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ZKwP

Członkiem Honorowym Związku, Członkiem Prezydium Kolegium Sędziów, 
Przewodniczącym Zarządu Oddziału w Rybniku, międzynarodowym sędzią 

prób pracy i eksterieru wielu specjalności wystawowych 
– Leszkiem Salamonem.  

ROZMOWA TOMASZA BORKOWSKIEGO 
Z PRZEWODNICZĄCYM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKwP

Znamy Pana z organizacji wystaw, 
szefowania Głównej Komisji Rewi-
zyjnej ZKwP, sędziowania wielu ras 
psów i  konkursów pracy, błyskotli-
wych dowcipów, ostrych i  trafnych 
wypowiedzi i  dużej koleżeńskości. 
Pana życie zawodowe to medycy-
na.  Pozazawodowe to psy i łowiec-
two.  Panie Przewodniczący, proszę 
nam powiedzieć jak zaczęła się 
Pana przygoda z kynologią?
–  Od najmłodszych lat w mojej rodzinie 
zawsze były psy. Początkowo foksterier 
szorstkowłosy, wyżeł niemiecki krótko-
włosy, potem owczarki niemieckie.
Do Związku Kynologicznego w  Pol-
sce zostałem przyjęty 46 lat temu, do 
oddziału Katowice. Moim pierwszym 
psem rasowym był owczarek niemiec-
ki, suka wilczasta ARISA znad Strumy-
ka, z którą jeździłem na wystawy i sam 
ją wyszkoliłem jako psa towarzyszące-
go, tropiącego, obronnego. Potrafiła 
pokonywać przeszkody o wysokości-
nawet 2,60 metra oraz odnaleźć ludzi 
po kilkukilometrowym śladzie w lesie.

Na czym Pan Przewodniczący sku-
pia swe największe zaintereso-
wania kynologiczne: działalność 
związkowa, sędziowska, wysta-
wiennicza czy inne?
– Głównie na działalności związko-
wej i  sędziowskiej. Jestem od 13 lat 
Przewodniczącym Zarządu Oddziału 
ZKwP  w Rybniku, organizujemy wiele 
wystaw – międzynarodowe, myśliw-
skie, specjalistyczne, pokazy psów 
rasowych. Przez wiele kadencji byłem 
członkiem Głównej Komisji Rewizyj-
nej, następnie wiceprzewodniczącym, 
a  do ostatniego Zjazdu Delegatów 
przewodniczącym. Tak samo ważna 
jest działalność sędziowska – wystawy, 

Przewodniczący ZG ZKwP –  
Leszek Salamon

praca psów towarzyszących i  obron-
nych, praca psów myśliwskich. Szcze-
gólną uwagę zwracam na cechy psy-
chiczne psów zarówno na wystawach, 
na egzaminach jak i na konkursach.

Czy w  działalności kynologicznej 
spełnia się Pana pasja związana 
z łowiectwem?
– Pies w łowisku jest najlepszym przy-
jacielem myśliwego. Dla mnie nie 
ma prawdziwego łowiectwa bez wy-
szkolonego psa myśliwskiego, który 
dobrze aportuje zwierzynę drobną 
w polu i z wody, tropiąc dochodzi po-
strzałka, a  czasem może myśliwemu 
uratować życie.

Czy ma Pan ulubione w  sędziowa-
niu rasy psów?
– Lubię oceniać wszystkie psy, dużo 
przyjemności sprawia mi sędziowanie 
ras polskich. Natomiast moje ulubione 
rasy to na pewno te, które hodowałem 

pod przydomkiem Survival Poland 
FCI. Hodowałem psy ras akita, akita 
amerykańska, alaskan malamute, 
sznaucer olbrzym, rhodesian ridge-
back, gończy słowacki, posokowiec 
hanowerski. Posiadałem również 
polskiego owczarka podhalańskie-
go, karelskiego psa na niedźwiedzie,  
hokkaido. Aktualnie oprócz posokow-
ców hanowerskich mam golden re-
trievera, alpejskie gończe krótkonożne 
i bichon frise.

Struktura naszego Związku jest 
oparta na oddziałach, a  nie klu-
bach.  Co w tej chwili Pana zdaniem 
wpływa na zbyt mało widoczną 
i energiczną działalność klubów wy-
bieralnych i klubów- komisji?  
– Po zakończeniu poprzedniej kaden-
cji obecny Zarząd Główny powołał 
wielu nowych przewodniczących klu-
bów ras – komisji ZG. Myślę, że będzie 
nowa jakość i kluby będą dynamicznie 
się rozwijały, promując swoje rasy, or-
ganizując więcej specjalnych pokazów 
i  biorąc udział w  stałym podnosze-
niu jakości hodowanych ras. Zarząd 
Główny będzie dążył do zwiększania 
nakładów finansowych na kluby – wy-
dawanie specjalnych publikacji i  pro-
mocję psa rasowego.

Związek Kynologiczny to pies ra-
sowy w  każdym aspekcie.  O  czym 
w  naszym Związku jeszcze nie po-
myślano, a Pana zdaniem należy ?
– Według mnie trzeba dotrzeć do jak 
najszerszego grona ludzi, a  zacząć 
trzeba od dzieci. Od najmłodszych lat 
dzieciom i  młodzieży należy pokazy-
wać psy rasowe - zapoznawać z rasa-
mi, organizować warsztaty dogotera-
pii, konkursy np. Dziecko i Pies, miejsca 
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zabaw z  psami na wystawach, wy-
dawnictwa dla dzieci promujące psa 
rasowego, zwłaszcza rasy polskie, po-
kazy psów zwłaszcza w  szkołach, po-
kazy wyszkolenia – agility, obedience, 
pies towarzyszący. Współpraca z  lo-
kalnymi samorządami, organizacja 
pokazów przy okazji festynów, doży-
nek. Oddział Rybnik współpracuje ze 
wszystkimi samorządami z  naszego 
terenu oraz z  Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w  Mikołowie, organizuje 
od kilkunastu lat pokazy psów w  ra-
mach wystaw rolniczych. Stała współ-
praca z  lokalnymi mediami - lokalne 
gazety, rozgłośnie, telewizja. Możemy 
się zaangażować w  zorganizowanie 
ogólnopolskiej olimpiady wiedzy ky-
nologicznej dla dzieci i młodzieży.

Pojawia się coraz więcej psów raso-
wych nierodowodowych niezrzeszo-
nych w Związku. Czy i jak Pana zda-
niem Związek może temu zaradzić ?
– Powinniśmy prawnie chronić naszą 
nazwę, nasze logo i  nasze księgi ro-
dowodowe. W  oddziale Związku każ-
dy, kto chce się zapisać musi być miło 
przyjęty, otrzymać materiały promo-
cyjne, np. jak wychowywać szczenię, 
jak prawidłowo ułożyć psa oraz jak go 
zaprezentować na wystawie.

Ciekawi jesteśmy, jak ocenia Pan 
nasz aktualny system szkolenia 
i  egzaminów na sędziego kynolo-
gicznego.
– Tutaj dużo zależy od zarządów 
oddziałów, kogo kieruje się na kurs 
asystencki, powinna to być osoba 
zaangażowana w  pracę oddziału 
i  hodowca z  osiągnięciami. Szkolenie 
asystentów powinno być ciągłe, nie 
tylko na wystawach. Po zdaniu egza-
minu asystent powinien dalej podno-
sić swoje kwalifikacje, uczestnicząc 
w  kursach, sympozjach, wykładach. 
Powinien być wykaz obowiązkowej  
literatury w  celu przygotowania się  
do egzaminu sędziowskiego.

Kynologia zrobiła się droga nie tyl-
ko przez wystawy. Czy nie za dużo 
jest kłopotliwej biurokracji bez rze-
czywistej potrzeby?
– Nowy Zarząd Główny nie podwyż-
szył składki członkowskiej na 2022 rok, 
która dalej wynosi 70 zł, ani żadnych 

Leszek Salamon z posokowcem hanowerskim

innych opłat wnoszonych przez człon-
ków. Myślę, że w  przyszłości można 
byłoby się zastanowić nad wprowadze-
niem dla szczeniąt od razu rodowodu 
zamiast metryki, co na pewno obniży-
łoby koszty. Będziemy do tego dążyć. 
Rasy polskie na wystawach dalej po-
winny być zgłaszane ze zniżką, a szcze-
nięta tych ras za symboliczną opłatą.

W  Związku Kynologicznym w  Pol-
sce trzy lata temu wprowadzono 
ranking wystawowy. Zasady wy-
magają dopracowania, czego nie 
zrobiono i brak jest transparentno-
ści zbierania i obliczania wyników. 
Okazało się, że przyjęte wyliczenia 
wygranych uprzywilejowały psy ras 
rzadkich, niemających wielu kon-
kurentów w  rasie na wystawach. 
Więc kieruję pytanie do Pana: co 
dalej z  tym bardzo ważnym i  kosz-
townym projektem – rankingiem 
i pełną, użyteczną komputeryzacją 
Związku?

– Obecnie rozmawiamy z  inną firmą 
informatyczną, która ma opracować 
program dotyczący Rankingu Wysta-
wowego, co ułatwi szybkie przekazy-
wanie danych z  wystaw. Natomiast 
jak Pan Doktor słusznie zauważył, 
trzeba zmienić reguły rankingu np. 
zwrócić uwagę na rasy, które są licznie 
prezentowe na wystawach. W najbliż-
szym czasie planujemy pełną kompu-
teryzację Związku.

W Polsce odbyła się wystawa świato-
wa oraz dwie wystawy europejskie . 
Czy myśli Pan o  kolejnej tak presti-
żowej imprezie w naszym kraju?
– Na Jubileusz 85 lecia Związku Kyno-
logicznego w  Polsce, który przypada 
za dwa lata, planujemy zorganizo-
wanie wystawy światowej psów ras 
polskich, w tym z udziałem polskiego 
spaniela myśliwskiego. Na pewno  
będziemy też wnioskować o  organi-
zację wystaw o  randze europejskiej 
i światowej.
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GENETYKA

W poprzednim numerze pisałem o zamieszaniu wywołanym przez pojawienie się chartów afgańskich 
o umaszczeniu „panda”, z rozległymi białymi znaczeniami na głowie, szyi, piersi i nogach. 

Choć wzorzec rasy dopuszczał wszelkie umaszczenia, to jednak większość hodowców uznała 
tę maść za nietypową, ale byli i tacy, co prawda w mniejszości, którzy twierdzili, że kiedyś łaciate afgany 

rzadko, ale jednak występowały. Psy o umaszczeniu „panda” bardzo spodobały się laikom, a sędziowie 
znaleźli się w nie lada kłopocie, bo nie było podstaw do uznania tego umaszczenia za wadliwe...  
Zareagowano szybko i kategorycznie – od czasu opublikowania tamtego tekstu wzorzec został 

zmieniony w punkcie o maści i dziś brzmi następująco:  
„Wszelkie umaszczenia dopuszczalne, niemniej jednak białe znaczenia na głowie 

i szyi są wysoce niepożądane”.

Dziedziczenie 
typów sierści

O ile u uznanych przez FCI  nagich psów meksykańskich, 
peruwiańskich i chińskich grzywaczy brak sierści spowodowany 
jest przez dominujący gen FOX13, letalny w homozygocie, 
to u bezwłosych terierów amerykańskich jest to recesywny 
i zupełnie nieszkodliwy gen SGK3. W tej rasie, inaczej niż 
w trzech wymienionych, nie ma więc osobników owłosionych.

Nagi pies peruwiański

7
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Jakie zmiany przewiduje Pan w zor-
ganizowanym polskim ruchu kyno-
logicznym w najbliższym czasie?
– Na pewno powołanie na nowo Rady 
Naukowej przy Zarządzie Głównym, 
do której zaprosimy najwybitniejszych 
naukowców – kynologów. Należy brać 
czynny udział w  pracach legislacyj-
nych dotyczących ustaw o  ochronie 
zwierząt w Sejmie i Senacie RP. 
Podpisanie porozumienia o  wzajem-
nej współpracy z  Polskim Związkiem 
Łowieckim, na czele którego stoi dr Pa-
weł Lisiak – znakomity kynolog.
Czasopismo „Pies” powinno być ogól-
nodostępne, nie tylko dla naszych 
członków, i  wydawane w  dużych na-
kładach. Już w grudniu tego roku pla-
nujemy dystrybucję kwartalnika „Pies” 
do wszystkich oddziałów Związku.

Czy nie uważa Pan, że zbyt mało 
jest psa rasowego w  TV i  innych 
mass mediach jak seriale itd. Czy 
nie zaniedbaliśmy w  Związku sta-
tutowego zobowiązania – propa-
gowania psa rasowego, nie wspo-
minając o rasach polskich?

– Duży nacisk będziemy kładli na pro-
mocję naszego stowarzyszenia w ogól-
nokrajowych i  lokalnych mediach. 
Będziemy występować o  patronaty 
medialne nad naszymi wystawami do 
stacji telewizyjnych i radiowych. Chce-
my reklamować nasze stowarzyszenie, 
wydarzenia kynologiczne, a  także psy 
rasowe – w  tym psy ras polskich, na 
portalach społecznościowych.

Po wielu doświadczeniach z  psami, 
jaka rasa jest dla Pana rasą specjalną?. 
– Od kilkunastu lat mam posokowce 
hanowerskie. Są to psy o  wyjątkowej 
psychice i  doskonałym węchu, zrów-
noważone, posłuszne, niestrudzone 
w pracy w łowisku.

Od Zjazdu Delegatów minęło 1,5 
miesiąca. Jakimi sprawami zajmo-
wał się Zarząd Główny ?
 Zarząd Główny zajął się reorganizacją 
biura, powołaniem statutowych komisji, 
wybraniem przedstawicieli do komisji 
FCI, powołał przewodniczących klubów 
ras – komisji ZG, rzecznika dyscyplinar-
nego, rzecznika prasowego, kolegium 

redakcyjne czasopisma „Pies”. Podjęto 
uchwałę o wznowieniu wydawania cza-
sopisma „Pies” w formie papierowej. Na-
wiązano współpracę z  Polskim Związ-
kiem Łowieckim.
Dla mnie dotychczas najważniejszą de-
cyzją, o  historycznym znaczeniu, było 
podjęcie jednogłośnie uchwały w  dniu 
20.11.2021 r. o  wydaniu długo ocze-
kiwanej księgi jubileuszowej pt. „100 
lat kynologii w  wolnej Polsce”.  Księga  
ukaże się drukiem jeszcze w  tym roku. 
W  imieniu Zarządu Głównego serdecz-
nie dziękuję całemu zespołowi redakcyj-
nemu, na czele z Panem, Panie Doktorze,  
za wspaniale opracowane dzieje pol-
skiej kynologii.

Bardzo dziękuję Panu Przewod-
niczącemu ZG ZKwP za rozmowę 
i przedstawienie własnego zdania 
na temat szeregu ważnych dla 
członków Naszego Związku pytań, 
o sprawy których w znacznej więk-
szości nie rozwiązały dotychczaso-
we zarządy główne.

TOMASZ BORKOWSKI
ZDJĘCIA: ADAM FRYCZ

Od lewej siedzą: Anna Pulikowska-Klimonda, Anna Garbacka-Warecka, Ewa Kotowska, Jolanta Robaczyk, Anna Rogowska, 
Aneta Chrystoph, Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska, Mariola Semik, Emilia Sobieszek, Mariola Żuchlińska.
Od lewej stoją: Sylwester Szumaczuk, Marek Tobiasz, Przewodniczący GKR Zbigniew Mańkowski, Rafał Kleszcz, Tadeusz Wirmański, 
Arkadiusz Goguła, Tomasz Sławik, Leszek Salamon, Andrzej Szutkiewicz, Leszek Siejkowski, Waldemar Federak, Waldemar Kosmalski, 
Zbigniew Łomiński, Jerzy Okoński.

UCZESTNICY ZEBRANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKWP,  Warszawa 20.11.2021r.
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Zacznijmy od mutacji naj-
bardziej drastycznej, która 
w  warunkach naturalnych 
nie ma najmniejszych szans 

na utrwalenie, a mianowicie od braku 
sierści. Wystąpiła ona u  psów kilka-
krotnie i w różnych miejscach globu 
i zdarza się także i teraz – ostatnio wy-
stąpiła w  miocie chartów szkockich 
deerhoundów w  USA. Znanych jest 
kilka ras czy też typów psów bezwło-
sych; tylko kilka z nich jest uznanych, 
a mianowicie meksykański pies bez-
włosy (FCI, USA, Wielka Brytania), pe-
ruwiański pies bezwłosy (FCI i  USA), 
chiński pies grzywiasty (tak samo jak 
meksykański pies bezwłosy) i  ame-
rykański bezwłosy terier (USA). Trzy 
pierwsze występują także w  wersji 
owłosionej, a brak sierści jest u nich 
cechą dominującą, a  przy tym letal-
ną, gdy mutacja występuje w postaci 
homozygotycznej, i  takie osobniki 
giną już we wczesnych etapach roz-
woju zarodkowego. Wszystkie żyjące 
osobniki bezwłose są heterozygo-
tami, a  homozygoty recesywne są 
owłosione, przy czym u  psów mek-
sykańskich i  peruwiańskich jest to 
włos krótki, a u chińskich psów grzy-
wiastych – długi i obfity, choć kiedyś 
wcale tak nie było. Pamiętam, że 
gdy pojawiły się w Europie w  latach 
siedemdziesiątych zeszłego wieku, 
daleko im było do dzisiejszych grzy-
waczy i  posiadały jedynie rzadkie 

czuprynki i trochę sierści na łapach...
Ponadto psy bezwłose odznacza-
ją się brakami w  uzębieniu.  Fakt, że 
psy bezwłose są heterozygotami, po-
woduje, że w  każdym miocie mogą 
się rodzić osobniki owłosione; choć 
mogą być one wystawiane, to tylko 
chińskie psy grzywiaste wyglądają 
atrakcyjnie (wersja powder puff).

Brak sierści wywołany jest u  tych 
ras mutacją genu FOX13 – duplikacją 
7 par zasad w jego eksonie 1. Locus, 
w którym znajduje się ten gen, ozna-
czany jest jako Hr (hairlessness).

Zupełnie inna, całkiem bezpieczna 
mutacja odpowiedzialna jest za brak 
sierści u amerykańskich terierów bez-
włosych, będących niczym innym, 
jak bezwłosą wersją tak zwanych rat 
terierów i  feist terierów – niewielkich, 
gładkowłosych szczurołapów. Psy te 
rodzą się pokryte miękkim puszkiem, 
który stopniowo tracą. Skóra ich jest 
cienka i miękka w dotyku, a uzębienie 
kompletne i normalne. Nagie teriery są 
homozygotami recesywnymi i nie wy-
stępuje u  nich wersja owłosiona. Mu-
tacja u tej rasy nastąpiła w genie SGK3 
i jest to delecja 3 par zasad. Podobną, 
ale nie taką samą, mutację stwierdzo-
no u  wspomnianych wcześniej bez-
włosych chartów szkockich.

Przyszłość psów bezwłosych w Eu-
ropie  jest zagrożona, bo stały się one 
obiektem troski tak zwanych obroń-
ców praw zwierząt. W  Niemczech 

Owłosiony pies peruwiański

hodowla takich psów została uznana 
przez organizacje prozwierzęce za 
„Torturenzucht” i coraz głośniej mówi 
się o tym, żeby jej zabronić...

A  jak dziedziczy się rodzaj sierści 
wtedy, gdy ona jest? Okazuje się, że 
mniej skomplikowanie niż umasz-
czenie i  – poza bardzo nielicznymi 
wyjątkami – odpowiadają za to tyl-
ko trzy geny (choć niewykluczone, 
że z  czasem poznamy ich więcej) 
i  ich kilka wariantów. Te trzy geny to 
RSPO2 (R-spondyny-2), FGF5 (czyn-
nika wzrostu fibroblastów-5) i KRT71 
(keratyny-71).

Długość sierści 
– gen FGF5 
Ogólnie rzecz ujmując, gen ten od-
powiada za powstanie długiej i krót-
kiej sierści. Jest to gen autosomalny 
(zlokalizowany w  autosomie, czyli 
chromosomie niepłciowym) rece-
sywny, zatem pies o  krótkiej sierści 
może być nosicielem długiego wło-
sa, a  przy skojarzeniu dwóch nosi-
cieli statystycznie 25% potomstwa 
może mieć sierść długą. Osobnik 
długowłosy jest homozygotą rece-
sywną i  kojarzony z  innym długo-
włosym dawać będzie tylko takie 
potomstwo. Tak jest na przykład 
u  collie, owczarków niemieckich 
i chihuahua (u tych ras dopuszczalne 
są obydwie odmiany), ale zdarza się 
u  ras, których zupełnie o  to nie po-

Rozmaitość szaty, jej obec-
ność czy brak, długość 
i struktura są, obok umasz-
czenia,  wielkości i kształ-
tu ciała, najważniejszym 
czynnikiem decydującym 
o zróżnicowaniu istnieją-
cych ras psów. 
A co ciekawe, za zróżnico-
wanie w tym względzie 
odpowiada naprawdę 
niewielka liczba genów, 
w obrębie których wystąpi-
ło kilka zaledwie mutacji...

GENETYKA
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dejrzewamy – sam widziałem długo-
włose rottweilery, corgi obydwu ras,  
basset houndy i mopsy, co świadczy 
o tym, że nosicielstwo długiego wło-
sa jest dość szeroko rozpowszech-
nione, a  ostatnio sporym popytem 
cieszą się... długowłose buldogi fran-
cuskie (oczywiście nieuznane). 

Ale przecież – powie ktoś – długa 
sierść długiej sierści nierówna... Jed-
nak  gen FGF5 ma kilka wariantów, 
z  których każdy warunkuje nieco 
odmienny rodzaj długiej sierści. Jak 
dotąd naliczono ich pięć, których 
molekularnej odmienności nie ma 
potrzeby tu opisywać, wystarczy tyl-
ko wspomnieć, że jest ona nieznacz-
na... Jeden jest dość powszechny 
i stwierdzono jego obecność u wielu 
ras, w  tym seterów i  spanieli. Drugi 
występuje u  psów o  sierści nastro-
szonej, z  obfitym podszerstkiem, 
a  więc u  większości szpiców, collie, 
corgi (długowłosych, tzw. fluffies) 
i  owczarków belgijskich. Obecność 
trzeciego stwierdzono u eurasierów, 
czwartego (i  to dość zaskakujące) 
– u  eurasierów i  afganów, a  piąte-
go – tylko u afganów. Czy coś łączy 
te, jakże odmienne, rodzaje długiej 
sierści? Tak – gładka kufa. To wła-
śnie charakterystyczne jest dla genu 
FGF5 – „nie rusza” on kufy, a  także, 
u  znakomitej większości ras, krótki 
włos zachowany jest na przednich 
krawędziach kończyn i  łapach (na- Owczarek szkocki collie krótkowłosy

Owczarek szkocki – collie długowłosy Chart perski – saluki

Seter angielski

Długość sierści 
– gen FGF5

Bezwłosy 
terier amerykański
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Jamnik szorstkowłosy

Genetyczne uwarunkowanie rodzajów sierści u psów (za R. Saif i współpracownicy, 2020).

FENOTYP    FGF5       RSPO2       KRT71       FOX13      SGK3   RASA
Sierść krótka

Sierść szorstka

Sierść szorstka 
i kędzierzawa

Sierść długa

Sierść długa i kosmata

Sierść kędzierzawa

Sierść kędzierzawa 
broda i wąsy

Sierść długa na nogach, 
głowie i ogonie, 
bezwłosy tułów

Sierść krótka na głowie, 
łapach i ogonie, bezwłosy 
tułów

Całkowity brak sierści

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

+

+

–

+

–

+

+

–

–

–

–

+

–

–

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–

–

 –

–

–

–

–

+

Gończy polski

Wyżeł szorstkowłosy

Foksterier szorstkowłosy

Seter

PON 

Irlandzki spaniel wodny

Pudel

Chiński grzywacz

Nagi meksykańczyk

Amerykański terier 
bezwłosy

Linienie – gen MC5R 
Co prawda ten temat nie dotyczy bez-
pośrednio rodzajów sierści, ale jak się 
okazuje, obserwacje i  spostrzeżenia, 
że jedne rasy nie linieją prawie wcale, 
a  inne niemal bez przerwy, znalazły 
swoje potwierdzenie w badaniach ge-
netycznych. Jednym z  genów  odpo-
wiedzialnych za linienie u psów jest gen 
MC5R. Nie jest on wprawdzie jedynym, 
ale stosunkowo najlepiej poznanym. 
Jest on powiązany z  genem RSPO2 
i najsłabiej działa na sierść szorstką i kę-
dzierzawą (psy szorstkowłose i  pudle 
nie linieją prawie wcale), a najmocniej 
– na krótką.   Ekspresja tego genu ma 
miejsce w mieszkach włosowych i nie-
zbędna jest dla prawidłowej produk-
cji łoju skórnego (sebum). Punktowa, 
recesywna  mutacja w  obrębie  genu  
MC5R  powoduje, że struktura tego 
łoju jest nieprawidłowa i nie spełnia on 
we właściwy sposób wszystkich swych 
funkcji, a  to z  kolei zwiększa linienie. 
Dominacja wersji „dzikiej” (nazwa ta 
oznacza jedynie brak mutacji)  jest 
niezupełna – homozygoty „dzikie” nie 
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Sierść szorstka i kosmata - gen RSPO2

wet  u  afganów za cechę charakte-
rystyczną uznawano jeszcze kilka-
dziesiąt lat temu porośnięte krótkim 
włosem łapy). Lokalizację genu FGF5 
w  chromosomie określa się symbo-
lem locus  L,  gdzie L oznacza obec-
ność niezmutowanego genu i sierść 
krótką, a l – sierść długą.

Sierść szorstka i kosmata, 
broda i wąsy (furnishings) 
– gen RSPO2 
Na sierści różnej długości może być 
widoczne działanie innego genu – 
RSPO2.  Mutacja w  tym genie (de-
lecja jednej tylko pary zasad i  jej 
wstawienie w  innym miejscu!) daje 
w  efekcie sierść szorstką lub –  jeśli 
wystąpi ona przy sierści długiej – ko-
smatą.  We wszystkich przypadkach 
charakterystyczna jest obecność 
mniej lub bardziej wyraźnej brody 
i  wąsów. Ten rodzaj sierści albo nie 
linieje wcale (teriery), albo wypada-
jący włos zatrzymywany jest w gąsz-
czu sierści, która ulega skołtunieniu 
i spilśnieniu – jeśli pies nie jest czesa-
ny, to prędzej czy później wyglądać 
będzie jak puli czy bergamasco przy 
stadzie albo teriery tybetańskie dok-
tor Greig (pionierska hodowla Lam-
leh), która swych psów nie czesała 
wcale, utrzymując, skądinąd  słusz-
nie, że w Tybecie nikt tego nie robi. 
Ten typ sierści jest właściwy na przy-
kład dla naszego polskiego owczar-
ka nizinnego. Allele genu  RSPO2 
oznaczane są w  literaturze symbo-
lami Wh (lub W) i wh (w). Dominacja 

Owczarek pirenejski Polski owczarek nizinny

pomiędzy nimi jest najprawdopo-
dobniej niezupełna (lub ekspresja 
zmutowanego genu jest zmienna), 
dlatego sierść szorstka jest szorstka 
w różnym stopniu.

Nietypowa sierść krótka 
Rzadko, bo rzadko, ale u ras o sierści 
kosmatej zdarzają się osobniki o nie-
typowej, krótkiej lub długawej, przy-
legającej, tworzącej jedynie frędzle 
sierści. Takie szczenięta opisano 
u  bearded collie, ja sam widziałem 
przed laty takiego PON-a.  Podob-
no zdarzają się też w  amerykań-
skiej populacji portugalskich psów 
wodnych.  Cecha ta jest, inaczej niż 
„prawdziwy” włos krótki, recesywna, 
i  choć nie ma żadnego wpływu na 
zdrowie psa, a  współcześnie także 
na jego dobrostan, to jest niepożą-
dana w populacji psów hodowanych 
według ustalonego wzorca wyglądu. 
Ale całkiem możliwe, że wystąpienie 
tej mutacji przyczyniło się w  prze-
szłości do powstania nowych ras, 
a  przynajmniej jednej z  nich – ty-
betańskich spanieli. Otóż zdarza się 
– kiedyś częściej, dziś sporadycznie 
– że w miotach lhasa apso, będących 
psami ponad wszelką wątpliwość 
długowłosymi i kosmatymi, rodzą się 
szczenięta z sierści wcale niepodob-
ne do rodziców – ich włos jest ską-
py i miękki. Nazywa je się „praapso” 
i gdy dorosną, wyglądają właśnie jak 
spaniele tybetańskie. W  surowym 
klimacie Tybetu takie psy nie miały-
by szans na przeżycie, ale znalazły 

schronienie w  klasztorach buddyj-
skich, gdzie stały się ulubionymi 
towarzyszami mnichów. Gdy w  XIX 
wieku poznali je Anglicy, nazwali je 
spanielami, właśnie z  powodu sier-
ści, w  żaden sposób niekojarzącej 
się z  kosmatą  sierścią innych psów 
tybetańskich i  w  ogóle tamtejszych 
zwierząt.  Gen, w  obrębie którego 
dochodzi do tej recesywnej mutacji, 
to opisany już wcześniej  RSPO2.

Sierść kędzierzawa 
– gen  KRT71 
Dwa zmutowane warianty genu KRT71 
decydują o  tym, czy sierść jest falista, 
czy kędzierzawa. Jego niezmutowana 
wersja pozwala na zachowanie sierści 
prostej. Obydwa warianty występu-
ją na przykład u  portugalskich psów 
wodnych, występujących skutkiem 
tego w dwóch odmianach sierści. Tylko 
jeden, kędzierzawy, występuje nato-
miast u  pudli, bichon frisé, irlandzkich 
spanieli wodnych, bedlington terie-
rów; także jeden (falisty) u  kerry blue 
terierów. W schemacie tym, jako jedyne 
spośród zbadanych, nie mieszczą się 
curly coated retrievery – u nich kędzie-
rzawa sierść spowodowana jest przez 
inną mutację w  obrębie genu KRT71, 
a  rasa jest na tę mutację „zafiksowa-
na”, to znaczy u wszystkich osobników 
zmutowany gen występuje w  formie 
homozygotycznej.  Allele genu KRT71 
zajmują locus tradycyjnie oznaczany 
jako Cu. Dominacja między zmutowa-
nymi a  „dzikim” wariantem genu jest 
najprawdopodobniej niezupełna. 
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Bichon frise

Lhasa apso

Portugalski pies wodny o włosie falistym

Curly coated retriever

Sierść falista i kędzierzawa 
– gen KRT71

linieją prawie wcale, heterozygoty – 
umiarkowanie, a homozygoty recesyw-
ne – obficie i niemal stale.

Do zbadania
Aby obraz ten był w miarę kompletny, 
do zbadania pozostaje co najmniej 
jedna kwestia – brak podszerstka, 
zdarzający się zarówno u  ras krótko-, 
jak i długowłosych. Jest to najpewniej 
przystosowanie do gorącego klimatu 
(charty, besenji), jak i  skutek świado-
mej (?) selekcji hodowlanej i  krzyżo-
wań międzyrasowych; doberman za-
wdzięcza brak podszerstka przodkom 
charcim – wiadomo, że jego twórca 
sięgnął i  po greyhoundy. Może i  wy-
gląda to ładnie, ale bardzo ogranicza 
użytkowość dobermanów... Brakiem 
podszerstka odznaczają się też pudle, 
jednowarstwową sierść mają maltań-
czyki (spotkałem się z twierdzeniem, że 
u nich jest to tylko podszerstek, a brak 
włosa okrywowego). Przypadek czy cel 
w hodowli? W każdym przypadku musi 
mieć jakieś uwarunkowanie gene-
tyczne, nie znalazłem jednak żadnych 
publikacji na ten temat, oprócz jednej, 
która sugeruje, że jakiś wpływ na to 
ma pojedynczy gen, oznaczony jako 
ADRB1-AU1.

MIROSŁAW REDLICKI

Spaniel tybetański

Rzadko występująca u ras o sierści kosmatej mutacja w genie 
RSPO2 powoduje nietypową, gładką i dość krótką sierść. Możliwe, 
że w ten sposób z lhasa apso  powstał tybetański spaniel.  

GENETYKA
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Africanisy są wytrzymałe, mocne i sprawne. Ich sylwetka zbliżona jest do kwadratu (zdjęcie dzięki uprzejmości Wiliama Matthewsona)

łagodnego wyrazu nadają psom tej 
rasy owalne, raczej średniej wiel-
kości, choć mogą być też całkiem 
duże, oczy koloru od żółtego do pra-
wie czarnego. Dopełnieniem głowy 
są średniej wielkości uszy, których 
kształt przypomina odwróconą literę 
V. Uszy mogą być noszone na różne 
sposoby, tak więc można spotkać psy 
z uszami stojącymi lub opadającymi, 
albo załamanymi w różny sposób. 

Szlachetną, smukłą, suchą głowę 
psów tej rasy łączy z  tułowiem śred-
niej długości, także sucha szyja. Pro-
sty, mocny grzbiet, poprzez mocno 
umięśnione, lekko wznoszące się lę-
dźwie przechodzi w krótki zad, nieco 
opadający do nasady ogona i wresz-
cie kończy się długim do stawu sko-
kowego, gęsto owłosionym ogonem. 

Ogon africanisa zwęża się lekko ku 
wygiętemu ku górze czubkowi. Spo-
sób noszenia ogona odzwierciedla 
nastrój zwierzęcia. Zwykle w  spo-
czynku jest opuszczony, ale w ruchu 
lub gdy pies jest czymś zaintrygo-
wany, może być uniesiony na równi 
z grzbietem lub wyżej.  

Klatka piersiowa africanisa z  do-
brze wysklepionymi żebrami, jest nie-
zbyt szeroka i dość płytka. 

Africanis może pochwalić się także 
niezwykle, mocnymi, długimi kończy-
nami przednimi i  tylnymi z  widocz-
nymi mięśniami i  ścięgnami. Łapy 
africanisów są duże owalne i owalne, 
o  grubych poduszeczkach i  wyskle-
pionych palcach z  mocnymi pazura-
mi. Warto tu wspomnieć o  rzucają-
cym się w  oczy silnym umięśnieniu 

barków oraz ud i podudzia. Africanis 
porusza się elegancko czy to w kłusie 
czy w  galopie. Ruch jest swobodny 
i  lekki. Charakterystyczne jest to, że 
w kłusie przy wzrastającej prędkości, 
kończyny stawiane są wąsko, blisko 
linii środkowej. 

Warunki klimatyczne, w  których 
przyszło żyć africanisowi wymusiły 
charakterystyczną okrywę włosową. 
Africanis może pochwalić się grubą 
i gęstą warstwą podszerstka, zmienia-
jącą się zależnie od pory roku.  Włosy 
okrywowe są krótkie, przy czym na 
głowie i przednich partiach kończyn, 
są wyjątkowo krótkie, tworzą zwar-
tą, odporną na warunki pogodowe 
warstwę ochronną. Wśród psów tej 
rasy spotyka się też osobniki szorst-
kowłose. Jeśli chodzi o umaszczenie,  
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Odwieczni wędrowcy, przemierzający ogromne 
przestrzenie, pomagający ludziom w pilnowaniu 
stad i podczas polowań, przy tym ceniący 
swobodę to africanisy, afrykańska rasa psów, 
nieuznana przez FCI.

Mimo, że Afryka, jest dru-
gim co do wielkości kon-
tynentem naszej planety, 
pochodzi z  niej jedynie 

kilka ras psów uznawanych przez FCI, 
a  jedynym afrykańskim krajem nale-
żącym do FCI, położonym na połu-
dnie od równika, jest Republika Połu-
dniowej Afryki. To właśnie aktywność 
kynologów z  tego kraju przyczyniła 
się do uznania przez FCI rhodesian 
ridgebacków. Z  RPA pochodzą rów-
nież, wciąż nieuznane przez FCI, ale 
coraz lepiej znane i  coraz częściej 
spotykane poza swoją ojczyzną (rów-
nież w  Polsce) boerboele. Całkiem 
niedawno, w  RPA zainteresowano 
się kolejną rasą psów pochodzących 
z tego rejonu: africanisami.

Uważa się, że przodkami africani-
sów są psy znane z rysunków naskal-
nych z  północy Afryki, wykonanych 
kilka tysięcy lat temu, a także psy ży-
jące w  starożytnym Egipcie, których 
wizerunki upamiętnili przedstawi-
ciele tej cywilizacji. Potomkowie tych 
psów, wraz z  ludźmi i  ich zwierzęta-
mi gospodarskimi, przemieszczali 
się wzdłuż Nilu i dalej na południe 
docierając do południowego krań-
ca kontynentu, gdzie ostatecznie 
ukształtowała się, lokalna rasa. Do 
dzisiaj africanisy, towarzyszą, tutej-
szej ludności pełniąc w  wioskach 
przede wszystkim funkcje stróży 
obejścia, broniących i  alarmujących 

PORTRET RASY

o  niebezpieczeństwach. Pomagają 
również w  pasieniu i  ochronie stad 
zwierząt gospodarskich a także w po-
lowaniach. Niestety africanisy oraz 
ich mieszańce, zwłaszcza z  chartami 
są cenione i  chętnie wykorzystywa-
ne przez kłusowników nawet na te-
renach parków narodowych. Wraz 
z rozwojem miast, wiele z tych psów 
zaczęto spotykać na ich peryferiach, 
gdzie często krzyżują się z  innymi 
rasami psów i  ich mieszańcami. Afri-
canisy, doskonale określa angielski 
termin landrace. Oznacza on rasę 
udomowionych zwierząt, na której 
kształtowanie, ludzie mieli niewielki 
wpływ. Africanisy, swój specyficzny 
charakter zawdzięczają głównie se-
lekcji naturalnej ze strony środowi-
ska, w którym żyły, a wiele z nich żyje 
obecnie. To właśnie dzięki temu, psy 
te są bardzo sprawne, wytrzymałe 
i zdrowe.

Długo uważano africanisy, za 
zwykłe wiejskie kundle, mieszańce 
różnych ras. Traktowano je z lekcewa-
żeniem i nie poświęcano im zbytniej 
uwagi. Na przełomie XX i XXI wieku, 
Johan Gallant i  Joseph Sithole, zain-
teresowali się lokalnymi psami spoty-
kanymi na terenie RPA. Zaczęli je fo-
tografować i dokumentować, a Johan 
Gallant w poświęconym im artykule, 
zaproponował nazwę africanis. Słowo 
canis znaczy po łacinie pies i  nazwa 
ta, podkreślająca afrykańskie pocho-

dzenie rasy przyjęła się i obowiązuje 
do dzisiaj. Badania genetyczne osta-
tecznie dowiodły, że psy towarzy-
szące lokalnej ludności w  częściowo  
izolowanych wioskach, należy uznać, 
za odrębną rasę.

 Jak wygląda africanis 
Zważywszy na pochodzenie i sposób 
wykorzystywania, africanis jest psem 
smukłej, suchej  lecz w żadnym razie 
kruchej  budowy, a wyczuwalne żebra 
dopełnione mocnym umięśnieniem 
nie świadczą o jego złej kondycji. Afri-
canis już od pierwszego spojrzenia 
powinien robić wyraźnie wytrzyma-
łego, szybkiego i  bardzo sprawnego 
psa. Sylwetka psów tej rasy jest zbli-
żona do kwadratu, bowiem długość 
tułowia tylko nieznacznie przewyższa 
wysokość w kłębie, która waha się od 
50 do 60 cm ale może być większa lub 
mniejsza o 2-3 cm. 

Charakteru rasie nadaje, wydłużo-
na, klinowata, silna i pięknie wyrzeź-
biona głowa. Mózgoczaszka jest nie-
zbyt szeroka i płaska, a skóra na czole, 
gdy pies jest czymś zainteresowany, 
często tworzy zmarszczki. Mózgo-
czaszka poprzez słabo zaznaczony 
stop przechodzi w klinowatą, smukłą, 
o prostym grzbiecie kufę o zbliżonej 
długości, zakończoną dużym nosem. 
Kufa skrywa mocne, zęby układające 
się w  zgryz nożycowy bądź cęgowy. 
Inteligentnego, czujnego, przy tym 

Wolny duch 
z Afryki

Africanisy mogą się poszczycić 
wydłużoną, pięknie wyrzeźbio-
ną głową (zdjęcie dzięki uprzej-

mości Wiliama Matthewsona)
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bodnego wybiegania się, co oznacza 
codzienną dużą dawkę aktywności. 
Może to być długi spacer czy wyciecz-
ka rowerowa. Oczywiście ważne jest 
odpowiednie wychowanie psa i tutaj 
znaczenie ma doświadczenie właści-
ciela. Africanisy co prawda chętnie 
się uczą, ale przy nadmiernej dawce 
„nauki” mogą się buntować i sprawiać 
problemy. Psy tej rasy nie powinny 
pozostawać długo same w  mieszka-
niach, bowiem może to wywoływać 
u nich niepożądane zachowania a na-
wet odbijać się negatywnie na ich 
zdrowiu. 

 Obecna sytuacja 
 africanisów 
W  1998 roku John Gallant i  dr Udo 
Küsel, dyrektor National Cultural 
History Museum, utworzyli The 
Africanis Society, stowarzyszenie 
mające na celu ochronę africani-
sów, rejestrowanie przebadanych 
genetycznie psów, pomoc osobom 
szukającym africanisów czystej rasy, 
oraz popularyzację wiedzy o  rasie. 
Aktualny wzorzec rasy, zaaprobo-
wany przez KUSA-Kennel Union of 
Southern Africa, południowoafry-
kańską organizację kynologiczną 
należącą do FCI, obwiązuje od 2017 
roku. Starania miłośników rasy zmie-
rzają w  kierunku zachowania jej 
unikatowego charakteru, tak aby 
selekcja hodowlana, nie wpłynęła 
na zmianę jej ukształtowanych przez 
wiele wieków cech, a także w kierun-
ku uchronienia africanisów przed 
domieszkami krwi innych ras.

IZABELLA OLEJNICZAK, 
PAWEŁ BONIECKI

Africanis jest niezawodnym stróżem czy to stad zwierząt gospodarskich czy domostw 
(zdjęcie dzięki uprzejmości Wiliama Matthewsona)

Africanisy to bardzo aktywne psy i chętnie uczestniczą w zabawie (zdjęcie dzięki uprzej-
mości Wiliama Matthewsona)

Africanisy na znaczkach pocztowych
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PORTRET RASY

Africanisy mogą występować w różnych kolorach (zdjęcie dzięki uprzejmości  
Wiliama Matthewsona)

do wyboru do koloru, dopuszczalne  
są bowiem wszystkie kolory i  ich 
kombinacje.    

 Jaki jest africanis 
Africanisy od wieków były wolnymi 
duchami, wędrowcami podążającymi 
za ludźmi, pomagającymi im w polo-
waniach czy przeganianiu stad, raczej 
ich współpracownikami niż bliskimi 
towarzyszami, co ma odzwierciedle-
nie w  ich temperamencie, potrzebie 
przestrzeni i  swobody. Psy tej rasy 
są przyjazne, ale nie narzucające 
się, gotowe pilnować swoich stad 
i  domostw. Charakteryzuje je duże 
poczucie własnej przestrzeni, któ-
rej mogą bronić przed intruzami. Są 
czujne i  pomimo luźnych związków 
ze „swoimi ludźmi” będą im posłusz-
ne i oddane.

Chociaż africanisy zwykle nie są 
szkolone, to jednak z  łatwością pod-
porządkują się właścicielowi i  będą 
oczekiwały od niego poleceń, które 
z  chęcią wykonają. Porozumiewanie 
się z  psami tej rasy jest ułatwione 
dzięki wyrazistej mowie ciała i mimi-
ce odzwierciedlającymi ich nastrój.  
Za błędy w wychowaniu mogą odpła-

cić agresją. Prawidłowe prowadzenie 
psów tej rasy już od najmłodszego 
wieku ustrzeże nas przed niepożąda-
nymi zachowaniami, jak na przykład 
chęcią ścigania różnych zwierząt i po-
lowania na nie, a dobrze wychowane 
psy mogą być nawet przyjaźnie na-
stawione do innych czworonożnych 
domowników, chociaż jest to nie lada 
wyzwanie dla takich terytorialistów 
jak one. Wprowadzając do grupy afri-
canisów psy innych ras należy o tym 
pamiętać.

Africanisy dobrze dogadują się 
z  dziećmi, są przyjaźnie do nich na-
stawione i  troskliwe wobec nich. 
Niemniej jednak, należy bacznie 
obserwować zabawę dzieci i  psów 
i  uczyć obie strony prawidłowych  
zachowań. 

Africanisy jak dotąd nadal są w za-
sadzie wykorzystywane jedynie do 
stróżowania, pilnowania stad czy 
polowań. Rzadko kiedy bywają do-
mowymi pupilami. Szkoda, że póki 
co nie biorą udziału w psich sportach, 
bowiem dzięki swej zwinności i szyb-
kości mogłyby doskonale sprawować 
się w takich dyscyplinach jak na przy-
kład flyball czy agility.

PORTRET RASY

 Kto może być 
 właścicielem africanisa 
Africanisy może pod względem wy-
żywienia czy pielęgnacji nie należą 
do wymagających ras, jednak wiel-
kim wyzwaniem jest ich umiłowa-
nie do przestrzeni i swobody. Zatem 
właścicielem psów tej rasy może być 
każdy, kto zdaje sobie z tego sprawę, 
ma doświadczenie w szkoleniu psów 
i charakteryzuje się dużą dozą cierpli-
wości a przy tym stanowczością. 

Psy tej rasy najlepiej będą czuły 
się poza miastami, gdzie będą mogły 
pozbyć się nadmiaru energii podczas 
pilnowania i  przeganiania stad czy 
pomagając w  polowaniach. Jednak 
w  ostatnich latach psy te trafiają do 
mieszkań i  dzięki swym ogromnym 
zdolnościom adaptacyjnym, także 
i w takich warunkach czują się dobrze. 
Pod warunkiem jednak, że właściciel 
zapewni psu tej rasy możliwość swo-

Inteligentnego, czujnego i przyja-
znego charakteru nadają africani-

som, średniej wielkości, migdało-
wego kształtu oczy (zdjęcie 
dzięki uprzejmości Wiliama 

Matthewsona)
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WETERYNARIA

Opiekun często nie skupia się na 
czynnościach, które wykonuje 
wtedy lekarz, ale są one bardzo 

ważne i zrozumienie, na czym polega 
badanie kliniczne, może pomóc też 
w samodzielnej ocenie samopoczucia 
naszego pupila. Nie chodzi tu o zaba-
wę w  lekarza, ale o  świadomą obser-
wację psa i  ocenę jego parametrów 
życiowych w celu odpowiednio wcze-
snego wykrycia zaburzeń. Wszystkie 
pomiary parametrów życiowych 
psa najlepiej wykonywać, gdy nasz 
pupil jest spokojny i  zrelaksowany, 
nie np. tuż po bieganiu czy spacerze. 

Temperatura
Temperatura ciała psa jest wyższa od 
temperatury człowieka i  zawiera się 
w  przedziale 38–39 st. Celsjusza. Dla 

POMOC W POSTAWIENIU TRAFNEJ DIAGNOZY

danego psa jest stała, ale zależy m.in. 
od wieku psa, jego kondycji i  wielko-
ści. Zwykle młode psy małych ras mają 
nieco wyższą temperaturę niż starsze 
psy czy psy ras dużych czy olbrzymich. 
Temperaturę mierzy się w  prostni-
cy, używając termometru, najlepiej 
z  miękką końcówką, ze środkiem po-
ślizgowym, np. wazeliną czy parafiną, 
żeby badanie nie było nieprzyjemne. 
Obecnie używa się termometrów 
cyfrowych, badania wykazały, że po-
miar temperatury na wewnętrznej 
powierzchni małżowiny usznej termo-
metrem na podczerwień jest zdecydo-
wanie mniej wiarygodny. Termometr 
należy wprowadzić na około 1–2 cm 
i  zaczekać na sygnał zakończenia po-
miaru. Wszyscy hodowcy wiedzą, jak 
ważne są regularne pomiary tempe-

ratury u  szczeniąt, zwłaszcza gdy nie 
zajmuje się nimi matka. Obniżenie 
temperatury świadczy o  osłabieniu, 
hipoglikemii lub o  chorobie. Przy ob-
niżonej temperaturze spowolnieniu 
ulega praca przewodu pokarmowego 
i  nie wolno karmić szczenięcia sondą 
lub przystawiać do suki, zanim tempe-
ratura jego ciała nie ulegnie poprawie. 

Wzrost temperatury może świad-
czyć o gorączce i jest wtedy elementem 
walki organizmu z chorobą lub o hiper-
termii wywołanej np. przegrzaniem. 

Tętno
Prawidłowe wartości to 60–180 ude-
rzeń na minutę. Bada się je najczęściej 
przez przyłożenie dwóch palców do 
tętnicy udowej, która przebiega po we-
wnętrznej stronie uda, na tylnej koń-

Ocena parametrów życiowych psa 
W gabinecie weterynaryjnym lekarz zbiera wywiad, czyli informacje o tym, 

co dzieje się z naszym psem, a potem przeprowadza badanie kliniczne. 

Umiejscowienie węzłów chłonnych powierzchownych u psa.
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■ Przedsionek pochwy, wargi sro-
mowe – wielkość i symetria warg sro-
mowych, wypływ z pochwy, jego ilość, 
wygląd, zapach. 

Parametry laboratoryjne
Badania krwi są tzw. badaniami dodat-
kowymi i  o  tym trzeba bezwzględnie 
pamiętać. Nieraz opiekunowie czy ho-
dowcy próbują konsultować z lekarzem 
same badania, bez przyprowadzenia 
psa do gabinetu. Takie postępowanie 
jest ogromnie ryzykowne. Zawsze 
podstawą jest badanie kliniczne pa-
cjenta, czyli dokładne obejrzenie psa 
przez lekarza. Nawet najszerszy panel 
badania krwi nie jest w stanie tego za-
stąpić. Badania krwi, tak jak badanie 
ultrasonograficzne albo rentgenowskie 
czy każde inne, jest tylko badaniem 
pomocniczym i  ZAWSZE MUSI BYĆ 
INTERPRETOWANE  W  ODNIESIE-
NIU DO KONKRETNEGO PACJENTA 
I W OPARCIU O JEGO WCZEŚNIEJSZE 
ZBADANIE OGÓLNE I ZEBRANIE WY-
WIADU.
■ Morfologia krwi – często opiekuno-
wie psów określają tym mianem całe 

■ Uszy – jak wyglądają małżowiny 
uszne, czy na ich skórze są jakieś zmia-
ny, wypryski, czy są bolesne, czy widać 
wypływ z ucha, jeśli tak, jaką ma barwę 
i zapach;
■ Jama ustna – czy wargi są symetrycz-
ne, jaki zapach się z niej wydobywa, czy 
widać jakiś wypływ (ślina, krew, ropa);
■ Napletek – czy śluzówka napletka 
jest zaczerwieniona, obrzęknięta, czy 
z  worka napletkowego wydobywa się 
wydzielina i w jakiej ilości;

Tab.1. Przyczyny hipo- i hipertermii:

Hipotermia < 37 st. C

Choroby ogólnoustrojowe

Zaburzenia funkcji 

gruczołów endokrynnych

Wychłodzenie organizmu

Uraz

Oparzenia 

Znieczulenie ogólne

Hipertermia > 39,5 st. C

■ Choroba immunologiczna

■ Infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze

■ Nowotwory, np. białaczka

■ Niektóre zabiegi chirurgiczne

■ Uraz, np. złamanie, stłuczenie 

■ Drgawki, np. atak padaczkowy

■ Wysoka temperatura zewnętrzna, np. 

pies w zamkniętym samochodzie na słoń-

cu, przy budzie na łańcuchu w upalny dzień 

czynie psa. Ocenia się nie tylko jego 
wartość, lecz także jakość, czyli czy jest 
silne, rytmiczne, regularne. U psa z go-
rączką tętno będzie przyspieszone i sil-
nie wyrażone, przy hipotermii – słabo 
wyczuwalne.

Wygląd i jakość 
błon śluzowych
Błony śluzowe sprawdza się głównie 
w jamie ustnej, ocenia się wygląd dzią-
seł. U  psa z  gorączką błony śluzowe 
bywają przekrwione, przy obniżonej 
temperaturze dochodzi do obkurcze-
nia obwodowych naczyń krwiono-
śnych, zmniejszenia przepływu krwi 
i  błony śluzowe stają się blade. Jeśli 
pies ma pigmentowane śluzówki w ja-
mie ustnej, można je ocenić też na na-
pletku czy przedsionku pochwy.

Czas wypełnienia naczyń włosowa-
tych, czyli CRT, sprawdza się, uciskając 
palcem dziąsło w okolicy górnego kła. 
Po uciśnięciu prawidłowa barwa dzią-
sła powinna powrócić w  ciągu 1–2 
sekund. Wydłużenie tego czasu może 
świadczyć o odwodnieniu.

Ocena węzłów chłonnych
Badając psa, można ocenić węzły 
podżuchwowe, przedłopatkowe, czyli 
szyjne, powierzchowne, pachowe, pa-
chwinowe i podkolanowe. Zwraca się 
uwagę nie tylko na ich wielkość, lecz 
także konsystencję, bolesność, ciepło-
tę, kształt. 

Wygląd naturalnych 
otworów ciała 
i ewentualnie wypływy 
■ Oczy – czy źrenice są symetryczne, 
czy w  kąciku oka widoczna jest wy-
dzielina, jeśli tak, to jakiego jest koloru, 
konsystencji, czy jest jej dużo, jak wy-
glądają powieki, czy są symetryczne; 

LICZBA ODDECHÓW, 
SPOSÓB ODDYCHANIA
Prawidłowa liczba oddechów u  dorosłe-
go psa to 10–30 na minutę. Ważne, żeby 
zwrócić też uwagę:
■ czy pies oddycha cicho czy głośno;
■ czy ma problem z nabraniem powie-
trza lub z jego wypuszczeniem. Pies ma-
jący tzw. duszność wydechową, czyli pro-
blem z wypuszczeniem powietrza, często 
„oddycha brzuchem”, czyli angażuje mię-
śnie brzucha do wypchnięcia powietrza, 
brzuch rusza się podczas oddychania. 

Tabela 2.  Różne zabarwienie błon śluzowych i jego przyczyny

Przekrwione, ceglaste Blade Żółtawe Sine

Choroby płuc

Zwężenie dróg oddechowych

Choroby serca, także wrodzone

BŁONY ŚLUZOWE

Gorączka

Zagęszczenie krwi

Pobudzenie, podniecenie

Posocznica (sepsa)

Anemia

Hipotermia

Choroba dróg żółciowych/wątroby

Hemoliza – rozpad czerwonych krwinek
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Wśród psów rasowych widzimy ogromną różnorodność, która dotyczy długości, sposobu 
noszenia i osadzenia ogona. W niektórych rasach ogony wykazują małe zróżnicowanie, 

a w innych (tych, które poddawane były kopiowaniu) jest ono znacznie większe, 
gdyż do czasu zmiany przepisów do wyglądu ogona nie przykładano dużej wagi. 

Wokół psiego ogona 
 WAŻNY TEMAT W HODOWLI PSÓW

Dyskusje, które dotyczą wystę-
powania zakrzywień, załom-
ków ogona (tzw. kink tail) wy-
wołują wiele emocji. Wśród 

kynologów spotykamy zarówno prze-
ciwników używania  w hodowli psów 
z jakimikolwiek anomaliami ogona, jak 
i  osoby o  bardziej liberalnych poglą-
dach. Nie bez znaczenia jest rasa, której 
ten  problem dotyczy.

Przyjrzyjmy się zatem tematowi do-
kładniej. Generalnie: kształt, długość 
i  sposób noszenia ogona wynikają 
z czynników genetycznych, dziedziczo-
nych, przekazywanych przez pokolenia. 
Jednak na sposób noszenia wpływa 
także temperament i  samopoczucie 
psa. Dodatkowo urazy ogona w każdym 
wieku mogą zmienić jego wygląd (zgru-
bienia, załamania powstałe w  wyniku 
zrostów kostnych, urazów chrząstki). 

Anatomia układu 
kostnego psa
Kręgosłup psa składa się z  kolumny 
kości – kręgów. W  odcinku szyjnym 
znajduje się 7 kości (C1–C7), w odcin-
ku piersiowym 13 (Th1–Th13), 7 krę-
gów lędźwiowych (L1–L7) i  kolejne 3 
kręgi połączone razem tworzą kość 
krzyżową. Na końcu są kręgi ogonowe, 
a ich liczba jest różna. W górnej części 
kręgów, ponad trzonem, znajduje się 
otwór, w  którym biegnie rdzeń krę-
gowy z  otaczającymi go strukturami. 
Między trzonami kręgów znajdują się 
krążki międzykręgowe, a  strukturom 
kostnym towarzyszą więzadła, mięśnie 
i powięzie, nerwy oraz naczynia krwio-
nośne. Kręgi ogonowe mają kształt 
walca, nie posiadają kanału ani wyrost-
ków, rdzeń kręgowy nie sięga do czę-
ści kręgosłupa, która tworzy strukturę 
kostną widocznego psiego ogona.

Ogony różnej długości 
Zdecydowana większość ras ma na-
turalny długi ogon, są jednak rasy, 
w  których występują ogony skróco-
ne: owczarek australijski typ amery-
kański, australian stumpy tail cattle 
dog, pinczer austriacki, bourbonnais 
pointer, bouvier ardeński, terier bra-
zylijski, spaniel bretoński, duński pies 
zagrodowy, jack russell terier, karelski 
pies na niedźwiedzie, miniaturowy 
amerykański owczarek, mudi, polski 
owczarek nizinny, owczarek pirenejski, 
schipperke, hiszpański pies wodny, 
szwedzki pies zagrodowy, szwedzki 
vallhund, welsh corgi pembroke.

W  tych rasach występują ogony  
różnej długości i wielokrotnie wykazu-
ją załomki i  inne deformacje kręgów. 
Do tej pory nie spotkałam się z nega-
tywnymi konsekwencjami deforma-
cji ogonów, bardzo rzadko wpływają  
one na pogorszenie komfortu życia 
psa. W rasach tych kształt skróconego 
ogona nie ma wpływu na ocenę.

W  powyższych rasach krótko-
ogoniastość dziedziczy się w  sposób 
dominujący autosomalny. Istnieje 
komercyjny test genetyczny, który po-
zwala na identyfikację psów z  gene-
tycznie krótkimi ogonami, dostępny 
w  laboratoriach weterynaryjnych (m. 
in. Laboklin, Genomia). Wyniki testu 
oznaczają;
■ Normalny (N/N): Pies ma dwie ko-
pie normalnego genu i  będzie miał 
normalny, długi ogon. 
■ Heterozygota (N/T): Pies nosi jed-
ną kopię normalnego genu i  jedną 
kopię zmutowanego genu; pies ma 
naturalnie skrócony ogon. Psy hetero-
zygotyczne mogą przekazać mutację 
swojemu potomstwu z prawdopodo-
bieństwem 50%. 

■ Homozygota dla mutacji (T/T):
nie istnieje, ten układ uważany jest 
za letalny.

Istnieją obawy hodowców dotyczą-
ce łączenia dwóch partnerów z  krót-
kimi ogonami, właśnie ze względu na 
potencjalnie mniejszą liczebność mio-
tu lub ryzyko wystąpienia wad. Moje 
doświadczenie w polskich owczarkach 
nizinnych nie potwierdza tych obaw,  
mioty po dwóch krótkoogoniastych 
rodzicach były liczne (5–10 szczeniąt) 
i nie miały wad.

Badania wykazały, że nie ma 
związku między powyżej opisaną 
mutacją a fenotypem krótkiego ogo-
na u następujących ras: boston terier, 
buldog angielski, buldog francuski. 
W  tych rasach nie występują osobniki 
długoogoniaste, a wzorce ww. ras wy-
magają obecności krótkich ogonów.
■ BULDOG ANGIELSKI
OGON: Osadzony nisko, wychodzący 
prosto od nasady i  dopiero dalej wy-
gięty do dołu. Na przekroju okrągły, 
sierść na ogonie gładka, bez szczotki 
czy frędzli. Ogon średniej długości, 
raczej krótki niż długi, gruby u nasady 
i gwałtownie zwężający się ku ostremu 
końcowi, noszony nisko, bez zakrę-
cenia na końcu, nigdy niewznoszony 
powyżej grzbietu. Brak ogona, ogon 
wciśnięty w pośladki lub bardzo moc-
no skręcony niepożądane.
■ BULDOG FRANCUSKI
Ogon: Naturalnie krótki, idealnie – wy-
starczająco długi, by zasłonić odbyt, 
nisko osadzony, raczej prosty, gruby 
u nasady i zwężający się stopniowo ku 
końcowi. Dopuszczalny jest ogon skrę-
cony, zawinięty, załamany lub dłuższy, 
lecz niesięgający poniżej stawu skoko-
wego. Ogon, nawet w ruchu, nie prze-
kracza linii poziomej grzbietu.
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Summary
Paulina Sowik, DVM

The physical examination is an imporatant tool in the dia-
gnostics process. 
It shouldn’t be limited to veterinarians. Owners should , 

through observation of their dogs, be able to determine 
status of the pet and recognise clinical signs 
of the disease. 
The aim of this article is to present how  to check vital signs 
like a body temperature,  heart rate, pulse quality, lympho-
nodes of  our dog-pet at home. 

badanie krwi, a  tymczasem dotyczy 
ono tylko oceny parametrów morfo-
tycznych krwi, czyli jej składników – 
komórek, które znajdują się we krwi. 
Morfologia zawiera liczbę czerwonych 
krwinek i określa ich cechy, liczbę bia-
łych krwinek i  ocenę poszczególnych 
grup oraz liczbę i cechy płytek krwi.
Biochemia krwi to część badania krwi, 
która zawiera parametry wskazujące 
na funkcję nerek, wątroby, dróg żółcio-
wych, trzustki itp. 

Morfologia krwi to najczęściej zleca-
ne badanie, w wielu lecznicach można 

je zrobić na miejscu. Zawsze jest wy-
konywane przy podejrzeniu np. babe-
szjozy (choroby krwinek przenoszonej 
przez kleszcze). Wtedy oprócz morfo-
logii z kropli pobranej krwi lekarz wy-
konuje rozmaz na szkiełku laborato-
ryjnym i ogląda go pod mikroskopem 
w  celu oceny wyglądu czerwonych 
krwinek. W  zakażonych krwinkach są 
widoczne pierwotniaki Babesia ca-
nis. Morfologię zleca się też przy każ-
dym podejrzeniu anemii, krwawienia, 
u psów chorych na nowotwory, przed 
każdym podaniem chemioterapeu-

tyku. W tabeli powyżej zostało krótko 
wyjaśnione, co oznaczają poszczegól-
ne skróty widniejące na wyniku bada-
nia krwi naszego psa.

LEK. WET. PAULINA SOWIK

Literatura:
„Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryj-
nych w weterynarii” , wydanie 6, 
Anna Winnicka, Wydawnictwo SGGW
„5 minut konsultacji weterynaryjnej. Psy i koty” 
Wydanie pierwsze polskie, Larry Tilley, Francis Smith jr, 
Urban&Partner, Wrocław
„Choroby wewnętrzne małych zwierząt” Richard W. 
Nelson, C. Guillermo Couto, Galaktyka

Tabela 3.  Morfologia krwi

RBC-

Hb, HGB-
Ht, HCT

MCV

MCHC

MCH
WBC

neutrofile
eozynofile
bazofile
monocyty
limfocyty
PLT

Oznaczenia biochemiczne:
AST, ASPAT
ALT, ALAT
AP, ALP

BUN, UREA
CREA
SDMA
TP

Ang. red blood cells, liczba erytrocytów 
– czerwonych krwinek
Stężenie hemoglobiny
Hematokryt, czyli jaki procent całej krwi 
stanowią czerwone krwinki
Ang. mean cell volume, objętość czerwonej 
krwinki
Ang. mean corpuscular hemoglobin, czyli średnie 
stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej
Średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej
Ang. white blood cells, liczba leukocytów, czyli 
białych krwinek
Granulocyty obojętnochłonne
Granulocyty kwasochłonne
Granulocyty zasadochłonne
Podgrupa białych krwinek
Podgrupa białych krwinek
Liczba płytek krwi

Aminotransferaza asparaginowa
Aminotransferaza alaninowa
Fosfataza zasadowa

Mocznik
Kreatynina
S-dimetyloarginina
Ang. total protein, białko całkowite 

Parametry określające cechy 
czerwonych krwinek i pozwa-
lające lekarzowi określić rodzaj 
anemii, jeśli występuje u psa

Poszczególne podgrupy białych 
krwinek uczestniczące w róż-
nych reakcjach zapalnych

Parametry charakteryzujące 
wątrobę (wzrastają też w wielu 
innych sytuacjach)

Parametry charakteryzujące 
pracę nerek
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Wady dyskwalifikujące: Brak ogo-
na (anuria) lub ogon wrośnięty.
■ BOSTON TERIER:
Ogon: Osadzony nisko, krótki, cienki 
i zwężający się; prosty lub korkociągo-
wy. Nie może być noszony powyżej po-
ziomu grzbietu (uwaga: preferowana 
długość ogona nie przekracza ¼ odle-
głości od nasady do stawu skokowego).

Wada dyskwalifikująca: Kopiowa-
ny ogon. 

W powyższych rasach należy zwra-
cać uwaga na kształt ogona, gdyż 
nadmiernie skręcony ogon – nazwany 
„korkociągowy” lub „śrubowaty” (ang. 
screw tail, ingrown tail) może być przy-
czyną kłopotów zdrowotnych. 

Śrubowaty ogon jest spowodowa-
ny nietypowym kształtem kilku krę-
gów ogona. Najczęściej występuje 
u  buldogów angielskich, które 
mają do tego predyspozycje. W nie-
których przypadkach śrubowaty 
ogon prowadzi do powstania stanu 
zapalnego fałdu skórnego. Fałd ogo-
nowy staje się bolesny i  swędzący, 
w większości przypadków schorzeniu 
towarzyszy bardzo nieprzyjemny za-
pach. Jeśli ogon częściowo zasłania 
odbyt, to kał i  wydzielina gruczołów 
okołoodbytowych nasilają infekcję 
skóry. W  ciężkich przypadkach oko-
lica ogona jest tak bolesna, iż do-
kładne oględziny wymagają sedacji  
pacjenta.

Leczenie stanu zapalnego/ropowicy 
fałdu ogonowego polega na stosowa-
niu terapii antybakteryjnej lub przeciw-
grzybicznej i  podaniu leków przeciw 
zapalnych i przeciwświądowych. Lekarz 
weterynarii zadecyduje o  stosowaniu 
leków ogólnoustrojowych lub miej-
scowej toalety tej okolicy (chusteczki, 
szampony, spreje). Niestety, chociaż 
czyszczenie fałdu skórnego pomaga 
leczyć infekcję, może również ją pogor-
szyć. Infekcjom bakteryjnym sprzyjają 
wilgoć, ciepło, brak ekspozycji na świa-
tło słoneczne. Dlatego stosowanie pły-
nów i  leków miejscowych zwiększają-
cych poziom nawilżenia może  tworzyć  
błędne koło.

Celem terapii jest opanowanie sta-
nu zapalnego i   towarzyszących alergii 
lub atopowego zapalenia skóry. Na po-
prawę stanu zapalnego ogona dobrze 
wpływa stała suplementacja nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych w diecie.

W  ciężkich, nawracających i  prze-
wlekłych przypadkach właściwym 
rozwiązaniem jest zabieg chirurgiczny, 
polegający na usunięciu końca ogona 
i  zakażonego fałdu skórnego. Jest to 
procedura chirurgiczna, przeprowa-
dzana w  znieczuleniu ogólnym – jak 
każdemu zabiegowi u  psów brachy-
cefalicznych towarzyszy zwiększone 
ryzyko anestezjologiczne. Prawidłowo 
wykonany zabieg     i nadzór podczas 
okresu gojenia rany (zapobieganie 
wylizywania rany lub uniemożliwienie 
ocierania się zwierzęcia raną o  przed-
mioty) przynosi dobre rezultaty, choć 
nieco zmienia wygląd okolicy zadu psa.

Niektórzy właściciele obawiają się 
nietrzymania stolca, ale jest to bardzo 
rzadkie powikłanie, jeśli zabieg prze-
prowadzony jest przez doświadczone-
go chirurga.

Problemy dermatologiczne z  ogo-
nem śrubowatym mogą wystąpić także 
u buldogów francuskich i boston terie-
rów, jednak są zdecydowanie rzadsze.

W ostatniej publikacji PSLWMZ „Pro-
blemy zdrowotne ras brachycefalicz-
nych'' – czytamy, iż w literaturze można 
spotkać opisy 4 stopni deformacji ogo-
na dokonywane na podstawie badania 
tomograficznego. Niektórzy badacze 
wiążą stopień deformacji ogona z wa-
dami kręgów w  odcinku piersiowym 
kręgosłupa lub lędźwiowo–krzyżo-
wym. W jednym z badań wykazano, iż 
istnieje korelacja pomiędzy deforma-
cją ogona a innymi patologiami u ras, 
u których występuje ogon śrubowaty. 

Warto więc przypomnieć, iż wzo-
rzec buldoga angielskiego opisuje 
ogon śrubowaty jako niepożąda-
ny, co jest uzasadnione dobrostanem 
zwierzęcia i względami praktycznymi.

Sposób noszenia ogona 
U wielu ras wzorzec wymaga noszenia 
ogona wysoko, na grzbiecie, skręcone-
go w  pojedynczy lub podwójny pier-
ścień. U tych ras kształt ogona najczę-
ściej wynika z napięcia tkanek miękkich 
- więzadeł i mięśni, a nie z kształtu lub 
deformacji kręgów ogonowych. 

Przykładem mogą być mopsy 
i niektóre rasy z grupy V: 
■ MOPS
Ogon: Wysoko osadzony, ciasno skrę-
cony, przylegający do biodra. Wysoce 
pożądany podwójnie skręcony.

■ BASENJI:
Ogon: Wysoko osadzony; z  tylną 
krzywizną pośladków sięgającą poza 
nasadę ogona, co nadaje kończynom 
tylnym wygląd silnych i  wydajnych. 
Ogon mocno zakręcony nad grzbie-
tem; przylega ściśle do uda w  poje-
dynczym lub podwójnym skręcie.
■ SHIBA:
Ogon: Wysoko osadzony, gruby, zde-
cydowanie zwinięty lub zagięty jak 
sierp nad grzbietem; gdy ogon jest 
opuszczony, jego koniec sięga niemal 
stawów skokowych.

Rozkręcony, rozluźniony ogon mo-
żemy zaobserwować, gdy pies śpi lub 
odpoczywa, a  czasami gdy bardzo się 
skoncentruje: na przykład gryząc zabaw-
kę. Rozwinięty ogon sugerować może 
także złe samopoczucie, dyskomfort 
wywołany stresem, bólem, niewłaści-
wą temperaturą otoczenia (za gorąco/ 
za zimno). Jest to także sygnał do wizyty 
u lekarza weterynarii, gdyż rozprostowa-
ny ogon może być następstwem urazu 
lub objawem neurologicznym. 

U  wielu ras na końcówce ogona 
pożądany jest „pierścień” lub „ha-
czyk”, przykładowo:
■ CHART AFGAŃSKI:
Ogon: Niezbyt krótki, nisko osadzony, 
tworzy pierścień na końcu. W  akcji 
uniesiony. Ozdobiony niezbyt obfitym 
włosem.
■ OWCZAREK PIRENEJSKI:
Ogon: Dobrze owłosiony, niezbyt 
długi, nisko osadzony, haczykowato 
zakończony. Przy pobudzeniu ogon 
powinien co najwyżej tylko trochę 
wznosić się powyżej grzbietu. Tam, 
gdzie nie jest to zabronione, ogon 
może być obcięty. Dopuszczalny jest 
ogon szczątkowy.
■ PIRENEJSKI PIES GÓRSKI:
Ogon: sięga przynajmniej stawu sko-
kowego, dobrze owłosiony, w kształcie 
pióropusza. W spoczynku nisko noszo-
ny; pożądane, by na końcu był ha-
czykowato zagięty. Przy pobudzeniu 
ogon wznosi się nad grzbietem i  za-
kręca, aż jego koniec sięgnie grzbietu 
(tworzy koło – arroundera, jak mówią 
mieszkańcy Pirenejów).

Kolejną grupą są rasy, których 
wzorce wymagają prostych ogonów,  
np. setery, wyżły, jamniki, lecz w kwe-
stii załomków i  zakrzywień różnią się 
co do stopnia wady.
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■ SETER SZKOCKI GORDON:
Ogon: Prosty lub lekko szablasty, nie-
sięgający poniżej stawu skokowego. 
Noszony poziomo lub poniżej linii 
grzbietu. Gruby u nasady i zwężający 
się stopniowo ku końcowi. Włosy pióra 
rozpoczynającego się u nasady ogona 
powinny być długie, proste i skracają-
ce się w kierunku jego końca.

W  ankiecie dotyczącej zdrowia se-
terów szkockich, przeprowadzonej 
przez Gordon Setter Club of America 
Inc. w 2004 roku wskazano, iż załomek 
na ogonie kink in tail (bez uściślenia 
czy wrodzony lub nabyty) występuje 
u 6.06% psów.
■ WYŻEŁ NIEMIECKI KRÓTKOWŁOSY: 
Ogon: Osadzony wysoko, gruby u nasa-
dy, następnie stopniowo coraz cieńszy, 
średniej długości. U  psów użytkowych 
skracany mniej więcej do połowy długo-
ści. W stanie spoczynku luźno zwisający;  
w ruchu noszony poziomo, nie za wyso-
ko ponad linią grzbietu, niezakrzywiony.
Wady: Ogon noszony za wysoko po-
nad linią grzbietu lub za mocno za-
krzywiony.

Oceniając jamniki, badamy do-
kładnie ruchomość kręgów ogo-
na, gdyż wzorzec i  hodowcy kładą 
szczególny nacisk, aby ogon był 
prosty, bez załomków i zgrubień.
■ JAMNIK:
Ogon: Osadzony nie za wysoko, noszo-
ny na wysokości linii grzbietu, ale nie 
powyżej, tak żeby stanowił jej przedłu-
żenie, lekko opadający. Koniec ogona 
(około jednej trzeciej długości) może 
być nieznacznie zagięty ku górze.
Dyskwalifikacja: wszelkie wady 
ogona.
W  przypadku niewielkich zgrubień 
ocena, czy są one wynikiem nabyte-
go urazu lub czy mają charakter wro-
dzony, może nastręczać trudności.  
W praktyce wystarczy mocne uderze-
nie ogonem, np. o szafkę lub barierkę, 
aby doszło do wytworzenia krwiaka, 
stanu zapalnego, a w następstwie wy-

twórczej reakcji okostnej – co może 
zakończyć się wyczuwalną deforma-
cją. Również nierzadko spotykamy się 
z urazami, pęknięciami kręgów ogono-
wych. W tych przypadkach pomocne, 
choć nie zawsze definitywnie rozstrzy-
gające może być zdjęcie RTG. 

Ciekawostką może być obserwacja 
dotycząca kotów rasowych: w  rasach 
birmańskiej i  syjamskiej częściej opi-
suje się kocięta z załomkami.  Koty na 
ogół nie mają problemów z utrzyma-
niem równowagi ani motoryką, nie 
odczuwają dyskomfortu. Legenda 
mówi nawet, że księżniczka syjamska 
wykorzystywała  załomki jako miejsce 
odkładania swoich pierścionków na 
czas kąpieli.

Większa podatność na urazy ogona 
dotyczy ras dużych, o długich, niewy-
soko osadzonych ogonach (np. wyżły, 
dobermany), co w  pewnym stop-
niu tłumaczy, dlaczego tradycyjnie 
u psów tych ras kopiowano ogony.

Hodowcy ras „kopiowanych” 
wraz z wprowadzeniem zakazu cię-
cia ogonów stanęli przed szeregiem 
wyzwań. Otóż okazało się, iż nieko-
piowane ogony są w różny sposób no-
szone – nie zawsze tak, jak to opisuje 
wzorzec, a  dodatkowo na ogonach 
występują załomki, zgrubienia. Długi, 
niecięty ogon zawsze zmienia sylwet-
kę psa, co wyraźnie przyczyniło się do 
spadku popularności wielu ras, np. do-
bermanów, pinczerów. Jednocześnie 
w wielu krajach kopiowanie nie jest za-
biegiem zabronionym. W Europie jest 
legalne m. in. w Portugalii i Francji.

Najpopularniejsze mity funkcjo-
nujące wśród hodowców tłumaczą-
ce przyczynę występowania  załom-
ków u szczeniąt to:
■ bardzo liczny miot i nieprawidłowe 
ułożenie ogona w macicy, wynikające 
z  ciasnoty.
■ uraz suki w ciąży.
Nie wiemy, co powoduje deformację 
kręgów ogonowych, czy jest to muta-

cja genowa, czy wpływ genów mode-
ratorów, czy czynniki środowiskowe 
w  czasie ciąży (poziomy hormonów, 
witamin etc.).

Skoro nie jesteśmy pewni co do 
sposobu dziedziczenia ani możliwości 
przekazywania tej wady potomstwu, 
każda decyzja eliminująca takiego 
psa z hodowli powinna być dobrze 
przemyślana.

W literaturze spotykamy się z twier-
dzeniami, iż załomki na ogonie mogą 
być skorelowane z  innymi wadami 
rozwojowymi, lecz oprócz statystyk 
dotyczących ras brachycefalicznych 
(powyżej) nie udało mi się trafić na pu-
blikacje, które rzetelnie przedstawiają 
statystki wad rozwojowych psów  
z załomkami ogona versus psów bez 
załomków.

Pamiętajmy, iż konsekwencje defor-
macji kręgów zależą od odcinka krę-
gosłupa, którego dotyczą. Założenie, 
iż każdej deformacji kręgu ogono-
wego towarzyszy także deformacja 
w  innym odcinku kręgosłupa, jest 
zbyt dużym uproszczeniem. Tym 
bardziej, że spotykamy psy, u których 
występują kręgi przejściowe, np. w od-
cinku lędźwiowym, a w odcinku ogo-
nowym kręgi uformowane są całkowi-
cie prawidłowo. 

Deformacje kręgów ogonowych 
w  znakomitej większości psów nie 
mają wpływu na ich komfort życia 
i  zdrowie.  Spotykamy je zarówno 
u  psów rasowych, jak i  nierasowych, 
a także u innych gatunków.

Decyzja o  eliminacji z  hodow-
li psa, którego jedynym manka-
mentem jest niewielka deformacja 
ogona, być może była słuszna kil-
kadziesiąt lat temu. Przy dostępie 
do dzisiejszych metod diagnostyki 
weterynaryjnej wydaje się słuszne 
rozważenie nowego, świeżego spoj-
rzenia na temat załomków na ogonie 
i kierowanie się zdrowym rozsądkiem.

LEK. WET. ANNA DOMINIAK

Summary
Anna Dominiak, DVM

Tails & breeding
Among purebred dogs we see a vast variety in terms of tail length, 
carriage and tailset. In some breeds, the tails show minor variation, 
 and in others (those that used  to been docked before), the variation is 

much greater, as the appearance of the tail was not given much atten-
tion until the rules were changed. Discussion concerning the occurrence 
of curvatures or kinks and provoke emotions, gathering both opponents 
of using these dogs in breeding and people with more liberal views.  
This article discusses the topic related to tail lengths, shape,  
and carriage in terms of breeding strategies. 

DOMINIAK_OGONY(E•••).indd   23 07/12/2021   21:49



25Pies 4 (384) 2021

Joanna Sońta 

In memoriam...

Odeszła bliska nam od lat 
koleżanka Joanna Sońta  
– międzynarodowy sędzia 

kynologiczny, hodowczyni, a nade 
wszystko kynolog z krwi i kości. 
Osoba o błyskotliwej inteligencji 
i spojrzeniu na świat ze specyficz-
nym, pobłażliwym dystansem,  
tak miłym w odbiorze.
Przed laty Joanna Sońta – hodow-
czyni dogów niemieckich pod 
przydomkiem Santana, należała 
do ścisłej elity hodowców tej 
rasy. Dogi żółte i pręgowane z tej 
hodowli często dawały początek 
istnieniu innych hodowli. Wyraz 
swojemu umiłowaniu tej rasy da-
wała również w działalności Klubu 
Doga Niemieckiego, pełniąc funk-
cję Zastępcy Przewodniczącego  
do spraw hodowlanych.  
Bez wahania dzieliła się swoją 
rzetelną wiedzą o dogach niemiec-
kich, chętnie udzielała szczegóło-
wych wskazówek i porad hodowla-
nych, tak cennych dla hodowców 
jak i miłośników rasy. Tym cenniej-
szych, że w latach siedemdziesią-
tych i osiemdziesiątych o tę wiedzę 
naprawdę nie było łatwo. 
Do dziś w głębi rodowodów  
dogów żółtych i pręgowanych  
odnajdziemy przodków z przy-
domkiem Santana. 
Po latach, mimo zaprzestania czyn-
nej hodowli doga, w domu Joanny 
pośród innych psów – buldogów 
angielskich i jamników króliczych 
– zawsze królował jakiś urodziwy 
olbrzym.

Żegnamy Cię Joanno z naszą naj-
lepszą pamięcią o Tobie, ongiś byłaś 
guru dla wielu z nas...

KLUB DOGA NIEMIECKIEGO, 
HODOWCY I MIŁOŚNICY RASY

(1941 – 2021) 
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22 września 2021 roku odszedł Pan Zbigniew 
Ostrowski. 
Poprzez swoje członkostwo w Związku  

Kynologicznym w Polsce był z nami, kynologami,  
przez blisko 60 lat. Należał do Oddziału ZKwP w Łodzi. 
Pierwszy raz został przewodniczącym oddziałowego 
zarządu w latach 70. Później jeszcze kilkakrotnie pełnił 
tę funkcję. Piastował wiele odpowiedzialnych funk-
cji we władzach naczelnych: przez kilka kadencji był 
członkiem, a potem skarbnikiem Zarządu Głównego 
ZKwP, przez 12 lat kierował pracami Klubu-Komisji  
Dobermana i Pinczerów Krótkowłosych; czterokrotnie 
był wybierany do Prezydium Kolegium Sędziów,  
w którym sprawował obowiązki sekretarza. Był auto-
rem i współautorem wielu regulaminów, niektórych  
do dziś obowiązujących. 
W uznaniu swoich zasług otrzymał tytuł honorowego 
członka ZKwP.
Wiele czasu, wysiłku i umiejętności poświęcał pracy 
organizacyjnej ZKwP, ale był przecież także hodowcą, 
wystawcą (jego sznaucer olbrzym czarny HOLLY  
HOME ze Skolimowa to najlepszy pies tej rasy na  
wystawie światowej w Budapeszcie w 1972 r.), a przede 
wszystkim cenionym sędzią kynologicznym rangi mię-
dzynarodowej. 
Wystawcy zapamiętają Pana Zbigniewa Ostrowskiego 
jako bardzo rzetelnego, bezstronnego, profesjonalne-
go arbitra, zawsze z uwagą i szacunkiem traktującego 
wszystkich, od opiekunów psów zwycięskich po tych, 
którzy zamykali stawkę.
Taki był dla wszystkich, których spotykał na swojej 
kynologicznej drodze. 
Dla tych, którzy mieli szczęście znać go bliżej,  
był nauczycielem, mentorem, opiekunem,  
ale przede wszystkim przyjacielem.
Poeta powiedział: „Można odejść na zawsze,  
by stale być blisko...”.
Zbyszek, nasz drogi przyjaciel, zawsze będzie blisko 
nas jako prawy i bardzo przyzwoity człowiek.  
Kochał ludzi i zwierzęta, głównie psy. Był człowiekiem 
dialogu i kompromisu, ale – jak wielokrotnie pod-
kreślał – zawsze w oparciu o prawdę i merytoryczne 
argumenty oraz z szacunkiem dla drugiej strony.
Dla nas był autorytetem nie tylko w zakresie kynologii, 
uczyliśmy się od niego  również codziennej życiowej 
postawy.
Jesteśmy wdzięczni za wszelkie dobro, którego dozna-
liśmy, za jego życiową mądrość i za optymizm, który 
nam się udzielał. Dziękujemy Zbyszkowi za wszystkie 
długie, „nocne Polaków rozmowy”, w których wielo-
krotnie podkreślał, że „prawda i dobro zawsze zwycię-

(1938–2021)

WSPOMNIENIE

ży, wcześniej czy później, ale zwycięży  
i o to trzeba nieustannie walczyć i nie bacząc,  
jakie to czasem trudne, nie ulegać złu”.
Jeżeli zastanawiamy się czasem, czy mieliśmy szczęście 
w życiu, to my odpowiadamy sobie: tak, mieliśmy  
szczęście, między innymi dlatego, że dane nam było 
spotkać Zbyszka na swojej drodze.

Dziękujemy Ci, Zbyszku, za Twoją prawość, życzliwość 
i przyjaźń. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach 
i w naszej pamięci.

PRZYJACIELE

Zbigniew Ostrowski
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Psy z rozdwojonym nosem były różnie umaszczone i nie zawsze 
krótkowłose. Powyżej pies tropiący, u dołu odpoczywający 
bullenbeisser, mal. J.B. Hurt, Paryż

Bullenbeissery polowały zawsze zgrają, mal. Johann Elias Ridinger, 
ryc. za „Der Boxer” pod. red. Ph. Stockmanna, Miśnia 1926 r.

rią estetyczną, ale koniecznością za-
bezpieczenia cennych psich pomoc-
ników przed chwytem za ucho, jego 
zranieniem i upływem krwi. 

Fizjonomię naszego bohatera 
podkreśla średniej grubości obro-
ża zapinana z  przodu na sprzączkę. 
Bullenbeisser przedstawiony jest 
w  pozycji siedzącej, ma wspaniale 
wyeksponowaną pierś, umięśnione 
uda, mocne kończyny ze zwartymi 
stopami, delikatnie zaznaczone że-
bra, świadczące o doskonałej kondy-
cji psa oraz średniej długości, pokryty 
krótkim włosem, szeroki u  nasady 
i zwężający się stopniowo ku końco-
wi ogon. Cała figura sprawia wraże-
nie, że za moment pies z  łatwością 
może zerwać się do skoku. Było to 
z  pewnością bardzo sprawne i  sku-
teczne w działaniu zwierzę.

Myśliwska przeszłość
Jak głęboko sięgają korzenie psów, 
z  których wyewoluował bullenbeis-
ser, dzisiaj trudno dociec. O wielkich 
psach Germanów, które tak samo 
dobrze sprawdzały się w  borze, jak 
i na polu bitwy, wspomina Władysław 
Spausta (1895): „Pies starogermań-
ski, podczas pierwszego zetknięcia 
się tych narodów z potęgą Rzymian, 
musiał być jakiemś podobnem stwo-
rzeniem jak obecny pies narodów 
myśliwskich w  niektórych zakątkach 
Europy. Pies ten… towarzyszył w cza-
sach wojny pochodowi i  taborom, 
a gdy w r. 101 przed Chr. oręż rzymski 
pokonał wreszcie najezdnicze hordy 
Cymbrów na polach pod Weroną, 

gdy już brakło mężów, musieli Rzy-
mianie walczyć z kobietami a wresz-
cie z  zajadłymi psami, strzegącymi 
do upadłego prowiantów i  bagaży 
poległych swych panów. Były to nie-
zawodnie te same psy, które strzegąc 
w  czasie pokoju idylli domowej lub 
uganiając przy dźwięku rogów za tu-
rem i  niedźwiedziem, towarzyszyły 
swym panom i na pola Marsowe”.

Dawne wielkie i  silne psy zwane 
przez niektórych autorów molosami, 
a  przez innych – psami dogowaty-
mi służyły do różnych zadań. Czasy, 
w  których ukształtowane zostały 
w różnych rejonach globu, należą do 
bardzo odległych. Artefakty z począt-
ku naszej ery lub wcześniejsze poka-
zują, jak wyglądały, a to, co bardzo dla 
nich charakterystyczne, to potężne 
głowy, silny kościec i  zdecydowany 
charakter. Wszystkie te cechy zapew-
niały przydatność na łowach, pod-
czas bitew, ochrony osad i  grodów, 
a  także bezpieczeństwo w  podróży. 
Sporo wizerunków psów z grupy do-
gów znajdujemy w  pozostałościach 
po kulturach asyryjskiej i  babiloń-
skiej. Prof. Keller pisał o przodku bul-
lenbeissera, wskazując na charakte-
rystyczną głowę, która znajduje się 
na monecie z  Argos Amphilochicon 
(Acarnania – Argos Amphilochicon, 
350–300 lat p.n.e.). W czasach, kiedy 
nie znaliśmy broni palnej, na polo-
waniach dominowały: oszczep, ro-
hatyna, topór i kordelas – broń biała 
(ręczna), do użycia której konieczne 
było bliskie podejście do zwierza. 
Z  dalszej odległości w  kierunku osa-

czonej przez psy zwierzyny wypusz-
czano strzały z  kuszy lub z  łuku. Tak 
polowano na tury, żubry, dziki, niedź-
wiedzie, jelenie i  łosie. Nie byłoby to 
możliwe, gdyby wcześniej nie wytro-
piły ich i nie osaczyły psy zdolne do 
skutecznego przytrzymania śmier-
telnie niebezpiecznego przeciwnika. 
Polowały one zawsze zgrają, były 
do tego celu specjalnie przyuczane, 
hodowane i  selekcjonowane pod 
względem zdolności myśliwskich 
i  współpracy. Różne nacje strzegły 
ich zazdrośnie, były bowiem cenne 
i  przydatne również podczas wojen. 
Zwycięzcy zabierali je wraz z  innymi 
łupami. Psy zdobyczne wzbogacały 
pulę genową miejscowych czwo-
ronogów. Darowywano je niekiedy 
jako znak szacunku lub cenny poda-
rek dla zaprzyjaźnionych możnych 
lub aby przypodobać się władcy. 
Psy do udziału w  polowaniach lub 
w  walkach były specjalnie szkolone, 
zaopatrywane w  kolczaste obroże, 
pikowane pancerze lub nawet zbroje, 
chroniące je przed urazami.  

Na ziemiach polskich
W  „Kynegetice” Władysława Spau-
sty (1895) znajdziemy bardzo dobry 
obraz polskiego łowiectwa z  cza-
sów piastowskich, kiedy w przechy-
trzeniu dzikiego zwierzęcia i  walce 
z  nim mogliśmy polegać jedynie 
na własnym sprycie, harcie ducha, 
sprawności fizycznej i  sile. W  po-
lowaniach tych bez psiej pomocy 
nie zdziałalibyśmy prawie nic. Ten 
wybitny znawca historii polskiego 
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POLOWANIA Z CHARTAMI

TAJEMNICZY BULLENBEISSER

Postanowiłam zgłębić ten te-
mat po zakupie niecodzien-
nej rzeźby pomnikowej z  po-
czątku XIX wieku. Ma ona 

bardzo zawiłą historię. Nabyłam ją 
pod wpływem ciekawości, w  stanie 
– delikatnie mówiąc – dalekim od do-
skonałości. Początkowo wzięłam ją za 
przedstawienie starego typu mopsa, 
które niegdyś miały kopiowane uszy. 
Po oczyszczeniu i  wstępnej renowa-
cji pod warstwą patyny czasu moim 
oczom ukazał się wspaniały okaz 
mniejszej (brabanckiej) odmiany 
bullenbeissera. Mimo upływu czasu 
i wystawienia odlewu na wpływ wa-
runków atmosferycznych po inten-
sywnej renowacji udało się odkryć 
piękną i  niezwykle szczegółowo od-
daną sylwetkę wspaniale umięśnio-
nego psiego gladiatora.

Rzeźba wykonana jest z  cynkalu 
miedziowanego, ma wysokość 28 cm 
i była częścią pomnika z ogrodu ma-
gnackiej posiadłości na Śląsku Opol-
skim. Pies musiał być bardzo ważny 
dla właściciela, skoro powierzył on 
utrwalenie na wieki jego sylwetki nie 
byle jakiemu artyście. O kunszcie rzeź-
biarza świadczy znajomość anatomii, 
oddane ze szczegółami wspaniałe 
umięśnienie, szata psiego modela, 
a nade wszystko szczegóły jego gło-
wy. Jest to brabancki bullenbeisser 
z tak zwanym zweinosem – rozdwo-
jonym lusterkiem nosa, zaznaczonym 
przodozgryzem, lekko zadartą, tępo 
zakończoną kufą i  mocną, wyrazistą 
żuchwą z  widocznymi dolnymi kła-
mi. Silne szczęki, umięśnione policzki, 
a przy tym szlachetna głowa, dosko-
nale wypełniona i  wymodelowana 
pod oczami, przylegające powieki, 
dobrze zaznaczone przełom czołowy 
i  bruzda, a  także wyjątkowy wyraz, 

który nadają psu jego oczy, oddają 
piękno rasy i  tego przedmiotu. Pew-
nego respektu i  powagi dodają psu 
również symetryczne, kopiowane 

RETRO
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krótko przy głowie małżowiny uszne, 
odsłaniające ich wnętrza. Zabieg 
ten był wykonywany powszechnie 
u psów pracujących, nie był fanabe-

Rzeźba bullenbeissera, 
I poł. XIX wieku, 
cynkal miedziowany, 
własność autorki

Bullen- lub bärenbeisser wymieniany jest często jako bezpośredni przodek bokserów, 
niemieckich dogów i innych dużych europejskich psów dogowatych. Na Wyspach psy 
w takim typie były antenatami symbolu kynologii brytyjskiej – angielskich buldogów. 
Jeśli sięgniemy głębiej i prześledzimy ich proweniencję, natrafimy na silne, sprawne 

i bezkompromisowe psy myśliwskie na grubą zwierzynę.
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łowiectwa opisał nasze wspólne 
zmagania w ten sposób: „Łowiectwo 
grubego zwierza, do którego u  nas 
zaliczano tury, żubry, niedźwiedzie, 
jelenie a względnie rysie i  łosie, wa-
rowane było nawet w najdalej sięga-
jących przywilejach Piastów na rzecz 
korony – a zwierzyna ta sama przez 
się mówi o rasach i zawodach psów, 
jakich psiarnie królewskie do takich 
łowów wymagały. Były to w  całem 
(!) tego słowa znaczeniu walki leśne, 
w których myśliwi z białą bronią wy-
czekiwali dogodnej chwili, aby zbli-
żyć się do osaczonego przez ciężkie 
psy zwierza, albo konno ścigali wraz 
z  psami płochego łosia lub jelenia. 
W  łowach takich rohatyna i oszczep 
przy pomocy psów dokazywały cu-
dów, a  potężny zwierz nie dozwalał 
użycia sieci...”.

O  tym, że silne psy do łowów na 
grubego zwierza były w  państwie 
Polan znane, hodowane i  używa-
ne, wspomina również Łukasz Go-
łębiowski (1831). Mieliśmy nawet 
własną odmianę, lokalnie nazwaną 
wzłamnikami. Wspomniany autor 
napisał o nich: „Wzłamniki, które, jak 
rozumiem, od łamania się z  najsil-
niejszym zwierzem mianowano, i dla 
tego brytanom właściwe to prze-
zwanie, wspomniane w  rejestrach 

Masywna, świetnie umięśniona sylwetka 
oraz wspaniale rozwinięta pierś – to cechy 
wyróżniające bullenbeissery, rzeźba 
ze zbiorów autorki

Różne typy bullenbeisserów według Reichenbacha (1835 r.), ryc. za „Der Boxer” 
pod. red. Ph. Stockmanna, Miśnia 1926 r.
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za tegoż króla (Zygmunta Augusta 
przyp. autorki), przez Wlosska utrzy-
mywanych, które Tytus hr. Działyń-
ski posiada”. Wymienia też pijawki 
– angielskie, duńskie, mediolańskie, 
które „wielkością swą i  siłą zastana-
wiają”. Co ciekawe, te psy, zwane 
brytanami (co u nas oznaczało wiel-
kiego psa), wzłamnikami lub pijaw-
kami – od wgryzania się w  skórę 
zwierza, zabezpieczano pancerza-
mi i  przed wyprawą do lasu drąż-
kowano. Owo „drążkowanie” było 
łączeniem dwóch psów w  pary za 
pomocą mocnego drąga (często też 
pręta żelaznego), do którego przy-
pinano łańcuchem psy za obroże. 
Zapewniało to utrzymanie porządku 
i  zapobiegało spięciom u  krewkich 
czworonożnych łowców. Oczywiste 
było, że psy tak zdrążkowane mu-
siały się znać. Często parowano psa 
starszego i  doświadczonego z  mło-
dym, który starszego naśladował 
i  uczył się posłusznie chodzić na 
uwięzi. Za zagubionego psa (bryta-
na) wypłacono w roku 1570 znaleź-
ne w niebagatelnej wysokości 4 zł 20 
groszy. Świadczy to dobitnie o war-
tości dobrych psów do osaczania 
grubego zwierza. Król Zygmunt Au-
gust (1520–1572) lubował się wielce 
w  łowach na różną zwierzynę, ale 

najbardziej na grubą, która należała 
do najcenniejszej i  prawo polowa-
nia miał na nią jedynie władca lub 
nieliczne osoby, którym tego prawa 
udzielił. W  jego psiarniach znajdo-
wały się psy mediolańskie, brytań-
skie oraz niezliczone sfory psów 
gończych, smycze chartów, wyżły, 
śledniki i  inne. Ciekawe, do jakiej 
rasy należały ulubione psy króla Gryf 
(zwany również Greixem) i Sybilla?

W X tomie „Sylwana” z 1834 roku 
anonimowy autor opisał sposo-
by polowania na grubą zwierzynę 
z psami w typie naszych bohaterów. 
Choć nie wymienia ich nazwy, może-
my przypuszczać, że były to również 
niemieckie bullenbeissery, u  nas 
zwane po prostu pospolicie pijawka-
mi lub brytanami. Zacytujmy więc: 
„Do takich łowów wywodzono psy 
do szczwania grubej zwierzyny spo-
sobne, to jest: brytany lub pijawki, 
które dotrzymawszy odyńca, stano-
wiły go, poczem odrywano je od uję-
tej zdobyczy i znowu ją na wolność 
puszczano; nie prędko już ostano-
wiła dzika ścigająca go złaja, a  wy-
trwały bieg jego, i częste okładanie, 
tem więcej podobne łowy trudnemi 
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Mniejsza odmiana zwana bullenbeisserem brabanckim,
mal. Johann Elias Ridinger, ryc. za „Der Boxer” pod red. 
Ph. Stockmanna,  Misnia 1926 r.

Niemieckie bullenbeissery z XVIII wieku, z lewej duży, czyli gdański, 
a po prawej mały, czyli brabancki, ryc. za Johannem Eliasem Ridingerem

czyniły”. Były to tak zwane łowy par 
force – do ugonienia lub sforsowa-
nia grubego zwierza, podobne, ale 
nie takie same jak par forsy z  goń-
czymi. Te ostatnie miały specjalny, 
ściśle przestrzegany ceremoniał – 
nieco inny w  różnych krajach. Dalej 
autor wspomina o  mniej cennych 
kundlach (lub – jak nieraz je określa-
no – kondlach), również używanych 
do stanowienia dzika, puszczanych 
na niego z  mniejszą ostrożnością 
i  zabezpieczeniem: „Pospolicie zaś 
do łowów na dzika używano kundla; 
skoro ostanowiony został, myśliwcy 
piesi ubijali go strzałą i  oszczepem, 
konni zaś używali wielkiego obu-
siecznego miecza, wyłącznie na ten 
cel urządzonego. Jeżeli szczwano 
go (dzika) brytanami lub pijawkami, 
ubijano podobnie jak w dzisiejszych 
czasach (mowa tu o pierwszej poło-
wie XIX wieku – przyp. autorki) przez 
zadanie razu na komorę. – O ile nie-
bezpiecznem było polowanie na 
odyńca, sądzić możemy z  przysło-
wia: Gdy łowczy sam jeden z  trze-
ma psami naciera, pospolicie legnie 
odyniec, lecz zarazem i łowczy wraz 
z  dwoma jego psami. Szczęście, że 
podobne wypadki są rzadkie”. Co 
bardzo ciekawe, przysłowie to zacy-
towano w „Sylwanie” w  języku nie-
mieckim, jedynie w przypisach prze-
tłumaczono je na język polski. Czyż 
nie świadczy to dobitnie, że używa-
no wówczas do łowów psów z ziem 
niemieckich, w  tym omawianych 
bullen- i bärenbeisserów?

Końcem XIX wieku Stanisław Re-
wieński w książce „Pies, jego gatunki, 
rassy, wychów, utrzymanie, użytki, 
układanie, choroby i  ich leczenie” 

z  roku 1893 roku wspomina dawne 
psy wykorzystywane do wielkich 
łowów na ziemiach polskich: „Gatu-
nek… psa do tego użytku pozostał, 
a  nawet stał się przedmiotem sta-
rannej hodowli i  dalszego kształce-
nia, jako psa przydatnego do łowów 
na dzikiego i  drapieżnego zwierza, 
przed laty może żubra i  tura, a  do 
niedawna jeszcze, jak u  nas, niedź-
wiedzia. Ztąd gatunek ten psa zna-
ny był od dawna i u nas i hodowany 
po wielkich, magnackich psiarniach 
pod bardzo trafną nazwą «pijawki». 
Pies taki pod względem zajadłości, 
nie ma sobie równego; skoro raz 
zwierza chwyci, już go nie puści, 
choćby miał odnieść rany, narazić się 
na kalectwo albo nawet postradać 
życie w tej walce, co się nieraz zda-
rzało przy łowach na rozjuszonego 
niedźwiedzia” (pisownia oryginalna). 
Te psy na niedźwiedzie to właśnie 
bärenbeissery.

Typy i odmiany
Psy z zadartym, często rozdwojonym 
nosem i  z  przodozgryzem, od któ-
rych wywodzą się nasi bohaterowie, 
występowały na kontynencie, głów-
nie na ziemiach niemieckich i  ni-
derlandzkich. Zwano je bullen- lub 
bärenbeisserami, german mastiffami 
lub german bulldogami. Karol Lin-
neusz (1707–1778) psy takie nazywa 
bullenbeisser molosser, a  w  swoim 
systemie stosuje łacińską nazwę Ca-
nis familiaris molossus Gladiator – co 
świetnie oddaje charakter i przezna-
czenie rasy. Prof. Theophil Rudolf 
Studer (1845–1922) widział w  nich 
odmianę niemieckich psów do-
gowatych, silnych i  muskularnych, 

wyróżniając odmiany: dużą, małą 
i  z  rozdwojonym nosem. Według 
Leopolda Josepha Fitzingera (1876) 
pies w typie bullenbeissera jest wy-
mieniony w prawie alemańskim pod 
nazwą bärenfänger (łapacz niedź-
wiedzi). Później otrzymał on nazwę 
bullenbeisser lub büsselfänger. Al-
fred Brehm (1876) w swojej pracy na 
temat zwierząt ssących, również za-
znacza obecność bullenbeisserów, 
nazywając je Canis familiaris molos-
sus hibernicus, i wywodzi je z  Irlan-
dii, podobnie jak przodków bokse-
rów, buldogów i dogów z Bordeaux.

Nazwa bullenbeisser występuje 
jako druga, po wcześniej używanej 
– bärenbeisser, co świadczy o znacz-
nie wcześniejszych zatrudnieniach 
łowieckich tych psów. Hans Räber 
w  pierwszym tomie „Encyklopedii 
psów rasowych” (1993, wyd. polskie 
1999) potwierdza to, że psy w  ty-
pie pogromców dzikiego zwierza 
ulegały często kalectwu lub ginęły 
i  dlatego zwykłe, duże psy wiejskie 
były również używane na łowach. 
Aby wzmocnić ich odwagę i  siłę, 
wiejskie suki kryto właśnie bullen-
beisserami. Zapewniało to zawsze 
odpowiednio dużą liczbę psów do 
łowów. W  Niemczech określano je 
czasem po prostu „Rüde”, co nie było 
oznaczeniem płci, tylko określeniem 
ogólnym dużych psów.

Jak wyglądał ten silny łowca? 
Ten używany do łowów na grube-
go zwierza był rosły, miał ok. 70–75 
cm wysokości w  kłębie, raczej krót-
ki włos w kolorach płowym, rudym, 
płowym czarno pręgowanym, czar-
nym lub szarym. Po dolaniu krwi 
buldogów sprowadzanych z  Wysp 
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uzupełniali, budzili grozę w  swoich 
przeciwnikach i prześladowcach. Po-
czątkowo Matthias-Hiesel pomagał 
bawarskim wieśniakom w  ochronie 
ich zasiewów, tępiąc dziką zwierzy-
nę, ale w  późniejszym czasie stał 
się znanym rzezimieszkiem. Jak wy-
glądał ów Tyras? Był ponoć wielki 
jak cielę, miał dużą głowę i  potężne 
szczęki, wyraziste oczy (niczym pies 
z  mojej rzeźby), grube łapy z  duży-
mi stopami, krótką szatę w  kolorze 
płowym z  czarnymi pręgami. Jego 
charakter nie należał do łagodnych, 
podobnie jak jego chlebodawcy. Jak 
cytuje H. Räber za Johannem Nepo-
mukiem Nöggle, który napisał bio-
grafię Hiesela po jego śmierci, Tyras 
był: „Okropnie wielki i zdecydowanie 
długi…, strzegł z  podziwu godnym 
zapałem bezpieczeństwa swego 
pana i uratował go z niejednego nie-
bezpieczeństwa. W  gospodach kładł 
się zazwyczaj na stołach (sic!), a jego 
ognisty wzrok skierowany był zawsze 
na drzwi, tak aby mógł obserwować 
wchodzących. Wydawało się także, że 
znał on bardzo dobrze wrogów Hie-
sela, często bowiem nie szczuty ata-
kował ludzi, którzy, jak okazywało się 
potem, nie mieli dobrych zamiarów 
w  stosunku do Klosetermaiera. Dla-
tego też wielu wieśniaków wierzyło, 
że zwierzę to opętane było przez 
diabła”. Pan i  pies, doskonale dobra-
ni, tworzyli niebezpieczny i  zgrany 
duet. Przytoczony fragment oddaje 
doskonale zachowane do dziś cechy 
charakteru psów dogowatych, dla 
których rodzina jest świętością i które 
są gotowe bronić jej aż do śmierci.

Hiesel miał swojego bullowatego 
Tyrasa, psa z  zweinosem, co widzi-

Mężczyzna z bullenbeisserem w kagań-
cu, koniec XIX wieku, ze zbiorów Justyny 
Jezienickiej

Pies rzeźnicki (bullenbeisser) na obrazie Sir 
Edwina Landseera „Low Life”. Oryginał znaj-
duje się w Tate Galery. Pocztówka, początek 
XIX wieku, ze zbiorów autorki

Psy bumelanci i psy pracujące na obrazie 
Heinricha Sperlinga, ryc. za H.A. Graaf van 
Bylandt „Hondenrassen”, tom II, Deventer 
1904 r.

Karykatura upodabniająca pana i psa. 
Dawny strażnik miejski ze swoim skutecz-
nym pomocnikiem, ryc. z „Der Boxer” pod. 
red. Ph. Stockmanna, Miśnia 1926 r.

my na zachowanych  miedziorytach 
Georga Philippa i  Johanna Lorenza 
Rudendasa, a  czy nasz Janosik miał 
swojego czworonożnego towarzy-
sza? Jeśli tak, to musiałby to być 
z  pewnością polski owczarek pod-
halański – bezkompromisowy stróż 
owczych stad z  prawdziwie góral-
skim charakterem.

 
Na obrazach mistrzów
Przedstawienia bullenbeisserów 
i  ich kuzynów na dawnych płót-
nach znajdziemy w  wielu galeriach 
i  kolekcjach prywatnych. Są to pra-
ce wybitnych artystów tworzących 
mniej więcej od XVI do XIX wieku. 
Najczęściej zobaczymy te psy wy-
korzystywane w  łowiectwie – to 
zajęcie uważano bowiem za najszla-
chetniejsze, a  sukcesy na tym polu 
przynosiły splendor właścicielowi 
psów. Łowiectwo były doskonałą 
wprawą i  ćwiczeniem odwagi oraz 
nieprzeciętnej sprawności, zdoby-
wanej w ten sposób w czasie pokoju, 
a  koniecznej w  czasie działań wo-
jennych, najazdów, podczas obrony 
ziem i grodów. Niedoścignionym mi-
strzem uwieczniania takich scen był 
Johann Elias Ridinger (1698–1767), 
niemiecki malarz, miedziorytnik, 
grafik i rysownik.

Po przetrzebieniu grubego zwie-
rza w krajach germańskich i na Wy-
spach Brytyjskich silne i sprawne psy 
myśliwskie znalazły stopniowo inne 
zajęcia. Rozwój miast spowodował 
potrzebę utrzymywania coraz licz-
niejszych stad zwierząt gospodar-
skich, których hodowla przenosiła 
się na obrzeża. Zwierzęta te, często 
niepokorne, trzeba było przepędzać 
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na targi, pastwiska i  do rzeźni. Wła-
ściciele wracający do swoich domów 
narażeni byli na napady band ra-
bowników. A kto lepiej niż bezkom-
promisowy zweinos nadawał się na 
obrońcę mienia i  domu swojego 
chlebodawcy? To w jego obroży czę-
sto chowano całodzienny utarg. Cał-
kiem dobrze sprawdzały się w tej roli 
zwierzęta nieco mniejsze, niezwykle 
sprawne i  skuteczne. Stały się one 
prawdziwie cennymi pomocnikami 
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Brytyjskich psy te zyskały białe zna-
czenia lub białe tło z  łatami w   wy-
mienionych kolorach. Ciekawe jest 
określenie dużej odmiany bullenbe-
isserów, którą kilku autorów, m.in. 
Hans Zimmermann (1933), zwą dan-
ziger bullenbeisser. Świadczyłoby to 
o  tym, że psy tej rasy występowały 
na ziemiach polskich i  to wcale nie 
mało licznie. Odmiana gdańska była 
znacznie większa i  silniejsza niż tak 
zwana brabancka, od której wywo-
dzimy przodków współczesnych 
bokserów. Te ostatnie w  okresie 
ustalania rasy miały swój grudziądz-
ki akcent, gdzie mieszkał i hodował 
je jeden z pierwszych znawców, ale 
to temat na osobne opracowanie.

Bardzo charakterystyczna cecha, 
która wyróżniała bullen- i  bären-
beissery, to tak zwany zweinos. Psy 
z przodozgryzem i zadartym nosem 
z  rozdwojonym lusterkiem były ce-
nione ze względu na łatwiejsze od-
dychanie podczas długotrwałego 
chwytu, którego zwierzę nie mogło 
poprawiać. Należy zaznaczyć, że 
psy te nie miały zbyt krótkich kuf, 
a  stosunek ich długości do długo-
ści mózgoczaszki wynosił około 
1÷2. Georg Ludwig Hartig (1810) 
wspomina również o występowaniu 
u niektórych egzemplarzy szczątko-
wych ogonów, ale nie było to raczej 
szczególnie częste.

Ludwig Beckmann (1895), wy-
czerpująco opisując bullenbeissera 
w swoim dwutomowym dziele „Ras-
sen des Hundes”, twierdzi, że mniej-
sza (brabancka) odmiana wyewolu-
owała około XVI–XVII wieku, kiedy 
rozwój miast spowodował zapotrze-
bowanie na psy pracujące przy by-

dle i  zwierzętach gospodarskich. 
Przestępczość i  kradzieże znacznie 
wzrosły, a stąd już tylko krok do do-
strzeżenia potrzeby utrzymywania 
psów obronnych i  ustalenia psów 
w typie bokserów.

Pies bawarskiego 
kłusownika
Psem, który stał się słynny dzię-
ki swojemu panu – kłusownikowi 
i  hersztowi bandy Matthiasowi Klo-
stermaierowi, zwanemu Hieselem, 
był bullenbeisser Tyras. Żyli mniej 
więcej w  latach 60. i 70. XVIII wieku. 
Pod względem charakteru bardzo się 

Bawarski herszt rozbójników Hiesel. Oryginał znajduje się w Muzeum Narodowym w Miśni, 
ryc. za „Der Boxer” pod. red. Ph. Stockmanna, Miśnia 1926 r.

Polowanie na dziki z bullenbeisserami, Johann Elias Ridinger, ryc. za „Der Boxer” 
pod. red. Ph. Stockmanna, Miśnia 1926 r.

Cztery popularne rasy psów z końca 
XIX wieku: bernardyn, bullenbeisser, 
pudel i mops. Pocztówka wysłana 
z Wiednia w 1921 roku, ze zbiorów autorki

RETRO

Okiełznanie byka przez brabanckiego bul-
lenbeissera, ryc. za H.A. Graaf van Bylandt 
„Hondenrassen”, tom II, Deventer 1904 r.
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Wkażdym kole łowieckim 
powinien być dostępny 
pies tropiący postrzał-
ka do użyczenia, o  ile 

zajdzie taka konieczność. Niestety 
z powodu zakazu trzymania dzików 
w  zagrodzie nie ma, jak nauczyć 
psa w  warunkach kontrolowalnych 
osaczania czy odwołania od dzika. 
Troszkę to dziwne, gdyż dziki i  tak 
będą odstrzeliwane, a psy – używa-
ne do polowania, z tą tylko różnicą, 
że pies jest wrzucany na głęboką 
wodę.  W tym artykule zajmiemy się 
jednak psami, które szukają dzików, 
ale w innym kontekście niż psy my-
śliwskie używane do polowania.    

W CZASIE COVIDU 
„DZIECI” SIĘ NUDZĄ 
COVID-19 na blisko rok pokrzyżował 
plany dotyczące startów w zawodach. 
Przetrwanie w  reżimie treningowym 
bez możliwości wystartowania to 
duży sprawdzian dla zawodników i ich 
psów. Dla niektórych psów rok 2020 
był ostatnim przed pójściem na eme-
ryturę sportową, spadła też motywacja 
do regularnych treningów. Odwołano 
mistrzostwa świata w sportach kynolo-
gicznych i trening z intensywnego stał 
się podtrzymującym ze względu na 
ograniczenia w  liczbie zebranych. Nic 
dziwnego, że niektórzy zawodnicy za-
częli szukać innej rozrywki dla swojego 

psa, takiej, którą można rozwijać w po-
jedynkę. Wielu znanych mi zawodni-
ków zainteresowało się noseworkiem, 
czyli szukaniem zapachu cynamonu, 
goździków lub skórki pomarańczowej. 
To świetna zabawa i bardzo pożytecz-
ne rozwijanie zdolności. Gdyby nie 
fakt, że mój pies Nikki Double Vision 
FCI jest psem certyfikowanym Lasów 
Państwowych do wyszukiwania sie-
dlisk pachnicy dębowej, pewnie spró-
bowałbym noseworku. Jednak Nikki 
vel Masza ma już wdrukowane dwa 
zapachy (larwy pachnicy i  feromony 
oraz startuje w obedience na zapachu 
własnym), więc miałam duże rozterki, 
czy wprowadzać trzy kolejne zapachy, 

Pies myśliwski to nieoceniona pomoc dla myśliwego. 
Jego czuły nos nie tylko wskaże, gdzie jest zwierzyna, 

lecz także poprowadzi myśliwego do postrzałka lub ubitego zwierza. 
Niektórzy wręcz twierdzą, że polowanie bez psa jest nieetyczne. 

PIES NA DZIKA

SZKOLENIE
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POLOWANIA Z CHARTAMI

rzeźników i  hodowców bydła. Swój 
„fach” miały w genach. 

Jednego z  takich psów uwiecznił 
sam Sir Edwin Henry Landseer (1802-
1873). Obraz zatytułowany „Low Life” 
(„Proste życie”) powstał w  roku 1829. 
Przedstawia psa rzeźnickiego w typie 
bullenbeissera, zwanego Jackiem. Co 
ciekawe, pies ten pojawił się również 
na innym płótnie mistrza zatytuło-
wanym „A Jack in Office” z 1833 roku. 
Ale wróćmy do „Low Life” – obraz ten 
tworzył parę z  innym płótnem zaty-
tułowanym „High Life” („Życie na wy-
sokim poziomie”). Te dwa obrazy są 
zderzeniem dwóch światów i świetną 
ilustracją zupełnie różnych grup spo-
łecznych – arystokracji i  chłopstwa. 
Jack symbolizuje proste życie, dzielo-
ne ze swoim panem. Jest psem, któ-
rego życie nie oszczędzało, o  czym 
świadczą blizny na jego głowie. Jest 
głównym bohaterem, za pomocą któ-
rego Sir Edwin w mistrzowski sposób 
oddał obraz pracy i szorstkiej codzien-
ności rzeźnika, jego sklepiku i wierne-
go stróża. Sztafażem do Jacka – aktora 
pierwszego planu, są przedstawione 
w nieco mrocznym klimacie: kufel do 
piwa, blizna rzeźnicza, nóż, butelka, 
pęk kluczy, nakrycie głowy i znoszone 
buty. Obraz został wystawiony w  Bri-
tish Institute w dwa lata po jego nama-
lowaniu, a potem zasilił znaną kolekcję 
dzieł sztuki Roberta Vernona.

Potomkowie i kuzyni
Pokazywanie kłów, z  charaktery-
stycznym „przygryzieniem wargi”, 
przodozgryzy, rozszczepy podnie-
bienia i biało-łaciate umaszczenia to 
nie zawsze pożądane pozostałości 
po wpływie bullowatych antenatów 
u współczesnych ras psów dogowa-
tych. Białe tło albo mniej lub bardziej 
rozległe białe znaczenia przypisuje-
my dolewkom krwi angielskich bul-
dogów, ale ten pies – symbol kyno-
logii brytyjskiej – wart jest osobnego 
opracowania.

Nie jest niespodzianką i  niepo-
rozumieniem zapis w  niektórych 
wzorcach psów dogowatych o  do-
puszczalnym zgryzie cęgowym lub 
przodozgryzie. Choć nie zawsze są 
tymi najbardziej pożądanymi, to ich 
występowanie jest historycznie uza-
sadnione.

Nie bez znaczenia są również sta-
nowcze charaktery współcześnie ży-
jących potomków bullen- i  bärenbe-
isserów. Nie są to psy szczekliwe, ale 
zachowały cechy doskonałych stró-
żów i obrońców swoich właścicieli, ich 
rodzin i  mienia. To psy bezkompro-
misowe i  wymagające dobrego wy-
chowania oraz socjalizacji z  przedsta-
wicielami własnego gatunku i  innymi 
zwierzętami, na które mogą skutecz-
nie zapolować. Te skłonności widać 
już u szczeniąt, które preferują zabawy 
siłowe. Zamieszczona tu karykatura, 
która niczym z powieści Jaroslava Ha-
ska „Przygody dobrego wojaka Szwej-
ka” pokazuje nam strażnika miejskiego 
z towarzyszącym mu psem z zweino-
sem, świadczy o tym, że psy w tym ty-
pie były używane jako stróże również 
w europejskich miastach. 

Często szyto dla nich na zamó-
wienie specjalne kagańce, takie jak 
na zdjęciu lub ilustracji H. Sperlinga 
o psach ozdobnych i pracujących. Ka-
ganiec obejmował całą głowę, miał 
otwór pozwalający na swobodne od-
dychanie i nie krępował psa, jednocze-
śnie uniemożliwiając lub utrudniając 
mu chwyt pełną szczęką.

GABRIELA ŁAKOMIK-KASZUBA

Bullenbeiser ryc. Brehms Tierleben Tom I, Ssaki, 1876 r.

Gdański Bullenbeisser dużego typu, 
Warszawa, 1910 r., fot. ze zbiorów autorki
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zwierzyną.  Aby jednak lepiej zrozu-
mieć specyfikę pracy psów myśliw-
skich zgodną z  ich przeznaczeniem, 
postanowiłam przyjrzeć się literaturze 
myśliwskiej i metodyce szkolenia psów 
w pracy w łowisku. W większości była 
to mieszanka tropienia sportowego  
i zawodów  IGP (dawnego IPO). Spor-
ty kynologiczne z  założenia powsta-
ły w  celu możliwości konkurowania 
na zawodach. Rywalizacja na arenie 
międzynarodowej spowodowała, iż 
zawodnicy chcący wygrywać muszą 
dorównać najlepszym. Trzeba się cały 
czas doszkalać, aby sprostać coraz 
bardziej wymagającym regulaminom. 
Zawody mają to do siebie, że podczas 
nich ocenia się nie tylko skuteczność, 
lecz także precyzję i jakość pracy. Pies, 
który pokazuje oznaki stresu, nie ma 
czego szukać na zawodach, dlatego 
też metody są coraz bardziej przyjazne 
dla psa  i oparte na zabawie i dużej mo-
tywacji przy pracy dla człowieka.  Na-
groda w  postaci zabawy w  szkoleniu 
psów jeszcze w  latach 90. była mało 
znana. Obecnie nawet na pokazach 
psów służbowych widzimy, jak prze-
wodnicy pracują na zabawkę. Innym 
dobrym przykładem jest sport dum-
my, wymyślony dla psów myśliwskich 
z grupy retrieverów, aby poza sezonem 
polowania czworonogi były utrzymy-
wane w dobrej kondycji i gotowości do 
pracy.  Labradory w  rękach sędziego 
Krzysztofa Gostyńskiego, który wpro-
wadził ten sport do ZKwP, od małego 
bawią się w przeciąganie, a jako doro-
słe startują w zawodach, w których wy-
kazują się doskonałym aportem z tzw. 
miękkim pyskiem, pokazując przy tym 
radosną i piękną  pracę. Wiele metod 
szkolenia psów, wiele prawd, które sto-
sowano kiedyś, obecnie straciło już na 
aktualności. 

W latach 90., kiedy zaczynałam przy-
godę ze sportami obrończymi, jedną 
z takich głoszonych „prawd” była teza: 
„Nie wolno uczyć na zabawę aportu, 
bo pies będzie bawił się aportem i nie 
będzie chciał tego robić na zawodach” 
czy  „psa IPO nie wolno uczyć niczego 
poza IPO, bo mu się pomiesza”. W spor-
tach kynologicznych rywalizacja na 
arenie międzynarodowej wymusiła  
na nas zawodnikach zdobywanie 
wiedzy o  najnowszych trendach 
szkoleniowych i  umiejętność zasto-

sowania jej w szkoleniu psów, a także 
znajomość linii hodowlanych i  wybór 
psów o  najlepszych cechach użytko-
wych. Przy wyborze rasy, szczenięcia 
nie patrzymy na wygląd ani na tytuły 
wystawowe, ale na cechy użytkowe. 
Szczenię od początku jest prowadzo-
ne tak, aby zapewnić mu jak najlepsze 
rozwój fizyczny i  sprawność, uczo-
ne pracy z  człowiekiem, motywacji 
i świadomości ciała. Praca szkoleniowa 
z takim szczenięciem wymaga olbrzy-
miego nakładu pracy – to inwestycja 
na przyszłość. Realizując nowatorski 
projekt szkolenia psów wyszukują-
cych pachnicę dębową, otrzymałam 
pełne wsparcie jednego z najlepszych 
fachowców od tropienia – sędziego 
kynologicznego i  przewodnika psów 
ratowniczych Michała Szalca. To dzię-
ki niemu mogliśmy wdrożyć metody 
szwedzkie zmodyfikowane na po-
trzeby naszych psów poszukujących 
chrząszczy. W metodach tych najważ-
niejszą zasadą było niewywieranie 
presji na psie podczas tropienia. Już 
podczas pracy ze szczenięciem olbrzy-
mi nacisk kładliśmy na pozwalanie psu 

na myślenie i  rozwijanie motywacji 
do pracy z  człowiekiem, co zapewnia 
psu komfortowe warunki do jakże wy-
magającej pracy nosem.  W zderzeniu 
z  pracującymi psami zabrakło mi tro-
chę radości ze współpracy, którą na co 
dzień widzę w  wykonaniu psów my-
śliwskich w sportach takich jak agility, 
obedience. Na warsztatach mogłam 
spotkać polskiego spaniela myśliw-
skiego, rasę jeszcze nieuznaną przez 
FCI. Waga tego psa  ma dosyć duży 
rozrzut – od 12 do 26 kg . Charaktery-
styczny jest biały koniec ogona. 

Ten, którego miałam możliwość po-
dziwiać w  pracy w  terenie, wyróżniał 
się niesamowitą prędkością w rewiro-
waniu terenu. Być może PSM zostaną 
dostrzeżone przez środowisko miło-
śników agility, bo często to właśnie psy 
myśliwskie zyskują nową przydatność 
sportową (np. agility, zaprzęgi, obe-
dience). Obecnie w Polsce w agility po-
jawiają się pracujące cocker spaniele 
angielskie, jakże niepodobne do tych, 
które widujemy na wystawie. Mało 
kto zgadłby, że jest to cocker spaniel 
angielski, jednak ich praca na torze 

Warsztaty psów do wyszukiwania padłych dzików, fot. Beata Banaszak

Border collie i znaleziony „dzik” podczas warsztatów w Kwidzyniu, fot. Beata Banaszak
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den z  elementów walki z  tą chorobą 
rozpoczęto intensywne poszukiwania 
padłych dzików, także z pomocą spe-
cjalnie wyszkolonych psów. Szkolenie 
takiego psa w  Saksonii trwa około  
8 tygodni, w  innych rejonach około  
3 miesięcy. Nasz południowy sąsiad –  
Czechy – jest krajem wolnym od ASF, 
ponieważ wybito tam znaczną część 
dzików. Do nas pierwszy dzik z  ASF 
zawędrował z  Białorusi w  2014 roku.  
Obecnie największe obszary zagrożo-
ne to wschodnia część Polski i  Wiel-
kopolska, niestety teren ten z każdym 
dniem gwałtownie się rozrasta.  

POTENCJAŁ PSÓW 
MYŚLIWSKICH 
W  Niemczech do pracy w  lesie przy 
wyszukiwaniu martwych dzików wy-
korzystuje się także rasy myśliwskie. 
Biorąc pod uwagę ich naturalną zdol-
ność do rewirowania, to sam pomysł 
pójścia w  tym kierunku mógłby być 

niezwykle pożyteczny, tym bardziej  
że psy pracowałyby dalej w  środowi-
sku leśnym, szukając zwierzyny.  Za-
letą psów myśliwskich jest: naturalne 
zainteresowanie penetrowaniem śro-
dowiska leśnego, umiejętność okła-
dania pola, praca nosem górnym i dol-
nym wiatrem, ciętość i  wytrzymałość.  
Wadami mogą być tutaj większe za-
interesowanie  żywą zwierzyną niż 
martwą, a  także przestawienie pracy 
na górny wiatr. Aczkolwiek we Wrocła-
wiu w  Policji pracuje wyżeł niemiecki 
do wyszukiwania zwłok ludzkich i jest 
doskonały w swojej nietypowej pracy. 
Ponieważ poproszono mnie, abym 
podjęła się wyszkolenia paru psów – 
głównie ras myśliwskich –  w zakresie 
wyszukiwania padłych dzików, posta-
nowiłam przyjrzeć się ich użytkowości 
zgodnej z  przeznaczeniem rasowym. 
Do tej pory z psami myśliwskimi mia-
łam do czynienia w  obszarze takich 
sportów kynologicznych, jak obedien-
ce, agility, PT. Szkoliłam także dwa psy 
myśliwskie (parson russell terrier i goń-
czy polski) do wyszukiwania pachnicy 
dębowej. Psy z ras myśliwskich  dosko-
nale spisują się na zawodach agility,  
posłuszeństwie  i  mogą konkurować 
na równi z innymi rasami, jednak tam 
nie ma zapachów leśnej zwierzyny 
i psa nic nie rozprasza. W  pracy w lesie, 
gdzie pies miał wyszukać chrząszcza 
osmoderma eremita, nie było już tak 
różowo. Pies, szczególnie ten, który 
zasmakował polowania, czyli gończy 
polski, w środowisku leśnym wyłączał 
się na pachnicę, a przekierowywał się 
na tropy żywej zwierzyny. Znalezienie 
martwego dzika, często w  znacznym 
stanie rozłożenia, niekoniecznie będzie 
priorytetowe dla psów polujących, 
które w środowisku zetkną się z żywą 

tym razem na użytek sportu. Co praw-
da źródła podają, że pies jest w stanie 
pracować na około 20 różnych zapa-
chach, więc  pewnie to zadanie byłoby 
wykonalne. Tę tezę przyszło mi spraw-
dzić z trochę innym zapachem.

ŚMIERDZĄCY PROJEKT  
Parę miesięcy temu odezwała się do 
mnie grupa myśliwych z  pytaniem, 
czy podejmę się realizacji nowego pro-
jektu, jakim jest wyszkolenie psów do 
wyszukiwania dzików padłych na ASF 
(Afrykański Pomór Świń). ASF to choro-
ba wirusowa zwalczana z urzędu. Nie 
jest ona niebezpieczna dla ludzi czy 
zwierząt innych niż dziki. Niestety jest 
wysoko zaraźliwa dla świń i  dzików, 
gdyż może zabić 100% populacji sta-
da. W hodowli trzody chlewnej wiąże 
się to z olbrzymimi stratami finansowy-
mi, utylizacją zwierząt, dezynfekcją po-
mieszczeń i 40 dniami karencji, zanim 
wprowadzi się nowe prosięta. Choroba 
rozwija się od 7 do 10 dni od chwili 
zarażenia. W  przypadku stwierdzenia 
choroby nawet u  jednego osobnika 
wybija się całe stado i wyznacza stre-
fę zapowietrzoną w  promieniu 3 km 
i  zagrożoną w  promieniu kolejnych  
7 km, gdzie ograniczone są możliwo-
ści przemieszczania trzody chlewnej, 
nawet tam, gdzie nie stwierdzono ASF, 
co generuje dalsze koszty eksporto-
we, handlowe. W Niemczech pierwszy 
przypadek ASF u  dzika stwierdzono 
10 września 2020 roku, 6 km od gra-
nicy z Polską.  Od tego czasu jako je-

Cocker spaniele angielskie (wockery) Cerrunos LET’S HAVE FUN „Lato”, 
Runrunrun ALL I NEED „Mojo”, fot. Olga Kwiecień 

Runrunrun ALL I NEED „Mojo”, cocker spaniel angielski (wocker), jeden z najszybszych 
psów w agility, kategoria Small, fot. Olga Kwiecień
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der Baby Amelialand. Wszystkie psy 
pochodzą z hodowli ZKwP. Naszą eki-
pę wspierał na miejscu lekarz wete-
rynarii Maciej Perzyna, specjalista od 
dużych zwierząt oraz Przewodniczący 
Oddziału ZKwP w Bydgoszczy Leszek 
Siejkowski, który od początku wspie-
ra realizację tego projektu. Ze strony 
przedstawicieli rządowych i  gmin-
nych obecni byli zastępca Główne-
go Lekarza Weterynarii, wojewódzki 
warmińsko-mazurski lekarz wetery-
narii, przedstawiciel powiatowego in-
spektoratu weterynaryjnego, Starosta 
Nowomiejski oraz Wójt Gminy Nowe 
Miasto. Na odprawie zaprezentowa-
no metodykę pracy psów i sposobów 
oznaczania. Przedstawiciele służb we-
terynaryjnych omówili najistotniejsze 
cechy charakterystyczne i zagrożenia 
stwarzane przez ASF oraz procedury 
związane z  utylizacją dzików. Pod-
kreślono, jak ważnym elementem 

Padły dzik i psy przeszukujące teren,
fot. Beata Banaszak

Przedstawiciele służb weterynaryjnych 
– tym razem sam Zastępca Głównego 
Lekarza Weterynarii do spraw Zdrowia 
i Ochrony Zwierząt, Granic oraz Laborato-
riów lek. wet. Krzysztof Jażdżewski, 
fot. Beata Banaszak

bioasekuracji jest usuwanie dzików 
padłych na ASF ze środowiska, aby wi-
rus nie rozprzestrzeniał się przez ska-
żoną paszę, jeśli dzik padnie na polu, 
lub nie został przeniesiony poprzez 
inne zwierzęta typu ptaki, gryzonie 
do chlewni. Ostatnie duńskie bada-
nia wykazały możliwość przenoszenia 
wirusa ASF z  much występujących 
w chlewniach (stomoxys calcitrans) na 
świnie. Na zebraniu byli obecni także 
przedstawiciele służb leśnych, którzy 
mieli czuwać nad bezpieczeństwem 
podczas przeszukiwania terenu. Na 
wytypowanie terenu do przeszukiwa-
nia wpływ miał niewątpliwe fakt, że 
odstrzelono na nim dzika i znaleziono 
innego martwego – obydwa przeba-
dano w kierunku ASF – wyniki okazały 
się pozytywne. 

Teren podzielono na dwie części. 
Teren bagnisty przypadł małemu 
münsterländerowi Baby i  płocha-
czowi niemieckiemu Zodiakowi. 
Obydwaj przewodnicy psów należą 
do PZŁ i jako myśliwi  mają doświad-
czenie w poruszaniu się po terenach 
leśnych, dlatego podjęli się tego 
trudnego zadania. Mnie – z  moimi 
dwoma border collie – przypadł  
do przeszukania teren górzysty zale-
siony  i jako osobistego przewodnika 
dostałam pana ze służb leśnych, któ-
ry prowadził nas śladem ulubionych 
ścieżek dzików.  

Po dwóch godzinach przeszukiwa-
nia terenu idąca za nami Nikki Double 
Vision – już mocno zmęczona – zeszła 
ze ścieżki w pobliskie zarośla i dopro-
wadziła nas do leżącego, niewidocz-
nego ze ścieżki padłego młodego 
dzika. Natychmiast powiadomiono 
odpowiednie służby. Na miejscu po-
brano do analizy śledzionę dzika, 
reszta została wywieziona do uty-
lizacji. Samochód, który przewoził 
padłego dzika, został zdezynfekowa-
ny przez specjalistyczną firmę. Jako 
ciekawostkę można wspomnieć, że 
firma ta użytkuje psa rasy beagle do 
wyszukiwania pluskiew.  

Jako że dzik został znaleziony 
w końcowej fazie poszukiwań na te-
renie sprawdzanym przez dwa bor-
der collie, postanowiono  przerzucić  
dwa pozostałe psy Amelię i Zodiaka, 
z  którymi kontrolnie przeszukano 
obszary leśne przyległe do miejsca, 

gdzie znaleziono padłego dzika.   
W  akcji przeszukiwania jako obser-
wator brał udział Zastępca Główne-
go Lekarza Weterynarii do spraw 
Zdrowia i  Ochrony Zwierząt, Granic 
oraz Laboratoriów lek. wet. Krzysztof 
Jażdżewski, który widząc, jak zalesio-
ny i  zakrzaczony  teren penetrowały 
psy, stwierdził, że człowiek nie ma 
szansy znaleźć dzika w takim terenie 
bez psa, czego dowodem było przej-
ście dwóch osób obok padłego dzika 
i niezauważenie go. Dzik padł maksy-
malnie 24 godziny wcześniej i nasze 
nosy nie były jeszcze w stanie wyczuć 
leżącego truchła, psi nos okazał się 
niezawodny.  Młoda padła loszka po 
przebadaniu okazała się pozytywna.

Psy pracowały na obrożach firmy 
Garmin, aby po akcji możliwe było 
przeanalizowanie, jaki teren został 
sprawdzony. Ta akcja pokazała, że 
przeszukiwanie z  psami jest dużo 
szybsze i  efektywniejsze niż wyłącz-
nie siłami ludzkimi. Wiele teraz zale-
ży od Ministra Środowiska i  Ministra 
Rolnictwa –  czy poprą finansowo nie 
tylko użycie takich psów, lecz także 
ich wyszkolenie, bowiem grupa wy-
szkolonych psów w  Polsce powstała 
z inicjatywny samych przewodników, 
którzy we własnym zakresie szkolili 
psy i  ponosili koszty treningów. Tu-
taj specjalne podziękowania należą 
się także sędziemu kynologicznemu 
Michałowi Szalcowi, przewodnikowi 
psów ratowniczych z  PSP Gdańsk, 
który jak zawsze służy swoją olbrzy-
mią wiedzą w zakresie zapachu, me-
todyki szkolenia psów poszukiwaw-
czych opracowanej na podstawie 
doświadczeń szwedzkich.  Afrykański 
Pomór Świń niesie za sobą olbrzymie 
straty dla gospodarki rolnej, praca 
psów szkolonych do walki z  ASF to 
tylko jeden z możliwych środków do 
walki z ogniskami tej choroby w tere-
nie. Nie podlega dyskusji, że praca na-
szych czworonogów istotnie skraca 
czas pracy w trudnym terenie leśnym, 
często bardzo trudnym do pokonania 
dla człowieka. Psi nos to 200 milio-
nów komórek węchowych, podczas 
gdy człowieka to tylko 5 milionów. 
Miejmy nadzieję, że na jednej akcji się 
nie skończy, a projekt znajdzie popar-
cie także u wyższych władz.   

BEATA BANASZAK
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agility, ich zwrotność i to, jaką rozwija-
ją prędkość, zapiera dech w piersiach.  
To w takich momentach zdajemy sobie 
sprawę, że użytkowość powinna wieść 
prym w hodowli psów ras pracujących. 
Mam świadomość, że agility nigdy nie 
będzie wyznacznikiem użytkowości 
myśliwskiej, ale pokaże nam inne ce-
chy przydatne w  myślistwie. Wytrwa-
łość, szybkość, zwrotność, współpra-
ca z  człowiekiem – to cechy, którymi 
powinna się charakteryzować każda  
użytkowa rasa. 

PIERWSZE POLSKIE PSY 
SZKOLONE DO 
WYSZUKIWANIA DZIKÓW 
PADŁYCH NA ASF 
Pierwsze zorganizowane warsztaty 
psów szukających padłych dzików 
miały miejsce w sierpniu w Kwidzynie. 
W treningu wzięły udział psy ras: mały 
münsterländer, płochacz niemiecki 
wachtelhund, wyżeł niemiecki krótko-
włosy, polski spaniel myśliwski, poso-
kowiec bawarski, border collie. 

Psy pracowały na świeżych skórach 
dziczych. Wszyscy uczestnicy mieli 
psy, którym wcześniej wdrukowano 
zapach padłego dzika.  Podczas warsz-
tatów sprawdzono, jak psy radzą sobie 
w  terenie, jak go rewirują i  jak ozna-
czają znalezisko. Oznaczanie padłego 
dzika zależało od preferencji przewod-
nika. Podczas oznaczania pies może 
pozostać przy znalezisku bez ozna-
czania,  może oznaczać głosem, może 
się też posługiwać bringselem.  Bring-
sel,  wisiorek Hegendorfa, to aport 
zawieszony na obroży psa lub przy 
przewodniku. Pies po znalezieniu mar-
twego dzika ma natychmiast powrócić 
do przewodnika, jasno komunikując 
się z nim przez przyniesienie w pysku 
przedmiotu lub chwycenie przedmio-
tu, który przewodnik ma doczepiony 
do paska. W  każdym przypadku psy 
są uczone niedotykania zwłok dzika. 
Ma to olbrzymie znaczenie przy pra-
cy z dzikiem zarażonym ASF, nie tylko,  
aby pies nie był wektorem, który 
roznosi chorobę, lecz także dla jego  
bezpieczeństwa.  Padły dzik może być 
zakażony wirusem choroby Aujeszky-
ego, która u  psa ma przebieg bardzo 
ostry i do zgonu dochodzi często w cią-
gu 48 godzin od zarażenia. Szkolenie 
psa na powiadomienie bringselem   

jest najlepszą opcją, kiedy chcemy 
zminimalizować aspekty chorobowe 
i  zależy nam, aby pies jak najkrócej 
przebywał w  pobliżu zwłok dzika.  
Pies po powrocie do przewodnika  
i  zaznaczeniu znaleziska bringselem 
jest zapinany na linkę i  ma doprowa-
dzić przewodnika najkrótszą drogą do 
znaleziska.    

PIERWSZY SPRAWDZIAN 
DLA POLSKICH PSÓW 
SZKOLONYCH DO 
WYSZUKIWANIA DZIKÓW 
PADŁYCH NA ASF 
23 sierpnia 2021 roku psy szkolone 
w Polsce przez polskich przewodników 
przeszły chrzest bojowy w  akcji prze-
szukiwania terenów leśnych w  Msza-
nowie gm. Nowe Miasto Lubawskie

Mszanowo, wieś położona w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim, 
to obszar mocno dotknięty  cho-
robą ASF,  gdzie ostatnio likwiduje 
się duże stada trzody chlewnej. 17 
sierpnia w  Mszanowie, w  urzędzie 

gminy miało miejsce zebranie gmin-
nego zespołu zarządzania kryzyso-
wego z udziałem m.in. powiatowego 
lekarza weterynarii, przedstawicieli 
Lasów Państwowych, kół łowieckich 
i  rolników.  Akcję przeszukiwania 
terenu z  pomocą psów z  udziałem 
zastępcy głównego weterynarza 
i  powiatowego weterynarza wy-
znaczono na tydzień później. Miała 
ona potwierdzić przydatność psów  
do tego typu przeszukiwań. Zaletą 
takiej akcji jest zarówno mniejsze 
zaangażowanie zasobów ludzkich, 
w tym WOT, które także uczestniczy 
w  tego typu akcjach, jak i  szybkość 
i  dokładność przeszukiwania tere-
nu dzięki czworonogom. Zanim psy 
wyszły w teren, odbyła się odprawa 
w urzędzie gminy. Na zebraniu zosta-
ły przedstawione zespoły psio-ludz-
kie  w składzie: Beata Banaszak i dwa 
psy border collie Nikki Double Vision 
FCI i  Ginger Black and White Story 
FCI, Krzysztof Patalon i płochacz  nie-
miecki Zodiak z Rakowieckiego Pola, 

Posokowiec bawarski podczas pracy w lesie, fot. Beata Banaszak

Mały münsterländer Baby Amelialand, fot. Sandra Makaruk
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Matvey - pierwszy raz w histortii bedlington terrier wygrywa grupę na Windsor 
Championship Show

Matvey – Zwycięzca Europy, Oslo

Co twoim zdaniem jest najważniej-
sze i co sędziowie powinni wiedzieć 
o tej rasie przed jej oceną?
– Wzorzec bedlingtona jest raczej 
krótki, ale wiele klubów pomaga 
sędziom w jego interpretacji, np. 
angielski Kennel Club wypuścił serię 
filmów o rasach, w których specjaliści 
opowiadają o historii rasy, pocho-
dzeniu, a także wyraźnie pokazują, 
na konkretnych egzemplarzach, 
jak powinien wyglądać prawidłowy 
bedlington. Mój Matvey też wziął 
udział w tym projekcie, z czego jestem 
bardzo dumna! 
Bedlingtony to rasa trudna do oceny, 
należy się w niej rozkochać, ale też 
traktować poważnie. Sędzia musi 
widzieć nie tylko fryzurę, ale przede 
wszystkim anatomię kryjącą się pod 
spodem.  Bedlington jest psem peł-
nym gracji, o wyjątkowym balansie 
i  sprężystym kłusie.Należy pamię-
tać, że pomimo  że jest to terier, to 
niedozwolone jest osadzenie ogona 
powyżej linii grzbietu (co jest wyraź-
nie określone we wzorcu),  nie należy 

Co sprawia, że bedlingtony są tak 
wyjątkowe?
– Bedlingtony są wyjątkowe, bo rasa 
ta posiada cechy psów zarówno z gru-
py chartów, pozwalające jej na bardzo 
szybkie bieganie w galopie, mają spe-
cyficzny łukowaty grzbiet, jak i cechy 
prawdziwych terierów. Ich unikatowa 
sierść również  je wyróżnia.

Jak zmieniła się rasa, odkąd zaczę-
łaś swoją przygodę z nimi?
– Bedlington teriery to dość „konser-
watywna” rasa, a niektóre z psów, 
które widzę na zdjęciach z lat 50., 60. 
i 70., mogłyby z powodzeniem wygry-
wać nawet dziś.Bardziej zmieniła się 
jakość pielęgnacji i wystawiania. 
– Choć, niestety, coraz więcej osób 
nieznających rasy, linii czy wzorca 
kupuje psy tej rasy i korzystając  
ze zwiększonej ich popularności,  
wyrządza im więcej szkody, niż przy-
nosi pożytku. 
Zanika prawidłowy typ bedlingtona, 
pojawiają się psy z miękką sierścią, 
wiele psów ma błędną strukturę zadu 
i osadzenia ogona, wiele jest zbyt du-
żych, a spora część ma szyję z widocz-
nym podgardlem, co jest niedopusz-
czalne w tej rasie. Hodowcy muszą 
pamiętać też o tym, że bedlington  
to rasa o mocnej budowie!

za poważnego hodowcę w ojczyźnie 
rasy, w Wielkiej Brytanii. I to osiągnę-
łam! Moje psy, zarówno te, które  
mam w domu, jak i te mieszkające  
na Wyspach, zostały czterokrotnie 
zwycięzcami Crufts (w tym Matvey, 
który zajął też czwarte miejsce 
w grupie!), sześciokrotnie zwycięzcami 
wystawy Championship w Windsorze 
(w tym dwukrotnie psy z mojej hodowli 
zdobyły na tej samej wystawie CC 
zarówno w psach, jak i w sukach).  
Matvey został pierwszym bedling-
tonem w historii tej wystawy, który 
wygrał tam grupę! 

Jak zaczęłaś hodowlę? 
– W hodowli i planowaniu bardzo po-
mogło mi moje wcześniejsze doświad-
czenie zdobyte z owczarkami niemiec-
kimi – rasie bardzo trudnej w hodowli. 
Ukończyłam też kursy i uzyskałam 
licencję sędziego, jednak nie chciałam 
rozwijać się w tym kierunku, stąd też 
zostałam handlerem i hodowcą. 
Dużo czytałam o rasie, studiowałam 
wzorzec, zaprzyjaźniłam się z wielo-
ma angielskimi hodowcami i krok po 
kroku zbierałam informacje. Jestem 
ogromnie wdzięczna tym, którzy po-
dzielili się ze mną swoją wiedzą – oka-
zała się bezcenna i odegrała ogromną 
rolę w mojej hodowli.
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Pierwszy bedlington terrier pojawił się w moim domu w 1994 roku 
i od razu zrozumiałam, że to moja rasa. 

Jak zawsze dobrze zacząć od 
początku. Jak zaczęła się twoja 
przygoda z psami? 
– Zawsze chciałam mieć psa, aż w koń-
cu pierwszy pojawił się u mnie w domu 
w 1979 roku. Był to owczarek niemiecki, 
z którym uczestniczyłam w różnego 
rodzaju konkursach i pokazach. Od  
połowy lat 80. zajmowałam się hodow-
lą tej rasy – poświęciłam jej 15 lat.
W oko wpadły mi jednak także be-
dlington teriery. Przez kilka lat marzy-
łam o psie tej rasy, a później zaczęłam 
szukać szczenięcia. W tym czasie 
w Rosji bedlingtony  mimo swojej po-
pularności, nie były, poza wyjątkami, 

Hodowla L’End Show, Rosja
ELENA PYKHTAR

Młode pokolenie L’End Show: Miron, Stepan, Naula

HODOWLA 

wystarczająco dobrej jakości. 
W 1990 roku w Brnie (najwyraźniej jest 
to dla mnie jakieś znaczące miejsce!) 
zobaczyłam bardzo pięknego be-
dlingtona z Niemiec – Floriana vom 
Bannwald i zamarzył mi się szczeniak 
właśnie po nim. W 1994 roku posła-
no do niego z Rosji śliczną suczkę do 
krycia, która jednak nie pasowała do 
Floriana, ale już do jego syna Snoba v. 
Klosterstubhen – tak! Urodziło się pięć 
szczeniąt. Dostałam wówczas swojego 
pierwszego bedlingtona – Endzilo. 
Nie planowałam zostać groomerem, 
ale zasada „jeśli chcesz zrobić coś 
dobrze, zrób to sam” sprawdza się 

we wszystkim. I wtedy też zaczęłam 
uczyć się strzyżenia. Choć w tamtych 
czasach nie było szkół groomerskich 
(a tym bardziej internetowych), 
groomingu nauczyłam się szybko przy 
pomocy zdjęć i filmów. Tak, nie było 
łatwo! Pomimo stawiania pierwszych 
kroków w groomingu z moim pierw-
szym bedlingtonem wygrałam wiele 
wystaw różnych krajach, w tym tak 
znaczących jak Szwecja czy Finlandia.

Co uważasz za swoje największe 
osiągnięcia jako handler/hodowca?
– Myślę, że największym osiągnięciem 
jako dla hodowcy było uznanie mnie  
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Psy z hodowli po wyścigach: Matvey – wyścigowy CHRKF,  Marchella i Melodi otrzymały 
nominację na championa

Matvey z pucharami za Best In Show
Matvey w biegu po Best In Show na świa-
towej wystawie psów Brno 2021

rodowodowych. Jako groomer mogę 
powiedzieć, że stopień satysfakcji 
z zakupu takich hybryd jest znikomy. 
Zasadniczo osoby kupujące modne 
zwierzę dostają niezdrowego psa, 
który nie spełnia oczekiwań zarówno 
pod względem eksterieru, jak i tem-
peramentu. Często psy te zapełniają 
schroniska i nikomu nie są potrzebne.

Sporym zaskoczeniem (choć  
i wielką radością) było zobaczyć  
cię w tym roku na wystawie świato-
wej – w końcu granice z Rosją  
są zamknięte przez pandemię!  
Jaki był sekret twojego przybycia 
do Brna? 
– Zapisując się na wystawę światową 
w Brnie zaryzykowaliśmy. Nie było 
gwarancji, że będziemy mogli prze-
jechać granicę i wziąć udział w tym 
wydarzeniu. Nawet hotel zarezerwo-
waliśmy dopiero po przekroczeniu 
granicy. Gwiazdy mi sprzyjały!!!

Jakie byłyby twoje wskazówki  
dla hodowców w Twojej rasie?
– Chciałabym życzyć nowym hodow-
com, aby rozpoczęli swoją przygodę 
w rasie od studiowania wzorca, 
studiowania linii i kierunków w rasie. 
Radziłabym, by kupowali szczenięta 
tylko po rodzicach, których widzieli  

na własne oczy, od hodowców, któ-
rych poznali oraz używali reprodukto-
rów, które widzieli na żywo. 
Należy stawiać na jakość, a nie ilość! 
Ważne jest też obiektywne spojrzenie 
na swoje psy i bycie szczerym z kupu-
jącymi, włączając w to nieużywanie 
Photoshopa do dorysowywania nieist-
niejących linii czy upiększania sylwetki 
swoich psów, co wydaje mi się mało 
etyczne.Chciałabym także podkreślić, 
że w pracy hodowcy największymi 

wyróżnieniami są liczne zwycięstwa 
moich wychowanków na całym 
świecie – przygotowanych, strzyżo-
nych i wystawianych przez samych 
właścicieli! Ich najwyższe osiągnięcia, 
zwycięstwa w grupach i Best In Show 
przynoszą więcej radości niż osiągnię-
cia z własnymi psami!

ROZMAWIAŁA: OLGA FORLICZ  
ZDJĘCIA  Z ARCHIWUM HODOWLI L’END SHOW

 ORAZ DZIĘKI UPRZEJMOŚCI DOG 
– FOTO.COM.

FORLICZ(E1•).indd   41 07/12/2021   02:45

40 Pies 4 (384) 2021

HODOWLA 

oczekiwać „wesołych” ogonów w tej 
rasie. Należy również zwrócić większą 
uwagę na jakość zarówno szaty,  
jak i pigmentacji.

Które 3 psy z twojej hodowli wywarły 
największy wpływ na przestrzeni lat?
– Najbardziej wpływowe z moich psów to:
■ Airis Blue Volshebnik Merlin  
– 2 × Zwycięzca Świata, 4 × Zwycięzca 
Europy, 2 × Zwycięzca Europy Wetera-
nów + BOB, BIS Weteranów na Wysta-
wie Europejskiej w Brnie. Zwycięzca wy-
stawy w Windsor. Jest ojcem Matveya.
■ Matvey –  L’End Show Metti Surprise 
At Glare to już pies wyhodowany prze-
ze mnie. Zdobył 6 × Zwycięstwo Świata 
(+ BOG 1, 2, 3 i BIS), 3 × Zwycięstwo 
Europy, 4 × Zwycięstwo Crufts (+ BOG 
4), Zwycięzca Wystawy w Windsorze 
(+ BOG 1 i 3), wielokrotny zwycięzca 
BIS i Supreme BIS. Jest ojcem mojego 
młodego Mirona.
■ L’End Show Masterpiece For All 
Times – zaledwie dwuipółletni, obecnie 
ma status najlepszego teriera w Rosji. 
Jego siostra jest najlepszym bedlingto-
nem w Ameryce, a brat – najlepszym 
w Kanadzie w obecnych rankingach.
W sumie psy z mojej hodowli otrzymały 
ponad dwa tuziny tytułów Zwycięzca 
Świata, Zwycięzca Europy oraz Młodzie-
żowy Zwycięzca Świata i Młodzieżowy 
Zwycięzca Europy.

Możesz podzielić się swoimi najlep-
szymi wspomnieniami z ringu?
– Każde zwycięstwo jest dla mnie 
wyjątkowe i wszystkie zwycięstwa 
pamiętam. Wszystkie są ważne, choć 
z różnych powodów. Czasem przez 
fakt dużej liczby konkurencji, czasem 
konkurentów, z którymi wygrałam, 
innym razem jest to nazwisko sędziego, 
który przyznał zwycięstwo mojemu 
psu i którego opinię bardzo cenię. 
Nie ma zwycięstw nieważnych, mało 
znaczących. Wychodząc na ring, należy 
wierzyć w zwycięstwo i by je osiągnąć – 
pracować na maksa! 

Od wielu lat wygrywasz z różnymi 
swoimi psami, ale jakie to uczucie 
wygrać Best In Show na wystawie 
światowej 2021?
– Oczywiście było to zwycięstwo za-
chwycające i NIEZAPOMNIANE!!!
Zwyciężając w grupie tak licznie obsa-

dzonej przez najpiękniejszych reprezen-
tantów terierów, w rękach najlepszych 
handlerów na świecie, z najlepszych 
światowych hodowli, pomyślałam,  
że jest to granica moich marzeń.
Dlatego też wchodząc w niedzielę na 
finał Best In Show, po prostu cieszyłam 
się wystawianiem pięknego psa na 
imponującym ringu podczas wspa-
niałej wystawy. Nie byłam nawet zbyt 
podekscytowana, ale widziałam, że 
Matvey jest w świetnej formie i dosko-
nałym nastroju.
Wynik przerósł moje najśmielsze 
oczekiwania! Chciałam w tym miejscu 
raz jeszcze serdecznie podziękować 
sędziom i wszystkim, którzy nas 
wspierali! Jestem wdzięczna wszystkim 
i każdemu z osobna za wsparcie. 

Jeśli porównasz wystawę światową 
do Crufts – dwie największe impre-
zy kynologiczne na świecie, która 
z nich jest ci bliższa i dlaczego?
– Są to wystawy zupełnie inne pod 
względem emocji. Nie mogę ich po-
równać. Zarówno Crufts, jak i wystawa 
światowa to najważniejsze wydarze-
nia dla każdego hodowcy! Występy  
na obu wystawach są dla mnie bardzo 
emocjonalne i ważne.

Twoim zdaniem, gdzie na świecie 
hodowane są najlepsze bedlingtony?
– Mimo różnych opinii uważam,  
że najsilniejsza grupa psów tej rasy, 

najpoprawniejsze w typie psy hodo-
wane są w Wielkiej Brytanii. Każdy 
hodowca powinien od czasu do czasu 
odwiedzić Wyspy Brytyjskie i Crufts, 
aby nie odbiegać od prawdziwego 
typu bedlington terierów.

Jakie są twoje cele/marzenia  
na przyszłość?
– Cóż, cele i marzenia to próba utrzyma-
nia mojego pogłowia na osiągniętym 
poziomie. W końcu najtrudniejszą 
rzeczą nie jest jednorazowa wygrana, 
zwycięstwo z zakupionym psem, uzy-
skanie szczeniąt po dwóch zakupionych 
psach, ale stałe wysokie wyniki w rasie 
i hodowli, utrzymujące się z roku na 
rok i rodowody, w których widać myśl 
przewodnią i strategię stosowania 
właściwego chowu wsobnego. 

Jak twoim zdaniem zmieniły się 
wystawy na przestrzeni lat? 
– Teraz więcej uwagi poświęca się 
handlingowi i groomingowi. Styl 
wystawiania psów zmienia się i jeśli 
chcesz wygrać, musisz wziąć pod 
uwagę wszystkie te trendy.

Czy uważasz, że wzrastająca po-
pularność krzyżówek różnych ras 
z pudlami wpłynie na scenę psów 
rasowych?
– Mam negatywny stosunek do 
promocji różnych miksów i po-
pieram wyłącznie hodowlę psów 

Reprezentacja hodowli L’End Show na wystawie światowej w Amsterdamie
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nquelle)  z tym samym wynikiem, ale 
gorszą obroną (98, 89, 88), uzyskując 
zarazem tytuł wicemistrza Polski. 

W  IGP 1 zwyciężyła Monika Przy-
bysz-Górska (z  owczarkiem niemiec-
kim, suką Xaltą Alta Escuela), uzysku-
jąc 279 punktów (99, 82, 98), druga 
była Aleksandra Jakubiec (z  mali-
niaczką Cirillą Par Lae Mal) z  wyni-
kiem 271 punktów (85, 90, 96), zaś 
trzecia Dorota Patrzałek z  malinia-
kiem Cobem Ew-Mar, uzyskując 266 
punktów (83, 87, 96). 

Patrząc na wyniki, możemy się 
cieszyć, że w  tej międzynarodowej 
i doświadczonej stawce wyróżnili się 
Polacy, ale warto dodać, że dotyczy 
to nie tylko zawodników. Od strony 
sportowej muszę wymienić tu jeszcze 
dwie osoby, które możemy z  dumą 
prezentować na międzynarodowych 
arenach. To sędzia Jacek Lewkowicz 
i  pozorant Paweł Krawczyk. Pierw-
szy zaprezentował niezwykle skru-
pulatne sędziowanie, pod każdym 
względem zgodne z  najnowszymi 
wytycznymi FMBB. Przy precyzyjnym 
i  popartym fachowym omówieniem 
rozbiorze wszystkich ćwiczeń na po-
szczególne fazy każdy zdobyty punkt 
miał bardzo dużą wartość, tak więc 
już na samo zaliczenie konkurencji B 
trzeba było sobie naprawdę zapraco-
wać, co tłumaczy wspomniane wyżej 
statystyki. Z  kolei Paweł Krawczyk 
pracował niezwykle czysto, precy-
zyjnie i  bezpiecznie (choć szybkich 
i  trudnych psów nie brakowało), 
a przy tym bez śladów asekuranctwa, 
i  ani przez moment nie było widać, 
że jest to jego debiut na tej rangi im-
prezie, co pokazuje, że talent i realne 
umiejętności są daleko ważniejsze niż 
doświadczenie. 

Przez ostatnie dwa lata pandemia 
koronawirusa boleśnie doświadczyła 
wszystkich obszarów życia publicz-
nego, nie wyłączając sportów kyno-
logicznych. W  tak trudnym okresie 
trójce przyjaciół – Sławomirom Zna-
kowi i Małysce oraz Grzegorzowi Bed-
narskiemu – zamarzyło się zorgani-
zowanie największych zawodów IGP 
w historii Polski, imprezy o rozmachu 
i  zasięgu międzynarodowym. Dzięki 
ich determinacji i pracowitości, dobrej 
woli prezydenta Ostrowca Świętokrzy-
skiego, pana Jarosława Górczyńskiego 

(m.in. piękny miejski stadion oddany 
do dyspozycji za symboliczną złotów-
kę), oraz pasji i  zaangażowaniu wielu 
osób, których nie sposób tutaj wymie-
nić, marzenie to stało się rzeczywisto-
ścią. Mimo konieczności dwukrotnego 
przekładania imprezy, jej przygoto-
wanie i  rozmach spełniły pokładane 
w  niej nadzieje: rekordowa, między-
narodowa frekwencja, piękny stadion, 
rozległe, świetnie przygotowane pola 
na ślady (w  tym tereny treningowe), 
specjalnie przygotowana baza noc-
legowa i  wreszcie atmosfera sporto-
wego święta w  pełni wynagrodziły 
konieczność aż nazbyt długiego ocze-
kiwania. Jako widz, zawodnik i wresz-
cie po prostu miłośnik IGP życzyłbym 
sobie jak najczęściej móc uczestniczyć 
w takiej imprezie. 

PATRYK KRAJEWSKI 
ZDJĘCIA: IRENA WILCZKO

Pozorant Marcel Wissing

Sławomir Małyska

Dirk Edler z owczarkiem belgijskim  
mailnois i pozorant Paweł Krawczyk
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Z lewej: Prezydent Miasta Jarosław Górczyński, I miejsce – Dirk Edler i owczarek belgijski malinois JAKE Alta Escuela, II miejsce – Evija 
Mankopa i owczarek belgijski malinois Angry Bird Manlihaus, III miejsce – Michał Wiśniewski i owczarek niemiecki XABU v.d. Germane-
nquelle, IV miejsce – Magdalena IIukowicz - Chomiak i owczarek belgijski malinois IRA Alta Escuela

Po rocznej przerwie spowodowa-
nej pandemią oraz dwukrotnym 
przekładaniu tych mistrzostw 

chciałoby się powiedzieć o powrocie 
do normalności, ale byłoby to niedo-
powiedzenie, bowiem ostrowieckie 
zawody były największą imprezą IGP/
IPO w  historii Polski. O  jej rozmachu 
niech świadczy fakt, że wystarto-
wali w  niej spragnieni startów po 
pandemicznej posusze zawodnicy 
z  łącznie pięciu krajów. Oprócz Po-
laków mogliśmy oglądać na płycie 
reprezentantów Litwy, Łotwy, Ukra-
iny i  Słowacji. Łącznie w  IGP 3 wy-
startowało trzydzieścioro, zaś w  IGP 
1 szesnaścioro zawodników, co jest 
wydarzeniem bezprecedensowym, 
a  gdyby nie covidowe zawirowania 
(wspomniane już dwukrotne prze-
kładanie zawodów), liczba ta byłaby 
niemal dwukrotnie większa. Do mię-
dzynarodowego towarzystwa należy 
jeszcze doliczyć słowackiego sędzie-
go obrony Jozefa Adamuscina i dep-
tacza Petera Lengvarsky’ego Juniora 
oraz niemieckiego pozoranta Marcela 

Otwarte Mistrzostwa Polski IGP
9–12 WRZEŚNIA 2021 ROKU, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Wissinga, który jest już u nas regular-
nym i bardzo lubianym gościem. 

Zawody rozpoczęły się z  wyso-
kiego C, bowiem otworzył je – jako 
pies pokazowy z obrony – najbardziej 
utytułowany pies w  historii IPO/IGP 
w Polsce, czyli Rechtsanwalt von der 
Steinteichmulle (lub po prostu Majzo) 
ze swoim przewodnikiem Markiem 
Woźnickim. Była to świetna okazja, 
by uhonorować psa, który był trzeci 
na świecie, przez wiele lat utrzymy-
wał się w ścisłej czołówce i był głów-
ną siłą napędową polskiej drużyny, 
gdy zajmowała czwarte i  piąte miej-
sca w  najwyższej rangi zmaganiach. 
Był pamiątkowy puchar, była chwila 
wspomnień i  był wreszcie bardzo 
poprawny występ Majza, który mimo 
ponad ośmiu lat na karku zachował 
dobrą formę i zdrowie. 

W  stawce IGP 3 większość, bo aż 
osiemnaścioro zawodników poległo, 
nie zaliczając co najmniej jednej kon-
kurencji. Zwykle najczęstszą przyczy-
ną ogólnego niepowodzenia jest ślad 
i  nie inaczej było tutaj (14 wyników 

poniżej zaliczającej siedemdziesiąt-
ki), natomiast warto odnotować, że 
z pechowej osiemnastki aż siedmioro 
zawodników nie zaliczyło posłuszeń-
stwa. Tyle samo uczestników pole-
gło w konkurencji B również w IGP 1 
(start zaliczyła łącznie połowa z szes-
naściorga par), co wyraźnie pokazu-
je, jak wysoko poprzeczkę zawiesił 
sędziujący tę część Jacek Lewkowicz. 
Więcej na ten temat nieco niżej. 

Mistrzem Polski został pochodzą-
cy z Niemiec członek ZKwP Dirk Edler 
(z  owczarkiem belgijskim malinois 
Jakiem Alta Escuela) z wynikiem 278 
punktów, pokazując przy okazji naj-
lepsze posłuszeństwo i  obronę (po 
93 punkty). Drugie miejsce zajęła 
doświadczona na arenach między-
narodowych (m.in. czwarte miejsce 
na mistrzostwach świata FCI w 2015 
roku) Łotyszka Evija Mankopa (rów-
nież z  owczarkiem belgijskim, suką 
Angry Bird Manlihaus) z  wynikiem 
275 punktów (97, 88, 90), zaś trzecie 
Michał Wiśniewski (z  owczarkiem 
niemieckim Xabu von der Germane-

MISTRZOSTWA
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■ IV – jamnik miniaturowy szorst-
kowłosy – Almarxils Tuatara, Hiszpania 
(Best In Show III)
■ V – pomeranian – Baron Barri DAN 
STAR KOM, Rosja
■ VI – poitevin – Chantal Berankovi, 
Czechy
■ VII – wyżeł weimarski – D’Argento 
Vien B-Perfect, Polska 
■ VIII – labrador retriever – Loch Mor 
Broderick, Włochy
■ IX – lhasa apso – SHUT UP AND 
KISS ME DELL’ALBERICO, Włochy (Best 
In Show II)
■ X – wilczarz irlandzki – RIVOLI DU 
GRAND CHIEN DE CULANN, Włochy 

Ogromne gratulacje dla zwycięz-
cy grupy 7. D’Argento Vien B-Perfect, 
wyhodowanego przez panią Agatę 
Owczarską, którego właścicielką jest 
pani Wiktoria Budaczenkow. 

Na podium mogliśmy zobaczyć 
również bulteriera Candy Cane Timar, 

który otrzymał lokatę czwartą w  gru-
pie 3. (BOG IV). Gratulacje dla Pani 
Magdaleny Żuraw-Mościckiej.

Lokatę piątą (BOG V) w  grupie  
1. zajął briard INDIGO Dilorini pani  
Marty Wełmińskiej.

Najlepszą Parą Hodowlaną drugie-
go dnia zostały polskie clumber spa-
niele, Spice Twice HOBGOBLIN i Libell’s 
Clussexx SHE-RA, których właścicielką 
jest pani Ewa Knuplerz.

Podczas konkurencji finałowych 
mogliśmy zobaczyć silną reprezenta-
cję z Polski. Praktycznie w każdej rasie 
mogliśmy podziwiać psy z  naszego 
kraju, a  co najważniejsze wiele z  nich 
wróciło do domu jako nowi zwycięzcy 
świata. Z  dumą mogliśmy podziwiać 
tak wiele pięknych i  utytułowanych, 
wyhodowanych w Polsce psów. 

Wystawa światowa w  Brnie jest 
przez wiele osób chwalona jako jed-
na z  lepiej zorganizowanych, zwłasz-
cza w tak trudnym czasie. Spora część 
uczestników przyznała, że nawet po-
mimo braku sukcesów na ringu są za-
dowoleni, że po tak długiej przerwie 
mogli wziąć wreszcie udział w tak du-
żym wydarzeniu i poczuć, że nasz wy-
stawowy świat w końcu powoli wraca 
do normy.

Na przyszły rok zaplanowane są 
dwie wystawy światowe: pierwsza 
w  czerwcu w  Madrycie, która prze-
niesiona została z kwietnia 2020 roku, 
a druga w grudniu w Sao Paulo.

Miejmy nadzieję, że już niedługo 
w tak samo licznym gronie spotkamy się 
na wystawie europejskiej w Budapesz-
cie, a polskie psy jeszcze liczniej staną na 
najwyższych lokatach finałowych.

JUSTYNA SKROBISZEWSKA 
ZDJĘCIA: GREGOR GEBIK

Zwycięzca V Grupy

Zwycięzca VII Grupy

Zwycięzca VIII Grupy

Zwycięzca II GrupyZwycięzca IX Grupy

Zwycięzca  VI Grupy
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W czasach pandemii każda większa wystawa praktycznie do końca pozostaje 
wielką niewiadomą. Pomimo wielu niedogodności podczas planowania i organizacji 

czeski kennel club stanął na wysokości zadania i z powodzeniem zorganizował 
światową wystawę w Brnie. 

Zwycięzca BIS WDS 2021

Organizatorzy stanęli przed nie-
małym wyzwaniem. W związ-
ku z  panującą pandemią tak 

naprawdę nadal nie wiadomo, czy 
będziemy mogli podróżować, do ja-
kich krajów można się wybrać, a  do 
jakich nie, czy możliwe będzie orga-
nizowanie dużych imprez masowych. 
Wiele największych i najważniejszych 
wystaw zostało odwołanych lub 
przełożonych, WDS w  Brnie również 
stał pod dużym znakiem zapytania.  
Pomimo wielu niegodności do Brna 
zgłosiło się ponad 12 000 psów – jest 
to mniej więcej połowa w porówna-
niu do Amsterdamu czy Lipska, które 
odbyły się przed pandemią. Z  pew-
nością duży wpływ na to miał fakt 
zamknięcia granic dla Rosjan, którzy 
zawsze stanowią duży procent liczby 
wystawców. Tylko nielicznym udało 
się dostać do Brna lub wysłać psy. 

Wystawa odbyła się w  najwięk-
szym centrum wystawienniczym 
w  Czechach. Sędziowanie podzielo-
ne zostało na cztery dni. Ringi roz-
mieszczone były na kilku halach. Nie 
można było narzekać na brak miejsca. 
Parkingi znajdowały się blisko po-
szczególnych hal. Stoiska handlowe 
znajdowały się na zewnątrz, co nie 
stanowiło jednak problemu, ponie-
waż przez wszystkie dni dopisywała 
piękna pogoda. 

Ze względów finansowych oraz 
związanych z  obostrzeniami w  po-
dróżowaniu organizatorzy jeszcze 
w  ostatnich dniach zmieniali sę-
dziów. Zdecydowanie większość była 
z  Czech oraz Słowacji. Nie zabrakło 
również sędziów z naszego kraju. Do 
wyboru zwycięzców świata zaprosze-
ni zostali pani Małgorzata Wieremiej-
czyk-Wierzchowska, pan Grzegorz 
Weron oraz pan Rafał First.

Zwycięzcą Best In Show, wybra-
nym przez pana Miroslava Vaclavika 

WORLD DOG SHOW 2021 

został bedlington terrier, a  na dru-
gim miejscu zobaczyć mogliśmy zja-
wiskowego lhasa apso.

Zwycięzcy grup:
■ I – owczarek australijski – Ron 
del Grifo, Włochy
■ II – nowofunland – Nirvana De La 
Baie De Pempoul, Francja 
■ III – bedlington terrier – L’End 
Show Metti Surprise At Glare, Rosja 
(Best In Show) Zwycięzca I Grupy
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w  której licznie fotografowały się całe 
rodziny ze swoimi spanielami. Święto, 
jakim jest wystawa klubowa polskich 
spanieli myśliwskich, zostało uwiecz-
nione przez zawodowego fotografa pa-
nią Karolinę Pisarską. 

W  tym samym czasie na terenach 
otaczających pałac trwały inne wysta-
wy klubowe, spotkać można było dużo 
turystów z  Polski i  zagranicy zwiedza-
jących cały pokaźny obiekt wraz z par-
kiem, a  także osoby, które specjalnie 
przyjechały obejrzeć psy na żywo. Pol-
skie spaniele myśliwskie wzbudzały 
ogromne zaciekawienie wśród tury-
stów i miłośników psów, dzięki czemu 
przez cały czas trwania wystawy mie-
liśmy obok ringu liczną publikę. Wśród 
obserwatorów były nawet osoby, które 
przejechały setki kilometrów tylko po 
to, aby na własne oczy zobaczyć po raz 
pierwszy polskie spaniele myśliwskie. 
Wielu z nich ostatecznie podjęło decy-
zję, że to właśnie pies tej rasy zagości 
w ich domu. 

Dzięki hojności sponsorów i  funda-
torów każdy ze zwycięzców i  uczest-
ników otrzymał piękne nagrody i upo-
minki tematycznie związane z  rasą. 
Po zakończeniu oceny psów w  ringu 
wszyscy uczestnicy i goście mogli spró-
bować pysznego tortu, który został wy-
konany specjalnie na tę okazję. Niestru-
dzenie do ostatniego kawałka kroiła go 
Przewodnicząca Klubu – Komisji pani 
Małgorzata Supronowicz.  Zwieńcze-
niem wydarzenia były podziękowania 
dla pani sędzi i pana dr. Andrzeja Krzy-
wińskiego. Gromkie brawa i  wyrazy 
wdzięczności dla doktora za to, że dzię-
ki jego pracy mamy te wspaniałe psy, 
nie miały końca. W oczach wielu osób 
zakręciły się łzy wzruszenia. Serdeczne 
podziękowania należą się Zarządowi 
Oddziału ZkwP w  Opolu, działaczom 
klubów, hodowcom, właścicielom, 
sponsorom i darczyńcom. 

Wspaniała frekwencja i  olbrzymie 
zaangażowanie wielu osób pokazuje, 
że polskie spaniele myśliwskie stają 
się ważnymi i pełnowartościowymi re-
prezentantami ras polskich zarówno 
na arenie krajowej, jak i  europejskiej. 
Mamy nadzieję, że rok 2022 przynie-
sie nam kolejne rekordy frekwencji 
naszych spanieli na wystawach, a  ich 
właściciele i miłośnicy podejmą kolejne 
wspólne działania dla dobra, rozwoju 

Najlepsze Szczenię 

Najlepsza Para Hodowlana

Od lewej BiS. GrCH. Nalewka z Krainy Bocianich Gniazd

i  propagowania naszej pięknej szóstej 
polskiej rasy psów.

W  imieniu hodowców, właścicieli 
i miłośników polskich spanieli myśliw-
skich dziękuję wszystkim zaangażowa-
nym za to wspaniałe wydarzenie.

MARTA ZYGMUNT KISIELEWSKA
ZDJĘCIA: TOMASZ BORKOWSKI

Okolicznościowy tort
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 przeszła już do historii. 
Odbyła się 5 września 2021 roku w pięknej zabytkowej scenerii zamku w Mosznej, 

co niewątpliwie dodało uroku całemu wydarzeniu. 
Organizacji wystawy podjął się Oddział ZKwP w Opolu.

Polskich Spanieli Myśliwskich
II KLUBOWA WYSTAWA

Zgodnie  z wcześniejszymi zapew-
nieniami  miłośników rasy (zresztą 
trudnymi do spełnienia), że z każ-

dą kolejną wystawą będzie rosła liczba 
jej uczestników, padł rekord (zgłoszeń 
psów ras polskich na tegoroczne wysta-
wy klubowe), ponieważ zostało zgło-
szonych aż 77 psów. Jak na tak niedaw-
no uznaną rasę jest to ogromy sukces, 
który dowodzi zaangażowania Klubu – 
Komisji  Polskiego Spaniela Myśliwskie-
go przy ZKwP, Klubu Polskiego Spaniela 
Myśliwskiego PZŁ, hodowców, a przede 
wszystkim wszystkich miłośników rasy 
i właścicieli – wystawców psów. 

Do oceny psów zaproszono bardzo 
doświadczonego, lubianego i cenione-
go sędziego panią Joannę Szczepańską-
-Korpettę. Swoją obecnością zaszczy-
cił nas również odtwórca rasy dr inż. 
Andrzej Krzywiński. Dla wielu nowych 
właścicieli polskich spanieli myśliwskich 
osobiste spotkanie z  doktorem było 
bardzo emocjonującym przeżyciem. 
Doktor pełen zachwytu i uznania podzi-
wiał przepiękne psy. Z wielką radością 
rozmawiał z  licznie przybyłymi osoba-

mi, a  także dumnie pozował do zdjęć 
z psami i ich właścicielami.

Wystawa rozpoczęła się konkuren-
cjami hodowlanymi. Do konkurencji 
„Najlepsza Hodowla” zostało zgłoszo-
nych  sześć hodowli, czyli o dwie więcej 
niż w roku poprzednim. Tytuł najlepszej 
hodowli otrzymała „Bazylowa Sfora”. 
W konkurencji „Najlepsza Suka Hodow-
lana” i  „Najlepszy Reproduktor” zgło-
szonych zostało odpowiednio osiem 
suk i siedem psów. Do konkurencji „Par 
hodowlanych” zgłosiło się aż dziesięć 
par. Konkurencje hodowlane pokazały, 
że rasa rozwija się prężnie i coraz więcej 
osób angażuje się w jej rozkwit. Po krót-
kiej przerwie rozpoczęła się indywidual-
na ocena psów. 

Ogółem psów zostało zgłoszonych 
29, a suk 48. Najliczniej reprezentowa-
nymi stawkami były klasa młodszych 
szczeniąt i  klasa otwarta z  liczbą zgło-
szeń ex aequo osiemnaście. Świadczy 
to o wielkim zainteresowaniu naszymi 
psami i nie stałoby się tak bez ogromne-
go zaangażowania hodowców. Sędzina 
miała nie lada wyzwanie, żeby z tak wie-

lu psów wyłonić zwycięzców, zważyw-
szy na to, że zgodnie z jej własną opinią 
polskie spaniele myśliwskie były bardzo 
wyrównane. Wszystkie psy od najmłod-
szego szczenięcia po najstarszego we-
terana dumnie reprezentowały rasę. 
Najpiękniejszym Weteranem i  jedno-
cześnie Zwycięzcą Klubu Weteranów 
została Lulu z  Szerokiego Boru. Mło-
dzieżowymi Zwycięzcami Klubu 2021 
zostali Alto z  Krainy Bocianich Gniazd 
i Sasquehanna Okowita, która zdobyła 
tytuł Najpiękniejszego Juniora Klubu. 
Tytuł Zwycięzcy Klubu i  BOS przypadł 
Perkozowi Dwór Hanna, a zwyciężczy-
nią rasy BOB i Zwycięzcą Klubu została 
Nalewka z Krainy Bocianich Gniazd.

Udział aż osiemnaściorga młodszych 
szczeniąt  i  czworga szczeniąt sprawił, 
że na wystawie pojawiła się spora licz-
ba nowych wystawców, którzy dzięki 
wspaniałej atmosferze i  życzliwemu 
sędziowaniu pani J. Szczepańskiej-Kor-
petty złapali bakcyla i  zadeklarowali 
swój udział ze spanielami na innych 
wystawach. Niewątpliwą atrakcją była 
fotoramka upamiętniająca  wystawę, 

Zwycięzca Klubu, BOS Perkoz Dwór Hanna

WYSTAWA
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■ Młodzieżowy Zwycięzca Klubu 
(Pies) – BOLKO Via Rivendall,
■ Młodzieżowy Zwycięzca Klubu 
(Suka), Najlepszy Junior – Ponadto 
(FCI) FRUŻELINA,
■ Zwycięzca Klubu Pies i Zwycięzca 
Rasy – Just Hajko (FCI) AKUKU,
■ Zwycięzca Klubu Suka, Zwycięzca 
Płci Przeciwnej – NIEZAPOMINAJKA 
Dziechcinek,
■ Zwycięzca Klubu Weteranów, 
Najlepszy Weteran – Ponadto (FCI)  
XYMEK.

Aby tradycji stało się zadość, wła-
ściciele Zwycięzcy Rasy dostąpili przy-
jemności napisania niniejszego artyku-
łu. Chcieliśmy podzielić się z Państwem 
ogromną radością z posiadania nasze-
go ukochanego polskiego owczarka 
nizinnego Just Hajko (FCI) AKUKU, do-
mowo zwanego AKUSEM. Dotychczas 
nasz PON zdążył zdobyć tytuły: Mło-
dzieżowy Champion Polski, Champion 
Polski, Najpiękniejsze Szczenię Klubu 
2018, Młodzieżowy Zwycięzca Klubu 
2019, Zwycięzca Polski 2019, nomina-
cję na Crufts 2020 oraz kilka razy BOB, 
BOS i CACIB.

Wielką niespodzianką było rów-
nież wygranie Best in Show podczas 
Jubileuszowej 60 Krajowej Wysta-
wy Psów Rasowych w  Świerklańcu 
– w  dniu poprzedzającym wystawę 
klubową w Mosznej.

Jesteśmy pod wrażeniem na-
gród ufundowanych na wystawę 
klubową, na której oprócz licznych 
worków karm, przepięknych pu-
charów, kosmetyków, wspaniałych 
rozet był też do wygrania voucher 
na wykonanie portretu. Świadczy 
to o  wyjątkowym zaangażowa-
niu w  organizację tego klubowe-

go święta zarówno ofiarodawców, 
hodowców i  miłośników PON-ów,  
jak i  organizatorów – Klubu Komisji 
PON-a i Oddziału ZKwP w Opolu.

Niewątpliwie XXXII Klubowa Wy-
stawa Polskich Owczarków Nizin-
nych zostanie w  naszej pamięci na 
zawsze. Przez cały rok będzie nas 
cieszyć i  przypominać o  zwycię-

stwie przechodnia tarcza, na któ-
rej umieszczane są nazwy wszyst-
kich Zwycięzców Klubu PON-a  od 
1975 r. Jesteśmy bardzo szczęśli-
wi, że nasz pies znalazł się w  tym  
zaszczytnym gronie.

BARBARA DANISZ-BAJOR 
I KRZYSZTOF BAJOR

ZDJĘCIA: TOMASZ  BORKOWSKI

Wystawcy  z psami

BOS – NIEZAPOMINAJKA Dziechcinek

Najlepszy Weteran – Ponadto (FCI) XYMEK 
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Tegoroczna wystawa klubowa polskich owczarków nizinnych odbyła się 
w pięknej scenerii zamku jak z bajki, zlokalizowanego w miejscowości Moszna 

pod Opolem. Pogoda tego dnia była znakomita, co sprzyjało prezentacji pięknych 
i zadbanych PON-ów oraz humorom wystawców, sędziów i miłośników rasy.

Od lewej: BiS - Just Hajko (FCI) AKUKU,  BOS – Niezapominajka Dziechcinek, Najlepszy junior – Ponadto (FCI) FRUŻELINA, 
Najlepszy Weteran –  Ponadto (FCI) XYMEK

Wystawa była po raz drugi po-
łączona z  klubową wystawą 
polskich spanieli myśliwskich 

i  stanowiła znakomitą promocję na-
szych rodzimych ras.

Pomimo sytuacji pandemicznej 
zgłoszonych zostało 26 PON-ów, co 
w  ostatnich latach stało się średnią 
wystawową. Po oficjalnym rozpoczę-
ciu wystawy przez Przewodniczącego 
Klubu – Komisji  Polskiego Owczarka 
Nizinnego ZG ZKwP dr. Tomasza Bor-
kowskiego odbyła się loteria fantowa 
pod tytułem „Ponia Loteria z  Uśmie-
chem”. Miejmy nadzieję, że będzie ona 
zachętą do organizowania podobnych 
niespodzianek na następnych wysta-
wach klubowych. Nagrodami były trzy 
szkatułki autorstwa Beaty Leśniak-Ma-
łeckiej, ufundowane przez sędzię Ju-

MOSZNA – ZAMEK, 05.09.2021 r.
XXXII KLUBOWA WYSTAWA POLSKICH OWCZARKÓW NIZINNYCH

stynę Jezienicką. Tym razem szczęście 
nam dopisało i zostaliśmy właściciela-
mi jednego z przepięknych puzderek, 
które jest ozdobą w naszym salonie.

PON-y oceniała międzynarodowa 
sędzia kynologiczna Justyna Jezienic-
ka, miłośniczka psów ras polskich, ko-
lekcjonerka i  bibliofilka, osoba znana 
w świecie nie tylko kynologicznym.

Zmagania wystawowe rozpoczę-
ły się od konkurencji hodowlanych. 
W  tym roku tytuł Najlepszej Hodowli 
przypadł hodowli „Dziechcinek” Beaty 
Leśniak-Małeckiej, reprezentowanej 
przez trzy psy w jednym typie.

W  konkurencji na Najlepszą Parę 
Hodowlaną zwyciężyły: Ponadto (FCI) 
HURRAGAN i  Ponadto (FCI) FRUŻELI-
NA, na II miejscu stanęła para IGIEŁKA 
JUHASKA Banciarnia (FCI) i BOLKO Via 

Rivendall, III miejsce zdobyli Ponad-
to (FCI) HRABIA HORESZKO i  MACIE-
RZANKA z Agaponu (FCI).

Najlepszą Suką Hodowlaną w  tym 
roku została GRACJA Dziechcinek, 
przed PIANKĄ Rawipon. Z konkurencji 
hodowlanej o  tytuł Najlepszego Re-
produktora zwycięsko wyszedł Ponad-
to (FCI) JARMUŻ, przed Ponadto (FCI) 
MARCYPANEM.

Po zakończeniu konkurencji ho-
dowlanych rozpoczęło się sędziowanie 
poszczególnych klas. Oceny w  ringu 
były jasne i przejrzyste.

W Mosznej w 2021 roku tryumfo-
wały:
■ Najlepsze Młodsze Szczenię – Pon-
toya IREK,
■ Najlepsze Szczenię – Ponadto (FCI) 
HURRAGAN,
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BIS HONOR  Wystawy Klubowej

BOS Wystawy Specjalistycznej

do późnej nocy. Tym razem pogoda 
zrehabilitowała się i  można powie-
dzieć, że była idealna. Schyłek lata, 
ciepło, ale nie gorąco, warunki które 
odpowiadają psom jak i wystawcom.

Na poszczególne wystawy zgłoszo-
no następującą liczbę psów: 92 na wy-
stawę specjalistyczną i 85 na wystawę 
o Puchar Świata. Sędziowie sędziowali 
naprzemiennie: na wystawie spe-
cjalistycznej Jan Celakovsky z   Czech 
sędziował arlekiny i  czarne dogi, Giu-
seppe Pizzo z Włoch – dogi błękitne, 
pręgowane i żółte: na wystawie o Pu-
char Świata Giuseppe Rizzo sędziował 
arlekiny i czarne dogi , a Jan Celakovsky 
dogi błękitne, pręgowane i żółte.

Rezultaty pracy tych sędziów 
ukształtowały się następująco:

WYSTAWA 
SPECJALISTYCZNA 
DOGÓW NIEMIECKICH
■ BIS I – AFRA  Modry Efekt
■ BIS II – MAJERANEK z Kuźni Napo-
leońskiej
■ BIS III – EDITION DE LUXE z Doliny 
Segiet
BIS  JUNIOR
■ I – CARIKA  Modry Efekt
■ II – LUIZADOR NAOMI 
■ III – ISABELLA del  Sardeu

BIS  WETERAN
■ I – ANARCHIA Remegnum
BIS MŁODSZYCH  SZCZENIĄT
■ I – TOKIO Valle de Cecora
■ II – Gdyby Nie TY  ADARA
■ III – Gdyby Nie TY  ALTAIR
BIS  SZCZENIĄT
■ I – U-SHILA-B Zaida Nera
■ II – CHORS Lanquesco
BIS BOS
■ I – NADZIEJA z Kuźni Napoleońskiej
NAJLEPSZA  GRUPA HODOWLANA
■ I – Z Kuźni Napoleońskiej
■ II – Moloseum
■ III – With Red Ribbon

NAJLEPSZA  PARA
■ I – z Doliny Segiet
■ II – With Red Ribbon  
■ III – The The Blue Dream Rhapsody 
NAJLEPSZA  GŁOWA
■ AFRA Modry Efekt
NAJLEPSZY  RUCH
■ TIAGO – B Della Zaida Nera

PUCHAR  ŚWIATA  
DOGÓW NIEMIECKICH
■ BIS I – NADZIEJA z Kuźni 
Napoleońskiej
■ BIS II – AFRA Modry Efekt
■ BIS III –  Z-MA  JOLIE  Moloseum
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BIS Pucharu Świata

Wystawa Dogów Nie-
mieckich organizowana 
w  tym roku przy łódz-
kiej wystawie krajowej 

-  to już tradycja. Tym razem była to 
wystawa klubowa, na której spotka-
liśmy się 19 czerwca na stadionie 
START w  Łodzi. W  przeszłości wie-
lokrotnie pogoda utrudniała nam 
przeprowadzenie imprezy. Teraz 
przekonaliśmy się, że za dużo do-
brego to też niedobrze. Bezchmurne 
niebo, pełne słońce i  w  rezultacie 
rekordowy upał. Było naprawdę go-
rąco, i  to niestety odbiło się nega-
tywnie na frekwencji. Spora grupa 
zgłoszonych psów, szczególnie nie 
najmłodszych, głównie z  klasy we-
teranów, słusznie spędziła ten dzień 
w  domowym chłodzie. Szkoda, ale 
zdrowie jest najważniejsze.

Na wystawę zgłoszono 119 psów, 
które oceniało dwóch sędziów: 

TRZY DNI Z DOGAMI
 XXXIV KLUBOWA WYSTAWA DOGÓW NIEMIECKICH

Wanda Kotik dogi błękitne, żółte 
i  pręgowane, Milan Krinke z  Czech  
oceniał czarne dogi i arlekiny.
A oto wyniki:
■ BIS I – AFRA Modry Efekt
■ BIS II – MAJERANEK z Kuźni Napo-
leońskiej
■ BIS III – EVERYDAY WIN z  Doliny 
Segiet
BIS JUNIOR
■ I – DANGE-ROSE Chore Amico
■ II – ARAHJA Beer  Zaara
BIS  WETERAN
■ I  – ANIELKA Nieszawska Sfora
BIS  MŁODSZYCH  SZCZENIĄT
■ I – U-SHILA-B  Della Zaida Nera
■ II – CZARNUSHKA Lanquesco
■ III – NARNIA  Czar Olbrzyma
BIS  SZCZENIĄT
■ I – WILD ROSE Catley Ranch
■ II – DAENERYS Place on Earth
BIS  HONOR
■ I – VERY  WOOHOO Lanquesco

■ II – JAMALA z Kuźni Napoleońskiej
NAJLEPSZA  GRUPA  HODOWLANA
■ I – z Kuźni Napoleońskiej
■ II – Del Castello delle Rocche
■ III – Modry Efekt
NAJLEPSZA  PARA
■ I – z Doliny Segiet
■ II – Del Castello delle Rocche

W tym roku miłośnicy dogów mogli 
spotkać się na trzech wystawach swo-
jej rasy. Jak zwykle we wrześniu  zapro-
siliśmy dogi i  ich właścicieli na dwie 
wystawy: 11.09. na specjalistyczną wy-
stawę dogów niemieckich i  12.09. po 
raz pierwszy w Polsce na Puchar Świata 
Dogów Niemieckich.

Zmieniliśmy miejsce wystaw na 
Lasy Sulejowskie. Również już trady-
cyjnie wystawy były połączone ze 
wspólnym grillem. Znaczna część wy-
stawców korzystała z miejscowej bazy 
hotelowej i spędziła tam cały weekend. 
Była okazja do wielu spotkań i rozmów 

Jak wszyscy w tym roku z niepokojem, ale i z nadzieją obserwowaliśmy rozwój sytuacji 
epidemiologicznej, czekając, gdy będzie możliwe organizowanie wystaw. 

Okazało się, że w połowie roku wystawy można już organizować. 
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W lipcowy wtorek nadeszła chwila zastanowienia: co z wystawą? 
Czy COVID-19 znów nie pokrzyżuje nam planów? Już raz się przecież nie udało. 

I MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH

Nowe namioty ringowe czekają 
już 2 lata, stadion, hala namio-
towa na ring główny, transport, 

noclegi zaliczkowane – wszystko prze-
łożone z  2020 roku. Działamy! Skład 
sędziowski, szybkie ustalenia, jest ak-
ceptacja ze strony sędziów. Zamawia-
my nagrody, znowu pojawia się nie-
pewność, co będzie, jeśli nadejdzie IV 
fala COVID-19, o której media trąbią od 
czerwca, dlatego ustalamy, że nagrody 
będą bez daty. Zespół, który zorgani-
zował 54 wystawy krajowe, mobilizu-
je się i  ogarniamy pierwszą wystawę 
międzynarodową. Spływają zgłoszenia 
blisko 700 psów, prognozy pogody 
mówią, że będzie ciepło i słonecznie. 

W  piątkowe popołudnie 10 wrze-
śnia teren wystawy jest gotowy, ring 
główny jest jeszcze w  trakcie aranża-
cji, Witek zmienia koncepcję i  ciągle 
coś poprawia. W  sobotę 11 września, 
wczesnym rankiem Magda wprowa-
dza jeszcze małą poprawkę. Wszystko 

BIS Przemyśl

Rasy polskie

jest gotowe. Wystawcy podziwiają 
wystrój ringu głównego, są zachwyce-
ni. Pierwszy dzień wystawy mija spo-
kojnie, choć nie obywa się bez emocji 
– rozety na finały dojeżdżają 15 minut 
przed ich rozpoczęciem. W  niedzielę 
12 września wszystko działa, jak należy. 
Zbyszek, Darek, Jacek i pozostali orga-
nizatorzy są zadowoleni. Na finałach 

osobiście wręcza nagrody Prezydent 
Miasta Przemyśla Wojciech Bakun. Pa-
weł ogłasza zwycięzców BIS. Uff, udało 
się, sędziowie i wystawcy chwalą orga-
nizację; jak to się mówi: pierwsze wra-
żenie można zrobić tylko raz. 

Do zobaczenia na kolejnych  
wystawach.

PAWEŁ MAŃKOWSKI

PRZEMYŚL – 11-12.09.2021 r.
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BIS JUNIOR
■ I – DOLCE VITA Chore Amoco
■ II – ARIAL EVREDEI Tudes Red Bull
■ III – Luizador NAOMI
BIS  WETERAN
■ I – ANARCHIA  Remegnum
BIS  MŁODSZYCH  SZCZENIĄT
■ I – CONSTANTIN with Red Ribbon
■ II – Gdyby Nie Ty ADARA
BIS  SZCZENIĄT
■ I – CHORS Lanquesco
NAJLEPSZA GRUPA HODOWLANA
■ I – z Kuźni Napoleońskiej
■ II – Modry Efekt
■ III – with Red Ribbon
NAJLEPSZA PARA
■ I – with Red Ribbon 
■ II – Blue Dream Rhapsody 
■ III – ANDRAS Coronegra,  SASHIMI 
Planeta Doga 

Przed rozjechaniem do domów 
umówiliśmy się na trzy wystawy 
przyszłoroczne: specjalistyczną, klu-
bową i  organizowaną po 10 latach 
od poprzedniej Europejską Wystawę 
Dogów Niemieckich Eu D D C.

PRZEWODNICZĄCA KLUBU 
DOGA NIEMIECKIEGO

MAŁGORZATA SOWIŃSKA
ZDJĘCIA: ALICJA MECH, ALEKSANDRA 

ŚMIETANKA, MALWINA PRZYSOWA

Najpiękniejszy Junior Wystawy Specjalistycznej

Najpiękniejszy dog Wystawy Klubowej i Specjalistycznej

Najlepsza Grupa Hodowlana Wystawy Klubowej, Specjalitycznej i Pucharu Świata

Najpiękniejszy Dog Wystawy Pucharu Świata
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WARTO PRZECZYTAĆ

Książka należy do rzadkiego już typu książek 
o psach, które mówią nie tylko prawie wszyst-
ko o rasie, jej historii i rozwoju, lecz także wiele 

o tym, z czym styka się przyszły właściciel, hodow-
ca itd. Jest tu obszerny opis powstania i historii 
rasy, informacje o relacji tych psów z człowiekiem, 
wyborze szczenięcia (hodowli, miotu, płci) i o tym, 
czego należy się spodziewać podczas jego pierw-
szych dni w naszym domu, a także instrukcja obsłu-
gi psa. W rozdziale „Jesteś tym, co jesz” autorka 
szczegółowo omawia żywienie wraz z suplementa-
cją, diety domowe i komercyjne, składniki pokar-
mowe i zapotrzebowanie na nie. Na 41 stronach 
omówiono kilkadziesiąt jednostek chorobowych 
(w tym problematyczne u tej rasy zatoki skórzaste). 
34 strony poświęcono wzorcowi rasy, jego historii, 
omówieniu wzorca i jego interpretacji  autorskiej, 
przy czym tekst wzorca podany jest w tłumaczeniu 
autorki. Domyślam się, że z języka francuskiego. 
Cytuję:  „Poniższy wzorzec jest moim tłumacze-
niem z oryginału. Oficjalne polskie tłumaczenie ma 
niestety dużo błędów, aby się można nim posłużyć 
(Wzorzec FCI nr 146/02.04.1997/F)”.
Logicznym uzupełnieniem wzorca i jego omówienia 
jest rozdział „Anatomia i ruch” (32 strony, z wieloma 
rycinami), którego niestety nie polecam, ponieważ 
został potraktowany bez należytego zrozumienia 
tematu motoryki ruchu u psów (w tym także rhode-
siana). Autorka całkowicie pomija zjawisko kompen-
sacji i często mija się z prawdą, np. na str. 237, gdzie 
pisze: „im mniejsza ilość (liczba) kroków na pokona-
nie dystansu, tym mniejsza strata energii, a więc pies 
powinien robić małą ilość (liczbę) długich kroków, 
zamiast dużą ilość (liczbę) krótkich”. 

Ciekawy przypadek: autorka (jak pisze we wstępie) marzyła o jamni-
ku i psa tej rasy poszukiwała, ale finalnie wybrała rudego psa z pręgą 
– tego, którego zaproponował jej mąż, ponieważ „zakochał się w nim 
od pierwszego wejrzenia(…), gdyż [pies – przyp. aut.] miał spojrzenie 
chińskiego mistrza, z którym trenował kung-fu”. Co więcej, autorka 
pokochała nową rasę, została jej hodowcą, sędzią kynologicznym  
i behawiorystką. Cóż bardziej fantastycznego może się zdarzyć  
w kynologii? A przecież żony są szyjami, które kręcą głowami mężów! 

Rhodesian ridgeback, 
pies doskonały 

Tak w większości poruszają się owczarki niemiec-
kie i charty afgańskie (jest to ich specyfika), ale 
nie siberian husky, który też porusza się bardzo 
ekonomicznie, a nawet bardziej od tamtych  
(M.S. Fischer i wsp. 2011). Sprawa jest bardziej 
skomplikowana, niż to przedstawia autorka. 
Bardziej ekonomiczny od „kłusa diagonalnego” 
jest „kłus inochód”, a większość psów rasowych  
i ridgebacki się nim nie posługują; pożądany jest 
natomiast u fila brasileiro. Rozdział ten niewątpli-
wie pobudza do dyskusji.
Na 18 stronach omówiono genetykę, a na kolej-
nych 50 – hodowlę i rozród, dalej – na 24 stronach 
– odchów szczeniąt. Na ostatnich 40 stronach 
bardzo szczegółowo przedstawiono historię rasy 
w Polsce od 1994 do 2015 roku. Podano spis 
hodowli, ryciny psów i suk oraz zestawiono mioty 
i uwzględniono psy importowane. Zamieszczono 
49 pozycji literatury (choć nie w pełni ją wykorzy-
stano w tekście).
Całość opracowania oceniam dobrze. Autorka po-
kusiła się o napisanie kompletnej monografii rasy, 
którą poszerzyła o trudną i niekompletną tematy-
kę związaną z fizjologią, morfologią, motoryką ru-
chu, behawiorem, schorzeniami, genetyką i inny-
mi zagadnieniami związanymi z życiem każdego 
psa. Dość przystępnie przekazała własne bogate 
doświadczenie w obrębie specyfiki rasy. Napisanie 
czterystustronicowej bogato ilustrowanej i wartej 
przeczytania księgi o rasie zasługuje na pochwałę 
i uznanie, czego nie zmieniają niekompletne lub 
mało aktualne dane zawarte w niektórych frag-
mentach tekstu czy ryciny.

TOMASZ BORKOWSKI

„Rhodesian ridgeback, pies doskonały. Przewodnik dla opiekunów i hodowców”. Autor: Edyta Ossowska,       
Wydawnictwo:  Millennium Publishers  2020,  ISBN: 978-83-65420-11-5

Przewodnik dla opiekunów i hodowców
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WYSTAWA

Zaplanowana pierwotnie na maj 2020 roku nie mogła się odbyć z wiadomych powodów, 
by wreszcie 12 września 2021 roku na terenie Łazienek Pniewskich zgromadzić wystawców 

z całej Polski oraz Niemiec, Norwegii, Szwecji i Słowenii.

Krajowa wystawa psów 9 grupy 
FCI  zorganizowana przez po-
znański  oddział ZKwP objęta 

była patronatem honorowym Burmi-
strza Gminy Pniewy pana Jarosława 
Przewoźnego. Włodarze Miasta, Straż 
Miejska, PPK i  OSiR swoim  wspar-
ciem i  przychylnością w  znaczącym 
stopniu przyczynili się do uświetnie-
nia tego wydarzenia.  Cieszyła także 
obecność Wolontariuszy Zespołu 
Szkół im. Emilii Sczanieckiej.

Dużym udogodnieniem dla wy-
stawców i  odwiedzających były 
bezpłatne parkingi. 

Ufundowany przez członków po-
znańskiego oddziału poczęstunek: 
darmowe ciasto, kawa i herbata oraz 
pyszne jabłka umiliły czas w  oczeki-
waniu na ocenę psa. Piękna pogoda 
przyciągnęła nad jezioro duże rzesze 
gości z  miasta i  okolic, a  darmowe 
wody smakowe PPK (Pniewskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. 
z  o.o) cieszyły się dużym zaintereso-
waniem w ten słoneczny dzień. 

WYSTAWA

Na kilkanaście dni przed końcem 
przyjmowania zgłoszeń Krajowa 
Wystawa 9 Grupy  FCI w  Pniewach 
otrzymała prawo do przyznawania 
tzw. dużego CWC i  zainteresowanie 
wystawą przekroczyło oczekiwania 
organizatorów. Blisko 300 zapisanych 
psów (a  dokładnie 293) przyczyniło 
się do zmiany w składzie sędziowania. 
Zaproszenie dodatkowego sędzie-
go było najlepszym rozwiązaniem, 
by liczba psów w  poszczególnych 
ringach pozwoliła na dokładne i sze-
rokie opisy, spokojną pracę sędziów, 
a także stworzenie zdrowej atmosfery 
sportowej rywalizacji. 

Zaproszenia przyjęli sędziowie: 
Magdalena Kozłowska, Monika Kuria-
ta-Okarmus, Wanda Kowalska, Marze-
na Kaca-Bibrich i Krzysztof Kania. 

Sponsorzy i  fundatorzy nagród 
sprawili niemałą niespodziankę wy-
stawcom. Liczba nagród powodowa-
ła często  radosną  bezradność przy 
opuszczaniu ringu – brakowało rąk, 
by zebrać wszystko. Miło było na to 

patrzeć! Piękne medale – lokatowe 
i dla każdego uczestnika, wyjątkowe 
statuetki, kolorowe rozety pozostaną 
piękną pamiątką z pniewskiej wysta-
wy 9 grupy FCI. 

Usytuowanie ringów konkurencji 
finałowych nad samą linią brzegową 
jeziora dało fantastyczne tło dla pra-
cy  patrona  fotograficznego wystawy 
– Clockwork Shepherd’s pics.

Najpiękniejsze psy Krajowej Wysta-
wy Psów 9 Grupy FCI w Pniewach to:
■ Lokata I – boston terrier – COSMIC 
WONDER Nadula
■ Lokata II – maltańczyk – ANACON-
DA Senayo
■ Lokata III –  coton de Tuléar – AQU-
ARIJUS Pieniskas Sokoladas
■ Lokata IV – pudel duży – MAREN-
GIN CARELIAN SISU

Zadowolenie i  radość wystawców, 
patrona honorowego i wszystkich zaan-
gażowanych w organizację wystawy to 
największa nagroda dla organizatorów.  
Do zobaczenia!

DANUTA JAGODZIŃSKA

Pierwsza poznańska 
WYSTAWA 9 GRUPY FCI
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posługiwać się w  ringu katalogiem. Cel tych zapisów 
jest nader oczywisty i sprowadza się do tego, aby żad-
ne dodatkowe okoliczności, w  tym np. renoma danej 
hodowli, osoba hodowcy itp., nie wpływały na ocenę 
psów w ringu. 

Co wspólnego ma katalog z  logiem lub nazwą ho-
dowli umieszczoną na ubiorze wystawcy? Katalog za-
wiera szereg informacji o  wystawianym psie, z  których 
kluczową jest przydomek hodowlany i imię psa. Wystaw-
ca wychodząc na ring w stroju zawierającym informację 
o przydomku hodowlanym, przekazuje zatem sędziemu 
podstawową informację z katalogu, którym sędzia zgod-
nie z cytowanymi zapisami Regulaminu nie ma prawa się 
posługiwać. Okoliczność taka może mieć, choć nie musi, 
wpływ na ocenę psa przez sędziego, a ocena ta powin-
na mieć charakter transparentny. Nie zmienia tego fakt,  
iż w  niektórych przypadkach wystawca może prezen-
tować swojego psa, ale pochodzącego z innej hodowli, 
szczególnie gdy poza takim psem prezentuje również 
psy ze swojej hodowli.

Regulamin Sędziów i Asystentów 
Kynologicznych ZKwP
Podobnie jak w  przypadku Regulaminu Wystaw Psów 
Rasowych i tu znajdują się zapisy mogące znaleźć zasto-
sowanie w omawianym temacie:
1. Sędzia nie może korzystać z  katalogu przed zakończe-
niem pracy w ringu.
2. Asystent kynologiczny nie może na wystawie, w  której 
uczestniczy jako asystent, zaglądać do katalogu przed lub 
w trakcie oceny psów.

Ponownie zatem mamy do czynienia z zakazem korzy-
stania z katalogu podczas sędziowania w ringu, a w kon-
sekwencji konkluzje dotyczące pojawienia się w  ringu 
wystawcy, którego ubiór zawiera informację o hodowli, 
pozostają analogiczne do wskazanych powyżej.

Podsumowanie
Jeśli odnieśli Państwo wrażenie, iż przesądziłem o  nie-
zgodności opisywanych strojów wystawców ze wspo-
mnianymi regulaminami, to jesteście w  błędzie. Uwa-
żam bowiem, że sprawa jest niejednoznaczna. Przede 
wszystkim zgodnie z Regulaminem Wystaw Psów Raso-
wych na wystawie ocenie podlega pies, nie zaś jego wła-
ściciel, a  tym bardziej jego strój, choć oczywiście wiele 
osób twierdzi, że bywa wręcz odwrotnie. Tym samym 
teoretycznie strój wystawcy nie powinien mieć żadnego 
wpływu na zwycięstwo lub przegraną psa. 

Kolejną kwestią jest fakt, że Regulamin Wystaw Psów 
Rasowych w żadnym ze swoich zapisów nie odnosi się 
do stroju wystawcy. Jedyny, który dotyczy tej kwestii, to: 
W ringu, podczas oceny psa, wystawca zobowiązany jest do 
noszenia przypiętego w widocznym miejscu numeru starto-
wego tego psa, który jest aktualnie prezentowany. Wraz ze 
zmianą psa musi być zmieniony numer startowy. Innymi 
słowy omawiany Regulamin nie formułuje wprost jakie-
gokolwiek zakazu wystawiania psa w  stroju zawierają-
cym informacje o hodowli.

Pozostaje zatem kwestia zakazu korzystania/posłu-
giwania się w  ringu katalogiem do czasu zakończenia 
oceny psów. Jak już wspomniałem powyżej, cel tego 
zakazu jest oczywisty i  ma zapewnić jak największą 
transparentność sędziowania. Jeżeli zatem w ringu po-
jawia się osoba w stroju informującym o hodowli, z któ-
rej pochodzi pies, a tym samym zawierającym kluczową 
informację z katalogu, którym sędzia i asystent posłu-
giwać się nie mogą, to rzetelność sędziowania może 
budzić wątpliwości u innych wystawców. Będzie się tak 
działo szczególnie wówczas, gdy pies wygra w  danej 
stawce, nawet jeśli na wygraną całkowicie zasługiwał.

Wystawianie psów w  strojach zawierających in-
formacje o  hodowli, z  której pochodzą, nie zdarza się 
często, jak to wynika z  moich i  nie tylko obserwacji.  
Od momentu opisywanej na wstępie sytuacji do chwi-
li oddania niniejszego tekstu minęły trzy miesiące 
i  zauważyłem jeszcze tylko jeden taki przypadek. Nie 
oznacza to, że mamy tu do czynienia ze zjawiskiem 
marginalnym, niewartym jakiejkolwiek wzmianki. Je-
żeli przyjmiemy, że celem takich działań jest po prostu 
reklama hodowli, to szczerze powiedziawszy, grono 
jej adresatów jest bardzo wąskie (szczególnie w dobie 
pandemii) i na dodatek z reguły doskonale znające da-
nego wystawcę. Jaki jest zatem cel takich zabiegów? 
Pytanie pozostaje otwarte.

Wystawy psów mają charakter rywalizacji sportowej 
właścicieli i ich psów. Jeżeli mamy do czynienia z rywa-
lizacją sportową, to z  reguły możemy też mówić o za-
chowaniu niesportowym. Zmierzam do tego, że jeżeli 
w  danej stawce psów znajdują się wystawcy z  nume-
rami startowymi, będący (przynajmniej teoretycznie) 
dla sędziego anonimowi i wystawca z numerem starto-
wym ubrany w strój zawierający informację o hodowli, 
to można rozważać, czy mamy do czynienia z rywaliza-
cją sportową, czy też z  zachowaniem niesportowym.  
Jeżeli uznamy, że zachowanie takie jest niesportowe, to 
sędzia może zdyskwalifikować psa. W Regulaminie Wy-
staw Psów Rasowych (rozdz. VII. Szczególne uprawnie-
nia i  obowiązki sędziów, pkt 7) przewidziano bowiem 
katalog niesportowych zachowań, za które sędzia może 
zdyskwalifikować psa. Kwestia stroju wystawcy nie jest 
tam wymieniona wprost, ale katalog ten ma charak-
ter otwarty, na co wskazuje przesłanka „a szczególnie”, 
a tym samym jeżeli omawiane zachowanie uznamy za 
niesportowe, dyskwalifikacja jest jak najbardziej możli-
wa. Decyzja w tym zakresie leży w gestii sędziego.

Konkludując, opisywane zachowania niektórych 
wystawców mogą budzić uzasadnione wątpliwości 
co do ich zgodności z  obowiązującymi regulaminami, 
zarówno w zakresie transparentności sędziowania, jak 
i  zasad sportowej rywalizacji na wystawach. Analo-
giczne wątpliwości wzbudziłyby z  pewnością decyzje 
dotyczące dyskwalifikacji psów we wskazywanych tu 
przypadkach. Dlatego też jedynym rozwiązaniem, jakie 
tu widzę, jest jednoznaczne uregulowanie omawianej 
kwestii w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych.

CEZARY SZCZEPANIAK

!
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Czy wszystko wymieniłem? Z pewnością nie. Oczy-
wiście nie ma niczego ani zdrożnego, ani tym bar-
dziej niezgodnego z  prawem w  reklamowaniu 

własnej hodowli. Spojrzenie na reklamowanie hodowli 
może jednak ulec zmianie, gdy reklama taka jest wy-
korzystywana w  trakcie rywalizacji na ringu wystawo-
wym. Temat niniejszego artykułu został zresztą wywo-
łany w  dyskusji pomiędzy moimi znajomymi w  trakcie 
trwania jednej z wystaw. Zaczęła się ona od wystawcy, 
który wszedł na ring w koszulce, na której umieszczono 
logo hodowli na klatce piersiowej i plecach i była kon-
tynuowana podczas konkurencji finałowych, kiedy to na 
ringu honorowym pojawiła się grupa hodowlana. Wy-
stawcy ubrani byli w koszulki, tym razem nie z  logiem, 
a  z  nazwą hodowli. W  obydwu przypadkach schemat 
rozmieszczenia informacji o  hodowli był taki sam, tj. 
z przodu niewielkie logo (nazwa), zaś z tyłu bardzo duże, 
widoczne z daleka.

Zdania moich znajomych na temat obydwu przypad-
ków były podzielone. Jedni uważali całą sytuację za niedo-
puszczalną, inni argumentowali, że przecież „tych wystaw-
ców i tak wszyscy znają”. Jak łatwo się domyślić, uczyniono 
mnie swego rodzaju arbitrem w tym sporze. Wyniki tego 
swoistego arbitrażu przedstawiam Państwu poniżej.

Regulamin Wystaw Psów 
Rasowych ZKwP
W omawianym temacie zastosowanie mogą znaleźć dwa 
zapisy tego regulaminu, a mianowicie:
1. W  czasie oceny psów w  ringu sędzia posługuje się  
wyłącznie planem sędziowania, nie może posługiwać  
się katalogiem.
2. Asystent nie może posługiwać się katalogiem w  czasie 
pracy w ringu. 

Cytowane zapisy w  sposób jednoznaczny przesą-
dzają o tym, że zarówno sędzia, jak i asystent nie mogą 

Strony internetowe, fanpage’e i grupy na Facebooku, projektowane na zamówienia 
loga, samochody i namioty oklejone informacjami o hodowli, odzież oraz różnego 
rodzaju gadżety z nazwą i logiem hodowli, indywidualnie projektowane książeczki 

zdrowia i teczki na dokumenty dla nabywców szczeniąt, reklamy w katalogach. 

REKLAMA HODOWLI?

!

PRAWNIK RADZI§
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WYROKWYROK

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto  
i  Wilda w Poznaniu VI Wydział Karny  
przekazuje prawomocny  
odpis wyroku do publicznej  
wiadomości.
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100 LAT KYNOLOGII 
W WOLNEJ POLSCE

Księga jest napisana w języku polski i angielskim, ma objętość 400 stron, zawiera 500 ilustracji i rycin.
Zamówienia oraz dystrybucja poprzez oddziały ZKwP.

Już jest, długo oczekiwana, pozycja książkowa obejmująca historię psiarstwa 
w Polsce od czasów średniowiecznych do obecnych. 

Znajdziecie w niej opis dziejów psa na ziemiach polskich, powstania naszej 
organizacji oraz bloki tematyczne dedykowane naszym rasom narodowym 

–– polskiemu owczarkowi nizinnemu, polskiemu owczarkowi podhalańskiemu, 
ogarowi polskiemu, chartowi polskiemu, gończemu polskiemu 

i polskiemu spanielowi myśliwskiemu.

Dla 

członków ZKwP 

specjalna cena

100 zł.
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