταν βοσκάει, δύο κυνόδοντες, που δεν είναι καλά 

αναπτυγμένοι και που του είναι τελείως άχρηστοι πλέον και συνεχώς 

εκφυλίζονται. Οι κυνόδοντες αυτοί ίσως κάποτε να χρησίμευαν στο 

άλογο σαν ένα μέσο άμυνας. Έχει ακόμη 6 προγόμφιους και 6 τραπεζίτες, 



που είναι έτσι φτιαγμένοι, ώστε να μασάνε την τροφή όσο το δυνατό πιο 

τέλεια. 

 

 

Από τα δόντια είναι δυνατό να εξακριβωθεί και η ηλικία του αλόγου, με 

αρκετά μεγάλη ακρίβεια. Ανάμεσα στους κοπτήρες και στον κυνόδοντα 

υπάρχει ένα κενό, που μπαίνει το σίδερο του χαλιναριού. Στα 

προϊστορικά άλογα στη θέση αυτή υπήρχε κάποιο άλλο δόντι, που 

σήμερα πλέον έχει εξαφανιστεί. 

Επειδή το άλογο χρησίμευε πάντα σαν κινητήρια δύναμη, είτε με τον 

ένα είτε με τον άλλο τρόπο, δινόταν μεγάλη σημασία στην κατασκευή 

των ποδιών του. Τα πόδια του αλόγου πρέπει να είναι λεπτά, αλλά και 

δυνατά, ευλύγιστα και πολύ στερεά. Τα πόδια του αλόγου καταλήγουν 

σε οπλές, που πρέπει να είναι σκληρές, γερές και πολύ καλά 

αναπτυγμένες. 



Το άλογο είναι αποκλειστικά χορτοφάγο ζώο και ανάλογη είναι και η 

κατασκευή του πεπτικού του συστήματος. Το στομάχι του αλόγου σε 

σχέση με το στομάχι των άλλων οικιακών ζώων που δεν είναι 

μηρυκαστικά, όπως το στομάχι του γαϊδάρου, του χοίρου κλπ., 

παρουσιάζει μερικές χαρακτηριστικές ιδιομορφίες. 

Η σύνδεση του οισοφάγου με το στομάχι είναι τέτοια που δεν επιτρέπει 

στο άλογο να κάνει ποτέ εμετό, όπως αυτό είναι δυνατό στους χοίρους, 

στους σκύλους κλπ. Αν ποτέ το άλογο κάνει εμετό, σημαίνει ότι έχει πάθει 

διάτρηση στομάχου και πρέπει να εκτελείται αμέσως, για να μην 

υποφέρει άδικα, αφού οποιαδήποτε θεραπεία είναι πλέον αδύνατη. 

Το άλογο, σε αντίθεση με τα άλλα ζώα, παρουσιάζει διάφορα είδη 

βηματισμών. Οι βηματισμοί αυτοί εξαρτώνται, βασικά, από το μήκος του 

δρασκελισμού που κάνει το άλογο. Με το μέσο δρασκελισμό που κάνει 

το άλογο, όταν περπατάει κανονικά, ακούγονται να πατάνε στη γη και τα 

τέσσερα πόδια του αλόγου, ακούγονται δηλαδή οι χαρακτηριστικοί 

τέσσερις χτύποι. Με το βηματισμό αυτό το άλογο αναπτύσσει ταχύτητα 

μέχρι 6- 7 χιλιόμετρα την ώρα. Υπάρχει κατόπιν ο μικρός δρασκελισμός, 

όπου ακούγονται σχεδόν μαζί τρία χτυπήματα και το ακολουθεί κατόπιν 

ένα. Αυτό σημαίνει ότι με το βηματισμό αυτό πατάνε σχεδόν συγχρόνως 

στη γη τρία πόδια του αλόγου, ενώ το ένα είναι μετέωρο. 

Τέλος, υπάρχει ο μεγάλος δρασκελισμός, όπου ακούγονται τα χτυπήματα 

των ποδιών ανά δύο. Στην περίπτωση αυτή το άλογο αναπτύσσει τη 

μεγαλύτερή του δυνατή ταχύτητα, ενώ συγχρόνως έχει πολύ μικρή 

ισορροπία, γιατί πλέον στηρίζεται κάθε φορά μόνο στα δύο διαγώνια 

πόδια του. Με βάση λοιπόν το δρασκελισμό του αλόγου, υπάρχουν οι 

παρακάτω τύποι βαδίσματος: το βάδην, το τροχάδην και ο καλπασμός. 

Υπάρχει φυσικά και τέταρτος τύπος βαδίσματος, το πλάγιο βάδισμα, 

αλλά, για να το καταφέρει το άλογο, χρειάζεται ειδική εκπαίδευση. 

Τα άλογα δεν ήταν πάντα έτσι, όπως τα ξέρουμε σήμερα, ήταν τελείως 

διαφορετικά. Ακολούθησε και αυτό, όπως και τα άλλα ζώα πάνω στη γη 

ορισμένη διαδικασία εξέλιξης. Η διαδικασία της εξέλιξης του αλόγου 

είναι ίσως η περισσότερο γνωστή από οποιοδήποτε άλλο είδος ζώου. 

Πριν από 60 εκατομμύρια χρόνια εμφανίστηκε πάνω στη γη το είδος των 



ιππιδών, από το οποίο προέρχεται ο ηώιππος, ο πρόγονος του σημερινού 

αλόγου. Ο ηώιππος εμφανίστηκε πάνω στη γη πριν από 45 εκατομμύρια 

χρόνια στο γεωλογικό αιώνα του ηώκαινου. Ο ηώιππος ήταν ένα πολύ 

μικρό ζώο, όση είναι περίπου η σημερινή αλεπού, αλλά πολύ δειλό ζώο. 

Ήταν παμφάγο και ζούσε στα πιο βαθιά και πυκνά δάση, για να 

προστατεύεται από τους εχθρούς του και για να βρίσκει εύκολα και χωρίς 

κινδύνους την τροφή του. Το κεφάλι του ηώιππου ήταν κοντό, όπως 

κοντός ήταν και ο λαιμός του. Είχε πόδια σχετικά μακριά, από τα οποία 

τα μπροστινά είχαν 5 δάχτυλα. 

 

 

 

 

 

Από τα 5 αυτά δάχτυλα μόνο τα τέσσερα πατούσαν στη γη, ενώ το 

πέμπτο, αυτό που στο δικό μας χέρι ονομάζουμε αντίχειρα, βρισκόταν 



στο πίσω μέρος του ποδιού, ήταν πολύ μικρός, δεν πατούσε στη γη και 

είχε αρχίσει να εκφυλίζεται. Στα πίσω πόδια ο ηώιππος είχε μόνο τρία 

δάχτυλα, που και τα τρία κατάληγαν σε οπλές. Τα δύο άλλα δάχτυλα, ο 

μικρός και αντίχειρας των πισινών ποδιών, είχαν εκφυλιστεί ήδη τελείως 

και είχαν μετατραπεί σε μικρά κοκαλάκια κάτω από το δέρμα. Η 

οδοντοστοιχία του ηώιππου ήταν πλήρης, αλλά και από τις πλέον 

πρωτόγονες, είχε δηλαδή όλα τα είδη των δοντιών. Συνολικά ο ηώιππος 

είχε 44 δόντια. 

Μερικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ζούσαν πάνω στη γη 10 συνολικά 

είδη ηώιππων που είχαν ύψος από 25 - 50 εκατοστά περίπου. Προς το 

μέσο του ηώκαινου, δηλαδή πριν από 35 εκατομμύρια χρόνια, 

εμφανίζεται ένα άλλο είδος, που αποτελεί συνέχεια του ηώιππου ο 

ορόιππος. 

Ο ορόιππος είχε μακρύτερο κεφάλι, ήταν πιο ψηλός και πιο λεπτός και 

είχε πιο μακριά πόδια. Στα πίσω πόδια είχαν τελείως εξαφανιστεί τα 

εκφυλισμένα δάχτυλα, που είχε ο ηώιππος κάτω από το δέρμα. Αλλαγή 

παρουσιάζεται επίσης και στη διάταξη και στον αριθμό των δοντιών, ενώ 

αρχίζει στον ορόιππο να εμφανίζεται και η χαίτη. 

Στο τέλος του ηώκαινου παρουσιάζεται ένας άλλος ενδιάμεσος κρίκος 

στην εξέλιξη του αλόγου, ο επίιππος. Η διαφορά του από τον ορόιππο 

ήταν μόνο στην κατασκευή των δαχτύλων. Τα μπροστινά πόδια είχαν τρία 

δάχτυλα, από τα οποία το μεσαίο ήταν λίγο πιο δυνατό. 

Από τον ορόιππο ακόμη είχε αρχίσει να αλλάζει ο τρόπος ζωής του 

αλόγου, γιατί άρχισαν να αλλάζουν και οι συνθήκες στις οποίες ήδη 

ζούσε. Ο ορόιππος πλέον δε ζούσε σε βαλτώδεις περιοχές, όπως οι 

προγονοί του, αλλά σε περιοχές πιο στεγνές. 

Ο επίιππος ζούσε πλέον σχεδόν αποκλειστικά σε πεδιάδες όπου εύρισκε 

εύκολα πλούσια τροφή. Στις πεδιάδες, όμως, το χώμα ήταν πιο σκληρό, 

πράγμα που επιτάχυνε την αλλαγή των δαχτύλων του. 

Πριν από 30 εκατομμύρια χρόνια, το άλογο εμφανίζεται στην αρχή του 

ολιγόκαινου με τη φόρμα του μεσόιππου. Ο μεσόιππος ήταν 

μεγαλύτερος από τις προηγούμενες φόρμες των αλόγων και ζούσε, 



αποκλειστικά και μόνο, στις ανοιχτές πεδιάδες. Το μεσαίο δάχτυλο των 

ποδιών του ήταν πολύ μεγαλύτερο από τα άλλα, πιο δυνατό και σχεδόν 

ήταν εκείνο που πατούσε στο έδαφος. Ο μεσόιππος πλησιάζει στη μορφή 

περισσότερο με τα σημερινά άλογα. 

Πολλοί παλαιοντολόγοι ισχυρίζονται ότι ο μεσόιππος δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως ο κατευθείαν απόγονος του επίιππου. Μεταξύ του επίιππου 

και του μεσόιππου υπάρχει ένα κενό στην εξέλιξη του αλόγου. Στο τέλος 

του ολιγόκαινου εμφανίζεται ο μεσόιππος, που διαφέρει από τον 

μεσόιππο στο ότι είναι κάπως μεγαλύτερος και στο ότι η κατασκευή του 

σκελετού του είναι πιο τελειοποιημένη. 

Ο παράιππος εμφανίζεται στην αρχή του νέου γεωλογικού αιώνα, του 

μειόκαινου. Χαρακτηριστικό του παράιππου είναι ότι το μεσαίο δάχτυλο 

γίνεται όλο και πιο δυνατό, ενώ τα πλαϊνά μικραίνουν συνεχώς, έτσι που 

τελικά όταν βαδίζει, να στηρίζεται μόνο στο μεσαίο δάχτυλο. Στο μέσο 

περίπου του μειόκαινου εμφανίζεται ο μερύιππος, που στο μέγεθος είναι 

όσο και το σημερινό πόνυ. Ο πλειόιππος εμφανίζεται στο τέλος του 

μειόκαινου και διατηρείται μέχρι το μέσο του πλειόκαινου. Το μεσαίο 

δάχτυλο έχει μεγαλώσει πλέον πάρα πολύ, ενώ τα δύο πλαϊνά 

εμφανίζονται σαν δύο μικρά κοκαλάκια. Εκεί όμως που υπάρχει μεγάλη 

διαφορά είναι στη σύνθεση και στην κατασκευή των δοντιών. 

Όλα τα σημερινά άλογα προέρχονται από δύο τύπους αλόγων. Το ένα 

είναι το άλογο Κερτάκ ή και άλογο του Πρζεβάλσκι. Το άλογο έχει ύψος 

130 - 140 εκατοστά. Εξημερώθηκε στη βόρεια Ασία (Κίνα Μογγολία κλπ.). 

Το άλογο αυτό κατόρθωσε να περισώσει ο Πολωνός επιστήμονας 

Πρζεβάλσκι, από τον οποίο και πήρε και το όνομα. 



 

 

 

 

Για τη διατήρηση και τον πολλαπλασιασμό του αλόγου αυτού, που 

βρίσκεται σε πολλούς ζωολογικούς κήπους του κόσμου, δούλεψαν και 

δουλεύουν ακούραστα το προσωπικό και οι επιστήμονες του ζωολογικού 

κήπου της Πράγας, που διαθέτει το μεγαλύτερο κοπάδι αλόγων Κερτάκ 

στον κόσμο. 

Η άλλη άγρια φυλή αλόγου, που είναι πρόδρομος του σημερινού, ήταν 

το Ταρπάν, που ζούσε γύρω από τη Μαύρη και την Κασπία θάλασσα. Τα 

άλογα αυτά ζούσαν σε άγρια κατάσταση μέχρι και το τέλος του 

περασμένου αιώνα, ενώ τώρα πια έχει τελείως εξαφανιστεί. 

Χαρακτηριστική διαφορά ανάμεσα στο Ταρπάν και στο Κερτάκ είναι η 

χαίτη και κατασκευή του λαιμού, που στο Ταρπάν σχηματίζει με το σώμα 

του πιο οξεία γωνία. 

Από το Ταρπάν προέρχεται το Αραβικό άλογο και δια μέσου αυτού το 

αγγλικό. Οι μοναδικές άγριες φυλές αλόγων ήταν αυτές που αναφέραμε. 

Όλα τα άλογα, που ζουν σήμερα στον κόσμο σε άγρια κατάσταση, όπως 

είναι και τα γνωστά αμερικάνικα άγρια άλογα, γνωστά και με το όνομα 



Μάστανγκ, προέρχονται από τα εξημερωμένα άλογα, που ξαναγύρισαν 

και πάλι σε άγρια κατάσταση. 

Οι σημερινές φυλές των αλόγων χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, 

ανάλογα με την καταγωγή και την προέλευσή τους. Η πρώτη κατηγορία 

περιλαμβάνει τα άλογα της στέπας, που προέρχονται από τον Κερτάκ. Η 

δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα άλογα της ανατολής που 

προέρχονται από το Ταρπάν και ανήκουν στην κατηγορία αυτή τα άλογα 

του Ιράν, της Αραβίας και της Αγγλίας 

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα γνωστά μεγαλόσωμα ή και άλογα 

δυτικά, όπως ονομάζονται, που χρησιμοποιούνται για μεταφορές ή και 

άλλες βαριές δουλειές. 

Τέλος, υπάρχει και η κατηγορία των αλόγων, που είναι γνωστά και με το 

όνομα πόνεϋ ή πόνυ. Στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στο νησί της Σκύρου 

ζει σε μισοάγρια κατάσταση ένα είδος πόνυ, που, δυστυχώς όμως, 

κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Τα ελληνικό πόνυ έχουν τελείως διαφορετική 

προέλευση από τα άλλα είδη των πόνυ που υπάρχουν στον κόσμο. Από 

την εποχή που εξημερώθηκε το άλογο ο άνθρωπος το χρησιμοποιεί για 

διάφορες δουλειές. 

 



 
 

Οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν τα άλογα στον πόλεμο ήταν οι Σκύθες, 

που στη συνέχεια δίδαξαν την τέχνη της ιππασίας στους αρχαίους 

Έλληνες, τους Αιγυπτίους και τους Ασσύριους. Σήμερα τα άλογα 

χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για ιππασία, που έχει διαδοθεί 

και πάλι πάρα πολύ στον κόσμο και αποτελεί ένα από τα Ολυμπιακά 

αγωνίσματα. 

 

Εκπαίδευση Aλόγου: Αρχή και Στάδια 

 

Ο βασικότερος κανόνας είναι ότι δεν μπορούμε να αρχίσουμε την 

εκπαίδευση ενός αλόγου εάν δεν προσπαθήσουμε πρώτα να χτίσουμε 

μία σχέση εμπιστοσύνης μαζί του (Horsemansh .Είναι ανούσιο να 



εκπαιδεύουμε ένα άλογο με το να το φοβίζουμε . Εάν μας εμπιστευθεί 

και μας "μάθει" τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα  και σταθερά . Το 

χτίσιμο σχέσης εμπιστοσύνης επιτυγχάνεται καλύτερα αν αρχίσει από την 

στιγμή που είναι πουλάρι .Είναι περίοδος που ακόμα το πουλάρι θηλάζει 

, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα , και σε καμία 

περίπτωση δεν μπορούμε να αρχίσουμε την εκπαίδευση. Προσπαθούμε 

να κάνουμε το πουλαράκι να εξοικειωθεί μαζί μας , να μην μας φοβάται 

. Η μητέρα μπορεί να μας βοηθήσει σ' αυτό . Τα άλογα είναι ζώα που 

παραδειγματίζονται . Έτσι εάν βλέπει ότι η μαμά του έχει καλή σχέση μαζί 

μας , αυτό λογικά θα μιμηθεί την μαμά μου . Εκτός αυτού , πρέπει να 

βλέπει όταν καθαρίζουμε την μητέρα  όταν την προσέχουμε γενικά για να 

δει ότι αυτά είναι καλά πράγματα , και να μην φοβάται τόσο όταν θα 

αρχίσουμε την δική του φροντίδα. 

 

 

6 μηνών - 1 χρόνου : 

 

Το πουλάρι είναι σε περίοδο που απογαλακτίζεται  γι' αυτό πρέπει να 

είμαστε επιεικείς μαζί του επειδή σιγά ανεξαρτητοποιείται από την 

μητέρα και αυτό είναι δύσκολο στάδιο . Αφού περάσει αυτή η 

διαδικασία , αρχίζουμε να το εξοικειώνουμε το άλογο με τα είδη 

περιποίησης και το καπίστρι . Σε αυτό το διάστημα πρέπει να μάθει να 

δέχεται καπίστρι, να δένεται, και να καθαρίζεται χωρίς πρόβλημα . 

Έπειτα , εάν τα έχει μάθει αυτά , αρχίζουμε να το εξοικειώνουμε με το 

δίνει τα πόδια του πρώτα , μετά να τα κρατάει για λίγη ώρα , και μετά 

αφού όλα πάνε καλά , επιχειρούμε να αρχίσουμε να το βρέχουμε με 

λίγο νερό ώστε μετά να μπορέσουμε να το κάνουμε μπάνιο . 

1 - 2 χρονών :Αφού το πουλαράκι μας έχει μάθει να καθαρίζεται , να δίνει 



πόδια , να δέχεται το νερό και το καπίστρι , το επόμενο που έχουμε να 

κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε υφάσματα περνώντας τα από πάνω 

του ανάμεσα από τα πόδια του κτλ , έτσι ώστε να μην τα φοβάται . 

Παράλληλα μαθαίνουμε στο άλογο να περπατάει δίπλα μας και να 

σταματάει όταν σταματάμε  καθώς και να ψυχαγωγείται χωρίς να 

κλοτσάει . ΔΕΝ ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 'Η ΠΛΑΪΝΑ ΗΝΙΑ , επειδή το άλογο είναι ακόμα στην 

ανάπτυξη και αυτά θα δημιουργήσουν πρόβλημα στον σκελετό και τις 

αρθρώσεις. 

2 - 3 χρονών : Αρχίζει η κανονική και κύρια εκπαίδευση του αλόγου με 

συναγωγές σε καθημερινή βάση, εξοικείωση με τον εξοπλισμό (σέλα , 

απόσταγμα , χαλινάρι) και έπειτα η τελική ίππευση του αλόγου και η 

εκπαίδευση σε εντολές, ή ακόμη και σε εμπόδια ή ιππική δεξιοτεχνία 

(.Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας , 

είναι να αφήσουμε το άλογο να ζήσει ως άλογο , να μην το πιέζουμε και 

να έχουμε υπομονή αποκτώντας όσες περισσότερες γνώσεις γίνεται για 

την εκπαίδευση αλόγων και την προσέγγισή τους  . 

ΡΑΤΣΕΣ ΑΛΟΓΩΝ 

 

· Αραβικός ίππος 

· Καθαρόαιμος ίππος 

· Αγγλοαραβικός ίππος 

· Ολλανδικός θερμόαιμος ίππος 

· Γερμανικός ίππος ψυχαγωγίας 

· Ανοβέρου 



· Χολστάιν 

· Φεστιβαλικός 

· Τράκενερ 

· Ανδαλουσιανός ίππος 

· Όλντενμπουργκ 

· Λουζιτάνο 

· Ίππος του τετάρτου 

· Βεστφαλικό πόνι Μόρλαντ 

· Ισλανδικός ίππος 

· Κάμαργκ 

· Νορβηγικό Φιόρντ 

· Shagya Αραβικός ίππος 

· Σκυριανό αλογάκι 

· Ανδραβίδα 

· ΘεσσαλίXας 

· Πίνδου 

· Πηνειός 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Η ιατρική φροντίδα είναι ένα από τα σημαντικότερα - αν όχι το κυριότερο 

θέμα που υπάρχει στην κατοχή ενός αλόγου . Ένας ιδιοκτήτης πρέπει να 

είναι καλός γνώστης της αντίδρασής του σε περίπτωση τραυματισμού , 

κολικού ή οποιουδήποτε άλλου συμπτώματος . Η ψυχραιμία και το άμεσο 

τηλεφώνημά σας στον κτηνίατρο είναι τα πιο σημαντικά βήματα που 



πρέπει να εκτελέσετε. Γιατί πρέπει να ελέγχω συχνά το άλογό μου ; Τι 

έλεγχο πρέπει να κάνω ;Το να ελέγχετε συχνά τον ίππο σας , σάς καθιστά 

όχι μόνο την σιγουριά για  λιγότερες δαπάνες αλλά και σας γλυτώνει από 

πολύ ταλαιπωρία . Σκεφτείτε απλά , τι είναι προτιμότερο ; Να δώσετε 2 

λεπτά παραπάνω από τον χρόνο σας για να καθαρίσετε και να δείτε τις 

οπλές , ή να τρέχετε σε κτηνιάτρους και πεταλωτές για μολύνσεις της 

χελιδόνας ή κοψίματα . Η πρόληψη είναι συνώνυμο της υγείας και αυτό 

πρέπει να το καταλάβετε .Ο έλεγχος περιλαμβάνει το μέτρημα της 

θερμοκρασίας , το "κοίταγμα" και καλό καθάρισμα των οπλών , το 

κοίταγμα των δοντιών και των ματιών. Μπορείτε ακόμη να ελέγξετε για 

αφυδάτωση απλά τραβώντας λίγο δέρμα στο πλάι του λαιμού . Αν 

επανέλθει κατευθείαν τότε μην ανησυχείτε . Σε περίπτωση που 

παρατηρήσετε κάτι περίεργο ή μη φυσιολογικό απευθυνθείτε αμέσως 

στον κτηνίατρο και εκείνος θα σας καθοδηγήσει .Ποια συμπτώματα είναι 

ανησυχητικα Άρνηση για περπάτημα , ανορεξία , πυρετός , ασυνήθιστη 

συμπεριφορά , περιττώματα με παράξενο χρώμα ή σκούρα ούρα είναι 

μερικά από τα συμπτώματα που πρέπει να σας βάλουν σε σκέψεις και να 

επικοινωνήσετε κατευθείαν με το κτηνίατρο σας 

Τι είναι Θεραπευτική Ιππασία; Τι Ιπποθεραπεία; 

Η Θεραπευτική ιππασία είναι η εφαρμογή ιππασίας για άτομα με 

αναπηρία με βασικό σκοπό την αποκατάσταση (κινητική, κοινωνική, κτλ) 

του ασθενούς, και τη βελτίωση της υγείας και της ζωής τους. Το άλογο 

στην περίπτωση αυτή γίνεται θεραπευτικό μέσο. Εφαρμόζεται κάτω από 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως ειδικά εκπαιδευμένα άλογα, ειδικά 

διαμορφωμένο περιβάλλον, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, 

ειδικό εξοπλισμό, κτλ. 

Η θεραπευτική ιππασία περιλαμβάνει: 



1. Την Ιππική Θεραπευτική Εκπαίδευση και Γυμναστική 

2. Την Οποθεραπεία 

Η Ιππική Θεραπευτική Εκπαίδευση και Γυμναστική. 

Στόχος μας είναι σε αυτή την περίπτωση τα πολλαπλά  οφέλη που έχουν 

να κάνουν με την κίνηση, την επαφή του ασθενούς  με το άλογο και το 

χώρο όπου  διεξάγονται  οι συνεδρίες. Οφέλη όπως, ευχαρίστηση, 

ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση, βελτίωση ικανοτήτων μέσα από την 

άσκηση, κτλ, ή απλά εκμάθηση ιππασίας σαν χόμπι ή σπορ, μέσα σε 

ασφαλή για αυτούς πλαίσια. Την θεραπευτική ιππασία πρέπει να την 

ασκούν εκπαιδευτές ιππασίας, γυμναστές ειδικής αγωγής, ειδικοί 

παιδαγωγοί, κτλ., οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί στην θεραπευτική 

ιππασία, και απαραίτητα κάτω από την επίβλεψη ειδικών της 

αποκατάστασης όπως φυσιόταν φυσικοθεραπευτών λογοθεραπευτών, 

λογοθεραπευτών, κτλ., επίσης εξειδικευμένων στην θεραπευτική 

ιππασία. 

Η Οποθεραπεία 

Οποθεραπεία είναι μια θεραπευτική συνεδρία και αφορά τους 

επιστήμονες της αποκατάστασης (φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, 

λογοθεραπευτές ψυχιάτρους, ψυχολόγους). Πρόκειται για την 

μεταφορά μιας συνεδρίας αποκατάστασης, αντί στην αίθουσα στην 

αρένα και αντί να χρησιμοποιούνται κάποια άλλα θεραπευτικά 

εργαλεία, χρησιμοποιείται το άλογο. Στην περίπτωση αυτή το μόνο που 

διαφέρει από μια συμβατική συνεδρία είναι ο χώρος (αρένα) και το 

μέσο (άλογο). Επίσης τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις (αξιολόγηση, 

πρωτόκολλο θεραπείας, στόχοι θεραπείας, κτλ) 

 



Άνθρωπος και Άλογο 

 Η εξέλιξη του αλόγου στο πέρασμα εκατομμυρίων χρόνων. 

Ο Ίππος, κοινώς άλογο, ή Άτι (Εquus caballus), ανήκει στην οικογένεια 

των ιππικών, τα οποία είναι οπληφόρα τετράποδα περιττοδάκτυλα 

θηλαστικά. Τα περιττοδάκτυλα είναι μεγαλόσωμα φυτοφάγα ζώα τα 

οποία έχουν στα εμπρός άκρα τους τέσσερα δάκτυλα και στα πίσω μόνο 

τρία. Αυτή η διάπλαση των άκρων σε συνδυασμό με τα μακριά 

μετακάρπια και μετατάρσια οστά, τους έκανε πολύ καλούς δρομείς. Στο 

διάστημα μεταξύ 54 με 38 εκατομμυρίων χρόνων, διαπιστώνεται μία 

διαφοροποίηση στα δόντια των περιττοδάκτυλων που είχε σαν 

αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών διαφορετικών οικογενειών κάποιες 

από τις οποίες ζουν και σήμερα. Οι οικογένειες που διασώζονται μέχρι 

σήμερα είναι η οικογένεια των Ιππιδών, των Ταπίρων και των 

Ρινόκερων. 

Τα αρχαιότερα ίχνη των προγόνων του αλόγου έχουν βρεθεί σε 

πετρώματα της Αβακαίνου περιόδου ( γεωλογική υποπερίοδος πριν από 

50.000.000 χρόνια ). Ο πρώτος αντιπρόσωπος της οικογένειας των 

ιππικών, ο όποιος ζούσε πριν από 55 εκατομμύρια χρόνια στα τροπικά 

δάση της σημερινής Δυτικής Ευρώπης και Βορείου Αμερικής , είναι ο 

Ηώιππος. Την ύπαρξη αυτού του πρώτου ίππου την μαρτυρούν 

απολιθωμένοι σκελετοί που βρέθηκαν στην κοιλάδα του Μισισιπή της Β. 

Αμερικής. 

Μέσα στα 55 εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης του ίππου, παρατηρείται μία 

συνεχής αλλαγή χαρακτηριστικών που είναι αποτέλεσμα της 

προσωρινής προσαρμογής των ιππιδών στο εκάστοτε περιβάλλον. Έτσι 

ομάδες ιππιδών που εξελίχθησαν σε ψύχρες περιοχές είχαν παχύ δέρμα 

και πυκνό τρίχωμα ώστε να μην έχουν απώλειες σωματικής θερμότητας. 

Αντιθέτως ομάδες που εξελίχθησαν σε Τροπικές ζώνες είχαν λεπτότερο 

δέρμα και πιο αραιό τρίχωμα ώστε να διατηρούν την θερμοκρασία του 

σώματός τους χαμηλή. Γνωρίζοντας τις γεωλογικές και κλιματολογικές 

αλλαγές που έχουν σημειωθεί σε όλο τον πλανήτη είναι λογικό να έχουν 

βρεθεί μέχρι σήμερα πάνω από 350 διαφορετικά είδη απολιθωμάτων 

της οικογένειας των ιππιδών.  Μέσα στο πέρασμα εκατομμυρίων 



χρόνων ο ίππος εξελίσσεται, τα χαρακτηριστικά του αλλάζουν και από 

τον Ηώιππο φτάνουμε στον Equus, το τελευταίο είδος το όποιο 

ξαφνίστηκε με το περάς του τελευταίου παγετώνα ( πριν 2 εκατομμύρια 

χρόνια). Απολιθώματα αυτού έχουν βρεθεί σε όλες της ηπείρους εκτός 

της Αυστραλίας και της Ανταρτικής. Η ανατομική του διάπλαση μοιάζει 

με αυτήν τον σημερινών άγριων ίππων. 

  

Τα είδη που επέζησαν πριν από 15.0000 χρόνια στην Ευρώπη και την 

Ασία είναι τρία. 

Βασικές κατηγορίες πρωτόγονων ίππων: 

1. Ο ίππος των δασών 

2. Ο ίππος Przewalski που ζει και σήμερα, καθώς και 

3. Ο ίππος Ταρπάν που εξαφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. 

Αρκετά χιλιάδες χρόνια αργότερα οι τρεις αυτές κατηγορίες μετά από 

διασταυρώσεις, κλιματολογικές και γενετικές αλλαγές, οδηγηθήκαν σε 4 

διαφορετικούς τύπους ίππων: 

Pony τύπου 1: Ζούσε στην βορειοδυτική Ευρώπη, είδος μικρόσωμο με 

μεγάλη αντοχή στο κρύο. Σημερινοί εκπρόσωποί του ζουν στην Αγγλία 

(Exmoor pony) καθώς και στηνΙσλανδία (Icelandic pony). 

Pony τύπου 2:  Ζούσε στην Βόρεια Ευρώπη και στην Ασία σε πολικές 

συνθήκες. Εκπρόσωποι του σήμερα συναντούνται  στην Νορβηγία (Fjord 

pony) και σε πολλά κράτη του Βορρά. 

Horse τύπου 3: Ζούσε στην Κεντρική Ασία και Κεντροδυτική Ευρώπη. 

Εξελίχθηκε ως νέος τύπος προσαρμοσμένος σε εύκρατες κλιματολογικές 

συνθήκες. 

Horse τύπου 4: Έζησε σε εύκρατες περιοχές της Μέσης και Νότιας 

Ασίας. Ίππος κομψός, με μικρό κεφάλι και σύμπαγες σώμα. 

Η σχέση ανθρώπου με το άλογο ανά τους αιώνες 

Το άλογο είναι η ωραιότερη κατάκτηση του ανθρώπου. Διαπίστωση που 



συμπυκνώνει λιτά και καίρια την πολυδιάστατη άξια του άλογου για τον 

άνθρωπο, την ολωσδιόλου ιδιαίτερη σχέση ενός ζώου με τον άνθρωπο. 

Όλοι οι μεγάλοι πολιτισμοί στηρίχθηκαν στο άλογο. Σε όλους τους 

πολιτισμούς και σε όλες τις ιστορικές περιόδους η κατοχή ενός 

όμορφου, καλογυμνασμένου αλόγου με χαρακτήρα και επιδόσεις ήταν 

δείγμα κοινωνικής ισχύος και προβολής. Σε προσωπικό αφετέρου 

επίπεδο, το άλογο ήταν και είναι αποδέκτης αισθημάτων. Ίσως η ίδια η 

διάπλαση του αλόγου και η αρμονία της σωματικής του παρουσίας να 

σαγηνεύει τον άνθρωπο εμπνέοντας του μια διάθεση ελευθερίας. Το 

άλογο είναι ζώο προικισμένο. Το νευρικό του σύστημα είναι εξαιρετικά 

ανεπτυγμένο και όπως προκύπτει από πολλές ενδείξεις, διαθέτει τις 

στοιχειώδεις λειτουργίες που αποτελούν τη βάση της νοημοσύνης: 

ένστικτο, μνήμη και κρίση. Το ένστικτό του, μαζί με την οξύτατη όραση 

και την εξαίρετη όσφρηση και ακοή, επιτρέπουν στο άλογο να 

«οσμίζεται» από πολύ μακριά το νερό και τη φωτιά αλλά και τους 

κινδύνους. Αυτό σε συνδυασμό με την εξαιρετικά ανεπτυγμένη 

ικανότητα προσανατολισμού και την οξεία οπτική και ακουστική μνήμη 

του, στάθηκαν πολύτιμα για τον άνθρωπο. Όλα τα παραπάνω θα ήταν 

αρκετά για να εξηγήσουν την αγάπη του ανθρώπου προς το άλογο 

ακόμα κι αν δεν υπήρχαν σ' αυτό οι εκδηλώσεις μιας συμπεριφοράς 

σχεδόν ανθρώπινης. Η υψηλή νοημοσύνη του αλόγου εκδηλώνεται με 

πράξεις υπακοής, φιλαλληλίας, τρυφερότητας και αφοσίωσης αλλά και 

εκδίκησης, ζήλειας και σχεδόν «προσωπικής» ευθιξίας. Το άλογο δεν 

ανέχεται τη σκληρή και άδικη συμπεριφορά. Στη μοναδική αυτή σχέση, 

το άλογο έγινε ο σύντροφος και ο φίλος του ανθρώπου. Ο άνθρωπος 

χρησιμοποίησε το άλογο στο όργωμα των χωραφιών του, στο αλώνισμα 

και στο κουβάλημα της συγκομιδής του , στη μεταφορά αγαθών και 

ταξιδιωτών , πολεμιστών στη μάχη και εξερευνητών σε τόπους νέους. 

Στο κυνήγι αποδείχθηκε πολύτιμος σύντροφος, ακούραστος συνεργάτης 

στη φύλαξη των μεγάλων κοπαδιών, συμπαίκτης απολαυστικός στους 

αγώνες, την ιππασία, τους ήρεμους μοναχικούς περιπάτους. 

 Χρήση του αλόγου σε γεωργικές εργασίες 

Από την άποψη του υλικού πολιτισμού, το μεγάλο δώρο του αλόγου 

προς την ανθρωπότητα είναι η ταχύτητα σε συνδυασμό με τη δύναμη. 



Τα άλογα μπορούν να καλύψουν οποιοδήποτε έδαφος, να διασχίσουν 

ποτάμια, να ανέβουν λόφους, να καλπάσουν χιλιόμετρα. Mε τη βοήθεια 

του αλόγου ο άνθρωπος πέρασε από την αργή γεωγραφική και 

πολιτισμική εξάπλωση, στη ραγδαία επέλαση και διείσδυση. O 

άνθρωπος απέκτησε πρωτοφανή ευκινησία. Το άλογο έγινε από τη μια 

το όχημα της επέκτασης του πολιτισμού και από την άλλη ο 

εξολοθρευτής άγγελος θανάτου στις κλιμακούμενες ανθρώπινες 

αλληλοσφαγές. Το πλεονέκτημα που πρόσφερε στον πολεμιστή ήταν 

ανεκτίμητο. Ασφαλής πάνω στο άλογο, μπορούσε να καταδιώξει, να 

αιφνιδιάσει, να πλήξει από θέση πλεονεκτική. 

Ο εξοπλισμός     

Εξοπλισμός Ιππέα 

Ο βασικός εξοπλισμός του ιππέα ή της αμαζόνας για τα αγωνίσματα 

Υπερπήδησης εμποδίων και το Cross Country αποτελείται από το 

προστατευτικό καπέλο ιππασίας, παντελόνι ιππασίας, μπότες ιππασίας και 

σακάκι. Οι ιππείς φορούν πουκάμισο και γραβάτα ενώ οι αμαζόνες φορούν  

πουκάμισο με κολλαρίνα. 

Εξοπλισμός Ίππου 

Σέλα: η σέλα σχεδιάστηκε για να βοηθά τον ιππέα να διατηρεί την 

ισορροπία και το κάθισμά του στον ίππο. Η σέλα είναι σχεδιασμένη έτσι 

ώστε να ταιριάζει στον ίππο και να συμβάλλει στη δουλειά για την οποία 

αποσκοπεί. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν διαφορετικοί τύποι σέλας για τα 

διαφορετικά ιππικά αθλήματα. Φωτογραφία από τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του 2000 στο Σύδνεϋ, Αυστραλία. Ο Rodrigo Pessoa από τη 

Βραζιλία στο αγώνισμα της Υπερπήδησης Εμποδίων © Hamish 

Blair/ALLSPORTΗ βάση της σέλας είναι ο κορμός, ο οποίος είναι 

φτιαγμένος από ατσάλι, ίνες γυαλιού ή ξύλο. Κατά κύριο λόγο, το 

εξωτερικό της σέλας είναι φτιαγμένο από δέρμα. Η πιο κοινή σέλα είναι η 

σέλα εμποδίων η οποία χρησιμοποιείται τόσο στο Ιππικό τρίαθλο  όσο και 



στην Υπερπήδηση εμποδίων. Η σέλα αυτή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε το 

βάρος του ιππέα να είναι προς τα εμπρός ενώ ο κορμός είναι σχεδιασμένος 

για πιο βαθύ κάθισμα. Η σέλα της Ιππικής δεξιοτεχνίας είναι φτιαγμένη 

έτσι ώστε να δίνει κάθισμα πιο πίσω από το συνηθισμένο, βοηθώντας τον 

ιππέα να χρησιμοποιεί το βάρος του. 

Υπάρχουν τέσσερα βασικά εξαρτήματα της σέλας : 

• Το Έπος το οποίο κρατάει τη σέλα στη θέση της και έχει χρήση 

ανάλογης της ζώνης. 

• Οι Αρτινές, οι οποίες είναι φτιαγμένες από δέρμα, προσαρμόζονται σε 

μία ειδική υποδοχή της σέλας κάτω από τον κορμό και στο πάνω μέρος 

των παραπλεύρων της σέλας και στηρίζουν τους αναβολείς. 

• Οι Αναβολείς, οι οποίοι είναι συνήθως φτιαγμένοι από ατσάλι έχοντας 

επένδυση από καουτσούκ, αποτελούν το στήριγμα του ποδιού του 

ιππέα. 

• Το Υπόσαγμα, το οποίο τοποθετείται κάτω από τη σέλα τόσο για να 

απορροφά τον ιδρώτα όσο και για να προστατεύει τη πλάτη του 

αλόγου. 

Ηνία: Είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να κρατάνε τη στομίδα στο στόμα του 

ίππου. Υπάρχουν διαφόρων ειδών ηνία για να ταιριάζουν σε κάθε τύπο 

ίππου καθώς επίσης και διαφορετικών ειδών στομίδες. 

Οι στομίδες: Αποτελούν το συνδετικό κρίκο της επαφής του ίππου με του 

ιππέα. Ο τύπος της στομίδας ανταποκρίνεται και στον έλεγχο που επιθυμεί 

να έχει ο ιππέας επί του ίππου του. 

Ριτήρες: Είναι αυτό που κρατάει ο ιππέας για να ελέγχει το άλογο. 

Γκέτες, bandage: Οι γκέτες αποτελούν προστατευτικά των ποδιών των 

ίππων. Χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή του αγώνα 

και αποτελούν βασικό εξάρτημα για την καλύτερη προστασία και αποφυγή 



τραυμάτων στο βασικότερο και ουσιαστικότερο μέρος του ίππου που είναι 

ο τένοντας. Τα bandage, τα οποία είναι φτιαγμένα συνήθως από ελαστικό 

ή μάλλινο ύφασμα, χρησιμοποιούνται τόσο στην προπόνηση όσο και στο 

στάβλο και συμβάλλουν στην ανακούφιση των ποδιών του ίππου. 

Καμπάνες: Προστατεύουν τις οπλές των αλόγων όταν χτυπάνε τα πίσω 

πόδια με τα μπροστινά. 

Pad ή γουνάκι: Μπαίνει κάτω από την σέλα και πάνω από το υπόσαγμα. 

Είναι για να απορροφά τους κραδασμούς της πλάτης του αλόγου. 

 

                              ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΛΟΓΟΥ 

 

 

Η "σωστή διατροφή" των ίππων παίζει ρόλο στη σωστή λειτουργία του 

οργανισμού τους. Με τον όρο "σωστή διατροφή" αναφερόμαστε στη 

χορήγηση σιτηρεσίου στο οποίο περιέχονται όλες οι απαραίτητες 

θρεπτικές ουσίες στις ποσότητες εκείνες που απαιτούνται για συντήρηση, 

αύξηση, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εργασία από τους ίππους ανάλογα 

με το παραγωγικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται. Επιπλέον, το γεγονός ότι 

οι θρεπτικές ανάγκες των ίππων διαφέρουν σημαντικά σε ατομικό επίπεδο 

και εξαρτώνται από τη φυλή, την ηλικία, το σωματικό βάρος, το είδος της 

εργασίας που εκτελεί ο ίππος καθώς και από κλιματικούς παράγοντες (π.χ. 

θερμοκρασία περιβάλλοντος), κάνουν πολύ δύσκολη την κατάρτιση του 

σιτηρεσίου το οποίο μπορεί να χρειάζεται συνεχείς τροποποιήσεις 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/Αναπαραγωγή_και_κύκλος_ζωής_του_αλόγου
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ανάλογα με το πρόγραμμα εργασίας του ίππου. 

Η διατροφή των ίππων είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας για μια 

σωστή εκτροφή. Η διατροφή των ίππων παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

υγεία και τις αποδόσεις τους και θα πρέπει να βασίζεται σε ορισμένες 

βασικές αρχές που ξεκινούν από το σεβασμό της φυσιολογίας του πεπτικού 

τους συστήματος. Γενικά, ο ίππος έχει μικρό στομάχι και μεγάλο παχύ 

έντερο. Παρακάτω δίνονται στοιχεία σχετικά με τη χωρητικότητα των 

διαφόρων τμημάτων του γαστρεντερικού σωλήνα στον ίππο . 

Ο ίππος είναι φυτοφάγο μονογαστρικό και επομένως η διατροφή του θα 

πρέπει να στηρίζεται στις χονδροειδείς ζωοτροφές (σανοί, χόρτο 

λειμώνων, βόσκηση σε φυσικούς ή τεχνητούς λειμώνες) η ποσότητα των 

οποίων, σε ημερήσια βάση, δε θα πρέπει να είναι μικρότερη από το 1% 

του σωματικού βάρους του ίππου. Οι ενήλικες ίπποι, ανεξάρτητα από τη 

φυλή ή τον τύπο στον οποίο ανήκουν καταναλώνουν σε ημερήσια βάση 

σιτηρέσιο (χονδροειδείς και συμπυκνωμένες ζωοτροφές) σε ποσότητες 

που αντιστοιχούν περίπου στο 2–2.5% του σωματικού τους βάρους (Σ.Β). 

Έτσι για παράδειγμα, ένας αθλητής ίππος 500 κιλών θα πρέπει να 

καταναλώσει περίπου 10 έως 12.5 κιλά σιτηρεσίου την ημέρα. 

 

Από τις χονδροειδείς ζωοτροφές συνηθέστερα χρησιμοποιείται 

αποξηραμένος σανός (χόρτο λειμώνων), σανός μηδικής (χρησιμοποιείται 

και σε μορφή σύμπηκτων, pellets), άχυρο βρόμης, άχυρο κριθαριού, άχυρο 

σιταριού. Οι συνηθέστερες συμπυκνωμένες ζωοτροφές είναι διάφορες 

κατηγορίες σύμπηκτων (pellets, που περιέχουν ποικίλες ζωοτροφές σε 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/Ιπποειδή
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διάφορες αναλογίες και επιπλέον βιταμίνες, μικροστοιχεία και 

ιχνοστοιχεία και χορηγούνται συνήθως σε συνδυασμό με καλής ποιότητας 

σανού) και καρποί δημητριακών (Βρόμη, Κριθάρι, σιτάρι, καλαμπόκι). 

Επιπλέον, στο σιτηρέσιο μπορεί να προστεθούν: αρακάς, σόγια, 

λιναρόσπορος, φυτικά λίπη, ανάλογα με τις ανάγκες σε πρωτεΐνες και 

ενέργεια των ίππων. Τα φυτικά λίπη στο σιτηρέσιο των ίππων είναι δυνατό 

να προστεθούν ακόμα και σε αναλογία 6% ή και περισσότερο ανάλογα με 

τις ανάγκες σε ενέργεια. Τέλος, το σιτηρέσιο των ίππων, ιδιαίτερα αυτών 

που αναρρώνουν από κάποιο νόσημα ή κάποια χειρουργική επέμβαση, 

μπορεί να εμπλουτιστεί με λαχανικά (καρότα, ρεπάνια, πατάτες κ.τ.λ.) και 

φρούτα (μήλα, δαμάσκηνα κ.τ.λ.) αλλά πάντα σε μικρές ποσότητες γιατί 

αλλιώς υπάρχει κίνδυνος πεπτικών διαταραχών. Φυσικά, όλες οι 

ζωοτροφές θα πρέπει να ζυγίζονται με τη χρήση κατάλληλου ζυγού ώστε 

η χορηγούμενη ποσότητα του ημερήσιου σιτηρεσίου να είναι ακριβής. 

 

 

Ένας πρακτικός οδηγός για τον υπολογισμό της ποσότητας του 

σιτηρεσίου  που μπορεί να καταναλώσει ένας ίππος είναι αυτός με βάση 

το σωματικό του βάρος (ξηρή ουσία % του ΣΒ του ίππου) 1,5-1,75 % για 

κάλυψη των αναγκών συντήρησης, 2,0% για ίππους που εκτελούν ελαφριά 

εργασία, 2,5% για ίππους που εκτελούν μέτρια εργασία, 3,0% για ίππους 

που εκτελούν βαριά εργασία (π.χ. έντονη προπόνηση, αγώνες), 2,5-3,0% 

για αναπτυσσόμενα πουλάρια, 2,5-3,0% για φοράδες τους τρεις 

τελευταίους μήνες της κυοφορίας και κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. 
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Ο υπολογισμός του Σ.Β μπορεί να γίνει με τη χρήση ειδικής μετροταινίας 

που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της περιφέρειας του θώρακα ακριβώς 

πίσω από το όριο της ωμοπλάτης. Επιπλέον, ο δείκτης θρεπτικής 

κατάστασης (ΔΘΚ), ιδιαίτερα των αθλητών ίππων θα πρέπει να ελέγχεται 

συχνά ώστε να τροποποιείται ανάλογα το σιτηρέσιό του. Για παράδειγμα 

ο μέσος όρος του ΔΘΚ σε ίππους ιππικών ομίλων και ίππους ιπποδρομιών 

είναι 5,0 (4,0 – 7,0) ενώ σε ίππους αγώνων αντοχής είναι 4,6 (3,5-6,0). 

Σε ό,τι αφορά στην αναλογία μεταξύ χονδροειδών και συμπυκνωμένων 

ζωοτροφών στο σιτηρέσιο του ίππου, αυτή δεν είναι σταθερή και 

εξαρτάται από την εργασία και το παραγωγικό στάδιο του ίππου. Για 

παράδειγμα, οι ανάγκες συντήρησης ενός ενήλικου ίππου που δεν παράγει 

έργο ούτε χρησιμοποιείται ως γεννήτορας μπορούν να καλυφθούν 

αποκλειστικά με τη χορήγηση καλής ποιότητας σανού. Αντίθετα, οι 

αθλητές ίπποι έχουν αυξημένες ανάγκες σε θρεπτικές ουσίες και κατά 

συνέπεια καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες συμπυκνωμένων 

ζωοτροφών. Οι σχετικές κατά περίπτωση αναλογίες δίνονται στον Ο ίππος 

προσλαμβάνει τις χορηγούμενες ζωοτροφές με τη βοήθεια των πολύ 

ευκίνητων χειλέων του και των κοπτήρων οδόντων του. Έτσι, επιβάλλεται 

ο τακτικός έλεγχος της στοματικής κοιλότητας του ίππου για την ύπαρξη 

οδοντικών ακίδων, καθώς και τον εντοπισμό μη φυσιολογικής φθοράς των 

κοπτήρων οδόντων. Οι τροφές στη συνέχεια ανακατεύονται με άφθονο 

σίελο κατά τη διάρκεια της μάσησης. Η διάρκεια της μάσησης και κατά 

συνέπεια ο χρόνος που απαιτείται για την κατανάλωση ενός χιλιογράμμου 

τροφής εξαρτάται από το είδος των ζωοτροφών  Το είδος των 

καταναλισκόμενων ζωοτροφών επηρεάζει την ποσότητα του παραγόμενου 

σιέλου η οποία κυμαίνεται από 1-12 λίτρα/ημέρα (αυξάνεται ανάλογα με 

τη περιεκτικότητα των ζωοτροφών σε ξηρή ουσία, Ξ.Ο). Με τη βοήθεια 

του σιέλου σχηματίζεται ο βλωμός που αποτελείται από ποσότητα 20-120 
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γραμμαρίων ζωοτροφών. Η συχνότητα κατάποσης βλωμών στους ίππους, 

κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, είναι 2 βλωμοί/λεπτό. Θα πρέπει βέβαια 

να υπάρχει πάντα διαθέσιμο, άφθονο, πόσιμο νερό. Η διαθεσιμότητα 

πόσιμου νερού είναι βασικής σημασίας για την καλή υγεία των ίππων και 

την αναπλήρωση των υγρών ιδιαίτερα μετά από έντονη άσκηση. Ένας 

ίππος π.χ. 500 χλγ. που δεν αθλείται χάνει περίπου 0,5 λίτρα νερού με τον 

ιδρώτα, ενώ αν υπόκειται σε ελαφριά άσκηση τότε οι απώλειες είναι 5 

λίτρα, σε μέτρια άσκηση 10 λίτρα, ενώ σε έντονη άσκηση μπορεί να 

φτάσει τα 20 λίτρα ημερησίως. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι 

καλύτερα να αποφεύγεται η χορήγηση παγωμένου νερού αφού έχει 

διαπιστωθεί ότι οι ίπποι καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες όταν το 

νερό είναι σχετικά θερμό. 

 

Αναφέρθηκε παραπάνω (Πίνακας 1) ότι το στομάχι του ίππου έχει 

χωρητικότητα περίπου 8-15 λίτρα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στο ρυθμό 

κορεσμού και εκκένωσης του στομάχου, που είναι ανάλογη με το είδος 

των χορηγούμενων ζωοτροφών και κατά συνέπεια αποτελεί βασική αρχή 

στον καταρτισμό σιτηρεσίων. Ο βαθμός κορεσμού του στομάχου με 

χονδροειδείς ζωοτροφές είναι 190 γραμ. Ξ.Ο./10 λεπτά ενώ για τις 

συμπυκνωμένες ζωοτροφές είναι 540 γραμ. Ξ.Ο./10 λεπτά. Αντίστοιχα, ο 

ρυθμός εκκένωσης του στομάχου είναι 30-50 γραμ. Ξ.Ο./10 λεπτά 

ανεξάρτητα από το είδος των χορηγούμενων ζωοτροφών. Η γνώση των 

παραπάνω αρχών επιβάλλεται για την αποφυγή πεπτικών διαταραχών 

(κολικών) και την παραγωγή ανεπιθύμητων αερίων στο πεπτικό σωλήνα 

των ίππων. Σε κάθε περίπτωση οι ζωοτροφές που αποτελούν το ημερήσιο 

σιτηρέσιο ενός ίππου θα πρέπει να δίνονται σε μικρές ποσότητες και σε 

όσο το δυνατό περισσότερα γεύματα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 

δίνεται στην αποφυγή απότομων αλλαγών στο σιτηρέσιο των ίππων γιατί 
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είναι ζώα που δεν τους αρέσουν οι αλλαγές ενώ υπάρχει πάντα ο κίνδυνος 

πεπτικών διαταραχών. 

Η γνώση της χημικής σύνθεσης των διαθέσιμων ζωοτροφών είναι 

απαραίτητη για τον καταρτισμό ενός ισορροπημένου σιτηρεσίου ώστε να 

καλύπτονται οι ανάγκες σε ενέργεια, πρωτεΐνες, βιταμίνες και ανόργανες 

ουσίες. Οι ανάγκες αυτές είναι διαφορετικές για κάθε κατηγορία ίππων και 

εξαρτώνται από το φυσιολογικό τους στάδιο, π.χ. στάδιο κυοφορίας, 

στάδιο γαλακτικής περιόδου για τις φοράδες, αλλά και από τη φυλή των 

ίππων και την ατομική τους ιδιοσυγκρασία. Σε γενικές γραμμές, 

εξαρτώνται από το σωματικό βάρος (ΣΒ) των ίππων και ο υπολογισμός 

τους γίνεται με βάση τις ανάγκες συντήρησης ενός ίππου. Στον Πίνακα 4, 

δίνονται μερικές ενδεικτικές τιμές για τις ανάγκες σε θρεπτικές ουσίες 

διαφόρων κατηγοριών ίππων. 

 

 

Τα άλογα χρησιμοποιούν τα διάφορα χόρτα σαν πρωταρχική πηγή της 

διατροφής τους 

Ειδικότερα, οι ανάγκες σε ενέργεια των ίππων υπολογίζονται συνήθως σε 

ανάγκες σε πεπτή ενέργεια (digestible energy, DE) και εκφράζονται σε MJ 

DE. Αν οι ανάγκες σε ενέργεια εκφράζονται σε Mcal τότε θα πρέπει να 

γίνεται μετατροπή σύμφωνα με τον τύπο: MJ = Mcal x 4.185. Πρακτικά, 

οι ανάγκες συντήρησης ενός ίππου σε ενέργεια μπορούν να υπολογιστούν 

με βάση τον τύπο: Ανάγκες σε ενέργεια (MJ DE) = [1.4 + (0.03 x ΣΒ)] x 

4.185, όπου ΣΒ είναι το σωματικό βάρος του ίππου σε χλγ. Αντίστοιχα, οι 



ανάγκες σε πρωτεΐνες (ουσιαστικά τα αμινοξέα που απορροφώνται στο 

λεπτό έντερο) εκφράζονται σε ολικές πρωτεΐνες στο σιτηρέσιο. Η πέψη και 

απορρόφησή τους γίνεται κατά 60-70% στο λεπτό έντερο καθιστώντας 

τους ίππους άμεσα εξαρτώμενους από την ποσότητα και την ποιότητα των 

πρωτεϊνών στο χορηγούμενο σιτηρέσιο. Πρακτικά, υπολογίζονται ως 8% 

της καταναλισκόμενης Ξ.Ο του σιτηρεσίου. Έτσι, οι ανάγκες συντήρησης 

σε πρωτεΐνες ενός ίππου 500 χλγ., που καταλώνει 8.2 χλγ. Ξ.Ο θα είναι 

656 γραμμάρια πρωτεΐνης. Σε ό,τι αφορά στις ανάγκες σε ανόργανα 

στοιχεία (μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία) και βιταμίνες (οι οποίες 

εκφράζονται συνήθως σε διεθνείς μονάδες IU/d) ο ακριβής υπολογισμός 

τους είναι πρακτικά δύσκολος και θα πρέπει στο σιτηρέσιο των ίππων να 

συμπεριλαμβάνονται πάντοτε ειδικά συμπληρώματα (ισορροπιστές για 

ίππους). Γενικά, δεν υπάρχουν προβλήματα έλλειψης βιταμινών όταν οι 

ίπποι διατρέφονται με σιτηρέσιο στο οποίο ενσωματώνονται βιταμίνες και 

ιχνοστοιχεία. Σε μόνιμα ενσταυλισμένους ίππους που διατρέφονται με 

κακής ποιότητας σανό έχουν αναφερθεί συμπτώματα έλλειψης θιαμίνης 

ενώ ανωμαλίες στη μορφολογία της οπλής φαίνεται να διορθώνονται όταν 

στο σιτηρέσιο προστίθεται βιοτίνη. Η απορρόφηση των βιταμινών γίνεται 

κυρίως στο λεπτό έντερο ενώ στο παχύ έντερο γίνεται σύνθεση και 

απορρόφηση βιταμινών του συμπλέγματος Β. Η απορρόφηση των 

μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων γίνεται κυρίως στο λεπτό έντερο. 

Προβλήματα αναφέρονται σχετικά με τη διαθεσιμότητα του ασβεστίου 

(Ca) και του Φωσφόρου (P) ιδιαίτερα στους νεαρούς αναπτυσσόμενους 

πώλους. Σε αυτούς η έλλειψη Ca και P καθώς και η υπερεπάρκειά τους 

σχετίζεται με διαταραχές της αύξησής τους. 

Τέλος, η εκτροφή κάθε κατηγορίας ίππων έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες οι 

οποίες θα πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τον καταρτισμό ενός 

σιτηρεσίου και αντίστοιχου προγράμματος διατροφής. 



Εκτροφή αθλητών ίππων 

Οι πλειοψηφία των αθλητών ίππων εκτρέφονται συνήθως ενσταυλισμένοι 

σε εγκαταστάσεις που δεν έχουν πρόσβαση σε λειμώνες. Όσο εντονότερη 

γίνεται η καθημερινή άσκηση του ίππου τόσο αυξάνονται οι ανάγκες σε 

ενέργεια και κατά συνέπεια οι ποσότητες των συμπυκνωμένων ζωοτροφών 

στο σιτηρέσιο. Όταν οι ίπποι ακολουθούν πρόγραμμα προετοιμασίας για 

αγώνες τότε το χρονικό διάστημα της προετοιμασίας θα πρέπει να είναι 8-

12 εβδομάδες και θα πρέπει να συνοδεύεται με σταδιακή αύξηση των 

συμπυκνωμένων ζωοτροφών με αντίστοιχη μείωση των χονδροειδών (στο 

Πίνακα 4 μετάβαση από την κατηγορία M στην I). Κατά το μεσοδιάστημα 

των αγώνων (ημέρες ξεκούρασης) θα πρέπει να γίνεται μείωση των 

συμπυκνωμένων ζωοτροφών στο μισό και αύξηση (x 1,5) του σανού. Την 

ημέρα των αγώνων καλό είναι να χορηγείται εύπεπτο σιτηρέσιο με μίγμα 

συμπυκνωμένων ζωοτροφών 3-4 ώρες πριν τους αγώνες. 

Σε περίπτωση που οι ίπποι προετοιμάζονται για αγώνες αντοχής τότε θα 

πρέπει να ακολουθούν διαφορετικό πρόγραμμα διατροφής αφού το 

πρόβλημα στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι η διατήρηση υψηλών 

επιπέδων γλυκόζης στο αίμα για μεγάλο χρονικό διάστημα στη διάρκεια 

των αγώνων. Συνήθως, η επιπλέον ενέργεια που χρειάζονται οι ίπποι 

παράγεται με καύση λιπών που  

τοπίου κινητοποιούνται από το λιπώδη ιστό του σώματος του ίππου. Έτσι, 

συνίσταται η αυξημένη ενσωμάτωση πηγών λίπους (φυτικό λίπος) στο 

σιτηρέσιο αυτής της κατηγορίας των ίππων (μέχρι και 8%). Τις τελευταίες 

δύο μέρες πριν τους αγώνες συνίσταται η επιπλέον χορήγηση 1 χλγ. 

υψηλής ποιότητας μίγματος συμπυκνωμένων ζωοτροφών και 0,5 χλγ. από 

το ίδιο μίγμα το βράδυ πριν τους αγώνες. Την ημέρα των αγώνων στους 

ίππους θα πρέπει να χορηγείται μόνο νερό. 

Εκτροφή γεννητόρων 



Στα ιπποφορβεία εκτρέφονται φοράδες και επιβήτορες που 

χρησιμοποιούνται ως γεννήτορες και η ύπαρξη φυσικών ή τεχνητών 

λειμώνων αποτελεί τον κανόνα. Έτσι, η διατροφή βασίζεται στη βόσκηση 

και θα πρέπει ο λειμώνας να έχει τέτοια βοτανική σύνθεση ώστε οι ίπποι 

να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος από τις ανάγκες τους σε θρεπτικές 

ουσίες. Ανάλογα με την ποιότητα των νομευτικών φυτών του λειμώνα 

μπορεί να χορηγούνται επιπλέον σανός (συνήθως 18-20 χλγ. για κάθε 4 

ίππους) και μίγμα συμπυκνωμένων ζωοτροφών σε ειδικές ταΐστρες. Οι 

λειμώνες θα πρέπει να χωρίζονται σε μικρότερα τμήματα (paddocks) κατά 

προτίμηση 12-24 στρέμματα το καθένα ώστε να είναι δυνατή η επιτροπική 

βόσκησή τους. Έτσι, εξασφαλίζεται εναλλαγή και νομευτικών φυτών 

στους εκτρεφόμενους ίππους. Πρακτικά, η φόρτιση του λειμώνα θα πρέπει 

να είναι 4 στρέμματα ανά ίππο τους καλοκαιρινούς μήνες και 2 στρέμματα 

ανά ίππο για τον υπόλοιπο χρόνο. Βέβαια, η φόρτιση του λειμώνα 

εξαρτάται επίσης από την ποιότητα του εδάφους, τη σύνθεση του λειμώνα, 

το σωματικό μέγεθος των ίππων, καθώς και το παραγωγικό τους στάδιο 

(π.χ. φοράδες σε κυοφορία ή σε γαλουχία). 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στις έγκυές φοράδες θα πρέπει να τονιστεί ότι 

αν και η τυπική διάρκεια της κυοφορίας υπολογίζεται στις 340 περίπου 

ημέρες, εντούτοις υπάρχει σημαντική διακύμανση με ακραίες τιμές από 

320 έως 365 ημέρες ενώ οι πιο συνήθεις είναι 335-350 μέρες. Η ανάπτυξη 

και ιδιαίτερα η αύξηση του εμβρύου λαμβάνει χώρα τις τελευταίες 90 

μέρες της κυοφορίας και όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4 οι ανάγκες των 

φοράδων σε θρεπτικές ουσίες στο στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα αυξημένες. 

Επιπλέον, προσοχή χρειάζεται κατά τη γαλακτική περίοδο η οποία στις 

φοράδες διαρκεί 4-6 μήνες περίπου. Κατά το μέγιστο της 

γαλακτοπαραγωγής η ημερήσια παραγόμενη ποσότητα του γάλακτος 

μπορεί να φτάσει το 3-4% του ΣΒ βάρους της φοράδας, δηλαδή περίπου 



20 χλγ. για μια φοράδα με ΣΒ 500 χλγ. Επομένως, οι ποσότητες του 

χορηγούμενου σιτηρεσίου θα πρέπει να υπολογίζονται ατομικά για την 

κάθε φοράδα. Οι επιβήτορες κατά την αναπαραγωγική περίοδο έχουν 

αυξημένες ανάγκες σε ενέργεια αλλά και πρωτεΐνες οι οποίες εξαρτώνται 

από τον αριθμό των επιβάσεων που πραγματοποιούν. Στη βιβλιογραφία 

αναφέρεται ότι η προσθήκη στο σιτηρέσιο των επιβητόρων μικρής 

ποσότητας καζεΐνης (sodium caseinate), που είναι αμιγής πηγή υψηλής 

ποιότητας πρωτεϊνών, έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας του 

παραγόμενου σπέρματος. 

Νεαρά πουλάρια 

Οι νεογέννητοι πώλοι κατά την πρώτη εβδομάδα της ζωής τους εξαρτώνται 

απόλυτα από το γάλα της φοράδας. Τα κύρια σημεία όμως της 

διατροφής  τους περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Γέννηση–Πρώτη 

μέρα: κατανάλωση πρωτογάλατος οπωσδήποτε τα πρώτα 30 λεπτά μέχρι 

2 ώρες μετά των τοκετό. Η χορήγηση πρωτόγαλατός που έχει διατηρηθεί 

σε κατάψυξη αποτελεί τη λύση ανάγκης. 10-21 μέρες: έναρξη χορήγησης 

μίγματος εθισμού. Το πουλάρι απλά θα δοκιμάζει και πιθανό να 

καταναλώσει πολύ μικρές ποσότητες οι οποίες όμως είναι απαραίτητες για 

την διέγερση και ανάπτυξη του πεπτικού σωλήνα. 3-12 

εβδομάδες: Συνήθως οι ανάγκες καλύπτονται από το γάλα της φοράδας και 

κατανάλωση μικρών ποσοτήτων από το μίγμα εθισμού. 3  μηνών: Μπορεί 

να αρχίσει η χορήγηση κανονικού μίγματος συμπυκνωμένων ζωοτροφών 

(0.5-0.75 χλγ./100 χλγ. ΣΒ) αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για 

προβλήματα που σχετίζονται με την αύξηση των οστών. 5-6 μηνών: Σε 

αυτή την ηλικία γίνεται συνήθως ο απογαλακτισμός και τα πουλάρια θα 

πρέπει να μην έχουν ούτε οπτική ούτε ακουστική επαφή με τις μητέρες 

τους. 6-18 μηνών: Είναι η περίοδος της ταχείας αύξησης και χρειάζεται 

σιτηρέσιο με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Σε αυτή την ηλικία τα 



πουλάρια καταναλώνουν περίπου ποσότητες σιτηρεσίου ίσες με το 3% του 

ΣΒ τους. Χρειάζεται καθημερινός έλεγχος των οστών των άκρων καθώς 

και των αρθρώσεων και των τενόντων, ώστε σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα να μειωθεί αμέσως η ποσότητα του 

χορηγούμενου σιτηρεσίου. Αν το πρόβλημα είναι σοβαρό ο πώλος θα 

πρέπει να κλειστεί στο ατομικό κελί για μερικές μέρες. Οι πρωτεΐνες στο 

σιτηρέσιο των πουλαριών θα πρέπει να είναι ανάλογες με την ηλικία τους. 

• 0-6 μηνών (απογαλακτισμός): 18% και σταδιακή μείωση σε 16%, 

• 6 μηνών–1 έτους: 16% και σταδιακή μείωση σε 13,5%, 

1 έτους–2 ετών: 13,5% και σταδιακή μείωση σε 10%. 

Πρέπει να υπάρχει πάντα διαθέσιμο καθαρό και φρέσκο νερό για τα άλογα 

Η ποιότητα του νερού είναι σημαντική: πρέπει να είναι φρέσκο και χωρίς 

γεύση, αλλιώς το άλογο δεν θα πιει. Η ιδανική θερμοκρασία του νερού 

είναι 10oC. Το πολύ κρύο νερό μπορεί να προκαλέσει κολικούς. Οι 

αυτόματες ποτίστρες θεωρούνται ιδανική λύση, καθώς παρέχουν συνεχώς 

φρέσκο νερό, αλλά πρέπει να καθαρίζονται συχνά. Επίπλέον, 

διασφαλίζουν ότι το άλογο έχει πρόσβαση στο νερό οποιαδήποτε στιγμή 

διψάσει. Μην επιτρέπετε σε ένα άλογο που μόλις σταμάτησε μια έντονη 

εργασία να πιει μεγάλη ποσότητα νερού. Μόλις το άλογο στεγνώσει, 

μπορείτε να το αφήσετε να πιει λίγο ακόμη. Ορισμένα άλογα είναι 

άπληστα με το νερό τους και δεν πρέπει να τους επιτρέπετε να πιουν 

περισσότερο απ' όσο έχουν πραγματικά ανάγκη. Ένας τρόπος είναι να 

αφήσετε το χαλινό στο στόμα του ή να ρίξετε λίγα άχυρα στην επιφάνεια 

του νερού. 

ΑΛ 629 για άλογα ιππασίας 

Η ΑΛ-629 είναι μια συμπληρωματική τροφή των άχυρων, των χόρτων ή 

των σανών (Τριφυλλιών , Βίκου κ.τ.λ.). 



Για άλογα ιππασίας ή άλογα με έντονη εργασία, βάρους 300 μέχρι 400 

κιλά: χορηγούμε 850 γρ. μέχρι 1.000 γρ. τροφής ΑΛ-629 ανά 100 κιλά 

βάρους σε συνδυασμό με 1 μέχρι 1,5 κιλά σανού βρώμης ανά 100 κιλά 

βάρους πριν από την τροφή. Π.χ. άλογο βάρους 300 κιλών, ΑΛ-620 από 

850Χ3=2.550 γρ. μέχρι 1.000Χ3=3.000 γρ, σανός Βρώμης από 1Χ3=3 

κιλά μέχρι 1,5Χ3= 4,5 κιλά. 

 

 

 


