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PORTRET RASY

Jak dowiodły znane wszystkim obserwacje Bielajeva, udomowienie wyraźnie 
zwiększa częstość występowania mutacji, także takich, 

które wcale nie są celem selekcji – tym było dla Bielajeva uzyskanie osobników 
aktywnie poszukujących ludzkiego towarzystwa. 

O ZNACZENIU UMASZCZENIA W OCENIE PSÓW

Wśród jego lisów z  każ-
dym pokoleniem przy-
bywało osobników 
łaciatych i  umaszczo-

nych inaczej niż przodkowie... W wa-
runkach naturalnych takie nowe 
umaszczenia raczej nie miały szansy 
na utrwalenie w  populacji, bo ich 
właściciele stawali się zbyt widoczni 
(dla drapieżników lub potencjalnych 
ofiar), więc ich szanse na przeżycie 
raczej malały, niż wzrastały. Nawet 
w  przypadku gdy umaszczenie to 
było pod tym względem „obojętne”, 
to na przeszkodzie jego utrwaleniu 

stał jeszcze zwierzęcy konserwa-
tyzm, powstrzymujący zwierzęta 
przed wzięciem sobie takiego „od-
mieńca” za partnera do rozrodu.

 Znaczenie umaszczenia 
 dla użytkowości psa 
Inaczej w warunkach hodowlanych – 
tu każde nowe umaszczenie witane 
było  z entuzjazmem i utrwalane po-
przez celową hodowlę w pokrewień-
stwie i  selekcję. Czy różnorodność 
umaszczeń miała jakieś znaczenie 
dla użytkowości psa? Często twierdzi 
się, że tak – białe psy pilnujące stad 

SYMFONIA BARW

były dobrze odróżnialne od napada-
jących wilków, a  jednocześnie łatwo 
było im skryć się wśród owiec, czym 
wprowadzały w  błąd napastników… 
Same owce zaś czują podobno więk-
szy respekt przed zaganiającym je 
psem ciemnym niż białym. Biały pies, 
wyskakujący z nory, był mniej narażo-
ny na omyłkowe postrzelenie przez 
myśliwego niż jego rudy czy szary 
pobratymca. Ale na każdy przykład 
tezy te potwierdzający znajdziemy 
i  takie, które im zaprzeczają. Do pil-
nowania stad wyhodowano zarów-
no białe owczarki podhalańskie, jak 

Rozległe podpalanie (creeping tan) i umaszczenie czaprakowe są –  jak dowiodły badania ostanich lat – skutkiem działania odrębnego 
genu RALY.

WAŻNE CZY NIEWAŻNE?
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i  szare z  Szar Płaniny i  biało-czarne 
oraz czarne z Rumunii. Do polowania 
w norach powstały zarówno białe we-
stie, jak i – znacznie wcześniej – jam-
niki, które akurat białe nigdy nie są. 
Gwoli ścisłości dodać jednak należy, 
że bardzo  rzadko, jeśli w ogóle, spo-
tyka się osobniki białe wśród psów 
owczarskich i  zaganiających, które 
faktycznie są zazwyczaj ciemne (kel-
pie, collie, bouviery). Dawni hodowcy 
i  właściciele często mawiali, że „do-
bry pies nie ma koloru”, i hodowanie 
określonych odmian kolorystycznych 
uważali za zbędną fanaberię, na którą  
pozwalali sobie tylko niektórzy słyn-
ni hodowcy; określone umaszczenie 
było „gwarancją” użytkowości, jak 
w  przypadku seterów Laveracka czy 
księcia Gordona. 

 Nowe trendy 
 w hodowli psów 
Umaszczenie uzyskało nową rolę 
dopiero w  wieku XIX, gdy poczę-
to organizować pierwsze wystawy 
psów rasowych, a  za tym poszło 
opracowanie wzorców ras i ich nazw 
i  założenie ksiąg hodowlanych.  
Umaszczenie stało się wówczas ele-
mentem, a niekiedy wręcz wyznacz-
nikiem typu rasowego. Stosunkowo 

Welsh corgi pembroke jest jedna z niewielu ras, u których występuje zarówno klasyczne podpalanie, jak i wersja RALY. 
U bliskich im welsh corgi cardigan spotykamy tylko podpalanie klasyczne

Genetyczne badanie umaszczeń buldogów francuskich doprowadziło do odkrycia 
nowego genu COCOA.

niewiele jest ras, u  których dopusz-
czalne są wszelkie umaszczenia, i dla 
niektórych ta dowolność stała się 
ostatnio przyczyną nieprzewidzia-
nych kłopotów, o  czym za chwilę. 
U większości dopuszczalna jest pew-
na ograniczona paleta umaszczeń, 
a  są i  takie, które występują tylko 
w  jednym, niekiedy dość swoistym 
umaszczeniu.

Skąd wspomniane wcześniej 
kłopoty? Otóż hodowcy tylnymi 
drzwiami wprowadzać poczęli do 
wielu ras nowe, niespotykane wcze-
śniej umaszczenia – podyktowane 
jest to oczywiście tylko względami 
komercyjnymi. Pół biedy, jeśli mamy 
do czynienia z  marmurkowymi lub 
błękitnymi buldogami francuskimi, 
czarnymi podpalanymi anglikami 
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Błękitne (i  liliowe, zwane „isabella”) 
dobermany hodowane są w  USA, 
a  łysienie ma się u nich całkiem do-
brze,  tak samo jak u rosyjskich toy-
ów, praskich szczurołapów i pomera-
nianów o genetycznie rozjaśnionych  
umaszczeniach.  Aby przybliżyć nam 
całą tę kwestię, wyobraźmy sobie, że 
pojawią się nagle polskie owczarki 
nizinne o  maści pręgowanej. Wzo-
rzec PON-a  dopuszcza wszelkie 
umaszczenia, ale czy pręgowanie 
uznamy za typowe dla rasy?  W  jej 
przypadku trzeba było  już raz uzu-
pełniać to, co mieli na myśli autorzy 
pierwszego standardu, którzy zapi-
sali, że maść jest dowolna, natomiast 
nos zawsze czarny. Kiedy pojawiły się 
osobniki czekoladowe, można było 
albo wykluczyć tę maść, albo dodać 
nową barwę dla nosa… Wybrano to 
drugie. Potem pojawiły się osobniki 
rozjaśnione, błękitne, a  ostatnio też 
chyba „szampańskie” czy „lila” (bb 
dd), ale na tę ewentualność wzorzec 
jest przygotowany („nos barwy jak 
najciemniejszej przy danym umasz-
czeniu”).

 Dyskusyjne zapisy 
 we wzorcach ras 
Wiele ras ma w  swoich wzorcach 
gamę umaszczeń, często zestawio-
nych trochę bez sensu. Tak jest na 

przykład w  przypadku flandryjskich 
bouvierów – ich europejski wzorzec 
dopuszcza dla nich maść pręgowa-
ną, możliwie ciemną, oraz – bez en-
tuzjazmu – czarną. Maści płowa lub 

Mimo różnych umaszczeń cavalier king charles spaniele uznawane są jedną rasę. 
W Polsce wszystkie umaszczenia oceniane są łącznie, ale już w Czechach – oddzielnie.

U owczarków belgijskich różne umaszczenia i rodzaje sierści są kryterium do podziału na odrębne rasy.
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albo pręgowanymi pudlami – wte-
dy wiemy od razu, że ktoś, kto takie 
psy oferuje, to zwyczajny producent 
żywca psiego, bo takie umaszczenia 
nie występują we wzorcach wymie-
nionych ras. W przypadku buldogów 
francuskich czekoladowych i  lila 
(niestandardowych) odkryto wręcz 
nowy, występujący tylko u nich gen 
– kakao (co). Niestety, wszystkie 
one łatwo znajdują nabywców, sku-
szonych oferowaną im za niemałe 
pieniądze „nowością”, a  trend taki 
możemy już obserwować w Polsce.  
Te „dziwolągi” są szczególnie popu-
larne w  USA, gdzie hodowane są 
i  białe dobermany, i  marmurkowe 
lub pręgowane pembroki, i  mnó-
stwo innych ras w nietypowych dla 
nich umaszczeniach. W dodatku psy 
te częstokroć mają legalne rodowo-
dy (bo są one jedynie świadectwem 
pochodzenia), a  nawet bywają po-
kazywane na wystawach. Jest to 
możliwe skutkiem tego, że w  ame-
rykańskim regulaminie wystaw nie 
ma pojęcia dyskwalifikacji. Z  tego 
powodu psy nietypowo umasz-
czone mogą być pokazywane, nie 
uzyskują jedynie lokat (których 
jest tam cztery) ani punktów do 
championatu. Nie ma też opisów, 
więc nietypowego umaszczenia nie 
można nawet „wytknąć”. Zdarzają 
się przypadki szokujące – w rasach 
i klasach mało licznych i u sędziów, 
którzy, że użyję lepiej brzmiącego 
określenia angielskiego „have no 
guts” i wolą nie wdawać się w dość 
uciążliwą procedurę nieprzyznania 
lokaty, nade wszystko ceniąc „świę-
ty spokój”. I tak w mojej rasie (welsh 
corgi pembroke) lokatę otrzymał 
już szczeniak maści marmurkowej 
(wprowadzonej oczywiście po-
przez skojarzenie z  cardiganami, 
dla których jest typowa i  swoista). 
Amerykańscy „producenci nowo-
ści” chętnie zakupują takie w Euro-
pie – ostatnio dowiedziałem się, że 
bez problemów sprzedać im można 
niemieckie dogi z czekoladową pig-
mentacją.

 Zmiany we wzorcach ras 
Bardziej skomplikowana jest sy-
tuacja w  przypadku ras, u  których 
wzorzec dopuszcza wszelkie umasz-

czenia. Wspominałem już o  mar-
murkowych chihuahua i  pome-
ranianach… Wiadomo było, że to 
nowe umaszczenie, warunkowane 
genem dominującym, musiało być 
do populacji obydwu ras wniesione 
w drodze kojarzeń międzyrasowych 
(pozostaje pytanie: jakich?). Ale 
skąd wzięła się maść zwana „panda” 
u  chartów afgańskich? A  takie psy, 
z  białą maską, szyją i  kończynami 
przy czarnym tułowiu pojawiły się 
niedawno całkiem niedaleko, na Sło-
wacji... Tu sprawa jest trochę inna niż 
w  przypadku maści marmurkowej 
– białe znaczenia są cechą recesyw-
ną wobec ich braku, zatem mogły 
być od pokoleń przekazywane nie-
widoczne w  populacji i  ujawnić się 
przy odpowiednim skojarzeniu. Ale 
dlaczego tylko raz? Pytaniom nie 
ma końca, a  egzegeci wzorca nie-
poradnie tłumaczą, że jego autorzy 
mieli na myśli tylko te umaszczenia, 
które znali, a więc jednolite, podpa-
lane i  pręgowane, bez białych zna-
czeń, a  tym bardziej łat. Inni jednak 
przypominają, że w  dawnej popu-
lacji chartów afgańskich – rzadko 
bo rzadko – występowały także psy 
tak umaszczone. Z  jakiegoś jednak 
względu twórcy wzorca nie uznali go 

za typowe i  typ charta afgańskiego 
kojarzy nam się z psem niełaciatym 
(a czemu za mało typowe jako jedy-
ne i u jedynego poza włoskim charta 
uznano pręgowanie u saluki? Saluki  
to przecież stara rasa bazowa, a prę-
gowanie występuje u wszystkich jej 
potomków). Dyskusja trwa, afgany 
panda budzą zachwyt na ringach 
wystawowych, nie podjęto jeszcze 
żadnej decyzji. Inaczej w przypadku 
chihuahua i pomeraniana – z dnia na 
dzień maść marmurkową wpisano 
na listę wad dyskwalifikujących tych 
ras. Wcześniej zrobiono tak ze śnia-
dymi cockerami angielskimi (którą 
to maść uznano za nietypową i uści-
ślono wzorzec rasy w  tym punkcie, 
wymieniając wszystkie umaszcze-
nia dopuszczalne), a  jeszcze wcze-
śniej – z  błękitnymi podpalanymi 
pinczerami krótkowłosymi. W  tym 
ostatnim przypadku decyzja miała 
głębsze uzasadnienie – u  tych ras 
często występowało związane z ma-
ścią łysienie (Diluted Color Allopecia), 
prowadzące do miejscowej, całkowi-
tej utraty sierści.  Choć słuszność ta-
kiej decyzji nie podlega dyskusji, to 
sposób jej podjęcia – uznanie kon-
kretnej maści za nietypową „z  dnia 
na dzień” może budzić wątpliwości. 

Umaszczenie marmurkowe musiało być wprowadzone do populacji chihuahua drogą 
kojarzeń międzyrasowych. Dziś uznane jest za dyskwalifikujące.

SYMFONIA BARW
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wręcz słomkowa są uznane za wady 
dyskwalifikujące. Są natomiast do-
puszczalne we wzorcu AKC i  u  zbli-
żonej rasy bouvierów ardeńskich. 
Problem w tym, że wszystkie te ma-
ści są dla bouvierów  genetycznie 
prawidłowe i  muszą występować – 
pies nie byłby pręgowany (kbr), gdy-
by nie był też Ay (płowy). Dla wielu 
ras, u  których występuje umaszcze-
nie czarne podpalane (B i atat), gene-
tycznie prawidłowa i  naturalna bę-
dzie maść  czekoladowa podpalana 
(zamiast B – bb). Tymczasem jest ona 
na ogół wadliwa i  tylko w  niewielu 
przypadkach (np. niemiecki terier 
myśliwski, doberman) dopuszczal-
na. W ten sposób, o  ile rasa nie jest 
zafiksowana na czerń (bo tam stało 
się to już wcześniej), stałemu zubo-
żeniu ulega jej pula genetyczna, co 
stanowi obecnie poważny problem 
w hodowli psów rasowych i daje do 
ręki oręż jej przeciwnikom.  Niekiedy 
autorom wzorców jakby zabrakło 
odwagi – u  sznaucerów miniaturo-
wych mamy pięć umaszczeń, u  ol-
brzymów do niedawna dwa, teraz 
już trzy, a  u  średniaków – ciągle 
tylko dwa, choć i  inne znajdują się  
w  puli genetycznej tej odmiany  
wielkościowej.

Wręcz wyznacznikiem typu staje 
się maść w przypadku ras, u których 
liczba dopuszczalnych umaszczeń 
jest mocno ograniczona albo do-
puszczalne jest tylko jedno umasz-
czenie. W  niektórych rzadkich przy-
padkach staje się ona jedynym 
kryterium przynależności do danej, 
arbitralnie ustanowionej „rasy”. Tak 
jest w  przypadku wspomnianych 
sznaucerów, niemieckich dogów lub 
owczarków belgijskich. W  przypad-
ku tych ostatnich odmiany barwne 
mają nawet swoje nazwy „rasowe” – 
płowy lub szary to owczarek belgijski 
tervueren, a czarny to groenendael. 
Ta ostatnia odmiana jest szczególnie 
interesująca, bo jej czerń może być 
zarówno czernią dominującą  (KB),  
jak i recesywną (aa). Mimo że formal-
nie są to odrębne rasy, można je ze 
sobą kojarzyć – rezultat zależny jest 
od tego, jaki rodzaj czerni występu-
je u  groenendaela. Dogi niemieckie 
też, ale z  pewnymi ograniczeniami 
(właściwie dlaczego nie są dopusz-

Jako jedyna z tradycyjnych ras japońskich kai ken występuje wyłącznie w umaszczeniu 
pręgowanym.

czalne błękitne lub żółte arlekiny?).  
Pudle są w Europie zasadniczo oce-
niane w  dwóch grupach – umasz-
czeń podstawowych (białe, czarne, 
czekoladowe) i rozjaśnionych (srebr-
ne, morelowe, czerwone), ale już na 
przykład w  Czechach każde z  tych 
umaszczeń oceniane jest  osobno 
(co daje imponującą liczbę CAC), 
a w Wielkiej Brytanii i części Skandy-
nawii – łącznie. Czesi są zresztą nie-
zwykle szczodrzy w rozdawaniu CAC 
– w kolorach sędziowane są nie tylko 
briardy, beaucerony czy cavalier king 
charles spaniele (cztery CAC!), ale na-
wet mopsy, które podzielono nie tyl-
ko na czarne i płowe, ale jeszcze sza-
re i morelowe. Konia z rzędem temu, 
kto odróżni tego ostatniego od pło-

wego! U nas jest znacznie skromniej 
– oddzielne CWC mają, z ras bardziej 
popularnych, chow-chow (czarne  
i  niebieskie jeden, rude, płowe i cy-
namonowe drugi), boksery (żółte 
i  pręgowane osobno). Obie wymie-
nione tu rasy są bez ograniczeń koja-
rzone pomiędzy kolorami – i dobrze, 
bo tam, gdzie jest to zabronione lub 
niepraktykowane, dzieje się to z wy-
raźną szkodą dla mniej popularnej 
odmiany kolorystycznej; sznaucery 
olbrzymy pieprz i  sól są znacznie 
gorsze w  typie od czarnych, a  rude 
i  czarne podpalane cavaliery ustę-
pują łaciatym. Czasem jednak mimo 
swobody kojarzeń psy różnych 
umaszczeń  pozostają nieco różne 
w typie – na przykład czarne briardy 
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są inne od płowych, a czekoladowe 
nowofundlandy – od czarnych.

 Rasy o jednym dopusz- 
 czalnym umaszczeniu 
No i  wreszcie rasy, dla których do-
puszczalne jest tylko jedno umasz-
czenie, nierzadko dość specyficzne. 
Na przykład jedynym dopuszczal-
nym umaszczeniem wyżła weimar-
skiego jest liliowe (genetycznie bb 
dd). Ważne, że przy tej genetycznie 
rozjaśnionej maści rasa wolna jest od 
problemów ze skórą, albo skutkiem 
szczęśliwego przypadku, albo sta-
rannej selekcji.  Co ciekawe, nie są od 
nich wcale wolne błękitne labradory, 
do których umaszczenie to wprowa-
dzone zostało właśnie przez kojarze-
nia z  weimarami.  Oczywiście USA 
„nie byłyby sobą”, gdyby nie hodo-
wano tam weimarów w  umaszcze-
niu niedopuszczalnym w  Europie, 
a mianowicie błękitnym (B. dd). Nie 
powstały one skutkiem kojarzeń z ja-
kąś inną rasą, lecz pochodzą  od psa 
sprowadzonego z  Niemiec tuż po II 
wojnie światowej. Są rasy, u których 
maść określona jest nader malow-
niczo. I  tak chesapeake bay retrie-
ver może mieć umaszczenie koloru 
„zeschłej trzciny” i „martwej trawy”, 
a  irlandzki spaniel wodny – „koloru 
pchły”, będący z  kolei wadą u  sus-

sex spaniela, który ma być „kaszta-
nowo-złoto-wątrobiany”. Dzisiaj już 
wiemy, dlaczego możliwe jest tyle 
odcieni maści czekoladowej (wątro-
bianej) – recesywnych alleli b jest 
co najmniej 5 (większość jest niete-
stowalna)  i to  ich różne kombinacje 
odpowiedzialne są za poszczególne 
odcienie.

Ciekawa jest maść czarna pod-
palana, która może występować 
w dwóch wersjach – klasycznej i tak 
zwanej creeping tan, w  której pod-
palanie „rozpełza się” tak, że czarny 
pozostaje tylko czaprak.  Większość 
ras zafiksowana jest na jedną tylko 
wersję – na przykład gończy polski 
na „klasyczną”, natomiast ogar – na 
czaprakową. Na czaprak zafikso-
wanych jest też kilka ras terierów 
(airedale, welsh, australijski). Tylko 
u nielicznych ras występują obydwa 
warianty – na przykład u welsh corgi 
pembroke („czarnogłówki” i „czapra-
ki”, ale już u cardiganów tylko „czar-
nogłówki”, czyli klasycznie podpala-
ne), bassetów czy bloodhoundów, 
chyba też chartów polskich. Wyka-
zano, że za „rozpełznięte” podpala-
nie odpowiada mutacja o  nazwie 
RALY, formalnie rzecz biorąc będąca 
duplikacją krótkiego (16 par zasad) 
odcinka eksonu pewnego genu. 
Występuje ona u  wszystkich psów 

o  umaszczeniu czaprakowym, ale 
– jak wykazały dalsze badania – nie 
jest ona wystarczająca do wytworze-
nia nowego zmutowanego umasz-
czenia. Jej obecność stwierdzono 
bowiem u  niemal 1/3 zbadanych 
berneńskich psów pasterskich, któ-
rym mimo to ani śniło się zmieniać 
swego klasycznego umaszczenia 
(appenzellery o  tym umaszczeniu 
kiedyś się zdarzały).  Creeping tan 
pozostaje więc do dzisiaj zagadką 
i na pewno ciekawe byłoby prześle-
dzenie występowania tej mutacji 
u wymienionych ras polskich.

Inną maścią, która często wystę-
puje jako jedyna u  danej rasy, jest 
biel – prawie całkowita lub całkowita. 
Taka charakterystyczna jest na przy-
kład dla doga argentyńskiego lub 
sealyham teriera.  Ta biel jest niebez-
pieczna i o ile można jakoś zrozumieć 
twórców wzorca sealyhama, którzy 
jeszcze o tym nie wiedzieli, to dla au-
torów wzorca doga argentyńskiego, 
upierających się przy psach czysto 
białych, nie ma żadnego wytłuma-
czenia. Biel ta bowiem powiązana 
jest z głuchotą – im bardziej biały jest 
pies, tym większe ryzyko jej wystą-
pienia. W hodowli tych ras (i białych 
odmian w  innych rasach, np. bulte-
rierach) bezpieczniejsze są osobniki 
z  barwnymi plamami wokół oczu 

Prawdziwy albinizm występuje wśród psów rzadko. Najliczniej stwierdzono go u amerykańskich dobermanów i pitbuli.
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i  przy uszach. Dziedziczenie czystej 
bieli, warunkowane allelami z  locus 
S, nie jest w  pełni wyjaśnione. Daw-
no temu Little postawił hipotezę, że 
są ich cztery – najbardziej recesywny 
z nich – sw, w układzie homozygotycz-
nym – warunkować miał  białe lub 
niemal czysto białe umaszczenie. Sęk 
w tym, że do dzisiaj nie potwierdzono 
istnienia takiego allelu na poziomie 
molekularnym (podobnie jak i innego 
„dziecka” Little’a  – si, który kodować 
miał znaczenia irlandzkie). Wydaje się, 
że za to, że w praktyce nie spotyka się 
psów o takich samych białych znacze-
niach czy łatach, odpowiadać musi 
bliżej nieokreślona, ale spora liczba 
dziedziczonych w  sposób ilościowy 
modyfikatorów. U niektórych ras (np. 
doberman) białe znaczenia, choćby 
najmniejsze, są w  najwyższym stop-
niu niepożądane. Ich  brak jest waż-
ny dla uzyskania prawidłowego typu 
rasowego. Jednomaścistość na tyle 
mocno kojarzy nam się z pudlem, że 
ich wersji łaciatej odmówiono nawet 
nazwy „pudel” – zostały uznane pod 
dziwaczną nazwą „wielobarwnego 
psa kędzierzawego” (!).

Inny rodzaj bieli występuje czę-
ściej u ras takich jest westie, biszony, 
samojedy, białe owczarki szwajcar-
skie, żeby wymienić tylko kilka, dla 
których jest jedyną maścią typową. 
Little zakładał, że taka biel spowodo-
wana jest przez rozjaśnienie, wywo-
łane obecnością allelu cch (szynszyla) 
w  locus C. Tyle tylko, że takiego lo-
cus wcale nie ma, a przynajmniej do 
dziś nie udało się potwierdzić jego 
istnienia. Niemniej jednak trochę ra-
cji Little miał – istotnie biel (zwykle 
w  odcieniu mniej lub bardziej żół-
tawym) jest skutkiem rozjaśnienia 
maści  przez  nowo odkryty rece-
sywny allel w locus E. W homozygo-
tycznej formie ee „znosi” on wszyst-
kie umaszczenia, dając takie, które 
w  zależności od rasy nazywane jest 
„piaskowym”, „blond”, „kremowym”, 
„szampańskim”, „pink”. Ale do bie-
li wciąż pozostaje  kawałek drogi... 
Potrzebne jest jeszcze współdziała-
nie alleli z locus INT – recesywny allel 
int rozjaśnia maść aż do bieli. Allele 
tego locus działają jedynie na feome-
laninę; takie działanie odpowiada 
m.in. za czarno-srebrne umaszczenie 

sznaucerów (takie rozjaśnione pod-
palanie nazywa się „fantomowym”).

Na koniec dwie rasy, dla których 
kolor jest niemal wszystkim. Pierw-
sza to kerry blue terier.  Szczenięta 
tej rasy rodzą się czarne, a następnie 
powinny rozjaśnić się do jedynej ty-
powej maści niebieskiej czy granato-
wej, nie za jasnej, ale też nie powinny 
pozostać zbyt ciemne. O  tym decy-
duje para alleli z locus G („greying”), 
pozostających wobec siebie w  sto-
sunku niepełnej dominacji – hetero-
zygota jest fenotypowo odróżnialna 
od obydwu homozygot. I to właśnie 
osobniki heterozygotyczne Gg są 
najbardziej typowe, bo uzyskują 
najbardziej pożądany odcień.  Do-
minujące homozygoty GG stają się 
bardzo jasne, zaś recesywne gg nie 
rozjaśniają się wcale.

No i  „ikoniczne” dalmatyńczyki. 
To rasa, w  ocenie której umaszcze-
nie odgrywa niezwykle ważną rolę, 
a  wielkość charakterystycznych pla-

mek (nie łat!) opisana była kiedyś no-
minałami angielskich monet. Tylko 
one (i  australijskie psy do pasienia 
bydła, w których żyłach płynie krew 
dalmatyńczyka) są posiadaczami do-
minującego allelu T w  locus T, skut-
kiem tego całe pokryte są niewielki-
mi plamkami. Ponieważ jest to allel 
dominujący, teoretycznie możliwe 
jest szybkie wprowadzenie umasz-
czenia dalmatyńczyka do innych ras. 
Ale czy takie psy uznalibyśmy za do-
statecznie typowe?

 Psy albinotyczne 
Przez długie lata uważano, że wśród 
psów nie ma albinosów (osobników, 
które wcale nie produkują barwnika), 
jednak okazało się, że to nieprawda. 
Albinosami są amerykańskie białe 
dobermany, a  obecność pojedyn-
czych osobników stwierdzono po-
śród mopsów (kilka sztuk), pitbulli 
(też kilka)  i shih tzu (jeden).

MIROSŁAW REDLICKI

U dalmatyńczyka łatka obejmująca oko i ucho jest bardzo poważną wadą.
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Molos z Epiru od wieków towarzyszył mieszkańcom gór (zdjęcie dzięki uprzejmości 
Nikosa Morikisa)

Grecja jest ojczyzną kilku 
interesujących ras psów, 
które nie są jeszcze uznane 
przez FCI. Niektóre z  nich 

zostały już uznane przez należący do 
FCI Grecki Związek Kynologiczny – 
Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος. Do tej 
piątki szczęśliwców należy między 
innymi molos z Epiru. 

Określenie „molos” jest doskonale 
znane i powszechnie używane wobec 
ras dużych psów o mocnej, masywnej, 
imponującej budowie. Nazwa pocho-
dzi od Molossów – ludów, które kilka 
wieków przed naszą erą zamieszki-
wały tereny Epiru. Ta górzysta kraina 
geograficzna położona jest na półno-
cy obecnej Grecji i  południu współ-
czesnej Albanii. Molossowie słynęli 
z  hodowli psów wyróżniających się 
wielkością oraz odwagą. W  trudnym 
górskim terenie psy Molossów strze-
gły stad owiec i bydła przed dużymi 
drapieżnikami: szakalami, wilkami 
i niedźwiedziami. Doskonale chroniły 
właścicieli i ich dobytek przed rabun-
kiem. Bywały również towarzyszami 
myśliwych podczas polowań na gru-
bego zwierza. Sławę zyskały w czasie 
wojen. Z  powodu swojej masy, siły, 
odwagi i  ciętości wykorzystywane 
były jako psy bojowe i  dzięki temu 
zyskały duże uznanie. Do czasów 
współczesnych zachowało się wiele 
ich opisów, a  także ich wizerunki na 
monetach i dziełach sztuki.

Według rzymskiego historyka Pli-
niusza Starszego Aleksander Wielki 
otrzymał swojego ulubionego psa 
o  imieniu Peritas w  prezencie od 
wuja. Uważa się, że Peritas był mo-
losem z Epiru lub krzyżówką tej rasy, 
co jest bardzo prawdopodobne,  
zważywszy, że wuj Aleksandra Wiel-
kiego był władcą Epiru, a  pies ze 
względu na swoją wielkość, siłę i wa-
leczność okazał się świetnym poda-
runkiem. Według greckiego historyka 
Plutarcha Aleksander Wielki tak bar-
dzo kochał swojego psa, że po jego 
śmierci założył miasto, które nazwał 
jego imieniem (tak samo postąpił po 
śmierci ulubionego konia Bucefała).

Jako psy bojowe molosy znane 
i cenione były zarówno w czasach im-
perium greckiego, jak i  rzymskiego. 
Imperia upadały, psy bojowe straciły 
na znaczeniu, ale na terenach Epiru 

molosy przetrwały kolejne wieki, peł-
niąc swoją pierwotną funkcję psów 
stróżujących i  pilnujących stad. Stop-
niowo, wraz z  zanikiem tradycyjnego 
modelu rolnictwa, molosom z  Epiru 
pozostała do pełnienia głównie funk-
cja strażników posesji, do czego, dzięki 
imponującej posturze, doskonale się 
nadają. Ich liczebność bardzo zmalała 
i  psy czystej rasy stały się rzadkością. 
Na szczęście w końcu, prawdopodob-
nie w ostatniej chwili, stały się w Grecji 
obiektem zainteresowania tamtej-
szych hodowców, kynologów i pasjo-
natów rasy. Istnieje więc szansa, że psy 
o tak starożytnym pochodzeniu prze-
trwają kolejne wieki. 

 Jak wyglądają 
 molosy z Epiru 
Molosy z  Epiru charakteryzują się 
mocnym kośćcem i  zwartą budową 
ciała. Pomimo swych dużych roz-
miarów (psy osiągają w kłębie od 66 
do 75 cm, a suki – od 64 do 74 cm) 
przedstawiciele tej rasy nie sprawia-
ją wrażenia ociężałych, wręcz prze-

ciwnie powinni charakteryzować się 
sporą zwinnością, a  zwłaszcza wy-
trwałością. Ich sylwetka wpisuje się 
w prostokąt. 

Ozdobą i zarazem cechą charakte-
rystyczną molosów z Epiru jest duża, 
mocna, szeroka, a przy tym szlachet-
na w wyrazie głowa, o równoległych 
liniach mózgoczaszki i  kufy. Szero-
kość mózgoczaszki dorównuje jej 
długości, a nawet nieco ją przewyż-
sza. Molosy z Epiru mogą poszczycić 
się krótszą od mózgoczaszki, moc-
ną, szeroką kufą, tylko nieznacznie 
zwężającą się w  kierunku dużego 
i  także szerokiego nosa, skrywającą 
komplet dużych, mocnych zębów 
układających się w zgryz nożycowy. 
Niewątpliwą ozdobą mocnej głowy 
psów tej rasy są trójkątne, wiszące, 
średniej wielkości uszy, osadzone 
powyżej linii oka. Chociaż cięcie uszu 
jest niepożądane, w greckich gospo-
darstwach nadal można spotkać 
psy z  przyciętymi uszami. Tym, co 
podkreśla charakter wyglądu głowy 
psów tej rasy, są stosunkowo małe 
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Molos z Epiru (Μολοσσός Ηπείρου), grecka rasa nieuznana  
jeszcze przez FCI, to czuły, lojalny, odważny olbrzym towarzyszący  

ludziom już w starożytności.

Mocny kościec, zwarta i silna budowa ciała molosów z Epiru wzbudzają zachwyt i respekt (zdjęcie dzięki uprzejmości Christosa Chatzisa)

Fot. 1  Sylwetka kokoni wpisuje się w prostokąt ( MALOU, de Valoroso Kennel, wł. Nick Athanasiou)

KOLOS Z ANTYKU

PORTRET RASY
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od rudych po płowe, a  także czarne 
podpalane, pręgowane czy wilczaste, 
z czarną maską lub bez niej. W umasz-
czeniu molosów z Epiru może wystę-
pować biały kolor na piersi czy koń-
czynach. Niemniej jednak im mniej 
bieli w umaszczeniu, tym lepiej.

 Jakie są molosy z Epiru 
Uważa się, że molosy z  Epiru są nie-
zwykle inteligentnymi, pewnymi 
siebie i  wiernymi psami, potrafią-
cymi odczytywać emocje domow-
ników. Doskonale sprawdzają się 
w  roli strażników zwierząt hodow-
lanych i  gospodarstw domowych. 
Z  pełnym oddaniem będą chroniły 
rodzinę i  donośnym szczekaniem, 
a nawet wyciem (zależnie od stopnia 
wzburzenia psa), będą informowały 
o  wszelkich niebezpieczeństwach. 
Nawiasem mówiąc, molosy z  Epiru 
uznawane są za bardzo „gadatliwe” 
psy. Powodów szczekania może być 
wiele, nie zawsze jest ono związane 
z  obroną rodziny, czasem wynika 
z  nudy czy szukania uwagi. Psy tej 
rasy mogą traktować jak intruzów 
wszelkich nieznajomych i  mogą od-
nosić się do nich niechętnie, podejrz-
liwie czy wręcz wrogo. Nie zapomi-
najmy, że molosy z  Epiru pracowały 
i nadal pracują przy ochronie powie-
rzonych im obiektów, co sprawia,  
że często mogą być niezależne i upar-
te. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby 
szkolić i  socjalizować psy tej rasy już 
od szczenięcia, co pozwoli uniknąć 
problemów z  zachowaniem. Warto 
dostarczać psom wielu różnorodnych 
bodźców i zabierać je w miejsca, gdzie 
będą mogły poznawać ludzi, zwierzę-
ta oraz uczestniczyć w  różnych zda-
rzeniach. Dobrze socjalizowane psy 
będą tolerowały gości i  opiekowały 
się wszystkimi członkami rodziny,  
zarówno czworonożnymi, jak i  dwu-
nożnymi. Uważa się, że molosy z Epiru 
są delikatne i opiekuńcze w relacjach 
z dziećmi, jednak ze względu na swo-
je olbrzymie rozmiary i siłę nie powin-
ny pozostawać z nimi same.

Molosy z Epiru nie należą do psów 
lubiących się bawić, ale chętnie się 
uczą i wykonują polecenia. Choć nie 
sprawdzą się w psich sportach, to do-
brze wychowane mogą być oddany-
mi towarzyszami pieszych wędrówek. 

Spokojnego i zamyślonego wyrazu nadają molosom z Epiru stosunkowo małe owalne 
oczy (zdjęcie dzięki uprzejmości Christosa Chatzisa)  

Kończyny molosów z Epiru są proste i mocne, zakończone zwartymi łapami. W tylnych kończy-
nach pożądane są podwójne wilcze pazury (zdjęcie dzięki uprzejmości Giorgosa Paraskevasa)
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(jeśli weźmie się pod uwagę rozmia-
ry głowy), ciemne lub jasnobrązowe, 
owalne oczy o czułym (według nie-
których wręcz słodkim) i  mądrym 
wyrazie. Mocną głowę z silnym, pro-
stym, umięśnionym grzbietem łączy 
równie mocna i umięśniona, aczkol-
wiek niezbyt długa szyja z  charak-
terystycznymi podwójnymi fałdami 
grubej, luźnej skóry na podgardlu. 
Szeroki grzbiet molosów z  Epiru 
przechodzi w mocne, średniej długo-
ści, umięśnione lędźwie, a te w silnie 
umięśniony i szeroki zad, zakończo-
ny niezbyt wysoko osadzonym, gru-
bym u  nasady ogonem, który sięga 
do stawu skokowego. W  spoczynku 
ogon noszony jest nisko, ale gdy pies 
jest w ruchu lub jest czymś zaintere-
sowany, ogon trzymany jest w  linii 
grzbietu lub zakrzywiony nad nim. 
Podobnie jak w przypadku uszu, tak-
że ogon nie powinien być cięty, choć 
nadal spotyka się psy z  przyciętymi 
ogonami.

Molosy z  Epiru mogą poszczycić 
się szeroką i  głęboką klatką piersio-
wą. Kończyny przednie i  tylne psów 
tej rasy charakteryzują się mocnym 
kośćcem, są proste i ustawione rów-
nolegle, jeśli ogląda się je z  przodu 
i  tyłu. Zarówno przednie, jak i  tylne 
kończyny zakończone są zwartymi  
łapami, o czarnych i  sprężystych po-
duszeczkach. Dopełnieniem łap są 
czarne i  mocne pazury. Należy przy 
tym wspomnieć o  preferowanych 
w tej rasie podwójnych wilczych pa-
zurach w  tylnych łapach. Chociaż 
molosy z  Epiru mogą poruszać się 
sprawnie i szybko całkiem wydajnym 
kłusem, to jednak zazwyczaj kroczą 
dystyngowanie.

Molosy z Epiru powinny mięć gę-
stą szatę z  grubym podszerstkiem, 
zapewniającym przetrwanie w  trud-
nych górskich warunkach pogodo-
wych. Na głowie, uszach i  kończy-
nach sierść jest krótka, natomiast na 
tułowiu i wewnętrznej stronie ogona 

PORTRET RASY

Sylwetka molosów z Epiru wpisuje się w prostokąt (zdjęcie dzięki uprzejmości Nikosa Morikisa) 

Mocna głowa molosów z Epiru charakte-
ryzuje się równoległymi liniami mózgo-
czaszki i kufy (zdjęcie dzięki uprzejmości 
Giorgosa Paraskevasa)

jest dłuższa, osiąga 5–6 cm długości. 
Molosy z  Epiru charakteryzują się 
bardzo szeroką paletą barw. Można 
spotkać psy jednobarwne czarne, 
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Psy, zwłaszcza szczenięta, są 
bardzo ciekawskie. Część 
z nich dla zabawy, część z nudy 
lub ze stresu, gdy zostaną na 

długo same w  domu, przeszukuje 
mieszkanie i  często znajduje przed-
mioty/substancje, które są dla nich 
szkodliwe. Opiekun nieraz nie domy-
śla się, że jego pies miał z nimi stycz-
ność, aż do chwili, gdy pupil źle się 
poczuje. Czasem jednak zostają ślady 
– otwarta szafka z lekami, pogryzione 
pudełko, okruchy ciasta z ksylitolem. 
Trzeba dodać, że pies może się zatruć, 

nie tylko coś zjadając, ale też np. ką-
piąc się w  brudnej wodzie lub wdy-
chając trującą substancję. 

Jak postąpić, 
gdy podejrzewamy 
zatrucie u naszego psa? 
Najważniejsze to nie stracić zdolności 
rozsądnego myślenia. Jeśli domyślamy 
się, co mogło zostać zjedzone, np. zo-
stał kawałek blistra z lekami, koniecznie 
trzeba zabrać psa ze sobą do lekarza 
weterynarii, najlepiej zrobić też zdjęcie 
opakowania. Oprócz tego powinniśmy 

oszacować, ile tabletek było w blistrze, 
ile pies mógł zjeść. Są to informacje 
na wagę złota, a niestety bardzo czę-
sto pomijane. Opiekun przychodzi do 
lecznicy i opowiada o różowych tablet-
kach, które zjadł pies, albo o  płaskim 
niebieskim opakowaniu. Tymczasem 
nazwa leku, informacja, np. że w tych 
tabletkach był Plavix 75 mg – lek 
zmniejszający krzepliwość krwi – może 
uratować życie naszemu psu, ponie-
waż lekarz wie dokładnie, jakich obja-
wów ma się spodziewać i jak zapobiec 
poważnemu zatruciu. 

ZATRUCIA U PSÓW
Jak postępować przy podejrzeniu zatrucia? Które substancje w ogrodzie  

i w gospodarstwie domowym są toksyczne dla psów?

Produkty w gospodarstwie domowym, które są niebezpieczne dla naszych pupili: rodzynki, czekolada, leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, 
środki czystości  (na zdjęciu kapsułki do prania, które mogą silnie podrażnić jamę ustną i przewód pokarmowy). 

WETERYNARIA
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 Kto może być właścicie-
 lem molosa z Epiru 
Molosy z  Epiru są potężne i  wyma-
gają wiele uwagi, dlatego nie każdy 
może być ich właścicielem. Ponadto 
uwielbiają przebywać w towarzystwie 
członków rodziny. Przyszły właściciel 
psa tej rasy powinien mieć doświad-
czenie w  wychowywaniu i  szkoleniu 
psów, a  ponadto musi charakteryzo-
wać się z  jednej strony stanowczo-
ścią, z drugiej zaś – delikatnością, czyli 
umieć zostać autorytetem dla psa. 
Szkolenie molosów z  Epiru nie po-
winno nastręczać kłopotów, bowiem 
psy tej rasy uznawszy właściciela za  
swego przywódcę, będą wykonywały 
polecenia z  chęcią, a  nagrody w  po-
staci smakołyków w  tym dodatkowo 
pomogą. Ważne jest, aby psy wykony-
wały bez problemów i na każde żąda-
nie takie polecenia, jak: „siad”, „zostań”, 
„połóż się”, „zostaw”, „do mnie”. Dzięki 
odpowiedniemu wychowaniu uniknie 
się wielu problemów, chociażby nad-
miernej agresji czy kompulsywnego 
szczekania, co może być wyjątkowo 
ważne, jeśli pies mieszkałby w mieście. 

Choć molos z Epiru to znacznie bar-
dziej piechur niż biegacz, to jednak 
wymaga regularnych, trzech czy czte-
rech dziennie, spacerów trwających 
przynajmniej po 30 minut, o czym po-
winni pamiętać miłośnicy rasy miesz-
kający w mieście. 

Molos z  Epiru najlepiej czuje się 
wśród znanych mu członków rodzi-
ny. Nie lubi samotności. Zatem oso-
ba zapracowana, spędzająca wiele 
godzin poza domem nie będzie naj-
lepszym właścicielem psa tej rasy, 
chyba że będzie on mógł towarzy-
szyć jej w pracy.

Zatem najlepszym właścicielem 
będzie osoba spokojna, stanowcza, 
ale przy tym delikatna, uwielbiają-
ca spacery z  robiącym wrażeniem,  
inteligentnym kolosem.

 Przyszłość molosów 
 z Epiru 
Przyszłość molosów z Epiru jawi się 
umiarkowanie bezpiecznie, ponie-
waż według ostrożnych szacunków 
w Grecji pozostało prawdopodobnie 
jedynie kilkudziesięciu przedstawi-
cieli tej rasy. Bardziej optymistyczne 
szacunki mówią o  stu kilkudziesię-
ciu. To niewiele, ale pocieszające 
jest, że znaleźli się oddani miłośni-
cy tych psów, którzy rozpoczęli ich  
hodowlę. Dokładają wszelkich sta-
rań, aby je rozpropagować i  zyskać 
dla nich nowych zwolenników. 
W 2006 roku powstał w Grecji odręb-
ny klub rasy. Opracowano standard 
rasy i doprowadzono do uznania jej 
przez Grecki Związek Kynologiczny, 
należący do FCI, co stanowi szansę 
na uznanie jej w  przyszłości przez 

Od tysięcy lat molosy z Epiru pomagały w pilnowaniu i ochronie stad przed intruzami (zdjęcie dzięki uprzejmości Nikosa Morikisa)

PORTRET RASY

FCI. Wszystko zależy teraz od tego, 
czy zainteresowanie rasą będzie 
rosło w jej ojczyźnie i czy wykroczy 
w przyszłości poza nią. 

IZABELLA OLEJNICZAK
PAWEŁ BONIECKI 

Ozdobą molosów z Epiru jest podwójny 
fałd skóry na podgardlu (zdjęcie dzięki 
uprzejmości Nikosa Morikisa)
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Preparaty, które każdy opiekun psa powinien mieć w apteczce: szampon, żeby ewentualnie 
zmyć szkodliwe substancje z sierści i skóry, woda utleniona do wywołania wymiotów, węgiel 
leczniczy. Trzeba jednak pamiętać, aby najpierw sprawdzić, co pies zjadł i w jakiej ilości, 
i z tą informacją zadzwonić do lekarza weterynarii w celu otrzymania dalszych instrukcji.

Co możemy zrobić sami 
w domu?
Wszystko zależy od czasu, jaki upły-
nął od zjedzenia trucizny. Jeśli jest 
on krótki, do 2–4 godzin, można 
spróbować wywołać wymioty.  
Są na to różne domowe sposoby, np. 
podanie wody z  solą kuchenną lub 
wody utlenionej. Woda zmieszana 
z  solą kuchenną jest absolutnie 
złym pomysłem, nie tylko wywo-
łuje podrażnienie błon śluzowych, 
lecz także może spowodować  
zatrucie chlorkiem sodu, zawar-
tym w  soli. Niektórzy polecają na-
wet podanie wody z  płynem do 
mycia naczyń – ta metoda nie tylko 
jest nieskuteczna, lecz także niebez-
pieczna. Natomiast wodę utlenioną, 
czyli trzyprocentowy roztwór nad-
tlenku wodoru, można wykorzystać, 
ale rozsądnie. Trzeba przede wszyst-
kim uważać na ilość, którą chcemy 
podać. Zbyt duża dawka wody 
utlenionej może wywołać zapale-
nie żołądka i przełyku i oprócz do-
legliwości z  tym związanych spo-
wodować przekrwienie śluzówek, 
ułatwiające wchłanianie trucizny. Tak 
więc woda utleniona może być po-
mocna, ale w  niewielkich ilościach, 
czyli do 2 ml/kg masy ciała i nie wię-
cej niż 45–50 ml na zwierzę. Efekt 
powinien nastąpić w ciągu 15 minut. 
Jeśli nie doszło do wymiotów, dawkę 
można powtórzyć po 15 minutach. 
Jeśli pies nic nie jadł w ciągu ostat-
nich dwóch godzin, z wyjątkiem np. 
tabletek, które ukradł z szafki, przed 
wywołaniem wymiotów można po-
dać małą ilość mokrej karmy – to 
ułatwi opróżnienie żołądka. 

Najlepiej jednak jak najszybciej 
zgłosić się z  psem do najbliższego 
gabinetu weterynaryjnego. Lekarz 
oceni, czy wywołanie wymiotów 
jest bezpieczne. Nie powinno się 
ich wywoływać np. u  psów z  za-
burzeniami pracy krtani, przełyku 
(przełyk olbrzymi), u psów ras krót-
koczaszkowych, takich jak mopsy 
czy buldogi francuskie. Poza tym 
NIE WOLNO wywoływać wymio-
tów, jeśli połknięta substancja 
była żrąca lub na tyle duża czy 
o ostrych krawędziach, że w trakcie 
wymiotów może utknąć w przełyku 
i go poranić lub nawet przebić.

Druga ważna kwestia związana 
z  podawaniem węgla leczniczego to 
jego ograniczona skuteczność. Nieste-
ty nie jest on w stanie związać wszyst-
kich substancji. Okazuje się niesku-
teczny przy zatruciu alkoholem, 
ksylitolem czy metalami ciężkimi. 

Warto też pamiętać o  prostych 
metodach zmniejszenia szkodliwe-
go działania różnych substancji, np. 
przez ich rozcieńczenie. Jeśli nasz 
pies zjadł coś żrącego, można po-
dać mu wodę, ewentualnie z  nie-
wielką ilością mleka, jeśli wytarzał 
się w  szkodliwej substancji, należy 
jak najszybciej wykąpać go w  let-
niej wodzie (gorąca woda powodu-
je przekrwienie skóry i  przyspiesza 
wchłanianie). Takie polewanie 
chłodną wodą powinno trwać na-
wet 10 minut. 

Czekolada – większość opieku-
nów psów doskonale wie, że cze-
kolada może być dla psa ogromnie 
niebezpieczna, ale nadal są osoby, 
które nie zdają sobie z  tego sprawy 
i  częstują nią pupili. Tymczasem 
metyloksantyny, zwłaszcza teo-
bromina, zawarte w  czekoladzie 
mogą wywoływać bardzo poważ-
ne objawy, m.in. neurologiczne. 
Psy stają się pobudzone, mogą mieć 
drżenia mięśni lub wręcz drgawki, 
biegunkę, przyspieszoną, niemiaro-
wą pracę serca. Dawka teobrominy, 
przy której należy wprowadzić lecze-
nie, to 20 mg/kg masy ciała, a daw-
ka śmiertelna to 90–250 mg/kg.  

Oprócz wywołania wymiotów 
możemy podać węgiel leczniczy 
(aktywowany). Jest to niezbędny 
element każdej psiej (i  ludzkiej) ap-
teczki. Może okazać się pomocny 
nie tylko przy typowym zatruciu, 
lecz także w przypadku biegunki czy 
niestrawności. Tu znowu trzeba pa-
miętać o kilku rzeczach. Po pierwsze 
o  ilości węgla, którą należy podać. 
Jeśli mamy do czynienia z niestraw-
nością, wystarczy często jedna kap-
sułka dziennie lub co kilka godzin. 
Przy zatruciu dawka jest znacznie 
wyższa – 1–2 g/kg masy ciała. Prze-
ciętnie jedna kapsułka/tabletka za-
wiera 150–200 mg węgla, a  w  opa-
kowaniu jest 20–30 sztuk, czyli psu 
(w  przypadku zatrucia) ważącemu 
tylko kilogram należy podać od 5 do 
10 kapsułek lub tabletek. Przy psie 
ważącym 15 kilogramów będzie to 
już 75–150 kapsułek. Jak podać taką 
ilość węgla?! Najwygodniej wsypać 
go do miski psa (kapsułki otworzyć, 
a  tabletki rozgnieść w  moździe-
rzu lub w  starym młynku do kawy).  
Następnie proszek należy wymie-
szać z  niewielką ilością smacznej 
mokrej karmy. Większość psów zje 
taką papkę. Węgiel aktywny ma bar-
dzo dużą powierzchnię absorbującą 
toksyczne substancje i ta właściwość 
wykorzystywana jest w  leczeniu 
zatruć. Toksyna związana przez 
węgiel nie zostaje wchłonięta do 
krwiobiegu, ale wydalona w  po-
staci niezmienionej z organizmu. 
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Summary
Paulina Sowik, DVM

Dog poisoning. What I need to do, 
when my dog has been exposed to a poison? 
The most important thing is identify the toxin and determine 
how much of the toxin the dog ate. The next step is to call  

the vet clinic for advice.  Sometimes vet asks the owner to 
induce vomiting with hydrogene peroxide or give medical 
carbon to absorbe the toxin.  List of toxic substances for dogs 
is long, it contains: chocolate, xylitol, rodenticides, human 
and dogs medications, grapes and raisins, borax. The best 
way to reduce the changes that dogs will be victims of pet 
poisoning is preventing exposure to dangerous substances. 

Zawartość teobrominy zależy od 
ilości masy kakaowej w  czekoladzie, 
czyli np. tabliczka (90 g) mlecznej 
czekolady może zawierać ok. 130–
150 mg teobrominy, a tabliczka gorz-
kiej czekolady – już ok. 400 mg. 

Rodentycydy antykoagulacyjne 
zawarte w  preparatach gryzoniobój-
czych to kolejna grupa substancji 
wywołujących poważne zatrucia, do-
datkowo objawy są widoczne dopie-
ro po dłuższym czasie, zwykle między 
24 a 72 godzinami od spożycia. U psa 
dochodzi do zaburzeń krzepnięcia 
i krwawień wewnętrznych. 

Leki przeciwzapalne, w tym sma-
kowe tabletki przeznaczone dla 
psów – obecnie firmy produkujące 
leki weterynaryjne prześcigają się 
w pomysłach na smakowite leki, które 
nasi pupile chętnie będą przyjmować. 
Często jednak blistry czy pudełka 
z  tabletkami zostawiamy w  zasię-
gu psa, zapominając o ich mięsnym 
aromacie, przyciągającym zwierzę. 
Wtedy może dojść do spożycia tok-
sycznej dawki leku i  poważnych za-
burzeń zwłaszcza ze strony przewodu 
pokarmowego, nerek i wątroby. 

Do zatruć lekami dochodzi też 
na skutek prób leczenia psa na 
własną rękę. Przy podejrzeniu pro-
blemów ze stawami czy gorączki 
opiekun często decyduje się na po-
danie preparatu z paracetamolem.  
Dla psa dawka toksyczna to zwykle 
100 mg/kg masy ciała. Substancja  
ta jest przekształcana w wątrobie do 
aktywnej postaci, która w  dużych 
ilościach jest toksyczna. Uszkadza 
wątrobę oraz (przy spożyciu dużej 
ilości) czerwone krwinki, przez co 
powoduje  okresową utratę zdolno-
ści do przenoszenia tlenu i niedotle-
nienie organizmu. Pierwsze objawy 
zatrucia pojawiają się po 24–48 
godzinach od spożycia i należą do 
nich brak apetytu, wymioty, bole-

sność brzucha. Proszę pamiętać, że 
paracetamol może być stosowany 
u psów do leczenia bólu, ale TYLKO 
pod ścisłą kontrolą lekarza, w  do-
kładnie obliczonych dawkach. 

Kolejnymi lekami niebezpiecznymi 
dla psów, a  czasem celowo podawa-
nymi przez opiekunów, są preparaty 
z ibuprofenem i naproxenem. Mogą 
wywoływać ciężkie zapalenie żołądka, 
doprowadzać do uszkodzenia wątro-
by, nerek, zaburzeń krzepnięcia. 

Ksylitol jest stosowany jako za-
miennik cukru. Do zatrucia docho-
dzi często po zjedzeniu przez psa 
ciasta z ksylitolem, dawka toksyczna 
to 0,1 g/kg masy ciała. Objawy za-
trucia występują szybko, nawet już 
po godzinie od spożycia ksylitolu.  
Są skutkiem spadku poziomu gluko-
zy we krwi. 

Rodzynki lub winogrona – nie 
jest znany mechanizm toksycznego 
działania tych produktów. Wiadomo, 
że mogą powodować silne uszkodze-
nie nerek, jednak reakcja zwierząt jest 
bardzo indywidualna. Są psy, które 
chorują już po połknięciu jednej ro-
dzynki i  takie, które czują się dosko-
nale po zjedzeniu całej torebki. 

Boraks, czyli czteroboran sodu – 
preparat w  granulkach, stosowany 
m.in. do zwalczania mrówek, rybików, 
pcheł, karaluchów. Często producent 
zaleca przygotowanie „galaretki” 
z  zagotowanej wody, cukru i  bo-
raksu i  wystawienie takiego żelu na 
spodeczkach w miejscach bytowania 
szkodników. Boraks działa drażnią-
co i  uszkadza komórki, po spożyciu 
może odkładać się w nerkach psa, co 
powoduje ich uszkodzenie. Objawy 
to ślinotok, wymioty, bóle brzucha, 
drżenia, potem też skąpomocz. 

Powyżej wymieniłam tylko część 
substancji niebezpiecznych dla 
psów, wśród nich te, które wyda-
ją mi się najbardziej powszechne.  

Ważne, żeby opiekunowie psów 
mieli naprawdę dużą wyobraźnię. 
Leki (nasze i  te przeznaczone dla 
psa), słodycze, detergenty, środki 
ochrony roślin zawsze należy prze-
chowywać w  zamkniętych szafkach 
(najlepiej na klucz) lub na tyle wy-
soko, żeby pies się do nich nie do-
stał. Pomysłowość naszych pupili 
jest czasem naprawdę zaskakująca...  
Nawet lekko uchylona torebka, 
w  której mamy np. leki przeciwbó-
lowe, może okazać się bardzo atrak-
cyjna dla psa. Dodatkowo warto pa-
miętać, że nawet jeśli sami jesteśmy 
świadomi zagrożeń czyhających 
na naszego psa, to nasi sąsiedzi czy 
znajomi już niekoniecznie. Należy to 
przewidzieć i nie spuszczać ze smy-
czy psa, gdy np. jedziemy na dział-
kę do znajomych czy rodziny. Mogą 
tam być wysypane preparaty z  bo-
raksem czy wystawione trutki prze-
ciw gryzoniom, które pies z  wielką 
ochotą połknie, a  my nie będziemy 
niczego świadomi do momentu wy-
stąpienia pierwszych niepokojących 
zmian w jego zachowaniu. 

Wakacje są czasem urlopów,  
zostawiania psów u  znajomych czy 
rodziny, zabierania ich ze sobą w róż-
ne miejsca, pospiesznego pakowania 
bagaży. Towarzyszące temu zamie-
szanie niestety sprzyja zatruciom 
naszych podopiecznych. Pamiętajmy 
o tym!

LEK. WET. PAULINA SOWIK
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Każda rasa ma swój typowy 
sposób poruszania się. Istnieją 
charakterystyczne dla ras róż-
nice w  budowie anatomicznej, 

które dotyczą także aparatu ruchu,  
co jest oczywiste, jeśli weźmiemy 
pod uwagę ogromne zróżnicowanie  
eksterieru. Prawidłowo zbudowany pies 
porusza się swobodnie i efektywnie, pre-
zentując właściwy dla rasy krok i rytm. 

Nieprawidłowości rzutujące na mo-
torykę, które wpływają negatywnie na 
codzienne życie i  dobrostan psa, po-
winny być zawsze uważane za wadę. 
Hodowcy i  sędziowie powinni umieć 
rozpoznać te wady, aby nie promo-
wać psów nimi obciążonych. Mając 
to na uwadze, na wystawach bardzo 
ważnym aspektem oceny psa jest 
poprawność ruchu. Wielokrotnie 
to motoryka jest decydująca przy  
wyborze zwycięzcy.

Wady układu ruchu obserwujemy 
już u szczeniąt. Niekiedy są tłumaczo-
ne faktem, iż pies jest jeszcze w okresie 
wzrostu, nie umie chodzić na smyczy, 
nie jest jeszcze związany. Jest w  tym 
szczypta prawdy, jednak wady wy-
raźne już w  tym wieku powinny nas 
zaniepokoić, a  wątpliwości powinien 
rozwiać specjalista podczas konsultacji 
lekarsko-weterynaryjnej.

Kończyny przednie 
Wady kończyn przednich obejmu-
ją najczęściej zmiany dotyczące osi  
długiej kończyny i stawów nadgarstko-
wych.

Nieprawidłowe ustawienie nad-
garstków i  śródręcza (łapy), tzw. po-
stawa francuska, w  zależności od 
stopnia nasilenia może stanowić je-
dynie wadę urody lub być objawem 
poważnych zaburzeń dotyczących 
budowy kośćca. Czasami widzimy 
lekko rozbieżne łapy u psów ras du-
żych, szybko rosnących. Jeśli pies jest 
odpowiednio żywiony, nie jest otyły 
ani przeciążony, to wraz z  wiekiem 
postawa może ulec poprawie.

Niewiele jest ras, u  których roz-
bieżna, francuska postawa łap jest 
opisana we wzorcu i  uznawana  
za typową, wyjątkiem jest czechosło-
wacki wilczak. 
■ Czechosłowacki wilczak
Nadgarstki: Długie: z  ziemią tworzą 
kąt minimalnie 75°. W  ruchu lekko 

sprężyste. Łapy: Duże; ustawione lek-
ko na zewnątrz.

U  niektórych ras krótkonożnych 
wzorzec opisuje lekkie wygięcie 
kośćca przedramienia, aby kończyny 
przylegały do głębokiej klatki piersio-
wej, są to m.in.: basset hound, welsh  
corgi cardigan, pekińczyk i  spaniel  
tybetański.
■ Basset hound: 
Łokcie: Dobrze przylegające do bo-
ków, niewykręcone ani do wewnątrz, 
ani na zewnątrz. Przedramię: Krótkie, 
mocne, o  masywnym kośćcu. Nad-
garstek: Koziniec wysoce niepożąda-
ny.
■ Welsh corgi cardigan:
Łokcie: Przylegające. Ramiona: Lekko 
wykrzywione, opasujące szeroką klat-
kę piersiową. Łapy: Okrągłe, zwarte, 
raczej duże, o  mocnych opuszkach. 
Skierowane lekko na zewnątrz.
■ Pekińczyk 
Kończyny przednie: krótkie, grube, 
o  mocnym kośćcu. Kości kończyn 
przednich lekko wygięte między nad-
garstkami, a  łokciami. Kości obręczy 
barkowej dobrze kątowane i  przyle-
gające ściśle do ciała. Łokcie powinny 
przylegać do ciała. Łapy: duże i  pła-
skie, nie okrągłe. Pies stoi pewnie na 
łapach, nie na nadgarstkach. Przednie 
łapy skierowane lekko na zewnątrz.
■ Spaniel tybetański
Kończyny przednie: O umiarkowanie 

mocnym kośćcu; lekko wygięte, ale 
dobrze związane w barkach. 

U  zdecydowanej większości 
ras pożądane są proste, rów-
nolegle ustawione kończy-
ny przednie (widziane z  fron-
tu) i  tylko takie uznawane są  
za prawidłowe.

Ciężkie i  masywne psy o  niepra-
widłowo ustawionych nadgarstkach 
mają problemy z  efektywnym po-
ruszaniem się, ponieważ w  związku 
z  umiejscowieniem środka ciężkości 
u  psa większość masy opiera się na 
kończynach przednich. Postawa fran-
cuska jest niekorzystna ze względu 
na nieprawidłowe rozłożenie nacisku 
na staw, szczególnie u  psów ras du-
żych w starszym wieku prowadzi do 
zwyrodnień i kulawizn. Niekiedy ob-
jawami nadmiernego ucisku są two-
rzące się cysty międzypalcowe lub 
stany zapalne, z wrastaniem włosów 
w  przestrzeniach międzypalcowych. 
■ Zaburzenie wzrostu kończyny 
przedniej / wrodzone zwichniecie 
głowy kości promieniowej (Fore-
limb Anomaly / Congenital Radial 
Head Luxation)

W  latach 80. hodowcy nowofun-
dlandów w  USA zauważyli niepoko-
jące zaburzenie wzrostu dotykające 
niektóre szczenięta. Ponieważ liczba 
przypadków wzrastała, hodowcy 
w  klubie nowofundlanda w  AKC, 

Szczenię, tendencja do miękkich nadgarstków
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WETERYNARIA

Postawą nazywamy kształt i ustawienie kończyn oraz proporcje między ich poszczegól-
nymi częściami. O prawidłowej postawie psa mówimy najczęściej wtedy, gdy kończyny 
widziane z przodu lub tyłu ustawione są prosto, czyli staw nadgarstkowy znajduje się 
w linii prostej pod stawem łokciowym, a stawy skokowe – w linii prostej pod stawem 

biodrowym. Postawę oceniamy w statyce oraz podczas ruchu.

Nieprawidłowa francuska 
postawa przednich kończyn, 
zaburzenie osi kończyn

wady postawy 
i układu ruchu 

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE

WETERYNARIA
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WETERYNARIA

Nadmierne zgięcie nadgarstka, fot. Stanisław Nowy

zaniepokojeni powagą sytuacji, po-
stanowili, jak najlepiej poznać to 
schorzenie, które nazwano „niepra-
widłowością kończyn przednich” 
(Forelimb Anomaly). Psy dotknięte 
tym schorzeniem mają wyraźnie 
łukowato wygięte przedramiona, 
a  łapy szeroko rozstawione na ze-
wnątrz (w  ekstremalnie nasilonej 
postawie francuskiej). Obserwując 
sylwetkę psa z  boku, widzimy, iż 
przednie kończyny sprawiają wraże-
nie zbyt krótkich, a  kłąb jest poniżej 
linii zadu (tylne kończyny są prawi-
dłowo rozwinięte). Pierwsze objawy 
można zaobserwować już u  niektó-
rych  ośmiotygodniowych szczeniąt, 
a nieprawidłowość nasila się wraz ze 
wzrostem psa. Psy mają trudności 
z  poruszaniem się i  wykazują obja-
wy bólowe. Postepowanie lekarskie 
obejmuje szeroką diagnostykę obra-
zową. Dla wielu psów jedynym ratun-
kiem jest postępowanie chirurgiczne, 
którego powodzenie zależne jest  
od konkretnego przypadku. Więcej  
o schorzeniu można przeczytać na 
stronie: https://www.newfdogheal-
the.org/fla.html

Podobne zaburzenia rozwoju kość-
ca zaobserwowano u  labrador retrie-
verów, norweskich elkhoundów, pire-
nejskich psów górskich, samojedów, 
angielskich pointerów i  owczarków 
niemieckich. W każdej z tych ras feno-
typ psów dotkniętych schorzeniem 
jest podobny.

Większość naukowców uważa, iż 
schorzenie jest uwarunkowane gene-
tycznie, lecz dokładny sposób dzie-
dziczenia nie został jeszcze poznany. 
Aktualnie klub nowofundlanda w USA 
wspólnie z uniwersyteckimi ośrodkami 
badawczymi prowadzi badania nad 
znalezieniem genetycznej przyczy-
ny wady, a  na badania przeznaczono 
ponad 40 tysięcy dolarów. Nie można 
wykluczyć, że to cecha warunkowana 
poligenowo.

Ponieważ jest to wada mająca 
ogromny wpływ na dobrostan psów, 
to zarówno hodowcy, jak i  sędziowie 
powinni być świadomi występowania 
tego schorzenia. Z moich prywatnych 
obserwacji wynika, że u  niektórych 
mniejszych ras także istnieje możli-
wość występowania tej wady, jednak 
ze względu na mniejsze obciążenie 

stawów nie ma ona tak dramatyczne-
go przebiegu, a także bywa skrzętnie 
ukrywana pod obfitym owłosieniem.

Nadmierna wiotkość 
nadgarstków 
O nadmiernej wiotkości nadgarstków 
mówimy, gdy układ ścięgien, mię-
śni i  aparatu więzadeł nie utrzymuje 
nadgarstków we właściwej pozycji.
Nadgarstek prezentuje nadmierny, 
nieprawidłowy zakres mobilności, 
co doprowadza do nadmiernego 
przeprostu lub nadmiernego zgię-
cia –  możemy to obserwować u psa 
w pozycji stojącej oraz w ruchu. 

Zbyt miękkie nadgarstki
To potoczna nazwa przeprostu stawu 
nadgarstkowego. Przeprost objawia 
się nadmierną elastycznością stawu, 
zakres ruchu stawu ulega znacznej 

zmianie i  możliwe jest poruszanie 
nim poza jego fizjologiczną płasz-
czyzną ruchu. Każda rasa ma swój 
właściwy kąt nachylenia względem 
podłoża (średnio około 75 stopni) lub 
brak takiego nachylenia i  cała koń-
czyna od łokcia w dół jest prosta. Gdy 
kąt nachylenia jest mniejszy, może-
my mówić o miękkich nadgarstkach,  
co w  rzeczywistości oznacza prze-
prost w stawie nadgarstkowym. Łapy 
wydają się płaskie, niektórzy mó-
wią, iż pies osiada na nadgarstkach. 
W  ekstremalnych przypadkach pies 
dotyka całym śródręczem i  opuszką 
nadgarstkową podłoża (zamiast tylko 
opuszkami palców.)

Problem dotyczy wielu ras, lecz 
najczęściej jest spotykany u  ras du-
żych, głównie owczarków niemiec-
kich, zazwyczaj występuje na etapie 
intensywnego wzrostu w  wieku od  
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2 do 7 miesięcy. Właśnie u  owczar-
ków niemieckich często obserwuje-
my współistniejącą wiotkość innych 
stawów.

Nadmierne zgięcie 
nadgarstka 
Przeciwieństwem przeprostu nad-
garstka jest nadmierne zgięcie nad-
garstka, co zdarza się rzadziej. Przy 
tym schorzeniu nadgarstek jest wy-
gięty do przodu, tak że „wybrzusza 
się” z  przodu nogi. W  języku angiel-
skim taki stan opisywany jest jako 
knuckling over. 

Nadmierne zgięcie nadgarstków 
występuje najczęściej u  ras krótko-
włosych (dog niemiecki, american 
staffordshire terrier, staffordshire bull 
terrier, dog argentyński, buldog an-
gielski i cane corso – obserwacja wła-
sna autorki).

Leczenie nadmiernej wiotkości 
nadgarstków obejmuje postępo-
wanie wielokierunkowe. Konieczne 
jest ograniczenie ruchu, aby nie prze-
ciążać stawów, szczenię powinno 
chodzić na krótkie spacery po szorst-
kim podłożu, zapewniającym dobrą 
przyczepność (np. trawie). Nadmier-
na wiotkość może być skorygowa-
na poprzez odpowiednią dietę i  su-
plementację. Zaleca się stosowanie 
karmy o  umiarkowanym poziomie 
wapnia, białka i energii, lecz o dobrej 
strawności, co w  praktyce oznacza 
karmę dla psów dorosłych. Korzyst-
ne jest stosowanie suplementów 
zawierających chondroprotektory 
oraz mikroelementy: selen, mangan, 
msm, glukozaminę i  chondroitynę, 
nienasycone kwasy tłuszczowe EPA 
i DHA. Korzystne jest wprowadzenie 
rehabilitacji i  fizjoterapii obejmują-
cej m.in. masaże wzmacniające siłę 
mięśni. Większość szczeniąt w  ciągu 
2–6 tygodni pozytywnie reaguje na 
tę formę leczenia – rokowanie jest 
dobre, zazwyczaj zmiany ustępują 
całkowicie.

W  obydwu przypadkach może 
pojawić się konieczność stosowania 
usztywnień, szyn, ortez, choć nie jest 
to postępowanie pierwszego wybo-
ru, gdyż może dodatkowo osłabiać 
układ ścięgien i więzadeł.

Nie jest znana etiologia tej wiot-
kości nadgarstków; biorąc pod 

uwagę, że problem dotyczy prawie 
wyłącznie postawy ciała, może wy-
nikać z braku równowagi siły i napię-
cia mięśni zginaczy i  prostowników 
nadgarstka. 

Nieleczone nadmierne zgięcie 
może utrzymywać się dłużej, np. 
w  jednej z kończyn, lub stać się na-
wykowym nadwichnięciem stawu. 
Nadmierne zgięcie w  stawie nad-
garstkowym (do przodu) u  psów 
dorosłych, które występuje trwa-
le w  stopniu lekkim, nazywane 
jest „kozińcem” i  stanowi wadę 
u wszystkich ras.

Każda niepokojąca wada powin-
na być konsultowana z  lekarzem 
weterynarii. W  przypadku szczeniąt 
każde zaburzenie układu ruchu po-
winno stanowić wskazanie do wery-
fikacji sposobu żywienia. Niepokoją-
ce objawy mogą być efektem m.in.: 
nieprawidłowej gospodarki wapnia 
i  fosforu, np. u  psów żywionych sa-
mym mięsem lub takich, które do-
świadczyły nadmiernej suplementa-
cji wapnia w okresie odsadzenia (3–4 
tygodniu życia), niedoboru pier-
wiastków śladowych, niedoboru wi-
tamin (witaminy C, niezbędnej do 
prawidłowej syntezy kolagenu) lub 
nadmiaru witamin (np. witaminy A).

Kończyny tylne
Wady spotykane u  psów o  stromym 
kątowaniu kończyn to najczęściej:
■ Przeprost stawu kolanowego
■ Zwichnięcie rzepki

■ Przeprost stawu skokowego
■ Stromy staw kolanowy

Wadą spotykaną u  psów o  stro-
mym kątowaniu kończyn jest prze-
prost stawu kolanowego, co powo-
duje, iż pies niemalże przegina kolano 
na stronę niewłaściwą (odwrotną), 
poza naturalny zakres mobilności. 
Wadę spotyka się u  psów wielu ras, 
najczęściej ozdobnych i z grupy szpi-
ców. Często towarzyszą jej przepro-
sty w stawie skokowym oraz tenden-
cje do zwichnięcia rzepki.

Prawidłowy ruch tylnych kończyn 
jest możliwy tylko, gdy nie ma nie-
prawidłowości dotyczących położe-
nia rzepek kolanowych, w  obydwu 
kończynach. Rzepka jest trzeszcz-
ką mięśnia czworogłowego uda, 
a  zwichnięcie rzepki (luxatio patel-
lae) jest jedną z  najczęstszych cho-
rób ortopedycznych, występujących 
u psów wszystkich ras, jednak zdecy-
dowanie częściej u psów o stromym 
kątowaniu kończyn. Stopień zwich-
nięcia rzepki skorelowany jest ze 
stopniem nieprawidłowej lokalizacji 
przyczepu więzadła i/lub nadmiernej 
wiotkości aparatu więzadeł, a  także 
zbyt płytkim bloczkiem na kości udo-
wej („rynienką”, po której przesuwa 
się rzepka).

Medycyna weterynaryjna wyróż-
nia cztery stopnie zwichnięcia rzepki:
■ stopień I: podczas badania moż-
na palpacyjnie zwichnąć rzepkę, po 
zwolnieniu nacisku powraca ona  
do normalnej anatomicznej pozycji,

Wadliwe łapy – koziniec Wadliwe łapy – miękkie nadgarstki 
i śródręcze
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Summary
Anna Dominiak, DVM

The most common posture faults, what are 
the consequences of them?
Each breed has its typical gait. There are breed specific 
differences in anatomical structure, which is obvious 
considering the huge variation in canine species.  
A properly built dog moves freely and efficiently, display-

ing the pace and rhythm appropriate for the breed.  
Any abnormality in movement, that affects the well-
-being of a dog should always be considered as a defect. 
Breeders and judges should be able to recognize these 
conditions and abnormalities and not promote affected 
dogs. Correct movement is a very important aspect of 
dog judging  and shall take important role in balanced 
breeding program.

problemów ze stawem kolanowym 
lub/i  biodrowym. Przeprosty w  sta-
wie stępu często obserwujemy u shar 
pei, chow-chow, akit, shiba inu, a tak-
że u owczarków podhalańskich.

Co ciekawe, problemy ze stawami 
kolanowymi i  skokowymi dotyczą 
najczęściej psów dorosłych, o zakoń-
czonym okresie wzrostu (w  przeci-
wieństwie do problemów ze stawami 
nadgarstkowymi).

Iksowate ustawienie 
kończyn
Najbardziej pospolitą wadą postawy 
jest iksowate ustawienie kończyn,  
czyli tak zwana postawa „krowia”, 
w  której stawy skokowe (gdy patrzy-
my na psa z tyłu) nie są ustawione pod 
stawem biodrowym, a   są zbliżone  

do siebie, przy łapach skierowanych 
na zewnątrz.

Wada ta szczególnie często spo-
tykana jest u  psów o  głęboko kąto-
wanych kończynach, w  szczegól-
ności owczarków niemieckich, lecz 
jest równie powszechna u  owczar-
ków szkockich collie długowłosych. 
Mimo powszechności nie należy 
na nią przymykać oka, gdyż ta po-
stawa bardzo często utrudnia psu 
efektywne poruszanie się i  przeno-
szenie siły napędu z  kończyn tyl-
nych. W  ekstremalnych przypadkach 
pies dodatkowo „sznuruje” tylnymi  
nogami.

Należy podkreślić, iż niektóre lekko 
wyrażone wady stanowią tylko wadę 
urody, jednakże wszelkie wady wpły-
wające negatywnie na dobrostan psa 

powinny być sygnałem do konsultacji 
lekarsko-weterynaryjnych. Stany takie 
nierzadko wiążą się z rozwijającym się 
lokalnie stanem zapalnym, któremu 
towarzyszy ból. Podczas wystawy psy 
wykazujące kulawiznę lub objawy bó-
lowe nie powinny być oceniane.

Aktualnie medycyna weterynaryj-
na oferuje wiele możliwości diagno-
styki oraz terapii zaburzeń układu 
ruchu: od diagnostyki obrazowej RTG 
i  USG poprzez rezonans magnetycz-
ny oraz tomografię. Po postawieniu 
diagnozy nie zawsze konieczny jest 
zabieg chirurgiczny, choć może sta-
nowić najlepszą metodę leczenia. 
Aktualnie oferuje się terapię multi-
modalną, obejmującą suplementa-
cję dietetyczną, fizjoterapię, jak i no-
woczesne leki ograniczające objawy 
bólowe i  stan zapalny. Do stosowa-
nych leków przeciwzapalnych nale-
żących do grup leków steroidowych 
oraz niesteroidowych leków prze-
ciwzapalnych aktualnie dołączyły 
nowoczesne leki oparte na działaniu 
przeciwciał monoklonalnych skiero-
wanych specyficznie do blokowania 
neurotransmiterów wzrostu nerwów 
NGF, co powoduje zmniejszenie czu-
cia bólu. Zaletą tych ostatnich jest 
wysoka skuteczność i  bezpieczeń-
stwo terapii, a  także łatwość stoso-
wania – podanie raz na parę tygodni 
w formie iniekcji. Decyzję o wyborze 
postępowania i leczenia należy za-
wsze podejmować wspólnie z pro-
wadzącym lekarzem weterynarii i/
lub we współpracy z konsultantem 
chirurgiem ortopedą.

Nie zapominajmy także, iż regu-
larne spacery, sportowa kondycja, 
dobre umięśnienie i  odpowiednia 
ilość ruchu pozwalają psu zachować 
zdrowie i dłużej cieszyć się wigorem.

LEK. WET. ANNA DOMINIAK

Przeprost stawu skokowego, fot. Iwona Kwaśniowska
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■ stopień II: rzepka ulega zwichnię-
ciu samoistnie przy zgięciu kolana 
lub przy ręcznym przesunięciu i po-
zostaje w zwichnięciu do czasu wy-
prostowania kończyny w stawie ko-
lanowym lub palpacyjnej repozycji,
■ stopień III: rzepka jest zwichnięta, 
ale przy ucisku można ją prawidłowo 
ułożyć, lecz po ustaniu przyłożonej 
siły ulega ponownie przesunięciu,
■ stopień IV: rzepka jest trwale 
zwichnięta i  nie można przywrócić 
jej anatomicznego położenia.

Badanie dotyczące prawidłowości 
rzepek jest cennym elementem kwa-
lifikacji do hodowli, z  którego chęt-
nie korzystają hodowcy, najczęściej 
psów ras miniaturowych.

Wprawne oko hodowcy lub sę-
dziego na wystawie może wypatrzeć 
zaburzenie ruchu psa sugerujące 
pierwszy lub drugi stopień zwich-
nięcia rzepki. Najczęściej objawia się 
tym, iż pies od czasu do czasu w ru-
chu wykonuje charakterystyczne 
kopnięcie tylną kończyną. Dlatego 
też każde zaburzenie rytmu może 
sugerować obecność wady układu 
ruchu.

U  psów o  stromym kątowaniu 
często zdarza się  przeprost w stawie 
stępu, co powoduje utratę natural-
nej „ufiksowanej pozycji” oraz to, że 
pod naciskiem kciuka można prze-
sunąć staw skokowy w stronę niena-
turalną. 

W  języku angielskim nazywa się 
to „slipped hock” albo „double join-
ted hocks”. Taki staw skokowy można 
przepchnąć w niefizjologicznym kie-
runku poza normalny zakres ruchu 
stawu. Stan taki ma miejsce, gdy przy 
wiotkości układu więzadeł jednocze-
śnie zachodzą sprzyjające uwarun-
kowania anatomiczne (wzajemny 
stosunek długości kości udowej i ko-
ści podudzia). Niektórzy uważają, iż 
przyczyną jest zbyt słabo rozwinięty 
guz piętowy kości piętowej, który 
stanowi miejsce przyczepu ścięgna 
Achillesa. Nie można tez wykluczyć, 
iż przeprosty powstają z  powodu 
zwiotczenia więzadeł lub jako me-
chanizm kompensujący z  powodu 

Przeprost stawu skokowego

WETERYNARIA
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OSP Niskowa – LODOVIC Oligarchia 

Szybko znalazł pracę w  zawodzie 
i nie musiał się martwić o przyszłość. 
W  Danii zaintrygowały go żółte psy, 
które często spotykał na przystani 
promowej, oczekujące ze swoimi 
właścicielami na przybycie promu. 
Zwrócił uwagę, że są niezwykle ra-
dosne i  przyjazne. Zagadnął swoich 
duńskich znajomych, co to za „żół-
te kundle”. Ku swemu zaskoczeniu 
dowiedział się, że są to psy rasowe, 
a nazwa rasy brzmi golden retriever. 
Zauroczony ich wyglądem i  charak-
terem, pan Jerzy postanowił kupić 
takie szczenię. Polakowi w  tamtych 
czasach nie było łatwo kupić raso-
wego psa w  Danii, gdyż hodowcy 
bali się powierzyć szczenię osobie 
z  „dziwnego kraju wschodniej Eu-
ropy”. Pan Jerzy jednak nie był prze-
ciętnym Polakiem, ale praktykującym 
w  Danii weterynarzem, który wcale 
nie tęsknił za powrotem do ojczyzny. 
I  tak w 1987 roku pan Jerzy Nowicki 
został właścicielem suki FREDONIA 
Fancy Work’s (ur. 1.05.1987), ze skoja-
rzenia psa Acaciemah (DK 17361/83;  
ur. 9.05.1983) i  suki Lone (DK 
02609/85; ur. 2.10.1984). W  tym sa-
mym roku pan Jerzy wyjechał ze 
szczeniakiem do Polski w  sprawach 
rodzinnych i  ostatecznie w  Polsce 
pozostał. FREDONIĘ zarejestrował 
w  toruńskim oddziale ZKwP (numer 
rejestracji oddziałowej 3737/18/87; 
duński rodowód DK 12450/87; PKR 
VIII-II-359). Jej domowe imię brzmiało 
Miła. Pan Jerzy zawsze powtarzał „na 
imię miała Miła, a na nazwisko Moja”.

Wkrótce FREDONIA zaczyna ka-
rierę wystawową. Konkurencja nie 
była wówczas wielka. W książce „Psy 
rasowe w Polsce” (wyd. 1989) czyta-
my taki opis: „Retriever złoty (golden 
retriever) zyskał sobie wielu miłośni-
ków zarówno jako pies sportowy, 
jak i  pies towarzysz. W  Polsce rasa 
ta jeszcze nie występuje, natomiast 
pojedyncze egzemplarze są prezen-
towane na naszych wystawach mię-
dzynarodowych”. Fredonia odnosiła 
także sukcesy wystawowe za granicą 
– w Niemczech czy rodzinnej Danii.  
4 lipca 1990 roku uzyskała tytuł 
championa Polski (numer 4443). Był 
to drugi championat Polski przyzna-
ny psu rasy golden retriever, a pierw-
szy dla psa zarejestrowanego w kraju. 

Pierwszy miot golden 
retrieverów w polskiej 
hodowli
W akcie swoistej prowokacji pan Je-
rzy postanowił zgłosić przydomek 
hodowlany Rancho Wolna Europa. 
Ku jego zdziwieniu przydomek został 
zarejestrowany pod numerem 895/R 
(19.11.1990). Z uwagi na brak repro-
duktorów w Polsce pan Jerzy wyko-
rzystał swoje wcześniejsze znajomo-
ści i początkiem września 1990 roku 
udał się na krycie do Danii. W efekcie 
tej wycieczki 5.11.1990 roku urodziło 
się dwanaścioro szczeniąt (Shantey 
CRAZY ABOUT YOU; ur. 13.11.1986 x 

FREDONIA Fancy Work’s). Z  imienia 
znamy jedynie sześcioro z nich. Naj-
piękniejszy pies o imieniu APIS trafił 
do brata pana Jerzego i niestety ni-
gdy nie był pokazywany na wysta-
wach. ASON powędrował w ręce lo-
kalnego dziennikarza, a  najbardziej 
znany pies AGAT trafił w  ręce pani 
Bronisławy Zamecznik. ASON, ARON, 
AWIA i ARICA zostały zarejestrowane 
w toruńskim oddziale ZKwP, AGAT – 
w Warszawie, a APIS – we Włocławku.

Krew pierwszego 
polskiego miotu 
w polskich hodowlach
W  każdym chodzącym dzisiaj po 
świecie psie rasy golden retriever 
płynie krew założycieli rasy, psa 
NOUS i  suki BELLE. Każdemu z  nas, 
badającemu rodowody naszych 

psów w  bazie k9data.com przy 
odrobinie szczęścia uda się dotrzeć 
do tych legendarnych przodków. 
Postarajmy się zatem prześledzić, 
jaki wpływ na pulę genetyczną pol-
skich goldenów miał pierwszy miot 
urodzony w kraju. Nie znamy losów 
wszystkich psów i  jedynie o dwóch 
wiemy, że sprowadziły na świat 
potomstwo. Skupię się głównie na 
Agacie (PKR. VIII XIV-2903), który 
dość często wykorzystywany był 
jako reproduktor. To on był ojcem 
trzeciego i  czwartego miotu w  ho-
dowlach Oligarchia i  Complement. 
Był również ojcem pierwszego mio-
tu w hodowlach Iryd i Złota Parada. 
Śledząc dalszy przepływ krwi Agata, 
widzimy, że jego wkład genetyczny 
przyczynił się do zaistnienia hodow-
li: Potęga Miłości, Gordius, Czar Kasi, 
Aspra, Vigor Merkury, Moonspeel, 
Dar Losu, Złoto z  Pnioków, Kalifa-
mily, Golden Eye, z  Tyblowej Oazy, 
Falkorn, Sonamor, Loyal Gold, Gre-
en Street, z Gór Dovre, Grand Cany-
on, Jeżołapki, Pomarszczony Czar, 
Vanilla Sky, Słodka Harmonia, For-
bidden Spell, z  Psiego Zakątka, Psi 
Ogród, Golden Biscuit, Słoneczne 
Rancho, Perfekt Partner, Royal Ob-
session, Adsum, Wi-An-Wa, Panto-
ne, Animals Triumph, Aurum Terrae, 
An-Remora, Benprimo, Rudbekia, 
Złota Szekla, Emerald Garden, Złote 
Przeboje, Anavi Gold Star i zapewne 
kilku innych, których nie udało mi 
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Twórcą rasy golden retriever był Sir Dudley Coutts Marjoribanks 
(1820–1894), szkocki biznesmen i polityk, poseł Izby Gmin, 
od 1880 roku z tytułem pierwszego Lorda Tweedmouth. 
Rodzina Marjoribanks prowadziła interesy w Londynie, jednak 
miesiące letnie, kiedy nie obradował parlament, Sir Dudley zwykł 
spędzać w swej szkockiej posiadłości, gdzie polował z psami. 
W 1848 roku wydzierżawił prawo łowieckie do obszaru Glen Affric, 
a w 1856 roku kupił rozległą posiadłość Glen Affric Estate 
i rezydencję Guisachan House w pobliżu jeziora Loch Ness. 
To miejsce stało się kolebką złotych aporterów.

Fragrance Oligarchia i Andrzej Stępiński

Protoplastą rasy był pies imie-
niem Nous (gr. „mądrość”) 
i  suka Belle. Nous, urodzony 
w  1864 roku w  psiarni Lorda 

Chichester, był psem rasy wavy coated 
retriever (przodkowie flat coated re-
trievera), której standardowe umasz-
czenie jest czarne. Nous był jedynym 
w miocie psem o żółtym umaszczeniu. 
Takie szczenięta były zwykle elimino-
wane, jednak Nous miał więcej szczę-
ścia. Przygarnął go główny łowczy i za-
rządca lordowskiej posiadłości Obed 
Miles. Wkrótce jednak oddał go w ra-
mach spłaty długu swojemu szewco-
wi. Niezwykłego żółtego retrievera 
zauważył na ulicy w Brighton i odkupił 
od szewca Sir Dudely Marjorbanks. 
Nous pojechał z rodziną Marjoribanks 
do Guisachan i tam dał się poznać jako 
doskonały retriever, świetnie aportu-
jący z wody. W owym czasie pojawiło 
się zapotrzebowanie na większe i  sil-
niejsze retrievery z  pasją do aportu 
z wody. Nowe typy broni myśliwskiej 
miały coraz większy zasięg i postrzałki 
często ginęły w trudnym terenie. Spa-
niele i pointery nie spisywały się nale-
życie w tej roli. W 1868 roku Sir Dudley 
Marjoribanks skrzyżował Nous z suką 
Belle należącą do wymarłej dziś rasy 
tweed water spaniel. Sukę tę otrzymał 
od swojego kuzyna Davida Robertso-
na z Ladykirk nad rzeką Tweed. Z tego 
skojarzenia urodziło się troje żółtych 
szczeniąt, pies Crocus i  suki: Primose 
oraz Cowslip. Psy te stały się funda-

GOLDEN RETRIEVER
HISTORIA RASY

mentem, na którym zbudowano rasę, 
wiele lat później nazwaną golden re-
triever.

Miła Moja, czyli pierwszy 
polski golden retriever
Historia pierwszej polskiej hodowli 
psów rasy golden retriever zaczyna 

się w drugiej połowie lat 80. XX wieku 
i poniekąd zawdzięczamy ją stanowi 
wojennemu i okresowi „wielkiej smu-
ty”, który nastał później. Mieszkający 
w  Toruniu weterynarz Jerzy Nowic-
ki, który nie widział dla siebie per-
spektyw w  kraju, wyjechał do Danii 
z zamiarem pozostania tam na stałe. 

PORTRET RASY
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Tweed water spaniel

się ustalić. Znaczna część tych linii 
już wygasła, ale mimo upływu trzy-
dziestu lat od narodzin Agata jego 
krew nadal płynie w  kilku polskich 
hodowlach. Nosicielami krwi Aga-
ta pozostają do dziś m.in.: miot M 
(ur. 31.07.2015) hodowli Forbidden 
Spell, miot N (ur. 6.10.2015) i  miot 
D (ur. 30.10.2016) hodowli Emerald 
Garden, miot M (ur. 26.07.2016) 
hodowli Psi Ogród, mioty: D  
(ur. 19.06.2016), F (ur. 28.10.2016),  
H (ur. 23.06.2017), J (ur. 1.02.2018) 
i  G (ur. 4.02.2018) hodowli Adsum, 
miot M (ur. 10.12.2018) hodowli Roy-
al Obsession, miot Y (ur. 23.05.2018) 
i  miot Z  (ur. 15.05.2020) hodow-
li Gordius, miot R (ur. 4.11.2018) 
hodowli Złote Przeboje i  mioty J  
(ur. 18.04.2019) oraz P (ur. 21.07.2020) 
hodowli Anavi Gold Star.

Jak wynika z zachowanych doku-
mentów, brat Agata ASON Rancho 
Wolna Europa (PKR. VIII-XIV-2905) 
krył tylko raz. Można powiedzieć 
raz, ale jak skutecznie. Mimo że 
z jego jedynego miotu znamy tylko 
jedną sukę, jednak krew Asona mia-
ła bezpośredni wpływ na powstanie 
takich hodowli jak: Dżemojady, Ran-
cho Fidora, Kraina Kubusia Puchatka, 
z Mazurskiej Kolonii czy Qdore. Ma-
teriał genetyczny Asona jest do dziś 
obecny w niektórych liniach hodow-
lanych. Największy w tym udział ma 
hodowla Qdore, w której krew Asona 
możemy spotkać m.in. w  miotach:  
J (ur. 30.06.2016), K (ur. 24.08.2017),  
M (ur. 7.07.2018), P (ur. 24.11.2019) 
oraz Q (ur. 17.07.2020). Krew 
Asona płynie także w  miocie A   
(ur. 15.03.2015) hodowli Szuwarkowa 
Rodzina oraz miocie T (ur. 22.12.2015 ) 
 hodowli z Ulicy Słonecznikowej. 

Oligarchia – druga 
hodowla golden 
retrieverów w Polsce
16.03.1992 roku urodziły się szcze-
nięta w  hodowli Oligarchia pana 
Andrzeja Stępińskiego, po szwedz-
kiej suce Trollsångens Toy i  fińskim 
psie Est Nightdream Music Maker  
(ur. 30.01.1988). Szczenięta otrzy-
mały imiona: GOLDEN GUY, GOL-
DEN GHOUST, GOLDEN GIRL i  GOL-
DEN GAME. Matka tego miotu, suka 
Trollsångens Toy, swój pierwszy 

miot urodziła 14.08.1991 roku pod 
przydomkiem Nightdream ze skoja-
rzenia z  tym samym psem, czyli Est 
Nightdream Music Maker. Suka ta 
nie pozostała jednak w hodowli Oli-
garchia na stałe, gdyż 3.03.1995 roku 
urodziła „mitologiczny” miot (Zeus, 
Atlas, Minerwa) pod przydomkiem 
Qajun ze skojarzenia z  psem Wa-
terloos Ivanhoe in the Nightdream  
(ur. 12.7.1987). Kolejny miot tej suki ro-
dzi się 1.09.1995 roku, ponownie pod 
przydomkiem Nightdream, a ostatni 
z jej miotów rodzi się 24.04.1997 pod 
przydomkiem Complement ze sko-
jarzenia z  psem Complement DON  
DONALDO (ur. 13.12.1993). 

W  1992 roku do hodowli Oligar-
chia została sprowadzona suka z Fin-
landii Nightdream Justify My Love, 
córka Zwycięzcy Europy z roku 1991 
– Waterloos Ivanhoe in the Night-
dream. Została ona matką drugie-
go miotu goldenów (miot H) w  tej 
hodowli (ur. 14.03.1994). Ojcem był 
GOLDEN GHOST Oligarchia. Jak wy-
nika z  częściowo potwierdzonych 
informacji, ojcem miał być GOLDEN 
GUY Oligarchia, jednak z  uwagi na 
„brak chemii” między nim a  suką, 
warunkowo zezwolono aby GUYA 
zastąpił jego brat GOLDEN GHOST 
Oligarchia, który nie miał uprawnień 
hodowlanych. Trzecim miotem w tej 
hodowli był miot I  (ur. 25.06.1994) 

po suce GOLDEN GAME Oligarchia 
i psie AGAT Rancho Wolna Europa. 

Complement – trzecia 
polska hodowla golden 
retrieverów
13.12.1993 roku przychodzą na świat 
szczenięta, ze skojarzenia psa Shan-
limore Fabian z  suką Hoyden Noisy 
Lady w  hodowli Complement pani 
Bogusławy Polańczyk. Wcześniej 
do hodowli przybyły suki z hodowli 
fińskiej i  pojedyncze egzemplarze 
z Danii, Słowacji i Czech. Drugi miot 
(miot A), po suce z pierwszego mio-
tu Complement Dina Dobra Decyzja 
i psie Chicago of Top Team, przycho-
dzi na świat 21.05.1994 roku. Trzecim 
miotem w tej hodowli był miot E, ze 
skojarzenia suki Nightdream Gold 
Coast z  psem AGAT Rancho Wolna 
Europa (ur. 22.06.1994).  

Goldeny w straży 
pożarnej
Zdolność do odnajdywania zaginio-
nych przez psy jest znana od wie-
ków. W  Polsce pierwszą grupą po-
szukiwawczą pracującą z psami była 
grupa Polskiego Czerwonego Krzyża 
na Wybrzeżu, znana z akcji ratowni-
czej po wybuchu gazu w  gdańskim 
wieżowcu w  1995 roku. Grupa ta 
została następnie wcielona do Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. 

PORTRET RASY
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Wavy coated retriever

W  styczniu 1994 roku z  inicjatywy 
dowódcy PSP w  Nowym Sączu Ma-
cieja Haloty oraz działaczy samorzą-
dowych Urzędu Gminy Chełmiec zo-
stała powołana Sekcja Ratowniczych 
Psów Poszukiwawczych przy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w miejscowo-
ści Niskowa. Szkolenia psów prowa-
dzono pod kierunkiem tresera ZKwP, 
a  zarazem członka OSP Niskowa 
Krzysztofa Szymańskiego, który póź-
niej został przewodnikiem psa rasy 
golden retriever LODOVIC Oligarchia  
(ur. 19.03.1996). LODOVIC, zwany 
Goldim, był pierwszym goldenem 
pracującym w  GPR Straży Pożarnej. 
Jak zapewnia jego trener, pies do 
jedenastego roku życia bez pro-
blemu zaliczał coroczne egzaminy 
uprawniające do pracy na gruzach 
i  zaliczałby je nadal, ale z  uwagi na 
utratę słuchu wyłączono go z  czyn-
nej służby. Goldi dożył lat szesnastu 
i jak mówi pan Szymański: „do końca 
swego życia zachował dobrą kondy-
cję i chęć do pracy”.

W  momencie tworzenia w  Pol-
sce pierwszych grup poszukiwaw-
czych goldeny jako rasa były jeszcze 
mało znane i nieliczne. Prym wiodły 
owczarki niemieckie oraz wcześniej 
upowszechnione w  Polsce labrado-
ry. Jednymi z  pierwszych pracują-
cych w  strukturach straży pożarnej 
goldenami były: IRON LADY Oligar-

chia (ur. 25.06.1994 roku) i  Goldi  
(LODOVIC Oligarchia) – w GPR Mało-
polska, Argo i Nord w GPR Łódź oraz  
Mi (BABETTE znad Kaszubskiego  
Morza, ur. 13.06.2005) w OSP Gdańsk.

Obecnie (stan na listopad 2020 
roku) w  straży pożarnej pracuje 
127 psów. W  jednostkach ratowni-
czych PSP pracują 32 psy, z  czego 
większość stanowią retrievery: 13 
labradorów i pięć goldenów. Trzecie 
miejsce zajmuje owczarek niemiecki 
(cztery psy), a czwarte border collie 
(trzy psy). W  jednostkach OSP pra-
cuje 95 psów, z czego spora część to 
retrievery.

Na deskach sceny 
i na małym ekranie
Goldenem, który osiągnął chyba naj-
większą medialną sławę, jest Hot-Dog 
z  serialu „Ranczo”. Z  kolei w  serialu  
„M jak miłość” Stefanowi Mullerowi 
towarzyszył golden o  imieniu Bru-
der. Psa tego grała należąca do Beaty 
Lichockiej... suka o  imieniu Sawana. 
Przed Sawaną rozpoczęli swą karierę 
aktorską GOLDEN GUY Oligarchia, 
zwany Gajem (ur. 16.03.1992), nale-
żący do Anny Bryc i NIKITA Comple-
ment (ur. 24.06.1995), zwana Bellą.  
Gaj debiutował w  1995 roku 
w  spektaklu telewizyjnym „Chłop-
cy z  placu broni” w  reżyserii Macie-
ja Dejczera. W  1999 roku Gaj brał 

udział w  realizacji brytyjskiego se-
rialu  „Anna Karenina” w  reżyserii 
Davida Blaira. Bella, należąca do 
Małgorzaty Chodźko, swój debiut 
aktorski miała w  lutym 2000 roku 
w Teatrze Muzycznym Roma w War-
szawie. Bella występowała w  musi-
calu „Piotruś Pan” w reżyserii Janusza  
Józefowicza. Drugim z  psów grają-
cym Nanę na zmianę z  Bellą w  tym 
musicalu był opisywany wcześniej 
GOLDEN GUY Oligarchia. Bella za-
grała również tytułową rolę w  dru-
gim odcinku serialu  „Psie serce” tele-
wizji Polsat (2002).

Goldeny dziś
Po trzydziestu latach, według oficjal-
nych danych ZKwP, mamy zarejestro-
wane w naszym kraju 1522 psy rasy 
golden retriever (509 psów i  1013 
suk). Ten wynik daje dziewiąte miej-
sce wśród 338 ras występujących 
w  Polsce. Uprawnienia hodowlane 
posiada 190 psów i 490 suk, co daje 
13 miejsce w kraju. W 2020 roku uro-
dziło się 1757 szczeniąt (929 psów 
i 828 suczek) w 252 miotach (szóste 
miejsce). 

Sto lat zajęło goldenom w ich kra-
ju ojczystym zdominowanie kanap...  
Pomimo tego spora ich liczba wciąż 
pełni swoje pierwotne funkcje. 
W  Polsce opanowanie kanap zajęło 
goldenom znacznie mniej czasu, ale 
też znacznie mniejszy ich odsetek 
jest wykorzystywany do pracy.

Golden, dzięki swoim cechom 
takim jak chęć do pracy, łagodny 
charakter, zaufanie do człowieka czy 
cierpliwość, które tak dobrze spraw-
dzały się na polowaniu, równie do-
brze odnalazł się w miejskiej dżungli 
– stał się jedną z  popularniejszych 
ras psów.

Jak potoczą się dalsze losy tego 
aportera i  czy zdoła on zachować 
swój myśliwski charakter? Czy w po-
goni za modą będziemy stawiać wy-
łącznie na eksterier, czy położymy 
nacisk na zachowanie cech użytko-
wych? Czas pokaże, czy goldeny sta-
ną się li tylko psami kanapowymi czy 
nadal będą czerpać radość z  pracy. 
Z całego serca życzę im tego drugie-
go... A po pracy miłego odpoczynku 
na kanapie u boku swego opiekuna.

ANDRZEJ PIECZYRAK
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Dogs - Senior Service Cigarettes, ze zbiorów Justyny Jezienickiej

Ch. Heather Realisation, wyd. John Sinclair Ltd. Newcastle on Tyne, lata 30. XX wieku, 
ze zbiorów Justyny Jezienickiej

Sinclair – została założona w 1856 roku 
w  Bath Lane w  Newcastle on Tyne. 
Carreras wykupił ją w 1929 roku i stał 
się filią tego ogromnego przedsiębior-
stwa, a dokładniej – w 1929 roku obie 
firmy przeszły integrację kapitałową 
po tym, jak John Alexander Sinclair 
(wnuk założyciela) został dyrektorem 
Carreras, i  w  porozumieniu handlo-
wały jako spółki stowarzyszone przed 
całkowitym połączeniem w  1935 r. 
Do twardych pudełeczek z  papiero-
sami firmy dokładane były losowo 
czarno-białe zdjęcia brytyjskich psich 
championów.

Każda karteczka ze zdjęciami wy-
konanymi przez znanego psiego fo-
tografa, m.in. przez Falla, Care Villa czy 

Josefa Barda, zawierała nazwę psa, 
rasę, nazwy ojca i matki, datę urodze-
nia, a  także nazwisko hodowcy i  wła-
ściciela z miejscem zamieszkania oraz 
nazwą hrabstwa. Wisienką na torcie 
były wymienione tytuły i  nagrody, 
które dany champion zdobył. Czyż nie 
była to wyśmienita i  celna promocja 
rasowego psiarstwa? Reklama skiero-
wana była do bogatych i  bardzo bo-
gatych warstw społeczeństwa, wszak 
to oni kupowali papierosy, cygara,  
gilzy i tytoń w twardych opakowaniach 
zwanych boxami, kosztujące więcej niż 
produkty popularnych marek pakowa-
nych do miękkich woreczków.

Kompanie tytoniowe prześcigały 
się w coraz atrakcyjniejszych albumi-

kach kolekcjonerskich, opisujących 
historię psich ras, ich charakter (czę-
sto w samych superlatywach), doda-
jąc rysunki znanych grafików i mala-
rzy, a także skorowidze, pomagające 
szybko sięgnąć po opis i  wizerunek 
wybranej przez nas rasy. Kartoniki-
ki były numerowane i  to pomagało 
umieścić je w odpowiednim miejscu 
w albumie. Karty kolekcjonerskie były 

Wizerunkiem firmy Sucharda był 
lubiany i dobrze znany bernardyn – puszka, 
ze zbiorów Justyny Jezienickiej

Rewers wkładki Ch. Heather Realisation, 
wyd. John Sinclair Ltd. Newcastle 
on Tyne, lata 30. XX wieku, ze zbiorów 
Justyny Jezienickiej
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POLOWANIA Z CHARTAMI

Każdy z nas ma swoje ulubione rytuały, coś, co zawsze poprawia nam nastrój, 
coś, po co sięgamy regularnie i zawsze z radością. Dla jednych to podnosząca poziom 
serotoniny czekolada, dla innych – poranny papieros lub fajka z wybornym tytoniem. 
To chwile tylko dla nas, celebrowane w spokoju i z pietyzmem. To również najlepszy 

moment na zanurzenie się w świecie psów rasowych.

NAMIĘTNOŚCI I PSY

Na pomysł psich kolekcji wpa-
dli już dawno marketingow-
cy i  jednocześnie miłośnicy 
psiego rodu. Zresztą nie 

tylko psiego, lecz także niemal ca-
łego świata fauny i  flory. Prawdziwy 
boom na kolekcjonowanie specjal-
nych kart z  wizerunkami psów raso-
wych wybuchł w  dwudziestoleciu 
międzywojennym. Wraz z  rozwojem 
wystaw przyspieszenia nabrała ho-
dowla coraz większej liczby psich ras. 
Psie wizerunki wykorzystywano do 
promocji takich wyrobów, jak kawa, 
herbata, słodycze, papierosy, a nawet 
alkohol. Dawało to podwójny efekt – 
było przyjemne i bardzo wciągające.

 
Pomysł na biznes
Firmy – głównie angielskie, niemiec-
kie, austriackie, szwajcarskie i  belgij-
skie, a także te zza oceanu – wydawa-
ły specjalne kolekcjonerskie albumiki, 
z  miejscami na wklejanie lub wkła-
danie kart z  wizerunkami psów ra-
sowych. Karteczki były numerowa-
ne, z  ciekawymi opisami psich ras, 
a  nawet ze zdjęciami championów 
wymienionych z  nazwy, opatrzony-
mi nazwiskiem hodowcy i właściciela 
urodziwego czworonoga. Zapewnia-
ło to ich większą rozpoznawalność. 
Często koneserem tytoniu był pan 
domu lub jego nowoczesna małżon-
ka, która zgodnie z  duchem epoki 
„puszczała dymek” z  długiej cygar-
niczki, a  z  uzupełnianego kolejnymi 
karteczkami albumiku korzystały 
dzieci, goście i służba. Nierzadko wer-
towano go po wielokroć, wybierając 
kandydatów na domowych pupili.

Słodkości Sucharda
Prawdziwym przebojem był bernar-
dyn – następca słynnego Barrego, 

 Album Park Drive Cigarette Cards, 1930 r, ze zbiorów Justyny Jezienickiej

Okładka  albumu firmy Societe JOB Cigaret-
te Pictures, ze zbiorów Justyny Jezienickiej

reklamujący słodkie wyroby z  kakao, 
produkowane przez szwajcarską firmę 
założoną w  1826 roku przez przed-
siębiorcę i  czekoladnika Philippa Su-
charda. Warto wspomnieć, że nazwa 
popularnej i  dzisiaj Milki powstała ze 
złączenia słów – Milch i Kakao, a firma 

RETRO
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Kraft Jacobs Suchard obchodziłaby 
w  tym roku 120-lecie istnienia, gdy-
by nie jej zakup w  1990 roku przez 
koncern Philip Morris. Dzisiejszym 
wizerunkiem Milki jest łaciata krowa 
na lawendowym tle, ale w latach 20. 
XX wieku winiety wyrobów Sucharda 
z  prawdziwego kakao zarezerwowa-
ne były dla dumnie prezentującego 
się bernardyna.

Canistyka z dymkiem
Najwięcej kolekcjonerskich zeszyci-
ków i  ozdobnych albumów – niejed-
nokrotnie wydawanych w  twardej 
introligatorskiej oprawie, oczywiście 
z  logo firmy, wypuszczały koncerny 
tytoniowe. Jedna z nich –  firma John 
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Butelka szkockiej whisky 
Black & White, z etykietą z terierem szkockim 
i west highland white terrierem

i biały jak śnieg west highland white 
terrier. Inspiracją do projektu były 
ulubione zwierzęta Jamesa Bucha-
nana, znamionujące dwa kontrasty 
– czerń i biel. Nie bez znaczenia były 
ogniste charaktery obu pracujących 
wówczas ras terierów i  ich szkockie 
pochodzenie.

Szklaneczką whisky marki Black  
& White lubili się raczyć szkoccy 
arystokraci, przemysłowcy, bywal-
cy kasyn i  domów gry. W  eleganc-
kich wnętrzach podaje się ją zawsze 
w kryształowej, prostokątnego kształ-
tu karafce i  w  szklankach o  grubym 
dnie oraz prostym wzornictwie. Do 
niedawnych koneserów należeli m.in. 
aktor Dean Martin i  fizyk Richard 
Feynman.

Ocieplacze wizerunku
Liverpoolska firma TREX była najbar-
dziej znana z  wytworzenia produktu 
kulinarnego służącego do różnego ro-
dzaju wypieków. W latach 30. XX wieku 
zaczęła również produkować bezmlecz-
ną alternatywę dla masła – smarowidło 
wytwarzane z  rafinowanych olejów, 
zwane też masłem bez laktozy lub po 
prostu masłem roślinnym.

Właścicielami TREXA byli James 
Bibby i jego syn Joseph. W latach 50. 
XIX wieku sprzedawali mąkę z  ich 
młyna niedaleko Lancaster, a w 1877 
roku opracowali sposób wyrobu 

mączki dla zwierząt,  którą nazwali 
Bibby’s Excelsior Calf Meal (mączką 
cielęcą). Biznes świetnie prosperował, 
co było powodem do tego, aby pod 
koniec 1880 roku Bibby’s otworzyli 
nowy młyn w  Liverpoolu ze wzglę-
du na główne połączenia kolejowe 
i morskie miasta, a nawet uruchomili 
własny szkuner, aby przewozić paszę 
dla zwierząt z portu do portu. 

Od wczesnych lat 90. XIX wieku  
J. Bibby & Sons rozszerzyli swoją dzia-
łalność na produkcję mydła i rozdrab-

nianie nasion oleistych, produkowali 
ich ogromne ilości i zatrudniali tysią-
ce pracowników. 
Cóż mogło być lepszą reklamą dla 
firmy, jeśli nie psy? Przedmowa do 
kolekcjonerskiego albumiku, na 
napisanie której właściciele TREXA 
namówili wnuczkę Charlesa Crufta – 
Elizabeth, brzmiała bardzo dobitnie 
i  przekonująco: „Drodzy Członkowie 
Klubu TREX, zaczynacie poznawać 
psy i  od razu zaczynacie je kochać. 
Mówią, że jesteśmy narodem miło-

Good Dogs albumik firmy TREX, Liverpool, ze zbiorów Justyny Jezienickiej

Dogs, wydanie Gallaher Ltd, Virginia, Londyn, Belfast, ze zbiorów Justyny Jezienickiej
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też przedmiotem wymiany, a  chęć 
skompletowania całego zbioru świet-
nie napędzała sprzedaż.

W  komplecie do cygar, papiero-
sów i  fajek sprzedawano zapałki lub 
wykwintne zapalniczki. Producenci 
zapałek pomyśleli również o  miło-
śnikach psów. Hiszpańskie pudełka 
na zapałki z wizerunkami psów raso-
wych to prawdziwy majstersztyk. 

Black & White
Nazwa Black & White pochodzi od 
oryginalnej czarnej butelki z białą ety-
kietą, w której trunek był pierwotnie 
sprzedawany. Dzisiaj często używane 
jest szkło w  kolorze tzw. butelkowej 
zieleni. Tym, co wyróżnia tę whisky 
wśród  miłośników psiej braci, jest 
symbol umieszczany od lat na etykie-
cie – czarny jak węgiel terier szkocki 

Wkładki papierosowe dodawane 
do boxów, ze zbiorów Justyny Jezienickiej

An album of Dogs, wyd. W.D. & H.O. Wills, 
Tobacco Company, ze zbiorów 
Justyny Jezienickiej

An album of Dogs, wyd. W.D. & H.O. Wills, Tobacco Company, 1934 r., 
ze zbiorów Justyny Jezienickiej

Etui na zapałki z psimi rasami, 
zwracającymi uwagę na ich użytkowość, 
ze zbiorów Justyny Jezienickiej

Pudełka na zapałki w stylu modern, 
ze zbiorów Justyny Jezienickiej

Ekskluzywne Arthura Wardle’a, album Societe Job Cigarette Pictures, 1929 r, 
ze zbiorów Justyny Jezienickiej

RETRO

Portrety psów pędzla Arthura Wardle’a, album Societe Job Cigarette Pictures, 1929 r,
 ze zbiorów Justyny Jezienickiej
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„My Friend Sheltie” itp. Jego najbar-
dziej znanym i na pewno ulubionym 
psem był Tazzie, gryfonik brabancki, 
którego zdjęcie widnieje na karcie 
nr 43. Oprócz występów w  telewizji 
i w radio S. Dangerfield sędziował psy 
na całym świecie, napisał o  nich kil-
ka książek, był szefem stewardów na 
wystawie Crufts i  członkiem Kennel  
Clubu. Pozyskanie takiego autora  
z pewnością przysporzyło firmie splen- 
doru i  rozgłosu, a sam album stał się 
eksponatem w  bibliotekach kynolo-
gicznych i  zbiorach prywatnych na 
całym świecie.

Innym wydawnictwem, bardzo 
ciekawym pod względem treści i gra-
fiki, jest sporych rozmiarów album ko-
lekcjonerski zatytułowany „Kamerad 
Hund”, wydany przez firmę tytoniową 
AUSTRIA GmbH w Miśni w 1955 roku. 
Obok przedstawionych w  nim ras  
i typów psów (niektórych już nieistnie-
jących lub w odmianach, które obec-
nie nie występują) znajdziemy w nim 
kolorowe ryciny artysty malarza Geo-
rga Schillinga oraz ciekawe historyjki 
z prawdziwymi psimi bohaterami. 

Ten poszukiwany na wielu au-
kcjach internetowych album, mimo 
stosunkowo niedawnego wydania, 
jeśli jest kompletny, osiąga całkiem 
spore ceny. Podobne i  równie dobre 
jest wydawnictwo niemieckiej gazety 
„Berliner Morgenpost”, wydawanej od 
1898 roku w Berlinie, gdzie jest drugą 
najczęściej czytaną gazetą codzienną. 
„Unser Freund – der Hund” świetnie 
promuje kynologię. Wyczerpującymi 
tekstami o  psich rasach i  zajęciach 
opatrzyła go dr Ursula Sierts-Roth, 
a  ryciny namalował Robert Scholz  

Kamerad Hund, wyd. AUSTRIA Tabakwaren, 
Miśnia 1955 r., ze zbiorów autorki

Owczarek pomorski to jedna dawnych z ras, 
która była hodowana na ziemiach polskich, 
ryc. Georg Schilling, Kamerad Hund, Miśnia 
1955 r. ze zbiorów autorki

Unser Freund - der Hund, album kolekcjo-
nerski gazety Berliner Morgenpost, 
ze zbiorów autorki

Ryc. Robert Scholz, 1960 r. z albumu Unser 
Freund – der Hund, ze zbiorów autorki

Śmiałość w stosunku do drapieżników to ce-
cha jamników, ryc. Georg Schilling, Kamerad 
Hund, Miśnia, 1955 r., ze zbiorów autorki

– co wydatnie podnosi walory tego 
kolekcjonerskiego wydawnictwa. 

Powyższe pomysły na promowanie 
psów rasowych zgodnie z ich predys-
pozycjami psychicznymi, tempera-
mentem i  przeznaczeniem polecam 
naszym rodzimym twórcom psich 
reklam, zapowiedzi miotów i  przed-
stawień hodowli. Czasem nie sposób 
się nie uśmiechnąć, oglądając wytwo-
ry ich pracy. Nie raz, nie dwa pies ma 
na takiej reklamie trzy nogi (a mimo to 
się nie przewraca), większość jest nad-
miernie rozciągnięta, z  nienaturalnie 
zadartą do góry głową, „odciętą” przez 
usuniętą w Photoshopie ringówkę. 

Warto czasem poczytać coś na 
temat rasy, którą chcemy zaprezen-
tować, lub sięgnąć po dobre inspira-
cje, aby to, co chcemy pokazać, było 
jak najlepsze. Niestety nazbyt często 
w  nowoczesnych reklamach widzi-
my zwierzęta wynaturzone, z  wyraź-
nym piętnem antropomorfizacji i  po 
prostu niewyglądające na urodziwe 
i  zadowolone. Piesek w  sweterku lub 
z  wielkimi wybałuszonymi oczami 
może wydawać się zdziwiony, ale czy 
na pewno jest szczęśliwy? Starajmy się 
promować zwierzęta radosne, pod-
czas ich naturalnych zajęć i  w  miarę 
możliwości bez obroży, smyczy, wszel-
kiej maści szelek i ubranek. Psy to nie 
zabawki lub głupiutkie futrzane stwo-
rzonka, to wspaniałe zwierzęta, które 
wnoszą w nasze życie wiele pozytyw-
nych emocji.

GABRIELA ŁAKOMIK-KASZUBA 
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śników psów i tak było od tysięcy lat.  
W  British Museum można zobaczyć 
rzeźby sprzed ponad 4.000 lat przed-
stawiające psy bardzo podobne do 
tych, które znamy dzisiaj. Obecnie 
więcej ludzi hoduje psy niż kiedy-
kolwiek i  istnieje wiele różnych ras 
do wyboru. Karty z tej serii pokazują 
25 typów, ale wydaje mi się, że w na-
szym kraju jest ich ponad 100. Ale 
chociaż te rasy różnią się bardzo pod 
względem wielkości, kształtu i koloru, 
wszystkie psy przynoszą swoim wła-
ścicielom wspaniałą przyjaźń i  lojal-
ność, która jest specjalnym darem dla 
nas, ludzi. W  słynnej książce »Trzech 
panów w łódce (nie licząc psa)« Jero-
me K. Jerome napisał coś, co zawsze 
uważam za najpiękniejszą pochwałę 
psów, jaką kiedykolwiek słyszałam: 
»Nigdy nie zadaje sobie pytania, czy 
masz rację, nigdy nie przejmuje się 
tym, czy idziesz w górę czy w dół po 
drabinie życia, nigdy nie pyta, czy je-
steś bogatym czy biednym, głupim 
czy mądrym, grzesznikiem czy świę-
tym. Jesteś jego kumplem. To mu wy-
starczy w  szczęściu lub nieszczęściu, 
dobrej lub złej reputacji, zaszczycie 
lub wstydzie, będzie lgnął do ciebie, 
aby cię pocieszyć i  strzec. Odda za 
ciebie w  razie potrzeby życie. Jeśli 
masz własnego psa, będziesz wie-
dział, że to prawda«.”  To kwintesencja 
wierności i  zawsze szczerych uczuć, 
którymi darzą nas psy. 

Promocja kynologii 
W promowanie swoich herbacianych 
produktów za pomocą psich wize-
runków londyńska firma Hornimans 
zaangażowała samego Stanleya  
Dangerfielda. Herbaty Horniman 
mają niemal dwustuletnią historię. 

dobrą herbatę, kupują Hornimansa. 
Nie tylko w Anglii, ale na całym świe-
cie. Obecnie właścicielem firmy jest 
Jacobs Douwe Egberts. 

Notki o psach w albumie wydanym 
przez firmę herbacianą Hornimansa 
napisał Stanley Dangerfield, znany 
z  telewizyjnych występów w  „Good 
Companions”, „Dogs in the Picture”, 

Firma powstała w 1826 roku, kiedy na 
tronie zasiadał Jerzy IV. John Horni-
man został pierwszym człowiekiem, 
który sprowadzał gwarantowaną czy-
stą herbatę i  sprzedawał ją w  pacz-
kach. Jego herbaty jako pierwsze na 
rynku były sprzedawane „w  pełnej 
wadze bez opakowania”. Dziś – jak 
zresztą zawsze – ludzie, którzy lubią 

Nasi milusińscy - dzieci i psy, czyli pomysł na promocję doskonałą firmy Carreras Ltd, Londyn 
1936 r., ze zbiorów Justyny Jezienickiej

Dogs Album, brabantczyk był własnością Stanleya Dengerfielda, wyd. Hornimans, 
ze zbiorów Justyny Jezienickiej

Dogs Album, wydawnictwo herbacianej 
firmy Hornimans, ze zbiorów Justyny 
Jezienickiej
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Svante Frisk Svante sędziujący specjalistyczną wystawę berneńczyków w USA 

BJÖRN MAGNUSSON
Wcześniej pracował jako 
pielęgniarz anestezjo-
logiczny, wykształcenie 
i doświadczenie pomagają 
mu w hodowli psów. Przez 
wiele lat prowadził własną 
agencję reklamową.
Kiedy i jak zaczęła się twoja przygoda 
z berneńskimi psami pasterskimi?
– Pierwszego berneńczyka kupiłem 
w 1984 roku. W 1995 otrzymałem na 
warunkach hodowlanych champion-
kę Odenhills Amina i to właśnie jej 
córka Odenhills Eya stała się filarową 
suką w mojej hodowli. Właścicielka 
hodowli Odenhills Gunilla Odenfeldt 
była bardzo doświadczoną hodow-
czynią, a z czasem stała się także 
moją mentorką. Jej  pomoc była 
nieoceniona  podczas nauki o rasie. 
Do dziś zastanawiam się „co zrobiłaby 
Gunilla”, kiedy muszę podjąć trudną 
decyzję. W hodowli bardzo pomaga 
mi fakt, że mam medyczne wykształ-
cenie – jestem pielęgniarzem aneste-
zjologicznym i nauczycielem opieki 
zdrowotnej. 
A skąd pomysł na nazwę waszej 
hodowli?
– Właściwie to Mark Levengood (fiński 
dziennikarz i pisarz) mnie zainspirował. 
Był ze mną, kiedy doiliśmy nasze krowy. 
Usiadł na stołku obok, spojrzał na sufit 
na tabliczki z imionami. Jedna z krów 
nazywała się Kronblomma. Powiedział 
wtedy, że swoim cudownym fińsko-
-szwedzkim akcentem „Kronblomma 

zagłębić się w każdy szczegół. Zawsze 
wolę oceniać psy, przyznając im oceny 
i dając opisy. Na wystawach specja-
listycznych często dochodzi do tego 
ocena otwarta, ustna, co jest miłe i – 
mam nadzieję – pouczające, zarówno 
dla wystawcy, jak i publiczności. 
Podoba mi się zróżnicowanie w sę-
dziowaniu na różnego rodzaju impre-
zach – od specjalistycznej wystawy 
elkhundów, zorganizowanej w zimie 
na wolnym powietrzu na północy 
Szwecji po pełną pompy wystawę 
w słonecznej Kalifornii. 
Czy są jakieś rasy, które szczegól-
nie chętnie oceniasz? 
– Nie mam ulubionych ras, wszystkie 
zasługują na moją stuprocentową 
koncentrację, tak w trakcie przygoto-
wań do wystawy, gdy czytam  
i odświeżam swoją wiedzę, jak i wte-
dy, gdy stoję w ringu. 
A czy masz marzenia jako sędzia?
– Oczywiście mam marzenia, ale 
ważne jest również, aby cieszyć się 
chwilą, w której się znajdujemy. 
Nigdy nie wiadomo, która z wystaw 
zapadnie nam w pamięci i pozosta-
wi dobre wspomnienia. Więc na to 
pytanie nie sposób odpowiedzieć. 
Jedno z marzeń już się spełniło – od 
około dziesięciu lat szkolę przyszłych 
sędziów.
Czy jest jakaś konkretna wystawa, 
którą chciałbyś sędziować? 
– Czuję się niezwykle zaszczycony,  
że mogę oceniać w tak wielu miej-
scach na świecie. I jestem wdzięczny 
za wszystkie otrzymywane na bieżą-
co zaproszenia. 

wraz z Björnem, hoduję berneńskie 
psy pasterskie pod przydomkiem 
Kronblommas. 
Wracając jednak do twojej roli  
arbitra: w jakich miejscach  
na świecie sędziowałeś? 
– W większości państw europejskich, 
Rosji, Australii, Nowej Zelandii, Ame-
ryce, Południowej Afryce i Japonii. 
I które z wystaw najbardziej  
zapadły ci w pamięć? 
– Jedną z nich była wystawa spe-
cjalistyczna płochaczy niemieckich 
w południowej Szwecji. Zazwyczaj 
wystawiana jest garstka psów tej 
rasy, a na tamtej wystawie pokazano 
prawie 300  osobników! Wszystkie 
z nich były na co dzień psami polują-
cymi. Wszystkie ocenione zostały wraz 
z opisem, zarówno pisemnym, jak 
i ustnym.
Zupełnie innym, a równie ciekawym 
doświadczeniem było sędziowa-
nie berneńskich psów pasterskich 
podczas 40. Wystawy Specjalistycznej 
(National Specialty) w Monterey  
w Kalifornii, na którą zgłoszonych 
było ponad 400 psów! Całość, jak 
zawsze w USA, zorganizowana była 
z najwyższym profesjonalizmem. 
A na jakich wystawach wolisz 
sędziować – wszystkich ras czy 
specjalistycznych?
– To ekscytujące połączenie móc 
sędziować zarówno na wystawach 
specjalistycznych, jak i tych dla 
wszystkich ras. Wystawy specjalistycz-
ne są bliskie mojemu sercu, bo to na 
nich wystawianych jest wiele psów tej 
samej rasy, przez co sędziując, należy 
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Na wyspie Färingsö, na jeziorze Mälaren, 30 minut od centrum Sztokholmu znajduje 
się malownicze szesnastohektarowe gospodarstwo. Biegają po nim jedne z czołowych 

berneńskich psów pasterskich Europy, hodowane przez Björna Magnussona  
i Svante Friska pod przydomkiem Kronblommas. Zarówno magiczne miejsce,  

jak i wysokiej klasy psy zapierają dech w piersiach.

SVANTE FRISK
Pracował jako nauczyciel 
jazdy konnej i trener koni 
ujeżdżeniowych, obecnie 
jest sędzią ujeżdżenia. 
Jest allrounderem – sędzią 
kynologicznym wszystkich 
ras. Pracuje jako manager 
w Szwedzkim Związku 
Kynologicznym (Svenska 
Kennelklubben), 
Skąd i kiedy wziął się pomysł,  
żeby zostać sędzią? 
– Pewnego dnia dostałem propozycję 
sędziowania nieoficjalnej wystawy 
psów. Pomyślałem wtedy, że to bardzo 
interesujące – móc porównać konkret-
ne psy z wzorcem rasy. I tak, zanim 
zdecydowałem się na kurs sędziowski 

Hodowla Kronblommas, Szwecja
BJÖRN MAGNUSSON I SVANTE FRISK

Svante z grupą psów przed domem

HODOWLA 

w 2002 roku, oceniałem kilka ras na ich 
wystawach specjalistycznych. W tym 
samym roku zdobyłem też uprawnie-
nia do oceny pięciu ras terierów. Dzisiaj 
z dumą mogę powiedzieć, że jestem 
sędzią allrounderem. 

Jakie rasy hodowałeś? 
– Hodowałem głównie teriery: parson 
russell, jack russell, lakeland, walijskie 
i foksteriery, głównie krótkowłose.  
Ale miałem też przyjemność posiadać 
i hodować charty polskie. Od 15 lat, 
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Kronblommas Rosalinda - BIS wystawy specjalistycznej zorganizowanej  
z okazji 50-lecia klubu

Kronblommas – grupa hodowlana 

sze. Czy uważacie, że zmieni  
to scenę psów rasowych?
–  Aktualnie tak! Ale z czasem psy 
rasowe staną się ekskluzywne,  
a co za tym idzie – popularniejsze.  
Ważne zatem, byśmy my, posiadający 
i hodujący psy rasowe, byli dumni 
z naszej pracy, trzymali się wzorca 
rasy, popularyzowali je i zapewniali 
bezpieczeństwo nabywcom naszych 
szczeniąt. A twierdzeniu, jakoby mie-
szańce były zdrowsze od psów  
rasowych, całkowicie przeczą  
statystyki firm ubezpieczeniowych. 
Musimy też nauczyć się,  
by nie nazywać mieszańców jaką- 
kolwiek z nazw, którą nazywają  
je handlarze psów. Nazywajmy  
je po prostu mieszańcami. 
Na zakończenie dzisiejszego  
spotkania mam jeszcze jedno 
bardzo aktualne pytanie związane 
z pandemią COVID-19. Czy wpłynę-
ła ona na wasze psy, psi sport  
i na was osobiście?
– To był czas na refleksję. Mieszkamy 
na szesnastohektarowej posesji,  
na której bez problemu mogliśmy się 
izolować, a jednocześnie psy mają 
dużo miejsca, by biegać luzem.  
Cały swój czas mogliśmy poświęcić 
psom; momentami wyzwalające  
było pozbycie się wszystkich obowiąz-
ków i konieczności. 

Wydaje się, że zaczynamy życie  
na nowo; bardzo miło będzie znów 
pokazać psy na wystawach, spotkać 
znajomych, a przede wszystkim zoba-
czyć, co wydarzyło się w hodowli ber-
neńczyków w tym czasie, a być może 
uda się znaleźć także nowe psy, które 
wzbogacą nasze plany hodowlane. 

ROZMAWIAŁA: OLGA K. FORLICZ
ZDJĘCIA: Z ARCHIWUM HODOWLI 

KRONBLOMMAS 

Kronblommas Isolde 

Kronblommas Desdemona

Kronblommas  Cherubino 
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to piękne imię”. I tak właśnie powstał 
pomysł na przydomek. 
Co czyni BPP psem wyjątkowym?
– To nie tylko piękna rasa, lecz także 
miła i wierna. Wydaje się, że wiedzą 
dokładnie, co myślimy. W domu  
są spokojne, natomiast na dworze – 
aktywne. Dobrze radzą sobie w grupie. 
Obecnie mamy w domu 15 berneń-
czyków obu płci, które tworzą jedno 
stado. Bardzo ciekawa i pouczająca 
jest możliwość obserwowania i nauki 
zachowań psów w grupie. 
Jak zmieniła się rasa, odkąd zaczą-
łeś ją hodować?
Według mnie rasa stała się bardziej 
homogeniczna w większej części 
świata. W latach 80. w Szwecji psy 
były lżejsze i brakowało im struktury 
kości, jaką mamy dzisiaj. Klatki pier-
siowe były węższe – nie tak szerokie 
i owalne, jakie prezentuje większość 
psów aktualnie. Wiele psów było 
niestabilnych w stawach, co uległo 
zdecydowanej poprawie. W pozytyw-
ną stronę rozwinął się także typ rasy. 
Co według ciebie jest najważniej-
sze i chciałbyś, by sędziowie zwra-
cali na to uwagę podczas oceny?
– Berneńczyk musi być psem mocnym 
o prawidłowych proporcjach 9:10. 
Wzorzec opisuje kończyny przednie 
jako raczej szeroko ustawione, zatem 
ruch przodu także musi być odpowied-
nio szeroki. Zachowanie typu rasy jest 
niezbędne; w wielu miejscach wciąż 
obserwuje się psy o wąskich czaszkach 
i kufach, z opadającym stopem. Przeci-
wieństwo tego też nie jest prawidłowe 
– zaczynają pojawiać się ciężkie głowy 
z przerysowanymi faflami i stromym 
stopem. Trudnością w rasie jest otrzy-
manie mocnej kości przy jednocześnie 
czystej w liniach, suchej głowie. Pro-
blemem są też psy za niskie na łapach, 
co powinno znaleźć odzwierciedlenie 
w ocenie. Należy także uważać na 
kolor i kształt oczu. 
Nowym trendem, który pojawił się 
w prawie wszystkich rasach, w tym 
i u berneńczyków, są długie szyje i prze-
kątowane kończyny tylne. Berneńczyk 
to pies stróżujący, zaganiający i do 
bydła i tak powinien być oceniany, 
dlatego nie wspominam o umaszcze-
niu i znaczeniach, do których niedo-
świadczeni sędziowie przywiązują 
często zbyt dużą wagę. Jedyną wadą 

dyskwalifikującą dotyczącą koloru jest 
brak trójbarwności oraz maść podsta-
wowa inna niż czarna. 
Które trzy berneńczyki niewyhodo-
wane przez ciebie zrobiły na tobie 
największe wrażenie?
– Southcourt Quebranto z Hiszpanii, 
Emerson van’t Stokerybos z Belgii 
i Meadowpark High Class z Anglii. 
Które psy z twojej hodowli miały 
dla niej największe znaczenie?
– Kronblommas Cherubino, Kron-
blommas Desdemona, Kronblommas 
Isolde i Kronblommas Desdemona.
Jakie masz najlepsze wspomnienia 
z wystaw?
– Jednym z najważniejszych wyda-
rzeń było zwycięstwo świata w 2017 
roku dla Kronblommas Rosalindy (Zw.
Św.’17, C.I.B., Zw.Fin.’17, Ch.Fin., Ch.N., 
Ch.S., Ch.Dk., Zw.S.’17 ‘19) spośród 
349 zgłoszonych berneńczyków! Tytuł 
ten zdobyła z rąk sędzi Reguli Bürgi – 
specjalistki ze Szwajcarii, hodowczyni 
BPP. Rosalinda wygrała też BIS na 
wystawie specjalistycznej w Szwecji, 
zorganizowanej z okazji 50-lecia klu-
bu, w której uczestniczyło wiele psów 
z różnych krajów. Pamiętny dzień!
Gdzie na świecie twoim zdaniem 
można znaleźć najwyższej klasy 
berneńczyki?
– Dziś można znaleźć dobre psy w wie-
lu państwach, m.in. w Skandynawii.

Jakie są wasze cele i marzenia  
na przyszłość?
– Chciałbym, by rasa była zdrowsza, 
przede wszystkim, aby udało się 
rozwiązać problem wczesnych śmierci 
spowodowanych różnymi nowotwo-
rami. Od siedmiu lat dostępny jest test 
SH, który pomaga zredukować jeden 
z nowotworów – mięsak histiocytarny. 
My przetestowaliśmy ponad 50 na-
szych psów i mamy ogromną nadzieję, 
że przełoży się to na wymierne wyniki 
w przyszłości. Ta choroba występuje 
także u ludzi z tą samą mutacją i stąd 
też istnieje program współpracy, dzięki 
któremu prowadzone są intensywne 
badania przynoszące wymierne korzy-
ści dla naszej rasy. 
Czy są jakieś rasy, których nigdy 
nie mieliście, a chcielibyście mieć?
– Azawakh, ale nie ma na niego aktu-
alnie ani czasu, ani miejsca.
Jak według was zmieniła się kyno-
logia w ostatnich latach?
– Wystawy psów z hobby stały się 
bardziej ekstremalną formą współ-
zawodnictwa, gdzie między innymi 
wzorzec rasy zszedł na drugi plan  
na korzyść ruchu o długim kroku 
i profesjonalnego wystawiania psów. 
W ostatnich latach różne mieszań-
ce, szczególnie z pudlami, zyskały 
na popularności. Ich zwolennicy 
twierdzą m.in. że psy te są zdrow-

Bjőrn Magnusson 
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Skoro twoja książka dotyczy gene-
alogii szkolenia, to zacznijmy od 
początku. Jakie są najstarsze prze-
kazy dotyczące szkolenia psów? Jak 
ono wyglądało i jaki był jego cel?
– Już w starożytnej Grecji pojawiają 
się pierwsze wzmianki o szkoleniu 
psów do polowania. Później wzmian-
ki dotyczące szkolenia pojawiają się 
na średniowiecznych manuskryp-
tach. Na marginesach można znaleźć 
rysunki przedstawiające scenki 
ze szkolenia czy zabawy z psami 
oraz krótkie notatki na ten temat. 
W czasach nowożytnych szkolenie 
psów wspominane jest w książkach 
o polowaniu czy poradnikach gospo-
darskich.
Prawdziwy wysyp książek o psach 
zaczyna się w XIX wieku, a szkolenie 
staje się modne. Wpływają na to dwa 
czynniki. Pierwszy powód to olbrzymi  
wzrost popularności psów. XIX wiek 
można nazwać wiekiem psa. Trzyma-
nie zwierząt domowych, a w szcze-
gólności psów, staje się hobby bardzo 
popularnym wśród przedstawicieli 
klasy średniej. Drugi to upowszech-
nienie się druku. Książki stają się 
tanie, a ponieważ coraz więcej ludzi 
potrafi czytać, tworzy się rynek maso-
wego czytelnictwa. Wydaje się wtedy 
mnóstwo książek, w tym książek 
poradnikowych, dotyczących także 
utrzymania i szkolenia psów. 
W latach 30. i 40. przeważają jeszcze 
książki o szkoleniu psów myśliwskich, 

ale bardzo szybko rośnie popularność 
książek dotyczących szkolenia psów 
towarzyszących, domowych ulubień-
ców. Ponieważ książki te adresowane 
są przede wszystkim do przedstawi-
cieli klasy średniej, dotyczą tematów 
i aktywności, które dla tej klasy są  
interesujące. Ludzie na wsiach czy 
ubogie warstwy społeczeństwa 
miejskiego także trzymali psy. Jednak 
w tym czasie nie ma publikacji doty-
czących psów pasterskich czy pracu-
jących na przykład przy ciągnięciu 
wózków z mlekiem. Przedstawiciele 
tej klasy po prostu nie czytali książek. 

W książce  analizujesz sposo-
by szkolenia psów w XIX wieku. 
Podejście do szkolenia w latach 
1850–1910 nazywasz „kształtowa-
niem psiej duszy”. Na czym polega 
to podejście?
– Szkolenie jest częścią kultury oraz 
systemu przekonań charaktery-
stycznych dla tamtej epoki. W wie-
lu podręcznikach szkolenie było 
postrzegane jako forma cywilizowa-
nia dzikiego. Podejście jest antro-
pocentryczne. Człowiek jest „miarą 
wszelkich rzeczy”, usytuowany jest 
na samym szczycie bytów. Zwierzęta 
są mu podległe, są głupie i dzikie. 
Jednak dzięki szkoleniu pies może 
wznieść się ponad swój zwierzęcy 
stan. Szkolenie sprawia, że pies staje 
się mniej „dziki”, bliższy statusem 
człowiekowi. Dzięki szkoleniu pies 

Magdalena Dąbrowska: Dlaczego 
humanistka, amerykanistka zdecy-
dowała się zająć tematem szkolenia 
psów?
Justyna Włodarczyk: Z dwóch 
powodów. Po pierwsze, o zajęciu się 
tematyką psią zdecydowały osobiste 
zainteresowania. Psy mam praktycznie 
od zawsze i angażuję się z nimi w róż-
ne aktywności związane ze szkoleniem 
i sportami kynologicznymi. Z pierw-
szym psem, kundelkiem, chodziłam na 
kursy posłuszeństwa. Na początku lat 
90. sprowadziłam do Polski pierwszego 
owczarka australijskiego, którego ku-
piłam, mieszkając w USA. Rasa ta nie 
była jeszcze wtedy uznana przez FCI.  
Bardzo intensywnie zaangażowa-
łam się wtedy w sporty kynologicz-
ne. Na bardzo wysokim poziomie 
trenowałam agility i frisbee. Z moimi 
psami rekreacyjnie uprawiałam też 
inne sporty: pasienie, nosework, rally. 
Obecnie mam szczeniaka, z którym 
także chodzę na różne szkolenia. 
Uważam, że udział w szkoleniach 
oraz aktywność z psem pomagają 
zbudować z nim dobrą relację. 
Od niemal 30 lat obracam się w świe-
cie szkoleniowym i na żywo obser-
wuję, jak zmienia się podejście do 
szkolenia. W rzeczywistości są to róż-
ne mikroświaty, w których popularne 
są inne metody, różne podejście do 
szkolenia. Światy te mają specyficzny 
język, powiedzenia, gesty, a nawet 
żarty. Różni się także rozumienie z re-
lacji z psem oraz cele, jakie szkolenie 
ma realizować. 
Drugi powód jest ściśle naukowy.  
We współczesnych naukach społecz-
nych rośnie zainteresowanie tzw.  
animal studies oraz studiami nad rela-
cją człowiek – zwierzę. Uznałam,  
że ten obszar badań stwarza dosko-
nałe możliwości, aby połączyć moje 
osobiste doświadczenie z teoretyczny-
mi i metodologicznymi narzędziami, 
którymi dysponuję. Gdy rozpoczy-
nałam analizę podręczników szkole-
niowych, miałam wiedzę dotyczącą 
kulturowego kontekstu relacji ludzi 
z psami, naukowych, filozoficznych 
i społecznych teorii, które na nie  
wpływały, oraz krytycznych analiz.  
Na pewno wywarło to wpływ na 
sposób odczytania oraz interpretacji 
tekstów. 

Psy uczono zabawnych sztuczek i antropomorfizowano (publicdomainpictures.net).
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Dr hab. Justyna Włodarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego od wielu lat 
prowadzi badania nad relacją ludzi i zwierząt w kulturze. W 2018 roku  

wydała książkę „Genealogy of Obedience. Reading North American Dog  
Training Literature: 1850s-2000s”.

Wksiążce analizuje popularne 
podręczniki szkolenia psów 
wydawane w USA i Wielkiej 

Brytanii od połowy XIX wieku do 
czasów współczesnych. Jej badania 
pozwalają zrozumieć, jak na prze-
strzeni wieków zmieniały się metody 
szkolenia psów oraz jak zmieniała 
się relacja ludzi z psami. Nasze więzi 
z psami kształtowane są przez kultu-
rę oraz różnego rodzaju wyobraże-
nia, jak powinien wyglądać pies, jak 
go wychować i  traktować. Relacje  

ludzi z  psami w  szerszej perspekty-
wie pozwalają zrozumieć, jak zmie-
niała się relacja człowieka z naturą. 

Publikowany tu wywiad opiera 
się na książce dr hab. Justyny Wło-
darczyk. Ponieważ zakres materiału 
jest olbrzymi, całość podzieliliśmy 
na trzy części. W  pierwszej części 
omówione zostanie podejście do 
szkolenia psów w XIX wieku. Druga 
część wywiadu obejmuje XX wiek, 
a  trzecia – czasy najbardziej współ-
czesne. 

GENEALOGIA POSŁUSZEŃSTWA
JAK ZMIENIAŁO SIĘ PODEJŚCIE DO SZKOLENIA PSÓW?

Justyna Włodarczyk z psami, archiwum własne

SZKOLENIE

SZKOLENIE(EJ).indd   40 14/09/2021   12:32



43Pies 3 (383) 2021

doty na temat wybitnych psów, które 
szkolili lub posiadali. O dziwo, wiele 
z nich było mieszańcami.
Co działo się z psami, które nie wyka-
zywały instynktu myśliwskiego i nie 
robiły postępów w szkoleniu? Autorzy 
zalecali, aby nie kierować się senty-
mentami, ale pozbyć się takiego psa. 

W XIX wieku popularność zyskują psy 
rasowe i wystawy psów rasowych. 
Czy ich popularność zmienia w jakiś 
sposób relację człowiek – pies? 
– W XIX wieku tworzy się tzw. dog 
fancy, czyli kultura w której centrum 
są psy rasowe, hodowla, wysta-
wy. Świat szkoleniowy zaczyna się 
wtedy zbliżać do świata hodowców 
i wystawców psów rasowych. Bardzo 
często hodowcy psów zajmują się 
także ich szkoleniem, są ekspertami 
od danych ras. Niejednokrotnie są 
autorami poradników, które trafiają 
później w ręce szerszego grona.
Organizacje kynologiczne (takie jak 

British Kennel Club czy American  
Kennel Club) skupiają przede wszyst-
kim ludzi zamożnych. Wielu z nich 
hoduje psy myśliwskie i używa ich  
do polowania. Polowanie jest dla 
nich rozrywką, okazją do spotkań  
towarzyskich i udowodnienia 
swojego statusu. Chętnie polują 
na zwierzęta, które później dobrze 
prezentują się jako trofea. Dobry pies 
to pies wyhodowany w czystości rasy, 
który ma dobre pochodzenie, jest 
piękny i sprawdza się użytkowo.  
Pies taki pełni funkcje nie tylko 
użytkowe, lecz także jest symbolem 
statusu i przynależności klasowej. 
Poza psami rasowymi dużo jest mie-
szańców, pogardliwie nazywanych 
kundlami. Ludzie biedniejsi także 
posiadają psy, hodują je, pracują 
z nimi, polują lub je kochają. Nie są 
oni członkami żadnych organizacji 
kynologicznych, nie wystawiają 
swoich psów. Ich psy pełnią  funkcje 
czysto użytkowe. Ludzie polują z psa-

mi nie dla przyjemności, ale żeby 
zdobyć jedzenie. Co ciekawe, polują 
oni w inny sposób i na inne zwierzęta 
niż przedstawiciele klas wyższych.  
Tu nie ma znaczenie pochodzenie, 
piękno czy czystość rasy. Pies musi 
być po prostu dobry w tym, co robi, 
sprawnie wykonywać pracę. 
Badania przedstawione w książce 
dotyczą głownie amerykańskiej 
literatury na temat szkolenia psów.  
Czy zmiany podejścia są tylko spe-
cyfiką USA, czy są one globalne?
– Wydaje się, że trendy te są globalne, 
chociaż w jednych miejscach mogą 
pojawiać się wcześniej, a w innych 
z opóźnieniem. Z pobieżnych obser-
wacji wynika, że w Polsce można było 
zaobserwować podobne procesy. 
Niestety, nie prowadziłam szczegóło-
wych badań na temat Polski. Temat 
ten jest bardzo ciekawy i warto by 
było takie badania przeprowadzić.

Z DR HAB. JUSTYNĄ WŁODARCZYK  
(UNIWERSYTET WARSZAWSKI) 

ROZMAWIAŁA DR MAGDALENA DĄBROWSKA

Psy ciągnące wózek z mlekiem  (publicdomainpictures.net)
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staje się lepszy, bardziej szlachetny 
niż bez szkolenia.  
Proces cywilizowania psa to przede 
wszystkim uczenie go kontroli im-
pulsów. Wzorem do naśladowania 
jest wiktoriański przedstawiciel klasy 
średniej. To człowiek dystyngowany, 
który nie reaguje automatycznie na 
popędy, ale potrafi je powstrzymy-
wać i kontrolować. Jego przeciwień-
stwem jest dzikus, który kieruje się 
impulsami i emocjami, je, kiedy jest 
głodny, nie zna umiaru. Szkolenie 
sprawia, że także psy uczą się pano-
wać nad impulsami, zachowywać 
się bardziej cywilizowanie. Nigdy 
nie wzniosą się na poziom ludzi, 
są od nich z natury gorsze i mniej 
inteligentne. Jednak dzięki szkoleniu 
mogą wznieść się ponad zwierzęcość, 
przekroczyć swoją naturę. W jakiś 
sposób zyskać „duszę”. 
Najogólniej można powiedzieć,  
że w XIX wieku stosowano bardzo 
różnorodne metody szkoleniowe. 
Współcześnie bardzo często sądzimy, 
że stosowane kiedyś metody szkole-
nia były prymitywne i oparte na prze-
mocy. Nie jest to prawdą. W rzeczy-
wistości przekrój metod jest olbrzymi. 
Szkoleniowcy prowadzili ze sobą 
dyskusje, wymieniano argumenty  
za i przeciw różnym podejściom. 
Wszyscy szkoleniowcy mówią o po-
zytywnym stosunku do psa podczas 
szkolenia. Podkreślają cywilizacyjny 
aspekt szkolenia, mówią o szacun-
ku, miłości, konsekwencji. Zdarza 
się jednak, że ta pozytywność jest 
tylko deklaracją. Gdy brakuje im 
techniki i wiedzy, aby nauczyć psa 
czegoś w sposób pozytywny, używają 
przemocy. W ich metodach czasem 
brakuje konsekwencji. Na przykład 
piszą najpierw, aby nie stosować  
wobec psa przymusu podczas 
szkolenia, a zaraz później doradzają 
stosowanie bata, gdy pies nie chce 
wykonać polecenia.
Uważamy także, że „pozytywne 
metody szkolenia” to wynalazek 
ostatnich kilku dekad. Nawet w XIX 
wieku stosowano metody oparte  
na nagrodach. Byli szkoleniowcy, 
którzy akceptowali tylko takie me-
tody (bez karania) i obficie używali 
smakołyków. Jednym z takich au-
torów był S.T. Hammond. Pochodził 
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z zamożnej rodziny, hodował i szkolił 
psy z dobrymi efektami. Dzięki temu 
jego odmienne metody nie były wy-
śmiewane, w niektórych kręgach był 
autorytetem. W XIX wieku pojawia 
się nowa kategoria zwierząt, tzw. 
pets, czyli domowi ulubieńcy, psy 
do towarzystwa.  
Jak je szkolono i traktowano?
Wcześniej psy trzymane były przede 
wszystkim w wiejskich posiadło-
ściach. Jednak moda sprawia, że psy 
stają się popularne także w mieście, 
wśród przedstawicieli klasy średniej. 
Posiadanie psa to nie tylko przyjem-
ność i wyznacznik statusu społecz-
nego. Ma także walory edukacyjne. 
Ma uczyć dzieci odpowiedzialności, 
umiejętności opieki nad słabszym  
czy przewodzenia. 
Ta nowa kategoria psów zauważona 
została także przez autorów po-
radników. Domowymi ulubieńcami 
opiekowali się wszyscy, ale poradniki 
były najchętniej czytane przez ko-
biety. Dlatego znajdowały się w nich 
rozdziały na temat walorów wycho-
wawczych psów oraz takie, w których 
zwracano się przede wszystkim do 
kobiet. Autorzy (głównie mężczyźni) 
przestrzegali kobiety, aby nie były 
zbyt delikatne dla swoich pupili i nie 
rozpieszczały ich nadmiernie. Kryty-
kowali brak konsekwencji w wycho-
waniu i zbyt łatwe uleganie zachcian-
kom psów. Zalecali wprowadzanie, 
uczenie i egzekwowanie odpowied-
nich zachowań, na przykład zakaz 
wchodzenia na meble czy żebrania 
przy stole. 
Elementem szkolenia i wychowy-
wania psów do towarzystwa było 

uczenie ich sztuczek. Zalecano, 
aby panie uczyły psy zabawnych 
zachowań, takich jak turlanie się, 
proszenie, noszenie w pysku koszyka. 
Pokazy psich sztuczek były towarzy-
ską atrakcją i rozrywką. Co ciekawe, 
uczenie zabawnych sztuczek zale-
cano wyłącznie w przypadku psów 
do towarzystwa. W przypadku psów 
myśliwskich uznawano takie umiejęt-
ności za bezużyteczne.  

Poza psami do towarzystwa były 
jeszcze psy myśliwskie, należące 
głownie do mężczyzn. Jak je szkolo-
no? Czy traktowano je inaczej  
niż psy do towarzystwa?
– Trzymane głównie przez mężczyzn 
psy myśliwskie traktowano inaczej. 
Zakres zalecanych metod szkolenia 
jest bardzo szeroki. Bardziej postę-
powi autorzy zalecają metody, które 
dzisiaj nazwalibyśmy pozytywnymi. 
Są też tacy, którzy zalecają surowe 
i ostre traktowanie psa. Jednym 
z najbardziej powszechnych narzędzi 
szkoleniowych był bat lub bacik, za 
pomocą którego wymierzano psom 
kary. Tylko kilku autorów odcina się 
od takiego sposobu karania. Poza 
tym używa się różnego rodzaju obro-
ży lub dławików, stosowane są także 
kolczatki. Popularne stają się także 
różne wynalazki i narzędzia, dzięki 
którym można karać psa w bardziej 
wyrafinowany sposób. Przykładem 
może być przywiązywanie kija do 
obroży, żeby pies uderzał się w łapy, 
gdy nie słucha. Innym wynalazkiem 
jest dławik na lędźwie. 
Autorzy poradników zgadzają się 
w jednej kwestii: szkolenia myśliw-
skiego nie warto zaczynać z psem, 
który nie ma dobrego pochodzenia. 
Przekonanie to ma związek z rosnącą 
popularnością hodowli psów raso-
wych, organizacji kynologicznych 
i wystaw psów. Powszechnie uważa 
się, że psy myśliwskie powinny być 
hodowane w czystości rasowej.  
Dzięki temu lepiej pracują, są łatwiej-
sze do szkolenia i bardziej szlachetne. 
Hodowla umożliwia przetrwanie 
instynktu, zachowanie użytkowych 
wartości psów. Psy rasowe uznawane 
są za lepsze do szkolenia i polowania 
niż mieszańce. Jednak na marginesie 
niektórzy autorzy przytaczają aneg-

Domowymi ulubieńcami 
opiekowali się wszyscy, 
ale poradniki były naj-
chętniej czytane przez 
kobiety. Dlatego znajdo-
wały się w nich rozdziały 
na temat walorów wy-
chowawczych psów oraz 
takie, w których zwracano 
się przede wszystkim  
do kobiet. 
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Ogary przywiezione z terenu obecnej Białorusi:  Flanka, Wilia i Rudy Polowanie z ogarem 

cami” – takie określenie można jeszcze 
usłyszeć wśród osób zamieszkujących 
tereny dawnych Kresów Wschodnich. 
To właśnie tam po I wojnie światowej 
było największe zagłębie tych pięk-
nych psów. 

Ogary to przede wszystkim psy 
myśliwskie, o  czym nie wolno za-
pominać. Przez lata mnóstwo osób 
pracowało nad rozwijaniem ich 
umiejętności ło wieckich, wybierając 
najlepsze użytkowo psy. W  każdym 
pokoleniu skupiano się głównie na 
pracy w łowisku, eksterier miał wtedy 
nieco mniejsze znaczenie. Zadaniem 
ogarów podczas polowania jest zna-
lezienie i wypłoszenie zwierzyny – nie 
tylko podążanie za nią, lecz także wy-
dawanie przy tym charakterystycz-
nego dźwięku – taki rodzaj pracy na-
zywany jest gonem. Ogarzy gon jest 
wyjątkowo melodyjny i  przyjemny 
dla ucha. Mówi się, że ogar nie szcze-
ka, ale gra, ponieważ wydaje inny 
dźwięk, kiedy podąża za zwierzyną  
„na oko”, a  inny, kiedy jej nie widzi, 
a jedynie czuje trop. Po  kilku polowa-
niach przewodnik wie, jaka zwierzyna 
jest w  lesie, nawet jeśli jej nie widzi, 
ponieważ uczy się rozpoznawać gatu-
nek zwierzynyna podstawie gry swo-
ich psów. 

Ogary to średniej wielkości psy, dla-
tego w  kontakcie ze zwierzyną trzy-
mają bezpieczny dystans, co znacznie 
ułatwia polowanie. W  zmieniającym 
się krajobrazie i  we współczesnym 
modelu łowiectwa polowanie z ogara-

mi różni się od wielkich łowów z XVII 
czy XVIII wieku. Teraz ogary sprawdza-
ją się doskonale głównie jako dzika-
rze czy tropowce, doskonale pracują 
podczas polowań zbiorowych i  indy-
widualnych. Ogar charakteryzuje się 
dużą niezależnością i  wytrwałością, 
przy jednoczesnej potrzebie kontaktu 
z człowiekiem. Ten rodzaj współpracy 
pozwala na wytworzenie więzi, która 
sprawia, że pies błyskawicznie od-
gaduje intencje człowieka i  podczas 
polowania dokładnie wie, jak ma osa-
czyć lub wyprowadzić zwierzynę na 
przewodnika. Te cechy sprawiają, że 
każde wyjście do lasu dostarcza wielu 
wrażeń i emocji. Polowanie z ogarem 
jest bezpieczne, etyczne i – co również 
istotne – estetyczne, właśnie dzięki ich 
grze przy zwierzynie. 

W latach 70. XX wieku sporo psów 
trafiło do osób niepolujących. Między 
innymi dzięki nim możemy wciąż po-
dziwiać te psy, jednak powoli ogary 
zaczęły tracić cechy użytkowe, stały się 
głównie psami rodzinnymi. 

W  ostatnich latach zyskują na po-
pularności. Coraz częściej można 
spotkać je w  parkach lub w  przydo-
mowych ogródkach. Co cieszy jeszcze 
bardziej – ogary pojawiają się również 
w  łowiskach, myśliwi chętnie polują 
z  ogarami, doceniają ich inteligencję, 
pasję łowiecką oraz wytrzymałość. 

Podczas wystaw organizowanych 
przez ZKwP  można odnieść wrażenie, 
że są to psy ociężałe, leniwe czy nie-
zgrabne. Może dlatego, że najlepiej 

Ogary poszły w las... 
I co dalej? 

prezentują się w lesie. Zainteresowane 
zapachami, pracujące dolnym wiatrem 
z  nosem przy ziemi, prezentują ener-
giczny ruch. Zatrzymując się, unosząc 
głowę w  poszukiwaniu przewodnika, 
prężą mięśnie i  po złapaniu kontaktu 
wzrokowego wracają do przeszukiwa-
nia terenu, delikatnie machając lekko 
uniesionym ogonem. Ich umaszczenie 
doskonale komponuje się z  kolorami 
lasu. To właśnie na takim „show” ogar 
prezentuje się najlepiej. Bez wątpie-
nia rasa zasługuje na zainteresowanie 
i ma wiele cech, które czynią ją wyjąt-
kową. Ogar to pies wielozadaniowy, 
spełniający się zarówno jako towa-
rzysz rodziny, jak i  łowów. Potwierdza 
to długa historia rasy i źródła literatu-
ry, jak chociażby pierwszy polski pod-
ręcznik kynologii „Myślistwo z  Ogary” 
Jana hrabiego Ostroroga z 1618 roku. 

Moda rzadko sprzyja rozwojowi 
rasy, częściej przynosi więcej szkody niż  
pożytku. Szczególnie kiedy psy trafiają 
do domów, w których nie mają możli-
wości pracy zgodnie ze swoim dawnym 
przeznaczeniem. Jednak każdy, kto  
zdecyduje się na ogara i  zaangażuje 
w jego wychowanie, wspierając rozwój 
pasji łowieckiej, szanując instynkty,  
które kierują psem tej rasy, odnajdzie 
w  nim wspaniałego kompana. Wy-
pracowanie tej niezwykłej więzi jest 
bezcenne i pozwala na odkrycie wielu 
wspaniałych cech, jakimi charaktery-
zują się nasi wyjątkowi muzykanci. 

NATALIA KARTAWIK
ZDJĘCIA: MAŁGORZATA KARTAWIK
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PORTRET RASY

Fot. 1  Sylwetka kokoni wpisuje się w prostokąt ( MALOU, de Valoroso Kennel, wł. Nick Athanasiou)

Mnóstwo osób zna cytat „Oga-
ry poszły w  las” pochodzący 
z  „Popiołów” Stefana Żerom-

skiego, a  mimo to sylwetka ogara jest 
jedną z najmniej rozpoznawalnych. 

Historia tej rasy jest ściśle związana 
z  historią Rzeczpospolitej, czasy świet-
ności kraju to również okres, w którym 
nastąpił największy rozwój psiarni i po-
lowań z  psami gończymi – ogarami. 
Liczne złaje ogarów były ozdobą wielu 
szlacheckich dworów. Zawirowania 
polityczne i  ekonomiczne w  XIX i  XX 
wieku miały duży wpływ na kondycję 

i  liczebność rasy, jednak mimo wielu 
przeciwności wciąż utrzymywano psy 
i  pracowano nad jej rozwojem. Stąd 
można przypuszczać, że miłość i  pasja 
do ogarów i polowań z nimi od pokoleń 
muszą być głęboko zakorzenione w ser-
cach miłośników rasy. 

Ogar polski to mocny pies, śred-
niej wielkości. Jego budowa świadczy 
o wytrzymałości, dlatego pożądana jest 
odpowiednia muskulatura, głęboka, 
pojemna klatka piersiowa i  silne łapy. 
Jedyne dopuszczalne umaszczenie to 
czaprakowe, które w  lesie zapewnia 

doskonały kamuflaż. Sierść jest krótka 
i dość łatwa w pielęgnacji. Ogary od po-
czątku były hodowane w  taki sposób, 
aby uzyskać psy odporne na choroby 
i jak najlepiej dostosowane do panują-
cych warunków. Dlatego nie wymagają 
specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych, 
jednak zdecydowanie należy zapewnić 
im odpowiednio dużą ilość ruchu, tak 
jak wszystkim psom gończym. Biega-
nie pozwala nie tylko na utrzymanie 
poprawnej kondycji ciała, lecz także 
daje tym psom ogrom radości. Dawniej 
ogary nazywano „psami z czarnymi ple-

Ogary poszły w las... 
I co dalej? Dwie z pięciu uznanych przez 

FCI ras polskich należą do VI 
grupy. Są to gończy polski 

i ogar polski. Pomimo 
że rasa ogar polski 

została zarejestro-
wana w FCI już 
w 1965 roku,  
nie cieszy się dużą 
popularnością, 
szczególnie  
wśród myśliwych. 

HISTORIA RASY
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Najlepszy Junior, Sędzia Maciej Lipiec , I - whippet, HIDALGO of Hungarian Dia-
monds, wł. Daniel Novak, Diana Groger , II - chart perski saluki, Aziz Yarish, wł. Klara 
Hosiawa, III - chart arabski sloughi, Masenflora LEWKONIA LAWENDA, wł. Angelika 
Stępniak, IV - chart afrykański azawakh, Tigidit L’TAKARA, wł. Monika Filary-Rogacka  

Najlepsza Grupa Hodowlana, Sędzia Maciej Lipiec 
I - whippet, Synergy, hod. Tomasz Kuszyk,  II - chart rosyj-
ski borzoj, Impuls i Splendor, hod. Angelika Wójcik,  
III - chart arabski sloughi, Masenflora, hod. Agnieszka 
Górna,  IV - chart perski saluki, Arabica, hod. Diana 
Andrysiak

Najlepsza Para Hodowlana, Sędzia Hanna Woźna-Gil, I – chart rosyjski borzoj, KING 
BRENNUS Impuls i Splendor, wł. Angelika Wójcik, RASNAJA KLEOPATRA Impuls i Splendor, 
Angelika Wójcik II –  chart perski saluki, CROISSANT z Tripu, wł. Aleksandra Rachut , ARIBE DE’ 
Alhaya, wł. Aleksandra Rachut,  III –  chart arabski sloughi, Masenflora LULEK CZARNY, 
wł. Agnieszka Górna,  L’FARABY Baltijos Deimantas, wł. Agnieszka Górna,  IV – chart perski 
saluki,  Arabica FLASH, wł. Diana Andrysiak,  Arabica DESIRE, wł. Anna Laskowska 

ki, chart perski – saluki, chart afgański, 
greyhound.

Joachim Bartusch z  Niemiec od 
ponad 20 lat zajmuje się whippetami, 
zarówno ich prezentowaniem na wy-
stawach, jak i  hodowaniem pod przy-
domkiem of Gentle Mind. Pod tym 
przydomkiem wyhodował około 180 
championów, które zdobyły uznanie 
w  Niemczech oraz poza granicami. 
Jednym z  najwybitniejszych wyhodo-
wanych przez niego psów jest Multich. 
Dandy II of Gentle Mind. Wyhodował też 
liczne grono championów rasy lagotto 
romagnolo. Joachim Bartusch uważa, że 
whippet jest rasą różnorodności, dlate-
go nigdy nie stawiał na jeden określony 
typ w swojej hodowli. 

Od 12 lat jest sędzią kynologicznym 
i  może oceniać whippety oraz kilka in-
nych ras z grupy II, V, VIII, IX i X. Zaanga-
żowanie w sędziowanie i uznanie, które 
zdobył jako hodowca, zaprowadziły go 
na wystawy w Szwecji, Norwegii, Finlan-
dii, Danii, Luksemburgu, Holandii, Fran-
cji, we Włoszech, w  Czechach i  Irlandii. 
Najbardziej ceni sobie zaproszenie do 

sędziowania na 5. Wystawie Specjali-
stycznej w  Melbourne w  Australii oraz 
zaproszenie na Houndshow w Anglii.

Ważnym wydarzeniem w  jego ży-
ciu jest pierwsze sędziowanie w  Polsce 
na XXXIX Klubowej Wystawie Chartów, 
gdzie organizatorzy powierzyli jego oce-
nie whippety.

Wśród grona sędziowskiego była też 
Hanna Woźna-Gil, reprezentująca ZKwP. 
W 1996 roku, kiedy w jej domu zamiesz-
kała suka rasy wilczarz irlandzki, zaczęła 
się jej przygoda z profesjonalną kynolo-
gią. W  następnych latach importowała 
kolejne wilczarze oraz szkockie deerho-
undy. Obydwie rasy hoduje pod przy-
domkiem Festina od ponad 20 lat. Może 
się pochwalić licznymi sukcesami: zdo-
bytymi championatami, interchampio-
natami, tytułami zwycięzców klubów, 
wystaw specjalistycznych czy kongre-
sów oraz tym najcenniejszym – tytułem 
Zwycięzcy Europy. Niezapomnianym 
wydarzeniem było zdobycie tytułu Zwy-
cięzcy Świata w  roku 2006 w Poznaniu 
przez będącego w jej rękach charta pol-
skiego. Ostatnio w  jej hodowli ponow-

nie pojawiły się whippety, tak różne od 
ukochanych chartów szorstkowłosych, 
ale równie fascynujące.

Sędzią kynologicznym została w 2008 
roku i  obecnie sędziuje wszystkie rasy 
z grup IV, VIII, X, rasy nieuznane oraz kon-
kurs Młodego Prezentera. Uprawnienia 
te pozwoliły jej na sędziowanie na wie-
lu prestiżowych wystawach klubowych 
i  specjalistycznych w Polsce i poza gra-
nicami. Sędziowała w  Czechach, Niem-
czech, Finlandii, Szwecji, Danii, Francji, 
Belgii, Austrii i Szwajcarii. Jednym z naj-
cenniejszych doświadczeń była dla niej 
niewątpliwie możliwość sędziowania  
na wystawie europejskiej w  roku 2018. 
Na tegorocznej wystawie klubowej oce-
niała: charciki włoskie, charty szkockie, 
charty arabskie – sloughi, charty afry-
kańskie – azawakh, charty hiszpańskie 
oraz charty węgierskie.

Wspólny kilkudniowy pobyt w  Pol-
sce przy okazji klubowej wystawy 
stanowił okazję do spotkania w  kame-
ralnym gronie i  rozmowy na charcie  
tematy. Sędziowie podkreślali doskona-
łą organizację pracy ringów, doskonałą 
prezentację psów przez wystawców 
oraz ogólny dobry poziom prezentowa-
nych chartów.   

Oddział ZKwP w Wałbrzychu dosko-
nale wywiązał się z  trudnego zadania. 
Wiara w  powodzenie tego przedsię-
wzięcia i  upór w  dążeniu do celu dały 
doskonałe efekty. Miłośnicy chartów 
mieli możliwość uczestniczenia w  tym 
przemiłym jesiennym spotkaniu. Pro-
fesjonalizm działania był widoczny 
na każdym kroku. Dzień po wystawie  
na stronach Klubu Charta zamieszczone 
zostały pełne wyniki i fotografie z wybo-
rów finałowych. 

MACIEJ LIPIEC 
ZDJĘCIA: SKINNY DOG BLOG 

MAGDALENA RUDNICKA
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BEST IN SHOW, Sędzia Anette Edlander, I - whippet, Play a While REMAINS OF THE DAY, wł. Wojciech Albert Kurkowski, 
II - chart perski saluki, Aziz Yarish, wł. Klara Hosiawa,  III - wilczarz irlandzki, FRYDERYK Celtic Alanda, wł. Katarzyna Krych, 
Karol Skowronek, IV - chart afrykański azawakh, Hiddekel GAENA, wł. Magdalena Tutak-Matczak

Wnowym wrześniowym termi-
nie współorganizacji XXXIX 
klubowej wystawy podjął 

się po raz drugi oddział ZKwP w Wał-
brzychu. Tym razem pracę dodatkowo 
utrudniała organizatorom panują-
ca deszczowa pogoda. Na szczęście 
w dniu wystawy zaświeciło słońce. Tak 
jak w ubiegłym roku Świebodzice przy-
witały nas pięknymi jesiennymi kolora-
mi. 

Na charcie spotkanie w  pierwszą 
sobotę września zgłoszono 153 przed-
stawicieli 12 ras z  X grupy FCI, którzy 
przyjechali z Czech, Litwy, Węgier, Nie-
miec i Polski. 

Zmiana terminu spowodowała też 
zmiany w  składzie sędziowskim. Do 
Świebodzic przyjechała trójka zna-
nych z  ringów europejskich arbitrów  
ze Szwecji, Niemiec i Polski. 

Świebodzice 2021 
KLUBOWA WYSTAWA CHARTÓW 

Anette Edlander ze Szwecji jest sę-
dzią kynologicznym od 1995 roku i po-
siada uprawnienia do oceny wybranych 
ras z grup 1, 2, 3, 5, 6, 9 oraz wszystkich 
ras z  grup 4 i  10. We wspomnieniach 
z dzieciństwa Anette Edlander przywo-
łuje możliwość obserwowania psów 
swojej cioci, znanej  w Szwecji wybitnej 
hodowczyni terierów walijskich. W wie-
ku 7 lat Anette po raz pierwszy została 
właścicielką jamnika krótkowłosego 
standardowego. Kiedy miała 16 lat, 
spełniło się jej marzenie – w jej domu 
zamieszkał  wilczarz irlandzki. Tej rasie 
jest wierna od 40 lat. W roku 1995 za-
łożyła hodowlę Pre-Eminence i zaczęła 
hodować wilczarze irlandzkie i  minia-
turowe jamniki szorstkowłose. Kilka-
naście lat temu sprowadziła do Szwe-
cji nową rasę – podengo portugalskie 
średnie. W roku 2007 w jej hodowli na 

świat przyszedł pierwszy w  Szwecji 
miot tej rasy. W jej kynologicznym życiu 
obecne były również psy ras owczarek 
niemiecki, sznaucer, jack russell terrier, 
terier irlandzki i  greyhound – czasami 
prezentowała je na wystawach, jednak 
nigdy ich nie hodowała. Poza działalno-
ścią jako hodowca i sędzia kynologicz-
ny pełni funkcję Przewodniczącego 
Klubu Wilczarza Irlandzkiego w  Szwe-
cji, Wiceprzewodniczącego Szwedzkie-
go Klubu Charta oraz Wiceprzewodni-
czącego Szwedzkiego Klubu Podengo.

Anette Edlander sędziowała 
w  Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii, 
Niemczech, Holandii, Hiszpanii, Anglii, 
Irlandii, Czechach, Austrii, Szwajcarii, 
Belgii, Portugalii. 

Na klubowej wystawie chartów jej 
ocenie powierzono następujące rasy: 
chart rosyjski – borzoj, wilczarz irlandz-

Drugi już rok pandemia krzyżuje plany organizatorom wystaw. Wiele oddziałów proponuje 
nowe terminy wystaw, aby dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości. 

Tegoroczne klubowe spotkanie planowaliśmy zorganizować w Golubiu-Dobrzyniu, 
w scenerii tamtejszego średniowiecznego zamku. Niestety nasze plany musiały 

ulec zmianie. Czy taka wystawowa przyszłość nas czeka? 
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Zazwyczaj Westminster odbywa 
się w połowie lutego, w poniedziałek 
i wtorek. Tym razem został zorganizo-
wany 12–13 czerwca (sobota – nie-
dziela). Pierwszego dnia sędziowane 
były grupy: Hound, Toy, Non-Spor-
ting, Herding, w  niedziele: Sporting, 
Working, Terrier. 

Zwycięzcy grup:
■ Hound –  whippet  GCHP CH PIN-
NACLE KENTUCKY BOURBON
■ Toy – pekińczyk GCHG CH Pequest 
Wasabi
■ Non – Sporting – buldog francuski 
GCHP CH Chaselands Mathew Moss
■ Herding – owczarek staroangielski 
GCH CH Bugaboo’s Courage Of Co-
nviction
■ Sporting – wyżeł niemiecki krótko-
włosy GCHS CH Clarity Reach The Sky 
Vjk-Myst
■ Working – samojed GCHG CH Van-
derbilt N’ Printemp’s Lucky Strike
■ Terrier – west highland white ter-
rier GCHG CH CRYSTAL BOY DE LA 
POMMe

Tegoroczne Best In Show posę-
dziowała Patricia Trotter, która jest le-
gendą w amerykańskiej kynologii. Na 
swoim koncie ma 11 wygranych grup 
na Westmisnter z  psami, które wy-
hodowała osobiście. Przed ogłosze-
niem swojej decyzji wygłosiła krótką 
przemowę, która wzruszyła niemal 
każdego i z całą pewnością przejdzie  
do historii. W  kilka minut wszędzie 
w social mediach mogliśmy przeczy-
tać cytat: „Not all pets are show dogs, 

Zwycięzca grupy Hound Zwycięzca grupy Herding Zwycięzca grupy Sporting

Zwycięzca grupy Working

Zwycięzca grupy Terrier

but be assured every show dog is a pet”,  
co oznacza, że nie każdy pies jest 
psem wystawowym, ale możemy być 
pewni, że każdy pies wystawowy jest 
naszym pupilem domowym.

Zwycięzcą Best In Show został 
pekińczyk Wasabi, a  reserve Best In 
Show, tak samo jak rok wcześniej, 
whippet Bourbon.

Na tegorocznym Westminsterze 
po raz pierwszy mogły zaprezen-
tować się cztery nowe rasy: barbet,  
biewier terrier, owczarek belgijski  
laekenois oraz dog argentyński.

Oczywiście nie zabrakło polskich 
owczarków nizinnych. Zwycięzcą 
rasy został CH Ignacy Dobrana Para, 
wyhodowany przez państwa Jacka 
i Martę Filitiak. Właścicielką Ignacego 
jest pani Magdalena Hirata. 

Pomimo trudności związanych 
z pandemią, konieczności znalezienia 
nowego miejsca, zmiany terminu oraz 
sędziów, którzy nie mogli dotrzeć do 
USA, Westminster Kennel Club zor-
ganizował wystawę na najwyższym 
poziomie, zapewniono psom oraz 
ich handlerom jak najlepsze warun-
ki. Miejmy nadzieję, że w  przyszłym 
roku wszystko wróci do normy i  jak 
dawniej każdy będzie miał możliwość 
wzięcia udziału w  tym wyjątkowym 
wydarzeniu osobiście.

Jeżeli pandemia nie pokrzyżuje 
planów, następny, 146. Westminster 
odbędzie się 25–26 stycznia 2022 roku 
na Madison Square Garden.  

JUSTYNA SKROBISZEWSKA
ZDJĘCIA: JACK GRASSA

WESTMINSTER(E).indd   49 14/09/2021   15:20

48 Pies 3 (383) 2021

WYSTAWA

W połowie czerwca odbył się 145. Westminster – wyjątkowy i historyczny pod wieloma 
względami. Wystawa psów organizowana przez Westminster Kennel Club jest drugim  

w kolejności z najdłuższą historią wydarzeniem sportowym w USA. Dłuższą historię mają 
tylko wyścigi konne Kentucky Derby. Amerykański Kennel Club stanął na wysokości zadania  

i podjął wyzwanie kontynuowania tego ważnego eventu nawet w trakcie pandemii. 

Zwycięzca Best in Show – zwycięzca grupy Toy

O  d ponad stu lat Westminster 
zawsze odbywał się w samym 
centrum Nowego Jorku w Ma-

dison Square Garden, w  tym roku ze 
względu na obostrzenia związane 
z  COVID-19 wystawa musiała odbyć 
się na powietrzu, co skutkowało zmia-
ną miejsca i terminu. Wystawa zawsze 
odbywała się w  lutym, tym razem 
przeniesiono ją z lutego na czerwiec, 
z Madison Square Garden – na teren 
malowniczej posiadłości należącej 
dawniej do rodziny Lyndhurst. Teren 
ten nie został wybrany przypadkowo, 
psy zawsze były tam mile widziane. 
Członkowie rodziny Lyndhurst ho-
dowali bernardyny oraz pekińczyki,  
które osiągały wiele sukcesów, włącz-
nie ze zwycięstwami na Westminste-
rze. Teren z  pięknym pałacem i  par-
kami, gdzie udało się zorganizować 
wystawę, położony jest 40 km od  
Nowego Jorku. 

Wiele osób podchodziło bardzo 
sceptycznie do pomysłu organizowa-
nia tej szczególne ważnej wystawy  
w nowym miejscu, w  innych niż za-

Historyczny Westminster...

Zwycięzca grupy Non-sporting

zwyczaj warunkach. Wielu obawiało 
się, że organizatorzy nie będą w sta-
nie sprostać odtworzeniu tej wyjątko-
wej atmosfery, którą co roku można 
odczuć na Madison Square Garden. 
Każdy, kto kiedykolwiek miał okazję 
się tam znaleźć, być w tak zwanej stre-
fie groomingu, przeznaczonej tylko 

dla zwycięzców rasy czekających na 
wyjście na ring główny, wie, jak wy-
jątkowy panuje tam klimat. Nie jest to 
po prostu kolejna wystawa, kolejne 
oczekiwanie na grupę  – tam tworzy 
się historia i  każdy z  handlerów jest 
dumny, że może wyjść na ring głów-
ny, bez względu na to, kto wygra 
grupę i Best In Show. Prawdą jest, że  
są tysiące wystaw psów rasowych,  
ale Westminster jest tylko jeden.

Tegoroczny ring główny, który 
znajdował się pod specjalnym na-
miotem, powstawał ponad dwa ty-
godnie. Organizatorom udało się nie-
malże idealnie odtworzyć oryginalny 
ring główny. Osoby oglądające rela-
cje w telewizji praktycznie nie mogły 
zauważyć różnicy, dla osób będących 
tam największą różnicą był brak ty-
sięcy ludzi na widowni. Tegoroczna 
wystawa nie była dostępna dla osób 
z  zewnątrz. Większość handlerów 
zapytana o  opinie po tegorocznym 
Westminsterze zgodnie odpowia-
dała, że wystawa była perfekcyjnie  
zorganizowana.

WYSTAWA
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Wprzeddzień wystaw, w piątek wieczorem, w czterogwiazd-
kowym hotelu „Gracja” witał sędziów radosny, uśmiech-
nięty Przewodniczący Zarządu Oddziału ZKwP w Gorzowie 

Wielkopolskim lek. wet. Andrzej Lisowski w towarzystwie zatroskane-
go komisarza wystawy sędziego Tomasza Kuszyka. Każdemu z przy-
byłych sędziów doktor Lisowski wręczył (w znacznej mierze własne 
dzieło) książkę pt. „Problemy zdrowotne psów ras brachycefalicznych”.
W pierwszym dniu wystawy sędzia Best In Show Piotr Król na pierw-
sze miejsce wskazał pięknego dobermana – ALPHA ALTAIR JOHNIE 
WALKER, a w drugim dniu sędzia Best In Show Andrzej Stępiński  
na pierwsze miejsce wybrał śliczną sukę rasy whippet – Play a While 
REMAINS OF THE DAY. Tyle tylko o doskonale zorganizowanych  
dwu wystawach, na których było dużo pięknych psów i miłych,  
koleżeńskich wystawców, spragnionych możliwości pokazania  
swych psów na ringu. Mimo dwu dni upału i gwałtownej piątkowej  
burzy niszczącej kilkanaście rozstawionych wcześniej namiotów,  
które trzeba było zastąpić nowymi, należy stwierdzić, że obie  
wystawy były niewątpliwym sukcesem.
Wart zauważenia i kilku słów jest prezent – książka od doktora 
Lisowskiego dla sędziów. Jest to Przewodnik Polskiego Stowarzy-
szenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ), opracowany 
i wydany pod redakcją naukową: Andrzeja Lisowskiego, Wojciecha 
Niżańskiego i Jacka Szulca. Wydawcą jest Galaktyka. O tej niezwykle 
ciekawej publikacji, poruszającej wiele aktualnych tematów  
(nie tylko zdrowia) związanych z psami ras brachycefalicznych,  
której „ojcem chrzestnym” jest dr Lisowski, warto napisać coś więcej. 
Problemy zdrowotne tej grupy psów rasowych znane są od dość 
dawna. Wiele krajów podjęło nawet w tej sprawie mało rozsądne 
regulacje prawne (jak zakazy ich hodowli), znany jest także bojkot 
tych psów na wystawach (G.B.) czy inne przepisy ograniczające ich 
hodowlę (jak w niektórych landach w Niemczech). Odpowiedzią ho-
dowców i nieustępliwych miłośników psów tych ras jest zaskakujący 
wielu socjologów ciągły wzrost ich popularności, a także przenoszenie 
własnych hodowli poza kraje wprowadzające radykalne restrykcje.
Lekarze Weterynarii – członkowie PSLWMZ, na co dzień czynnie 
leczący i obserwujący problemy psów ras ze skrajną konformacją 
czaszki i jednocześnie rosnącą ich popularność, zdrowie tych psów 
i ich przyszłość, czyli zachowanie  psów tych ras, potraktowali skrajnie 
inaczej. Postanowiono powołać panel ekspercki, aby na podstawie 

Po długiej przerwie związanej z pandemią 
COVID-19 w Gorzowie Wielkopolskim odbyły 
się dwie (10.07 i 11.07.2021 r.) bardzo udane 
wystawy krajowe psów rasowych – tradycyjnie 
już na stadionie żużlowym im. E. Jancarza.  

„Problemy zdrowotne psów 
ras brachycefalicznych”
przy okazji dwu wystaw psów rasowych  w Gorzowie Wielkopolskim

(naukowych i empirycznych) zdoby-
czy najnowszej wiedzy zapropono-
wać miłośnikom psów ras  
brachycefalicznych współtworzenie 
i świadome wdrażanie programu 
poprawiającego zdrowie i dobro-
stan zwierząt – ulubieńców ich 
właścicieli. Panel autorski (19 au-
torów – wybitnych specjalistów) 
swoje opracowania i uwagi kieruje 
nie tylko do lekarzy weterynarii, 
lecz także – w równym stop-
niu – do hodowców, właścicieli 
psów tych ras, kynologów, w tym 
sędziów, zwraca uwagę także 
na problemy etyczne. W tym 
bezwzględnie pionierskim i ważnym opracowaniu rola naszego kolegi, 
doktora Lisowskiego, jest nieoceniona, ponieważ: jest koordynatorem 
projektu, współredaktorem wydania, autorem lub współautorem  
dziesięciu rozdziałów (na 20 w całej książce) oraz autorem lub tłuma-
czem ośmiu ważnych załączników (na dziewięć).
To przystępnie napisane dzieło obejmuje 437 stron; jest wydane 
w twardej oprawie, zawiera wiele rycin, tabel i praktycznych  
podsumowań. Każdy rozdział zatytułowany jest dwujęzycznie  
(polski i angielski) i zakończony spisem aktualnej literatury.  
Książkę zamyka alfabetyczny indeks nazw i pojęć, co ułatwia  
zrozumienie specjalistycznych i mniej znanych terminów.
Na szczególną uwagę kynologów (a zwłaszcza sędziów i hodowców) 
zasługuje rozdział 17 „Rasy brachycefaliczne okiem sędziego  
kynologicznego, hodowcy i lekarza weterynarii” autorstwa naszej 
koleżanki doktor Anny Dominiak.  
Autorka od lat (zawodowo i jako sędzia oraz nagradzany na 
wystawach hodowca) interesuje się zdrowiem psa rasowego i od 
lat współpracuje z naszym pismem, na łamach którego przedstawia 
czytelnikom skomplikowane aspekty zdrowia psów rasowych, porady 
dotyczące ich leczenia i zapobiegania problemom zdrowotnym, 
a także sposoby na właściwe ukierunkowanie i prowadzenie hodowli 
psów rasowych. Tutaj, na 21 stronach, szczegółowo i bez emocji 
rozwija temat zdrowia i dobrostanu psów ras brachycefalicznych nie-
zmiernie ważny nie tylko dla oceniających te psy na wystawach, lecz 
także dla ich hodowców i miłośników. Autorka pomaga w rozumieniu 
niedoskonałych wzorców, specyficznych cech danej rasy, genetyki, 
a w podsumowaniu proponuje podjęcie dalszych praktycznych kro-
ków w celu poprawy zdrowotności tej grupy bardzo lubianych psów.
Rozdział ten polecam wszystkim czytelnikom naszego pisma jako 
pierwszy do przeczytania.

DR N. WET. TOMASZ BORKOWSKI

„Problemy zdrowotne psów ras brachycefalicznych”.  Przewodnik PSLWMZ, pod redakcją: A. Lisowskiego., W. Niżańskiego., 
J. Szulca. Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2021. ISBN: 978-83-7579-826-5.  
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WARTO PRZECZYTAĆ

Absolwentka Wydziału Weterynarii SGGW, zwią-
zana z psami całe życie (i nie tylko zawodowo), 
przekazuje czytelnikom zdobytą praktycznie 

(w domu, gabinecie lekarskim, na ulicy i w psim 
hotelu) własną filozofię franciszkańską. Robi to nie 
wprost, ale dość przewrotnie i zręcznie występując 
w kilku rolach – samego psa, narratora, komentatora 
zdarzeń i psiego pana. Role te zmienia stosownie  
do opisywanych sytuacji i psich przemyśleń. 
Czytelnik jest umiejętnie prowadzony przez zawiłe 
drogi psich odczuć, wrażeń  i  bezinteresownej 
miłości psa do człowieka, a także trudne aspekty 
współdzielenia tego samego domostwa z obopól-
nymi niewygodami dla obu gatunków. To opowieść 
o psio-ludzkim odczuwaniu trudów codzienności. 
Całość stanowi ciekawą i niespotykaną dotąd formę 
dotarcia do opiekunów i właścicieli psów. Autorka 
wszystkie psy traktuje jednakowo jako gatunek, 
bez wyróżniania ras i mieszańców. Czasem są to 
psy małe lub duże, psy i suki, niekiedy mają imio-
na. Autorka nie zawsze używa ich nazw własnych, 
opisując psie myśli, psią wrażliwość i uczucia.  
Poezja opisów jest dla każdego zrozumiała, bez-
pośrednia i łatwa; można w niej wyróżnić zarówno 
filozoficzne tezy, jak i filozoficzne sentencje.
Częściowo uczłowieczając psią relację z człowie-
kiem, autorka stara się przedstawić czytelnikowi 
umiejętność odczytywania otaczającej psa rzeczy-
wistości. 
Bajkopisarze często umieszczali psy jako czołowych 
bohaterów swoich bajek. 

Zostaliśmy wyróżnieni, otrzymując 
bezpośrednio od autorki 143-stronicowy 
tomik poezji przeplatanej prozą  
z 78 zdjęciami, w całości poświęcony 
psom (tak jak w tytule).  
Wyróżnieni dlatego, że został  
on wydany w bardzo  
małym nakładzie (do 100 egzempla-
rzy), przeznaczony jedynie dla rodziny 
i znajomych, a ja dodam, że także  
dla koneserów literatury o psach.

„Bajki dla psów” 
Ewy Jasińskiej

Tak było u Ignacego Krasickiego, Kryłowa i de La 
Fontaine’a. „Bajki dla psów”, pozycja, którą przed-
stawiam, to pierwsza, jaką znam, z odwróconym 
przesłaniem.  
Dr Jadwiga Jęcz w artykule „Pies w literaturze” 
(Brać Łowiecka, 3.2021 r., str. 84), omawiając książki 
o psach, pisze: „osobną kategorię stanowią książki, 
których bohaterami są psy, ale ich obecność stanowi 
jedynie pretekst do przedstawienia głębokich prawd 
filozoficznych” i w swym doskonałym opracowaniu 
podaje tego przykłady. Sądzę, że w wielu wątkach 
poetyckich „Bajki dla psów” zawierają takie prawdy. 
Dobór zdjęć w tomiku również jest zaskakujący.  
Nie upiększają one psów i nie przedstawiają ich 
wyjątkowej urody. W selekcjonowaniu  ilustracji   
autorka celowo pomijała kanony fotografii arty-
stycznej nakazujące przestrzeganie zasad  
kompozycji, poprawności technicznej i estetycznej.  
Fotografie są naturalne, przedstawiają psy w róż-
nych chwilach życia. Oprócz innych są tu zdjęcia 
np. samych nosów, oczu, pleców, czy też psa 
rozciągniętego na kanapie. Takie specyficzne, dość 
odważne potraktowanie licznych ilustracji  moim 
zdaniem stanowi wartość dodaną tomiku.  
Polecam naszym czytelnikom tę pod wieloma 
względami niezwykłą pozycję literatury poświęco-
nej psom i ludziom. 
Pozostaje pytanie, jak  zdobyć „Bajki dla psów”? 
Piszcie, może się uda:   
e-mail: poetyckiebieszkowice@gmail.com.

DR N. WET.  TOMASZ  BORKOWSKI
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SCHIPPERKE  

1 Satisfaction From What You Do by Ahmed Boziev 525 Dorota Mikus-Koralewska 

2 LOVER PASSIONATE BY AHMED BOZIEW 365 Dorota Mikus-Koralewska 

3 Masterpiece Of All Time By Ahmed Boziev 230 Dorota Mikus-Koralewska 

SEALYHAM TERRIER  

1 OLLE LAKY STAR JACK POT 55 Anna Lipik 

2 ORIGAMI Pepperberry 20 Anna Lipik 

SETER ANGIELSKI  

1 Belton Pearls AWAKE BEAUTY 90 Agnieszka Skórzewska 

2 KAPITAN MARVEL Elater Polonica 50 Agnieszka Skórzewska, Marzena Skórzewska

SETER IRLANDZKI  

1 Fairhaven ZENITH EL PRIMERO 650 Marta Pilawa 

2 MOUSQUETAIRE ISAAC VICTORIEUX z Mahagonii Poland 180 Julia Kryger 

3 Copper’s MAGIC MASTER 55 Aleksandra Janik 

4 AT THE TOP OF THE WORLD Irish Devils 20 Aleksandra Janik 

5 CHIARA FROM 5th AVENUE Amberin 15 Marzena Żbikowska 

SETER IRLANDZKI CZERWONO-BIAŁY  

1 Cornadore BURICA 85 Justyna Rojek 

2 Cornadore BELO 80 Justyna Rojek 

SETER SZKOCKI - GORDON  

1 VOLCANO OF HAPPINESS Setamber (FCI) 350 Agnieszka Małgorzata Rogalska-Pieciułko 

2 DUKE EVERYWHERE z Ojcowskiej Doliny 190 Benita Malicka 

SHAR PEI  

1 ALPANA Asta La Vista 30 Łukasz Kuźniar, Jakub Trybuch

2 Greentree’s Pei Odessa 15 Beata Jonczyk, Beata Jończyk

SHIBA  

1 SATOSHI OF BONSAI Xandrina FCI 100 Jadwiga Szulc 

2 VAKA Go You Djenima 85 Jolanta Łachacz 

3 SHOUTERUME of Tai Yuan-Taiwan FCI 45 Ewelina Zgud 

4 IHIRO NO SEIDAI GO YOSIKAWA 20 Mieczysław Lasota 

5 TENSHIKURO Go Proud FCI 15 Ewelina Zgud 

Yumi Is So Sweet De Templo Amatsu Kami 15 Kinga Nowak 

SHIH TZU  

1 ZAKOCHAJ SIĘ Blonde Ambition 340 Agnieszka Pluta 

2 Winterholme’s KISS THE RAIN 210 Agnieszka Pluta 

3 ENZO ARSSAMANDI FCI 130 Wioletta Paluch 

4 VIVIEN TIBETAN ORCHID FCI 80 Wioletta Paluch 

ZABAWMY SIĘ Blonde Ambition 80 Agnieszka Pluta 

5 ARSSUNTIA (FCI) ARIA 35 Bogumiła  Koperkiewicz  

Solaris Avis FCI  Y’ SPRING LOVE 35 Agnieszka Kuszel 

6 BLAIRA ACAPELLA Mr-Shih 30 Jan Ficek 

VERONA TIBETAN ORCHID FCI 30 Wioletta Paluch 

7 MAJORCA TIBETAN ORCHID FCI 20 Wioletta Paluch 

8 Mercedes Tibetan Orchid Fci 15 Joanna  Skupień  

SAGITTA Solaris Avis 15 Agnieszka Kuszel 

SHIKOKU  

1 YOSHIHARUZAKURA GO Kachidoki Okamotosou 100 Karolina Kardasz 

2 TOSHIYA-GAIA v.d. Egmato 80 Kinga Nowak 

3 SAISHO GO Ihoku Hakurensou 30 Karolina Kardasz 

SIBERIAN HUSKY  

1 Winter Melody YOU ARE IN TROUBLE 495 Ewa Górska, Jose Luis Gomez Sanchez

2 Winter Melody JUST TOO COOL FOR TROUBLE 170 Sylwia Goszka, Ewa Górska, Jose Luis Gomez
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HODOWLA

Wyniki Rankingu Wystawowego 2020 - Top 20 cz.III

POSOKOWIEC HANOWERSKI  

1 JAGO Fera Ignis 105 Nikola Wencel 

2 JARA Fera Ignis 55 Nikola Wencel 

PUDEL DUŻY (SREBRNY, PŁOWY)  

1 FALBALA Ze Sfory Chirona 100 Sebastian Bęben 

2 GAROU Ze Sfory Chirona 60 Sebastian Bęben 

PUDEL MINIATUROWY (BIAŁY, BRĄZOWY, CZARNY)  

1 SAPPHIRE Lexanis 170 Anna Reglińska 

2 SHEILA Lexanis 100 Anna Reglińska 

3 XENA THE ONLY ONE WARRIOR PRINCESS Czarna Fuga 85 Anna Głowa-Łobodzińska 

4 REGINA VICTORIA FORTUNATA Czarna Fuga 60 Anna Głowa-Łobodzińska 

5 CAREWICZ ROSJI Czarna Fuga 15 Anna Głowa-Łobodzińska 

PUDEL MINIATUROWY (SREBRNY, PŁOWY)  

1 Bugatti Roxy Diamond 135 Sylwia Sosialuk 

2 DOLORES Direttamente Dal Paradiso 110 Sylwia Sosialuk 

3 SILVER TOPOLINO-TIM vom Rieskrater 50 Alicja Matejuk 

PUDEL ŚREDNI (BIAŁY, BRĄZOWY, CZARNY)  

1 Splash SOLO SONG 90 Agnieszka Pluta 

2 Grace Kelly ISTNY CUD 30 Marta Miłek 

PUDEL TOY  

1 I’M THE VICTORIOUS QUEEN OF SHEBA Czarna Fuga 200 Anna Głowa-Łobodzińska 

2 WYBORNY CIEMNY Next Germanika 120 Adam Ostrowski, Jakub Kruczek

3 STYLE NOW CHEREMUKHA 115 Violetta Rachwalska 

4 WATA CUKROWA NEXT GERMANIKA 105 Adam Ostrowski, Jakub Kruczek, Carita Lund

PULI BIAŁY  

1 JESTEM JAMAJKA z Korczówki 150 Robert Ratajczak 

RHODESIAN RIDGEBACK  

1 UBUNTU Mudiwa Feza 70 Agata Siuda-Zazulak, Agata Siuda-Zazulak

ROSYJSKI TOY DŁUGOWŁOSY  

1 TEOFIL Z Bursztynowej Kolekcji 80 Alina Jóźwik-Strugała 

ROTTWEILER  

1 Ramzes Kwanita 135 Piotr Mączkowski 

2 ALLYS Argos Dream FCI 100 Żanetta Kumiszcza 

3 QIMURA Nice And Lovely FCI 65 Aneta Nykiel 

4 BEJ BI Nice And Lovely FCI 40 Amanda Sieńkowska 

5 GREEN GO Nice And Lovely FCI 20 Amanda Sieńkowska 

6 LORD ODEMON 15 Piotr Mączkowski 

7 Brabus vom Tannenfeld 10 Wanesa Łukasiewicz 

PATI Margarotte FCI 10 Agnieszka Danowska - Ździebło 

SAMOYED  

1 Jurassic Yed ALVARO GOLDEN STYLE 115 Wioletta Trzepizur 

2 IRA OF ARGO Powiew Północy (FCI) 80 Patrycja Luberda 

3 LAST IMPERIA OF LUCIFER Sateenkaari Lumi (FCI) 60 Paulina Szymańska 

4 THE UNIQUE TREASURE Orleansnow 40 Ewa Kwiatkowska 

Whitewishfully (FCI) RUSSIAN RASPUTIN 40 Dominik Miłowski 

5 DORRIS OF ADELLE Arctic Menuet (FCI) 35 Andrzej Kubiak 

Sonata Arctica (FCI) YAARGO MY MASTERPIECESON 35 Andrzej Kubiak 

6 CIARA Born of Dreams (FCI) 30 Natalia Samborska, Justyna Terkalska

7 CORLEONE Raising Fluffy 20 Beata Piętak, Martyna Piętak
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3 ROSA Dentis 75 Ewa, Tomasz Sitkiewicz 

4 I BELONG TO YOU Bałtycka Noc FCI 70 Ewa Waszczuk 

5 LEGE ARTIS Dentis 60 Ewa, Tomasz Sitkiewicz 

6 HARRY POTTER Palisario FCI 30 Joanna Rusiecka 

7 I’LL BE AROUND Bałtycka Noc FCI 25 Ewa Waszczuk 

8 TAJPER Palisario FCI 20 Joanna Rusiecka 

SZNAUCER OLBRZYM CZARNY  

1 BREGO Magical Black Dream 160 Przemysław Bała 

2 BELLUA Magical Black Dream 35 Przemysław Bała 

3 BRENDA Hexenwiese FCI 15 Maria Mikołajska 

4 ORLANDO Slunecni paprsek 10 Maria Mikołajska 

SZNAUCER ŚREDNI PIEPRZ I SÓL  

1 IRON MAN Elitesse 330 Michał Włodarczak 

2 SKYFALL Elitesse 175 Agnieszka Urbańska 

3 ORION Alarm Beskyd 100 Michał Włodarczak 

4 AFRODYTA Deltras Gang 65 Dagmara Grzelak 

5 LOSKA VAIVORYKSTE 45 Natalia Zakrzewska 

SZPIC JAPOŃSKI  

1 AKIRA Marymay 80 Natalia Maziarz-Hłond 

2 BENIKO Marymay 40 Natalia Maziarz-Hłond 

SZPIC MAŁY BIAŁY 

1 PATRONUS Krisanda 70 Wiktor Kulesa 

SZPIC MINIATUROWY (POMERANIAN)  

1 Este’Ra Eye Of Siam 440 Marcin Wilczek, Bensri Sittibavornsakul

SZPIC ŚREDNI BIAŁY  

1 EMMA SNOWY GIRL Krisanda 125 Renata Kołton 

SZPIC WILCZY  

1 CZAKO ze Smolandii (FCI) 230 Tomasz Bednarski 

2 CHILLI Element of Me 75 Agnieszka Wilczek 

3 HOGAN Patland (FCI) 50 Agnieszka Wilczek 

MORGAN GREY FULL MOON Tichauspitz 50 Kaja Zając 

4 GEISA AGENT Albus 20 Beata Sarlej 

5 SONNY SMILE 10 Agnieszka Wilczek 

TERIER BRAZYLIJSKI  

1 JAKARD WEJHERSTAFF (FCI) HOLLYWOOD 20 Anna Sadowska 

TERIER IRLANDZKI  

1 NEZHNOYE PLAMYA JOSIE 80 Anna Wencel 

TERIER SZKOCKI  

1 POSH SPICE OF Dominoscots 420 Dominika Kubisz, Justyna Skrobiszewska

2 PLAJ&K ARTIST 130 Anna Lipik 

3 POWERPUFF GIRL OF Dominoscots 100 Dominika Kubisz, Agata Rozbiewska, Kamila Smolska

4 HONEY BOO BOO Dominoscots FCI 75 Eliza Górska-Hawran 

5 MARISS EFFECT 60 Aleksandra Harnasz 

TERIER TYBETAŃSKI  

1 Chugo Kolekcjonerzy Szczęścia 60 Paulina Wesołowska 

TERIER WALIJSKI  

1 NAZIR Buszówka 165 Mirosława Jabłońska 

2 PRETTY WOMAN Blue Bricassart 150 Karolina Wójcik-Wonorska, Artur Wonorski

3 TVANTENGEN WHISKEY ON ROKS 80 Larysa Karpińska-Jettka, Natalia Jettka

4 KAJA CZEREDA TRAPERA 20 Larysa Karpińska-Jettka, Natalia Jettka

5 ONLY KISS MY LIPS Blue Bricassart FCI 15 Larysa Karpińska-Jettka, Natalia Jettka
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3 Winter Melody AM I ABSOLUTELY IN TROUBLE 140 Ewa Górska, Jose Luis Gomez Sanchez

4 Kristari’s Mischief At Winter Melody 120 Ewa Górska, Jose Luis Gomez Sanchez

5 Winter Melody HEARTBREAKER 115 Sylwia Goszka, Ewa Górska, Jose Luis Gomez

6 Winter Melody I’M NO ANGEL 105 Ewa Górska, Jose Luis Gomez Sanchez

7 Kristari’s Comte 90 Ewa Górska, Jose Luis Gomez Sanchez

8 Winter Melody HERE COMES TROUBLE 70 Ewa Górska, Jose Luis Gomez Sanchez

9 Winter Melody TRICK OR CHIP 10 Ewa Górska, Jose Luis Gomez Sanchez

SPANIEL KONTYNENTALNY MINIATUROWY - PAPILLON  

1 FAIR PLAYER Lalabay 380 Elżbieta Trzybińska, Weronika Trzybinska

2 FAIRFARREN ALICE Lalabay 110 Elżbieta Trzybińska, Weronika Trzybińska

3 FENOMEN Spiska Watra 85 Kinga Topolska 

4 FURIA Spiska Watra 30 Kinga Topolska 

5 MISSING PUZZLE PIECE Lalabay 20 Elżbieta Trzybińska, Weronika Trzybińska

6 EKSTRAWAGANCJA Spiska Watra 10 Kinga Topolska 

SPANIEL TYBETAŃSKI  

1 Kiiramanna EXPECT NO LESS 145 Ilona Windak 

2 Kiiramanna SAY YOU WONT LET ME GO 30 Ilona Windak 

SPRINGER SPANIEL ANGIELSKI  

1 Sieger’s Walk On The Wild Side 1630 Dominika Wiśniewska, Natalia Górska

2 Lordsett Galway Girl 310 Katarzyna Książek 

3 PROFESSOR XAVIER Elater Polonica 230 Agnieszka Skórzewska, Marzena Skórzewska

STAFFORDSHIRE BULL TERRIER  

1 THORIN AT SAMA FRAJDA Sama Słodycz 55 Albert Wróblewski 

2 LIVING LEGEND Harpagon (FCI) 10 Albert Wróblewski 

SUOMENLAPINKOIRA  

1 LECIBSIN KAAPRO 100 Beata Sarlej 

2 LECIBSIN SILMU 50 Beata Sarlej 

3 LECIBSIN SUOPUNKI 20 Beata Sarlej 

4 KASJA KORPPI Albus 15 Beata Sarlej 

SUSSEX SPANIEL  

1 LADDIE ALESSI ANGELS 320 Izabela Gwardyńska 

SZNAUCER MINIATUROWY BIAŁY  

1 DRACO WHITE STAR OF RAINBOWLAND 180 Rafał Koziełł 

SZNAUCER MINIATUROWY CZARNO-SREBRNY  

1 ELEGANT CHARLIE Blue Bricassart FCI 440 Larysa Karpińska-Jettka, Natalia Jettka

2 SIXTH SENSE THE STAR OF RAINBOWLAND 430 Rafał Koziełł 

3 BEAUTIFUL CLEVER LUCY Blue Bricassart 120 Larysa Karpińska-Jettka, Natalia Jettka

4 Tiesto AZZARO 90 Marta Szymańska 

5 INTUITION Z DIXIE 70 Katarzyna Wiśniewska 

6 NEFRETETE SILVER STAR OF RAINBOWLAND 45 Rafał Koziełł 

7 UMKA Mazuriana (FCI) 40 Jarosław Radtke 

8 STAR FOR THE LADY Blue Bricassart (FCI) 30 Larysa Karpińska-Jettka, Natalia Jettka

SZNAUCER MINIATUROWY CZARNY  

1 VICTORIOUS STAR MAIN HERO 190 Ola Adamik, Marta Świderska

2 Ales Di Fortuna OLLY MOLLY 175 Monika Sołtys 

3 OUR QUEEN BLACK STAR OF RAINBOWLAND 160 Rafał Koziełł 

4 GIPSY KING BLACK STAR OF RAINBOWLAND 145 Rafał Koziełł 

5 VICTORIOUS STAR GET THE BEST 130 Ola Adamik, Marta Świderska

6 DANCING QUEEN Yaco 15 Jarosław Radtke 

SZNAUCER MINIATUROWY PIEPRZ I SÓL  

1 KROKUS Tostom 340 Andrzej Gera 

2 NOMINA Dentis 130 Ewa, Tomasz Sitkiewicz 

RASA/LOKATA NAZWA I PRZYDOMEK PSA LICZBA PUNKTÓW WŁAŚCICIEL

52-56_RANKING_3_p03.indd   54 03/09/2021   20:23



57Pies 3 (383) 2021

Zapisy dotyczące pierwokupu znajdowły się 
w  niemal każdej umowie sprzedaży psa, z  któ-
rą miałem okazję się zapoznać. Można więc 

powiedzieć, że pojęcie pierwokupu jest powszech-
nie znane, choć często opacznie rozumiane. Inaczej  
sytuacja prezentuje się w przypadku odkupu. Większość 
znajomych hodowców w  ogóle nie ma świadomości 
funkcjonowania instytucji odkupu, a co z tym związane, 
zapisy w umowach sprzedaży psa dotyczące możliwo-

ści odkupu są sporadyczne. Dlatego też postanowiłem  
zapoznać Państwa z  podstawowymi zasadami regulu-
jącymi tę instytucję.

Pojęcie
Zgodnie z art. 593 Kodeksu cywilnego prawo odkupu 
może być zastrzeżone na czas nieprzenoszący lat pię-
ciu; termin dłuższy ulega skróceniu do lat pięciu. Prawo 
odkupu wykonywa się przez oświadczenie sprzedawcy 

Na łamach niniejszego kwartalnika miałem już okazję opisywać  instytucję 
pierwokupu, czyli prawa określonej osoby do zakupu danej rzeczy w pierwszej 

kolejności na wypadek, gdyby jej właściciel miał zamiar ją sprzedać. 

PRAWO ODKUPU
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TORNJAK  

1 FERGUS Kubusiowe Lasy (FCI) 40 Karolina Jacewicz 

TOSA  

1 MAXIMUS E.A.Y znad Brzegu Świdra 150 Tadeusz Stoczewski 

2 YUKIO Twierdza Samuraja 100 Agnieszka Bonczek 

WELSH CORGI PEMBROKE  

1 Corgon Blue OGAREK 20 Monika Błeszyńska 

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER  

1 VISION OF Vertragus 640 Paulina Skrobiszewska, Justyna Skrobiszewska

2 ASHGATE STAR GAZER 160 Paulina Skrobiszewska, Justyna Skrobiszewska

3 THAT’S WHAT I LIKE Vertragus 105 Justyna Skrobiszewska, Paulina Skrobiszewska, Eliza Górska-Hawran

4 WONDER WHY Sunshine Celebration 90 Magdalena  Fronczyk  

WHIPPET  

1 Brilliant Pearl’s Easy Breezy 785 Kamil Kozioł Kacper Buła

2 Sobers DIAMOND LIL 370 Wiktoria Trzebniak 

Tylko Ty ROOK 370 Anna Skowrońska-Kocięcka, Maciej Kocięcki

3 Majestrian CASINO ROYALE 225 Wojciech - Albert Kurkowski 

4 XENA Lantan 45 Izabela  Wojciechowska  

WILCZARZ IRLANDZKI  

1 MESA BOOGIE Khlan FCI 105 Ewa Sokół-Iskra 

WYŻEŁ NIEMIECKI KRÓTKOWŁOSY  

1 FENDI z Czarnego Dworu (FCI) 155 Dariusz Zaborowicz 

2 IRA Kajminia FCI 60 Piotr Jośko 

JASPER KAJMINIA (FCI) 60 Piotr Jośko 

3 MALOMKOZI Vertiga 45 Marcin Szczepaniak, Aleksandra Garbacz

WYŻEŁ NIEMIECKI SZORSTKOWŁOSY  

1 APPLAUSE FOR SPARKLE Jack’s Life (FCI) 185 Jacek Wąs 

2 CLAP FOR ISZTAR Jack’s Life (FCI) 95 Jacek Wąs 

WYŻEŁ PIRENEJSKI  

1 JEAN Loyal Point (FCI) 50 Urszula Chwałkowska 

2 JACQUELINE Loyal Point (FCI) 40 Sławomir Kurowski, Beata Kurowska

WYŻEŁ WEIMARSKI KRÓTKOWŁOSY  

1 SUNSHINE REGGAE BY Atria Cordis (FCI) 295 Dorota Mikus-Koralewska, Joanna Ziemska

2 D’Argento Vien AVALON USS ARIZONA 250 Agata Owczarska 

3 D’Argento Vien DIRTY NIGHT IN HAVANA 230 Agata Owczarska, Elżbieta Słowińska

4 Zaidee Line Paparazzi 110 Kacper Buła 

5 Canis Fortuna NOVELA 20 Dawid Wojtyna, Marta Trela

WYŻEŁ WĘGIERSKI KRÓTKOWŁOSY  

1 RUNA Rusty Sparks 120 Dominika Kalińska 

2 OXFORD Dwa Bratanki  (FCI) 90 Grażyna, Witold Doroszewscy 

3 Salim Podlaska Kraina Wyżła FCI 70 Magdalena Wójcik, Agata Owczarska

4 NERO Dwa Bratanki (FCI) 60 Anna Michna 

5 NOTA Ruda Szata 55 Katarzyna Lange 

WYŻEŁ WŁOSKI KRÓTKOWŁOSY  

1 GARISSA Loyal Point (FCI) 60 Sławomir Kurowski 

WYŻEŁ WŁOSKI SZORSTKOWŁOSY  

1 BUONA SERA z Arislandu 160 Jadwiga Konkiel 

2 MADE IN ITALIA LUXOTTICA z Arislandu (FCI) 80 Małgorzata Niedźwiedź 

YORKSHIRE TERRIER  

1 HAMILTON Nove Kasio 160 Jacek Wóltański 

2 U ARE MY KING Contenders 125 Iwona, Katarzyna Taraszkiewicz 

3 L’YANA DE VISTA SAMBUCA 90 Jacek Wóltański 

RASA/LOKATA NAZWA I PRZYDOMEK PSA LICZBA PUNKTÓW WŁAŚCICIEL
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złożone kupującemu. Jeżeli zawarcie umowy sprzedaży 
wymagało zachowania szczególnej formy, oświadcze-
nie o wykonaniu prawa odkupu powinno być złożone 
w tej samej formie.

Jak wynika z powyższego, prawo odkupu jest za-
strzeżeniem w umowie sprzedaży, które umożliwia 
sprzedawcy (hodowcy) odzyskanie sprzedanej rze-
czy (psa). Prawo to może być zastrzeżone na 5 lat, 
a  w  przypadku ustalenia dłuższego terminu ulega 
on skróceniu z mocy prawa.

Prawo odkupu wykonywane jest poprzez jedno-
stronne oświadczenie sprzedawcy (hodowcy) złożone 
kupującemu (nabywcy psa). Oznacza to, że kupujący 
nie ma prawa odmówić zwrotu kupionej rzeczy. W kon-
sekwencji nabywca psa nie może go też sprzedać przez  
ww. okres 5 lat.

Obowiązki kupującego w związku 
z wykonaniem prawa odkupu
Jak stanowi art. 594 Kodeksu cywilnego, z  chwilą wy-
konania prawa odkupu kupujący obowiązany jest prze-
nieść z  powrotem na sprzedawcę własność kupionej 
rzeczy za zwrotem ceny i  kosztów sprzedaży oraz za 
zwrotem nakładów; jednakże zwrot nakładów, które 
nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się ku-
pującemu tylko w  granicach istniejącego zwiększenia 
wartości rzeczy.

Jeżeli określona w umowie sprzedaży cena odkupu 
przenosi cenę i  koszty sprzedaży, sprzedawca może  
żądać obniżenia ceny odkupu do wartości rzeczy w chwi-
li wykonania prawa odkupu, jednakże nie niżej sumy  
obliczonej według paragrafu poprzedzającego.

Jak wynika z  powyższego, hodowca korzystając 
z  prawa odkupu, powinien oddać nabywcy psa 
kwotę, za jaką pies został sprzedany, a także nakła-
dy poniesione przez nabywcę, ale zwrot nakładów, 
które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy 
się nabywcy tylko w  granicach istniejącego zwięk-
szenia wartości rzeczy. Strony mogą także w umowie 
sprzedaży samodzielnie ustalić cenę odkupu – kwoto-
wo lub poprzez określenie sposobu jej obliczenia. 

Istota sprawy sprowadza się zatem do tego, że ho-
dowca korzystający  z prawa odkupu jest zobowiązany 
do zwrotu nabywcy psa kosztów sprzedaży i nakładów, 
które ten poniósł.  

Co należy rozumieć pod pojęciem kosztów sprze-
daży? W  przypadku psów będą to przede wszystkim 
koszty transportu. W zależności od tego, jaka odległość 
dzieli hodowcę od nabywcy, mogą to być zarówno nie-
wielkie kwoty, jak i  bardzo wysokie, np. gdy nabywca 
mieszka za granicą.

Kwestię kluczową stanowią jednak nakłady  
konieczne. Przyjmuje się, że za takowe uznać należy 

nakłady, które pozwalają utrzymać rzecz w stanie zdat-
nym do normalnego użytku. W przypadku psów będą 
to nakłady związane z  żywieniem, opieką weteryna-
ryjną, szkoleniem itp. Realizując zatem prawo odkupu,  
hodowca będzie musiał liczyć się z koniecznością zwro-
tu nabywcy nakładów które poniósł w związku z utrzy-
maniem psa.

Poza nakładami koniecznymi możemy mieć jed-
nak do czynienia z  innymi nakładami. Cytowany 
przepis wskazuje, że zwrot nakładów, które nie sta-
nowiły nakładów koniecznych, należy się jedynie 
wówczas, gdy zwiększyły one wartość rzeczy. Jeże-
li zatem nabywca psa zakupił dla niego np. obrożę 
wysadzaną diamentami, to zakup taki po pierwsze 
nie stanowi koniecznego nakładu, a  po drugie nie 
zwiększa wartości psa. Niemniej jednak w  przypadku 
psów istnieje szereg nakładów, które nie są koniecz-
ne, lecz ich poniesienie zwiększa wartość zwierzęcia. 
Mogą to być specjalistyczne szkolenia, nieobowiąz-
kowe badania, wystawy prowadzące do uzyskania 
uprawnień hodowlanych, a  dalej tytułów championa  
i  interchampiona. Jeżeli zatem hodowca decyduje się  
na odkupienie bardzo utytułowanego psa, przebada-
nego pod kątem chorób występujących w rasie, to musi 
liczyć się z  koniecznością zwrotu kosztów uzyskania 
przez psa określonych tytułów i wykonanych badań.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić,  
że hodowca realizując prawo odkupu psa, musi liczyć się 
z  poniesieniem różnych, dodatkowych kosztów, poza 
ceną psa. Koszty te mogą przekraczać, nawet wielokrot-
nie cenę, jaką hodowca uzyskał sprzedając szczenię.

Podsumowanie
Podsumowując powyższe, prawo odkupu może stano-
wić jedną z  form zabezpieczenia interesów hodowcy 
w umowie sprzedaży. Korzystając z tego prawa, hodow-
ca musi jednak liczyć się z opisanymi powyżej kosztami 
związanymi ze zwrotem nakładów koniecznych i innych 
nakładów, które zwiększyły wartość zwierzęcia. Jak już 
wspomniałem powyżej, strony mogą w umowie sprze-
daży samodzielnie ustalić cenę odkupu, ale za wątpliwe 
należy uznać to, aby ktokolwiek zgodził  się na możli-
wość odkupu poniżej kwoty stanowiącej sumę ceny psa, 
kosztów sprzedaży oraz poniesionych nakładów, chyba  
że nie czyta przedstawionej mu umowy sprzedaży 
w chwili nabycia szczenięcia. Niezależnie od tego uwa-
żam, że pojawienie się w umowie sprzedaży szczenię-
cia zapisów dotyczących prawa odkupu może budzić 
jak najbardziej uzasadnione wątpliwości po stronie 
potencjalnego nabywcy. Jeżeli znalazłbym się w  roli 
osoby poproszonej o  konsultację takiej umowy, reko-
mendowałbym jej niepodpisywanie.

CEZARY SZCZEPANIAK
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