BOSAL- DOPASOWANIE, WIĄZANIE I POZYCJA

Witam!
W tym artykule chciałbym zawrzeć najważniejsze informacje dotyczące dopasowania bosala.
Informacje tu zawarte pochodzą głównie ze stron anglojęzycznych i nieco z własnego obeznania tematu. Spis źródeł
można znaleźć na końcu tego artykułu, lecz nie wszystkie już pamiętam i udało mi się znaleźć ponownie.
BOSAL- ŚREDNICA
Pierwszym na co należy zwrócić uwagę jest wiek konia i jego umiejętności jako konia wierzchowego.
Bosale dzielą się na kilka rozmiarów co definiuje się przez średnice przekroju ramienia.
Poniżej mamy najzwyczajniejszy podział miary jaką jest cal.

Tak więc bosale są wyrabiane w rozmiarach: 7/8, ¾, 5/8, ½, 3/8 i ¼ cala.
Bosale 7/8 i ¾ cala stosuje się do dopiero zajeżdżanego konia i powinien on być nieco sztywniejszy. (Przy zajeżdżaniu
konia tą metodą na około trzy pierwsze jazdy zakłada się kantar sznurkowy a dopiero potem bosal 7/8 lub ¾ cala)
Tak grube bosale stosuje się by koń wyraźnie odróżniał sygnał od braku sygnału oraz w celu zwiększenia marginesu
błędu dla konia, by nie czuł się tak bardzo korygowany przy popełnianiu zwykłych błędów na początku swojej drogi,oraz
by później nie czuł się zniechęcony do dalszej pracy. Przy wyborze pierwszej średnicy używanego bosalu czy ma to być
7/8 czy ¾ cala decyduje wielkośc konia. Znaczenie ma też sztywność bosala, czym sztywniejszy tym ostrzej działa, a
czym miększy tym łagodniej.
Mniejsze średnice bosali stosuje się do udoskonalania i rafinowania sygnałów w toku dalszej pracy. Przejście do
mniejszej średnicy zależy od preferencji i doświadczenia jeźdźca.

Także używanie bosala 7/8 lub ¾ cala może trwać od kilku miesięcy do nawet 3 lat. Bosal 5/8 cala nawet do 1,5 roku, a
na bosalach o średnicy ½ i mniejszej można jeździć do końca życia.
Używanie bosali o średnicy ½ cala i mniejszej było tak „skonstruowane” by taki bosal mieścił się pod kiełzno
munsztukowe i by można było złagodzić przejście z bosala na kiełzno co jest zgodne z kalifornijskim stylem jazdy
Vaquero.
Istnieje pewna zasada:
-Bosale ¾ i 7/8 to w zasadzie 75% pracy z koniem, a bosale ½ cala to praca „wykończeniowa” (20-25%), która ma
wprowadzić konia do jazdy również na munsztuku.
-Bosale 3/8 cala służą do jazdy razem z munsztukiem i do prowadzenia konia z ziemi i często nazywane są „bosalito”.

BOSAL- ŚREDNICA WODZY MECATE
Wodze (około 7 metrowa lina) do bosala powinny być dostosowane do średnicy ramion bosala i mogą się one wahać
się plus/minus - 1/8 cala (około 3mm).
Za grubością wodzy mecate idzie jej waga. Mecate wykonywane są z końskiego włosia, materiałów syntetycznych oraz
bawełny, a wszystko po to żeby uzyskać odpowiednią wage i elastyczność przy odpowiedniej średnicy.
Tak więc do bosala ¾ cala należy użyć mecate średnicy ¾ cala plus/minus - 3mm.
Ważne jest by wodza nie była dużo grubsza i cięższa od tej prawidłowej ponieważ w stanie spoczynku, a tym bardziej
kołysząc się podczas ruchu konia bosal oraz ogłowie będzie dawało cały czas nacisk na koński nos.
BOSAL- KSZTAŁT
Czyli najtrudniejsza część dopasowania tego wspaniałego narzędzia do fizjologii końskiego pyska.
Bosale jakie są na sklepowych zdjęciach nie są dopasowane, ponieważ każdy koń ma inną budowę pyska, bardziej
okrągłą lub bardziej wydłużoną, może również mieć inaczej rozwinięte mięśnie żuchwy oraz być bardziej lub mniej
kościsty.
Przez co długość i kształt jest bardzo indywidualną sprawą.
Po lewej stronie mamy bosal świeży i niedopasowany, który nie nadaje się do jazdy, a po prawej mamy ten sam już
wstępnie dopasowany do końskiego pyska.

Proszę zwrócić uwagę jak różny jest kształt i jak zmienia się wysokość bosala po wyprofilowaniu (zdjęcia powyżej).
Jest ważne by bosal był całkiem dokładnie dopasowany, ale nie należy z tym przesadzać ponieważ nie jest to aż tak
precyzyjne narzędzie.

W górnej części grafiki widzimy bosal niedopasowany do końskiej szczęki, gdzie nacisk jest skoncentrowany na małym
obszarze i powoduje duży dyskomfort.
W dolnej części grafiki mamy bosal dopasowany gdzie nacisk prawidłowo rozkłada się na końskiej szczęce. I właśnie
wtedy gdy dajemy sygnał bosal zmienia swoje położenie w lewo lub prawo, a co za tym idzie staje się „niedopasowany” i
powoduje pewien dyskomfort co daje koniowi motywacje do zmiany położenia głowy. A zatem zaraz po daniu sygnału i
jego odpuszczeniu bosal znowu wraca na swoje miejsce, rozkładając swój nacisk znów na całej powierzchni.
Tu bardzo ważny jest „heel knot” czyli kulka (lub inny kształt) u podstawy bosla która ma pewien swój ciężar (oraz
dochodzi do tego ciężar zawiązanej wodzy), który powoduje to właśnie, że bosal wraca na swoje miejsce po
odpuszczeniu sygnału.
Dopasowanie bosala jest rzeczą żmudną i trzeba ją powtarzać co kilka tygodni, ale istnieje pewien margines błędu i nie
jest to rzeczą niemożliwą.

Powyżej z lewej pokazany jest bosal dopasowany, a po prawej bosal niedopasowany. Dokładnie widać jak rozkłada się
nacisk.

Bardzo ważna jest też budowa części nosowej bosala. Co pokazane jest poniżej:

Górna część zdjęcia pokazuje bosal, który nie jest prawidłowo zbudowany. Posiada zbyt szerokie oploty, które może i
dobrze wyglądają, ale niepotrzebnie naciskają na koński nos.
U dołu zdjęcia bosal jest zbudowany znacznie lepiej i oploty nie irytują niepotrzebnie konia.
Główną cechą bosala i decydującą o tym czy jest dobry czy tez zły jest jego rdzeń. Rdzeń bosala jest budowany z
najróżniejszych materiałów, może być to: pleciona niegarbowana skóra, garbowana skóra, stary kawałek lariatu (lasso),
kawałek zwykłej liny lub innego materiału. Powinien on mieć właściwości i elastyczne i plastyczne. Plastyczne potrzebne
są nam do kształtowania właśnie bosala by nadać mu odpowiedni kształt fizjologii miejsca końskiego pyska na którym
ma leżeć. Elastyczne cechy są po to by po sygnale jaki zwierzęciu daliśmy, bosal wrócił do swojego poprzedniego kształtu
i znów neutralnie leżał na nosie.
Gorszej jakości bosale posiadają rdzeń z plastiku, gumy, kabla lub metalowgo pręta, metalowej rurki i tych należy
unikać.
Rdzeń bosala oplatany jest niewyprawioną skórą, albo skórą wyprawioną co jest wykończeniem bosala.
Kształtowanie bosala może przebiegać ręcznie lub za pomocą zaciskania (pod żadnym pozorem nie należy używać
wody).
Kształtowanie trwa nawet kilka miesięcy i polega na próbach i błędach by w końcu osiągnąć wystarczającą zgodność.

Bosal kształtować można za pomocą deseczki włożonej w środek i mocnym zawiązaniu sznurka wokół niego. Po 48h
powinien załapać kształt.

Bosale, które oferuję posiadają jednocześnie rdzeń elastyczny i plastyczny. Jest elastyczny do momentu pewnego
silnego nacisku pod którym zaczyna się kształtować.
Po sygnale, który jest przekazywany zwierzęciu bosal wraca do swojego poprzedniego kształtu, ale gdy zaczyna się go
mocno wyginać w rękach można nadać mu pożądany kształt co pokazują zdjęcia poniżej:

W ten właśnie sposób kształtowany jest bosal, który ukazałem na górze tego artykułu.
Wymaga to nieco siły, ale można wspomóc się sznurkiem ściskając i obwiązując go w zaciśniętym kształcie.

Proszę zwrócić uwagę na zdjęcie powyżej, gdzie narysowany jest czerwonymi liniami „trójkąt”. Każde z górnych kątów
trójkąta jest koścmi przebiegającymi po obu sonach nosa na jego szczycie. Takie wygięcie w trójkąt spowoduje, że po
odpuszczeniu będzie on zgodny właśnie z układem kości nosowych konia.
Czerwona linia na zdjęciu poniżej pokazuje miejsce gdzie kończy się oplot liny i ramiona rozszerzają by dopasować się do
kształtu końskiego pyska:

Dobierając bosal do konia należy zmierzyć obwód pyska w miejscu gdzie będzie on leżał jak na zdjęciu poniżej:

Koń potrafi być mokry od potu nawet przy dobrze dopasowanym bosalu:

Dopasowanie wysokości bosala można również regulować oplotem wodzy co pokazuje w dziale poniżej.

BOSAL- WIĄZANIE
By bosal pasował na konia potrzebna jest odpowiednia wysokość bosala, które robione są generalnie w trzech różnych
długościach (10, 11 i 12 cale wewnątrz przy szerokości wewnętrznej 5 cali):

Na szczęście wysokość wewnętrzną bosala można regulować w łatwy sposób przez odpowiednią ilość oplotów liny przy
wiązaniu wodzy mecate i pokazane jest to na zdjęciu poniżej w punkcie 2.

Jeśli w tym etapie (punkt 2) zrobimy tylko jeden oplot zamiast 2 lub 3 to bosal będzie miał mniejszy wymiar wewnętrzny.
Kolejnym co może zmienić wysokość wewnętrzną bosala to to w jaki sposób zaczynamy wiązać wodze.
Należy spojrzeć na ramiona zbiegające się u podstawy bosala.
Jeśli bosal posiada przestrzeń między ramionami jak na zdjęciu poniżej, gdzie końcówkę liny z łatwością można wsunąć:

To linę należy wiązać tak jak najczęściej pokazane jest w instrukcjach czyli tak:

Ale jeśli bosal nie będzie posiadał żadnej przestrzeni gdzie będzie można ulokować początek liny mecate jak na zdjęciu
poniżej:

Wtedy wiązanie liny należy zacząć inaczej, czyli pierwszy oplot idzie pod końcówką liny, a nie nad (zdjęcie poniżej):

Należy pamiętać, że jeśli nie ma przestrzeni między ramionami to nie należy wciskać liny na siłę między ramiona tylko
użyć wzoru wiązania tak jak powyżej.
Podaje tu link do nagrania Jeffa Sandersa, który idealnie pokazuje jak wiązac mecate:
https://www.youtube.com/watch?v=NMgya9d_8L0

BOSAL- POZYCJA
Dobrze umiejscowiony bosal wygląda jak na zdjęciu poniżej:

Podstawa bosala wraz z wodzą nie dotyka, ani nie obija się o koński podbródek w czasie jazdy , a naczółek i sznurek
fiador utrzymują go we właściwej pozycji ( co należy stosować szczególnie w początkowych etapach pracy z koniem).
Istotnym elementem jest także samo ogłowie (hanger). Musi ono być miękkie i posiadać duży zakres ruchu. Ogłowie nie
może być sztywne i szerokie ponieważ będzie odcinać część sygnałów i ograniczać ruchliwość bosala.
Sznurek fiador jest elementem przebiegającym pod końską głową, który właśnie najlepiej stabilizuje bosal trzymając go
na miejscu (pokazane na zdjęciu powyżej). Obecność fiadora zmniejsza o około centymetr wysokość wewnętrzną bosala
ponieważ leży on u samego dołu ramion bosala.
Miejsce w którym bosal powinien leżeć jest między końskimi kącikami ust, a mięśniami żuchwy.

Czerwone strzałki pokazują mięsień przed, którym powinien leżeć bosal, niebieskie linie wskazują właśnie przestrzeń
przeznaczoną na bosal.
Na początku szkolenia konia bosal może leżeć nieco niżej i dawać nieco większą kontrole nad koniem, lecz w czasie
powinien on być przesunięty nieco wyżej by prawidłowo oddziaływać.

Na zdjęciu powyżej zaznaczona jest przestrzeń między końską szczęką, a wiązaniem wodzy i powinna ona wynosić około
1-2 palce, lecz jest to kwestia indywidualna.

Po odpowiednim czasie treningu można zrezygnować zupełnie z fiadora i naczółka i przejść do tak zawieszonego bosala:

A jeśli pasek policzkowy zachodzi zbyt blisko końskiego oka należy zastosować pasek odciągający, który idzie pod
końskimi ganaszami i nazywa się „tie back”, a wygląda tak:

Można jeszcze umieszczać bosal w inny sposób, lecz do tego koń musi być bardzo dobrze wyszkolony:

BOSAL- OSTATNIE TRZY SŁOWA
Czołowi trenerzy w USA nie zawsze postępują tak samo w posługiwaniu się takim narzędziem jak bosal. Przykładem
może być to jak postępuje droga szkolenia konia. Jedni zaczynają na bosalu i przesiadają się od razu na munsztuk, inni
bosal, wędzidło łamane i potem munsztuk, a jeszcze inni wędzidło łamane-bosal-munsztuk.
Pewną ciekawą rzeczą jest to, że kurzu i pyłu, który osiada na bosalu wewnątrz niektórzy nie czyszczą ponieważ zakrywa
on sploty i staje się bardziej gładszy.
Jak by nie było wszystko powyżej jest to teoria. Bardzo dużo razy celowo użyłem słowa takie jak: „indywidualnie”,
„poziom doświadczenia” czy „zależy” ponieważ to wszytko zależy właśnie od indywidualnych umiejętności i wiedzy.

Marcin Ruda

Spis źródeł:
https://www.youtube.com/watch?v=NMgya9d_8L0
https://www.youtube.com/watch?v=-xq1Gqribng
http://jennilyngrimmett.blogspot.com/2013/10/the-bosal.html
http://www.calclassics.net/php/learn/fittingABosal.php
http://www.horsechannel.com/horse-news/2014/07/19-how-to-fit-a-hackamore.aspx

