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ZKwP

Szanowni Państwo,
bardzo dziękujemy za udział w Rankingu Wystawowym 
Polish Top Dog za rok 2021. Cieszy nas wzrastający z roku 
na rok udział wystawców oraz rekordowa tym razem 
liczba zgłoszonych psów – 1225 !

Od lewej: Leszek Salamon – Przewodniczący ZG ZKwP,  Dorota Mikus-Koralewska ze zwyciezcą Polish Top Dog 2021 – shipperke − Lover 
Passionate By Ahmed Boziew, Anna Rogowska − Wiceprzewodnicząca ZG ZKwP do Spraw Hodowlanych, fot. Malwina Przysowa

Dla porównania w roku 2019 było 
zgłoszonych 588 psów, a w 2020 

roku 653.
Zarząd Główny ufundował pucha-

ry, rozety i  dyplomy dla najlepszych 
psów rankingu.

W  tym roku z  powodu pandemii 
COVID-19 nie odbędzie się uroczy-
sta gala. Myślę, że w przyszłym roku  
będziemy mogli się już spotkać, 

a  członkowie Zarządu Głównego 
będą mogli osobiście wręczać nagro-
dy zwycięzcom.

Dziękujemy za udział w tegorocz-
nej edycji rankingu i  już teraz zapra-
szamy na kolejne.
Gratulujemy zwycięzcom!
W imieniu Zarządu Głównego ZKwP

LESZEK SALAMON
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Vice Polish Top Dog 2021 – doberman   
Alpha Altair Johnie Walker, wł. Piotr 
Sielecki i Sarah Haidacher 

WLADZE.indd   4 09/03/2022   12:42
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Dziedziczenie 
cech pokrojowych
Psy domowe pochodzą od szarego wilka i są z nami co najmniej  
od 15 000 lat, a pewnie i dłużej. Ale szare wilki są mniej więcej 
tej samej wielkości i wyglądają mniej więcej tak samo. Tak więc 
ogromne różnice w wielkości i wyglądzie psów rozwinęły się 
w ciągu ostatnich 15 000 lat, a tak naprawdę – w ciągu ostatnich 
200–300 lat, bo większość ras powstała dopiero w tym czasie. 

Dzikie wilki są mniej więcej tej samej wielkości i tego samego pokroju

5

Dla czytelników te 300 lat 
może się wydawać okre-
sem bardzo długim, ale 
dla ewolucji jest to mniej, 

niż zajmuje mrugnięcie okiem. Aby 
w  tak krótkim czasie mogło dojść 
do tak poważnych zmian, musi zo-
stać spełnionych kilka warunków 
– przede wszystkim zmiany takie 
muszą być dziedziczne i mocno fa-

woryzowane przez selekcję. Co do 
natury zmian, to wiemy, że odpo-
wiedzialne są za nie mutacje, czyli 
niewielkie (bo duże są zwykle le-
talne, to znaczy powodują śmierć 
osobnika) błędy w  strukturze DNA, 
czego skutkiem są zakłócenia meta-
boliczne, które mogą prowadzić do 
powstania nowych cech lub nowych 
wartości cechy. Cechy pokrojowe są 

co prawda dziedziczone poligenicz-
nie, a działanie pojedynczego genu 
jest mało widoczne, ale poza tymi  
genami „minor”, które odpowiadają 
za dziedziczenie cech ilościowych 
i  ich zmienność, istnieją także geny 
„major”. Geny te odpowiadają za 
stopień, w jakim przejawiają się ce-
chy ilościowe – wykazano na przy-
kład, że za stopnie dysplazji odpo-
wiada kilka genów majorów, a  ich 
działanie pokrywa się z  grubsza 
z jej stopniami w przyjętych klasyfi-
kacjach. Geny majory decydują też 
o  tym, czy pies jest mały czy duży, 
słabo lub mocno umięśniony, limfa-
tyczny czy suchy... Gen major to taki 
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MASA

psów miało jeden z dwóch warian-
tów IGF – allel „mały” lub allel „duży”. 
Karłowate  psy zwykle miały „mały” 
wariant genu, a  duże psy zwykle 
miały wariant „duży”. Ale czy tak 
samo jest w  innych rasach psów 
poza portugalskim psem wodnym? 
Naukowcy przyjrzeli się wariantom 
IGF u 23 małych i 20 olbrzymich ras 
psów i faktycznie – częstość wystę-
powania „małych” i  „dużych” alleli 
IGF była istotnie różna między ra-
sami małymi i  olbrzymimi. Było to 
jednak badanie pilotażowe, prze-
prowadzone na niewielkiej liczbie 
psów. Aby potwierdzić, że to IGF 
decyduje o  wielkości konkretnej 
rasy psów, naukowcy przyjrzeli się 
wariantom IGF u 3241 psów 143 ras 
i okazało się, że tak właśnie jest. Gen 
IGF jest w  tym przypadku genem 
„majorem”, który decyduje, że pies 
jest duży lub mały, a  zmienność 
w obrębie rasy, opisana krzywą roz-
kładu normalnego, spowodowana 
jest głównie addytywnym działa-
niem wielu poligenów.

 MASA  
Rasy psów domowych wykazują 
znaczne zróżnicowanie zarówno 
masy ciała, jak i  wielkości szkiele-
tu, wynikające z  intensywnej presji 
selekcyjnej podczas kształtowania 

i  rozwoju współczesnych ras. Pod-
czas gdy dotychczasowe badania 
koncentrowały się na identyfikacji 
alleli, które przyczyniają się do ma-
łych rozmiarów szkieletu, niewiele 
wiadomo, co kontroluje duże roz-
miary i  masę. Badanie asocjacyjne 
całego genomu (GWAS) i  badania 
polimorfizmu pojedynczego nukle-
otydu (SNP), porównujące 165 psów 
19 ras (za duże uznano rasy o stan-
dardowej wadze  większej niż 40 kg) 
i  690 psów z 69 małych ras (o wadze 
poniżej 40 kg) pozwoliło na identy-
fikację dwóch loci na psim chromo-
somie X, które były silnie związane 
z  dużymi rozmiarami i  wagą ciała. 
Poprzez analizę danych sekwencjo-
nowania od 26 wilków i  959 psów 
reprezentujących 102 rasy psów 
domowych wykazano, że rozmiar 
szkieletu i  masa ciała u  dużych ras 
psów są silnie powiązane z  warian-
tami w  obrębie genów IRS4 (zwią-
zany z  syntezą i  funkcjonowaniem 
insuliny), ACSL4 (kodujący kwas 
tłuszczowy – ligazę) i IGSF1 (związa-
ny z  syntezą immunoglobulin). Ale 
to nie wszystko. Także na chromo-
somie 10 ujawniono region, który 
cechuje się silnym zróżnicowaniem 
u  poszczególnych ras psów, wyraź-
nie różni się od tego samego regio-
nu u  wilków. Jest on związany nie 

tylko z masą ciała, lecz także z wiel-
kością uszu i tym, czy są one stojące, 
czy wiszące – rzeczywiście, niemal 
wszystkie psy o znacznej masie ciała 
i  potężnym umięśnieniu mają uszy 
wiszące, co jest charakterystycznym 
przejawem udomowienia. Genem 
kandydatem jest w  tym przypad-
ku MSRB3 (gen kodujący syntezę  
reduktazy metioniny).

Najważniejszym białkiem bu-
dującym mięśnie jest miozyna 
– pierwsze białko o  poznanej se-
kwencji aminokwasowej. Jej łań-
cuchy koduje kilka genów. Znana 
jest mutacja (zahamowanie syntezy 
hamującej wzrost mięśni miostaty-
ny), która prowadzi  do nadmiernej 
produkcji miozyny, czego skutkiem 
jest nadzwyczajny rozrost masy 
mięśniowej. Utrwalając tę mutację, 
uzyskano wybitnie mięsne rasy by-
dła (belgijskie niebieskie i piemonc-
kie), a gen, w którym ona występu-
je, zidentyfikowano w  roku 1997 
u myszy. Zdarza się ona też sponta-
nicznie u  psów, czego przykładem 
może być urodzona w  Vancouver 
whippetka Wendy. Miała ona mon-
strualnie rozwinięte umięśnienie, 
ale wielkość, linie sylwetki i  głowę 
whippeta. Stała się sławna w  roku 
2007, ale (chyba na szczęście) nie 
została nigdy rozmnożona. Ostat-

Różnice w umięśnieniu potrafią być ogromne.
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WIELKOŚĆ

dowódca, który wydaje rozkaz (na 
przykład „Będziesz duży!”), a  małe 
poligeny go pracowicie i  żmudnie 
realizują – w różnym stopniu, wedle 
swych możliwości, stąd zmienność.

W  warunkach naturalnych se-
lekcja pilnie baczy, czy pojawiające 
się mutacje przynoszą jakąkolwiek 
korzyść ich posiadaczowi, i  tylko 
takie zachowuje, a inne są z popula-
cji szybko eliminowane. Jej decyzje 
są w  znacznej mierze kształtowane 
przez środowisko. W  hodowli nie 
działa jednak selekcja naturalna 
i o tym, co przetrwa i zostanie prze-
kazane dalej, decyduje człowiek. 
Stosując własne kryteria dobo-
ru, doprowadził on do powstania 
psów maleńkich i psów olbrzymów, 
psów krótkopyskich i krótkonogich.  
Mogą one przetrwać, a  nawet pro-
sperować, bo żyją w  sztucznym, 
stworzonym przez człowieka kom-
fortowym środowisku. Nie muszą 
polować, nie muszą zdobywać part-
nerów – wszystko dostają od swo-
ich opiekunów...

 WIELKOŚĆ 
Wyobraźcie sobie, że niektórzy do-
rośli ludzie są wielkości olbrzymów, 
a  inni są wielkości dwulatków – to 
dziwny świat, w  którym żyją psy. 
Ludzie po prostu nie różnią się mię-

dzy sobą tak bardzo pod względem 
wzrostu. Większość dorosłych jest 
mniej więcej tego samego wzrostu – 
od 160 do 180 centymetrów. W rze-
czywistości większość gatunków jest 
mniej więcej tej samej wielkości, ale 
nie psy. Najmniejszy z nich – chihu-
ahua – ma co najwyżej 20 cm wzro-
stu, a   jeden z  największych – dog 
niemiecki – 90 cm, a nawet i więcej 
(choć nie jest to obecnie pożądane).  
Współczesny pies pochodzi od sza-
rych wilków, a  te, jak prawie każdy 
inny gatunek kręgowców, również 
są mniej więcej tej samej wielkości. 
Więc co sprawia, że   psy są pod tym 
względem tak wyjątkowe? To samo 
pytanie zadała grupa naukowców 
ze Stanów Zjednoczonych i  Wiel-
kiej Brytanii, a  odpowiedzi szukali 
w DNA psów. Obiektem badań były 
portugalskie psy wodne: w ich ame-
rykańskiej populacji  stosunkowo  
często (a  w  każdym razie częściej 
niż w Portugalii i Europie) występu-
ją osobniki karłowate – poza wzro-
stem nie różnią się one niczym od 
osobników „normalnych”.

Naukowcy wiedzieli już, że klu-
czem do wielkości psa jest DNA 
pewnego regionu chromosomu 
15. Zsekwencjonowali więc DNA 
w  tym regionie chromosomu 15 
u  dużych i  małych portugalskich 

psów wodnych. Sekwencjonowa-
nie ujawniło mutacje, skutkujące 
różnicami w  DNA między dużymi 
i  karłowatymi portugalskimi psami 
wodnymi, a  także między płciami. 
Niektóre różnice były bardzo małe – 
tylko jedna „litera” DNA , czyli jedna 
zasada. Takie różnice ograniczone 
do  pojedynczych liter nazywane są 
polimorfizmami pojedynczego nu-
kleotydu (SNP). Naukowcy znaleź-
li  ich 302, co jest liczbą niewielką,  
biorąc pod uwagę, że przejrzano 
15 milionów liter DNA. Następnie 
przyjrzeli się 116 z  tych SNP u  463 
portugalskich psów wodnych.  Me-
todami statystycznymi zbadano, jak 
dobrze każdy SNP jest skorelowany 
z  rozmiarem szkieletu psa. Najlep-
szą korelację stwierdzono w  pobli-
żu genu insulinopodobnego czyn-
nika wzrostu (IGF). Było to bardzo 
zachęcające, ponieważ wcześniej 
wiedziano już, że IGF ma coś wspól-
nego z rozmiarem ciała. IGF oddzia-
łuje z większością  komórek w ciele 
– kontroluje ich wzrost  i  sposób, 
w  jaki uzyskują one energię. Co 
najważniejsze, IGF wpływa także na 
wielkość ludzi i... myszy, więc może 
odgrywa tę samą rolę także u psów. 
Aby to zbadać, naukowcy przyj-
rzeli się bliżej wariantom IGF u 926 
portugalskich psów wodnych. 96% 

Rozpiętość wzrostu pomiędzy psami, będącymi przecież jednym gatunkiem, jest ogromna.
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BRACHYCEFALIA

Różnice kształtu głowy powodują, ze aż trudno uwierzyć, że zwierzęta te należą do jednego gatunku!

nio jednak chińscy naukowcy już 
na drodze inżynierii genetycznej 
uzyskali super umięśnione beagle; 
zdaniem ich twórców są one bardzo 
wytrzymałe i szybkie, świetnie więc 
nadają się do pracy tropicieli  w po-
licji i wojsku.

 KSZTAŁT CZASZKI 
Chociaż zmienność morfologiczna 
psich czaszek została obszernie opi-
sana, identyfikacja przyczynowych 
wariantów genów stała się możli-
wa dopiero niedawno. Do tej pory 
większość wysiłków zmierzających 
do zidentyfikowania genetycznych 
podstaw kształtu psiej czaszki kon-
centrowała się na brachycefalii. 

Brachycefalia u  ludzi wiąże się 
z poważnymi chorobami i jest cechą 
diagnostyczną w  wielu zespołach. 
U  ludzi brachycefalia występuje 
w  wyniku defektów strefy wzrostu 
w rozwijającej się czaszce. Zarówno 
przedwczesne zespolenie szwu ko-
ronowego (obustronna synostoza 
koronowa), jak i wadliwe kostnienie 
śródchrzęstne w  chrząstkozrostach 

podstawy czaszki przyczyniają się 
do brachycefalii.

Mutacje, które wpływają na sy-
gnalizację czynnika wzrostu fibro-
blastów (Fgf) poprzez upośledzoną 
aktywność receptora, odgrywają 
znaczącą rolę w rozwoju czaszki typu 
brachycefalicznego, podobnie jak 
mutacje w genach kodujących czyn-
niki transkrypcyjne segmentu mię-
śniowego homeobox2 (MSX2). Inne 
defekty genetyczne, prowadzące do 
kraniosynostozy (przedwczesnego 
zrostu płytek czaszki, powodujące-
go jej nieprawidłowy kształt), mają 
miejsce w  genach kodujących efry-
nę-B1 (EFNB1), białko (RAB23), fibril-
lulinę1 (FNB1), P450 (cytochrom), 
oksydorektortazę (POR), transformu-
jący czynnik wzrostu, receptor beta 
1 TGFBR1 i  transformujący  czynnik 
wzrostu, receptor beta 2 (TGFBR2). 

Dysplazja czołowo-nosowa może 
zniekształcająco wpływać na kształt 
psiej głowy. Na przykład muta-
cja skutkująca rozwojem zespołu  
Treachera–Collinsa–Franschettiego 
1 w  genie TCOF1, którego produkt 

normalnie ułatwia produkcję rybo-
somów, powoduje hipoplazję kości 
czołowych i  jarzmowych. U  psów 
wszystkich ras zwykle nie występu-
je kraniosynostoza koronalna, po-
wodująca jej frontalne spłaszczenie. 
Jednak podstawa czaszki ras bra-
chycefalicznych, a  także niektórych 
ras dolichocefalicznych, jest niepro-
porcjonalna do ogólnej wielkości 
ciała. Sugeruje to, że regulacja wzro-
stu w  chrząstkozrostach odgrywa 
rolę w  powstawaniu konformacji 
czaszki brachycefalicznej i  dolicho-
cefalicznej.

Zbadano sekwencję kodującą 
genów TCOF1 i  MSX2 (zaangażo-
wany w  produkcję białka, niezbęd-
nego dla prawidłowego rozwoju 
komórek i tkanek) u wybranych ras 
psów o  różnych kształtach głów 
i  opisano wariant w  locus TCOF1, 
który wydawał się być skorelowany 
z kształtem głowy; jednak interpre-
tacja tego odkrycia została szybko 
zakwestionowana, gdy zbadano 
dodatkowe rasy.  Zmienność  FGFR3 
(genu czynnika wzrostu fibrobla-
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KRÓTKONOŻNOŚĆ

Mutacja prowadząca do krótkonożności została utrwalona u kilkunastu ras 
myśliwskich i  pasterskich.

stów, powodującego achondropla-
zję) została zbadana pod kątem jego 
roli w psiej chondrodysplazji; jednak 
nie znaleziono wariantów, gdy se-
kwencje porównywano z genomem 
referencyjnym boksera (rasa brachy-
cefaliczna). 

 BRACHYCEFALIA 
Niedawne badania genetyczne 
przeprowadzone na Uniwersytecie 
w  Helsinkach dostarczyły nowych 
informacji na temat występowania 
defektywnego, powstałego skut-
kiem delecji wariantu genu DVL2 
(DISHEWELLED 2), związanego z wy-
stąpieniem  zniekształconego, „po-
łamanego” ogona oraz jego wpływu 
na budowę, pokrój i  zdrowie psów. 
Wariant ten został znaleziony u kilku 
ras typu buldog i pit bull i wykazano, 
że powoduje on anomalie kręgów 
ogonowych i  skrócenie pyska. Wa-
riant DLV2 może również wpływać 
na rozwój serca. Mutacja ta jest dzie-
dziczona w sposób dominujący, ale 
jest to dominacja niezupełna.

Hodowla psów często i coraz bar-
dziej skupia się na wyglądzie. U nie-
których ras za  wzorcowy ideał uzna-
je się masywną budowę, szeroką 
głowę, krótką kufę, krótkie nogi oraz 
bardzo krótki i  „połamany” ogon, 
znany również jako „ogon korkocią-
gowaty”. W poprzednich badaniach, 
przeprowadzonych w Stanach Zjed-
noczonych stwierdzono, że u  psów 
z ogonem korkociągowatym zawsze 
występuje defektywny wariant genu 
DVL2. U buldogów angielskich, fran-
cuskich i  boston terierów skutkiem 
zawężenia puli genetycznej poprzez 
hodowlę w pokrewieństwie wariant 
ten występuje w  stanie homozygo-
tycznym. Wykazano też, że  poza 
kształtem ogona defektywny wa-
riant genu DVL2 przyczynia się do 
wystąpienia innych cech, typowych 
dla powyższych ras, a także tak zwa-
nego syndromu Robinowa – rzad-
kiego zespołu wad wrodzonych, 
w  którym obserwuje się znaczne 
skrócenie kończyn, niskorosłość, 
wady budowy kręgosłupa i  nie-
prawidłowości budowy zewnętrz-
nych narządów płciowych. Opisany 
został on u  ludzi, ale znanych jest 
kilka przypadków u  buldogów an-

gielskich. Jednak konkretny wpływ 
tego defektywnego wariantu DLV2 
na kształt ciała i zdrowie psów pozo-
stawał ciągle niejasny. Częstość jego  
występowania jest bardzo zróżni-
cowana między różnymi  rasami. 

Wszystkie dotychczas zbadane bul-
dogi angielskie, buldogi francuskie 
i boston teriery były homozygotycz-
ne pod względem tego wariantu, to 
znaczy odziedziczyły go od oboj-
ga rodziców. Innymi słowy, u  tych 
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Jak szybko i łatwo 
zostać hodowcą? 

FELIETON RZETELNY I NIECO PRZEKORNY 

Zacznijmy od „rzetelniejszej” 
części lektury. Stawiając 
pierwsze kroki w  hodowli, 
najlepiej oprzeć się na pod-

stawach, takich jak poznanie swojej 
rasy, fizjologii i  anatomii psa, zasad 
dziedziczenia, metod doboru hodow-
lanego i  regulaminów hodowlanych. 
Zgromadzona wiedza będzie solidną 
podstawą do podejmowania samo-
dzielnych i rozsądnych decyzji. 

POZNAJ RASĘ:
■ Poznaj wzorzec 
Przeczytaj wzorzec – każda rasa ma 
swoje unikalne cechy, które stanowią 
o jej wyglądzie i pokroju. Charaktery-

styczny sposób poruszania się, cha-
rakterystyczne noszenie uszu? Czy 
wiesz, co jest ważne w  wybranej 
przez Ciebie rasie? Na jakie cechy 
zwrócić uwagę? Wzorzec jest pod-
stawą dla każdego hodowcy – „biblią” 
i opisem psa idealnego. Niezmiernie 
dziwi mnie fakt, że niektórzy hodow-
cy nie czytają, nie znają wzorca ani 
publikacji dotyczących hodowanej 
przez siebie rasy. Aktualne wzorce 
wszystkich ras znajdziesz na stronie 
www.zkwp.pl.
■ Poznaj historię 
Czy wiesz, jak powstała rasa, którą 
wybrałeś, jaką ma historię, jakie inne 
rasy psów współuczestniczyły w  jej 

powstaniu? Wiedza wiele wytłuma-
czy, np. dlaczego pojawiają się osob-
niki o innym typie włosa czy skąd ten-
dencja do nieprawidłowych zgryzów, 
dlaczego pewne umaszczenia są po-
żądane, a  inne nie, skąd pojawiający 
się wśród osobników rozrzut w typie 
lub wielkości. Poznanie historii rasy 
jest kluczem do jej zrozumienia i po-
zwala podejmować bardziej świado-
me decyzje hodowlane.
■ Poznaj przeznaczanie
Użytkowość lub cel, dla którego 
powstała rasa, tłumaczą, dlaczego 
wzorzec wymaga od jej przedstawi-
cieli konkretnych cech, zarówno fi-
zycznych, jak i psychicznych. Obecnie 

WETERYNARIA

Zainspirowana wieloma dyskusjami z hodowcami i wystawcami, a także lekturą  
mediów społecznościowych, zdecydowałam się popełnić ten miejscami przekorny  
felieton. Skontrastuję w nim informacje przydatne dla początkujących hodowców  

z popularnymi mitami i przekonaniami, często funkcjonującymi w obiegu, 
konwersacji oraz dostępnymi w mediach społecznościowych. Mam nadzieję, 

drogi Czytelniku, że zaakceptujesz, bezpośrednią formę tekstu. Zatem: do dzieła!
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GENETYKA

ras nie znaleziono normalnej, nie-
zmutowanej formy genu. Zarówno  
defektywny wariant, jak i  formę  
normalną znaleziono u  amerykań-
skich staffordshire terierów, staf-
fordshire bull terierów, dogów de 
Bordeaux, buldogów staroangiel-
skich (olde bulldogge) i  buldogów 
amerykańskich.

Aby określić wpływ, jaki ma obec-
ność defektywnego wariantu genu 
na kształt ciała, naukowcy prze-
analizowali kościec amerykańskich 
staffordshire terierów o  różnych 
genotypach za pomocą tomografii 
komputerowej. Wyniki jasno poka-
zały, że obecność defektywnego 
wariantu genu DVL2 w stanie homo-
zygotycznym prowadzi do anomalii 
kręgów ogonowych. Jednak niepra-
widłowości ogona u  amerykańskich 
staffordshire terierów były mniej po-
ważne niż te typowe dla buldogów 
angielskich, buldogów francuskich 
i  boston terierów, dające w  efekcie 
ogony korkociągowate. Nie wyka-
zano związku między występowa-
niem wariantu DVL2 a  anomaliami 
kręgów piersiowych. Stwierdzono 
także, że obecność defektywnego 
wariantu genu wpływa w  różnym 
stopniu na długość pyska. U  psów 
homozygotycznych kufa jest znacz-
nie krótsza niż u  psów heterozygo-
tycznych, które mają tylko jedną ko-
pię defektywnego  genu. Podobnie 
psy heterozygotyczne mają krótsze 
kufy niż te, które nie mają żadnych 
kopii genu.

Oprócz wpływu na układ kostny 
stwierdzono, że kilka psów homozy-
gotycznych pod względem wariantu 
DVL2 miało wrodzone wady serca. To 
dopiero wstępne odkrycie, które wy-
maga dalszych badań i jeśli zostanie 
potwierdzone, może częściowo wy-
jaśnić częstsze występowanie wro-
dzonych wad serca u niektórych ras. 

Poza defektywnym wariantem 
genu DVL2 wiele ras ma również 
inne warianty genetyczne, które 
wpływają na kształt ciała. Ich połą-
czone działanie może skutkować 
poważnymi problemami zdrowot-
nymi. Na przykład krótka kufa pre-
dysponuje psy do zespołu obtura-
cyjnego dróg oddechowych (BOAS), 
którego objawy obejmują  trudności 

z  oddychaniem i  niską tolerancję 
wysiłku. Wykrycie genu DVL2 umoż-
liwia opracowanie testu genetycz-
nego i  stopniową eliminację, przy-
najmniej częściową, niepożądanego 
wariantu genu z populacji. Problem 
jednak w  tym, że u  niektórych ras 
nie ma już żadnej zmienności, inny-
mi słowy są one nań „zafiksowane” 
i  wszystkie osobniki mają ten wa-
riant w  stanie homozygotycznym. 
Inne pytanie to czy aby na pewno 
chcemy to zrobić???

Mutacja w innym genie – SMOC2, 
którego produkt wpływa na gospo-
darkę wapniową i  który jest szcze-
gólnie aktywny w  czasie rozwoju 
embrionalnego, jest odpowiedzial-
na za brachycefalię u  małych ras 
azjatyckich: pekińczyka, mopsa, 
japan china, shi tzu, lhasa apso 
i  spaniela tybetańskiego. Nie po-
woduje ona tak drastycznych zmian 
w kształcie i długości ogona.

 KRÓTKONOŻNOŚĆ 
O  tym, że krótkonożność u  psów 
spowodowana jest przez konkret-
ną, najprawdopodobniej recesywną 
mutację, wiedziano już od dawna. 
Mutacja ta występowała wielokrot-
nie w różnych miejscach globu. Zda-
rza się i  dziś, szczególnie często 
u nordyckich szpiców (widziałem ta-
kiego karelskiego psa na niedźwie-
dzie), a  jej skutkiem jest tak zwana 
chondrodysplazja, czyli zaburzenia 
kostnienia i  nieprawidłowy, zaha-
mowany wzrost kości długich. Za-
sadniczo w  warunkach naturalnych 
upośledza ona sprawność na tyle, że 
jest eliminowana z populacji.

W hodowli psów okazała się ona 
przydatna w  dwóch przypadkach 
– u  norowców oraz wolno pracu-
jących płochaczy i  psów gończych 
(jamniki, niektóre teriery, sussex 
i  clumber spaniel, francuskie base-
ty, skandynawski drever, kontynen-
talne jamnikogończe), a także  u  kil-
ku ras pasterskich, przeznaczonych 
do pasienia krów – walijskich corgi 
i szwedzkich vallhundów. U tych ras 
została ona utrwalona, a  z  czasem 
zafiksowana – wszystkie osobniki 
w tych rasach są pod względem tej 
mutacji homozygotyczne. Jednak 
dopiero nowsze czasy pozwoliły na 

wytypowanie genu – kandydata, 
i okazało się, że jest ich kilka. 

Chondrodysplazja jest powo-
dowana przez geny, które kodują 
białka chrząstki, takie jak oligome-
ryczne białko macierzy chrząstki 
(COMP), kilka różnych kolagenów 
i  proteoglikanów. U  wszystkich  
psów chondrodysplastycznych  
występuje recesywna mutacja 
c.2083C>T (czyli zamiana jednej 
tylko zasady – cytozyny na tyminę 
– w 2083 parze!) w eksonie 16 genu 
kodującego podjednostkę alfa in-
tegryny (α10β1). Podjednostka ta 
odpowiada za prawidłowe namna-
żanie chondrocytów i gromadzenie 
włókien kolagenowych wokół ma-
cierzy zewnątrzkomórkowej. Rola 
podjednostki α10β1 jest funda-
mentalna dla prawidłowego pro-
cesu kostnienia śródchrzęstnego. 
Z  chondrodysplazją i  towarzyszącą 
jej chondrodystrofią związana jest 
też zwiększona skłonność do tak 
zwanego wypadania dysku (IVDD) 
– przedwczesne zwapnienie tarczek 
międzykręgowych powoduje, że  ła-
two ulegają one przemieszczeniu, 
a  nawet wypadnięciu, czego skut-
kiem jest paraliż kończyn. Skłon-
ność do IVDD jest  przynajmniej  
częściowo uwarunkowana ge-
netycznie i  koduje ją zlokalizo-
wany na chromosomie 12 gen 
FGF4, a  dokładniej rzecz ujmu-
jąc – jego nadmierna ekspresja. 
Zakrojone na szeroką skalę ba-
dania amerykańskie wykazały  
(ku radości właścicieli psów krót-
konogich!), że ryzyko IVDD można 
znacznie ograniczyć, gdy dba się 
o  sportowy tryb życia psa, co po-
zwala na dobry rozwój masy mię-
śniowej – stwierdzono, że IVDD 
rzadziej występuje u  jamników, 
którym pozwalano na skoki z mebli, 
chodzenie po schodach i  nieskrę-
powane zabawy z  innymi psami 
i biegi, czyli na to wszystko, co jest 
w  wielu poradnikach zabronio-
ne, bo rzekomo zwiększa ryzyko!  
Niezmiernie ważne jest także, aby 
pies przez całe życie utrzymy-
wał prawidłową wagę, bo u  psów  
otyłych ryzyko wstąpienia IVDD 
zdecydowanie wzrasta.

MIROSŁAW REDLICKI
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Piękne i mądre odchowanie miotu to także czas poświęcony na socjalizację szczeniąt,  
 co jest znacznie łatwiejsze przy wsparciu rodziny i przyjaciół. Fot. Anna Dominiak

UWAGA:
1. W rasach, u których dopuszczalny 
jest wynik C prześwietlenia w kie-
runku dysplazji stawów biodrowych 
(HD), jeden osobnik z kojarzonej 
pary musi być wolny od dysplazji 
(wynik A i B). 
2. Testy psychiczne odbywają się 
według osobnych regulaminów 
proponowanych przez  Główną  
Komisję Szkolenia Psów, które  
zostały zatwierdzone przez  
Zarząd Główny ZKwP. 

Grupa I FCI
BOUVIER DES FLANDRES
– wynik badania w kierunku HD: A, B, C
– testy psychiczne
OWCZAREK BELGIJSKI (GROENEN-
DAEL, LAEKENOIS, MALINOIS, TE-
RVUEREN)
– testy psychiczne
OWCZAREK FRANCUSKI BEAUCERON
– wynik badania w kierunku HD: A, B, C 
– testy psychiczne
OWCZAREK FRANCUSKI BRIARD
– wynik badania w kierunku HD: A, B, C
– testy psychiczne
OWCZAREK NIEMIECKI
– wynik badania w kierunku HD: A, B
– przegląd hodowlany z testami psy-
chicznymi
- wyszkolenie minimum IPO-V – wy-
łącznie dla psów
– wyszkolenie minimum BH – wyłącz-
nie dla suk
OWCZAREK PODHALAŃSKI
– wynik badania w kierunku HD: A, B, C
OWCZAREK POŁUDNIOWOROSYJSKI 
JUŻAK
– wynik badania w kierunku HD: A, B, C
– testy psychiczne
OWCZAREK STAROANGIELSKI 
BOBTAIL
– wynik badania w kierunku HD: A, B, C 
OWCZAREK SZKOCKI DŁUGOWŁOSY
OWCZAREK SZKOCKI KRÓTKOWŁOSY
– wynik badania w kierunku HD: 
A, B, C
POLSKI OWCZAREK NIZINNY
– wynik badania w kierunku HD: psy 
–  A, B, suki –  A, B, C

Grupa II FCI
BERNARDYN KRÓTKOWŁOSY 
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY
– wynik badania w kierunku HD: A, B, C
– testy psychiczne

BERNEŃSKI PIES PASTERSKI
– wynik badania w kierunku HD: A, B, C
– testy psychiczne
BOKSER
– wynik badania w kierunku HD:  
A, B, C
– testy psychiczne – psy i suki
CANE CORSO ITALIANO
– testy psychiczne
– wynik badania w kierunku HD: A, B, 
C. Przy wyniku C drugi osobnik musi 
być wolny od dysplazji – wynik A lub B.
DOBERMAN
Wynik badania w kierunku HD:  
A, B 
– wyszkolenie BH lub testy  
psychiczne (takie jak dla owczarków 
kaukaskich, berneńskich psów  
pasterskich itd.) 
DO WYBORU DLA HODOWCY
DOG ARGENTYŃSKI
– testy psychiczne

PRESA CANARIO (dog kanaryjski)
– testy psychiczne
DOG Z MAJORKI
– testy psychiczne
DUŻY SZWAJCARSKI PIES PASTERSKI 
– testy psychiczne
FILA BRASILEIRO
– testy psychiczne
HOVAWART
– wynik badania w kierunku HD: A, B, C
– testy psychiczne
MASTIF NEAPOLITAŃSKI
– wynik badania w kierunku HD: A, B, C
NOWOFUNDLAND
– wynik badania w kierunku HD: A, B, C
OWCZAREK KAUKASKI
– wynik badania w kierunku HD: A, B, C
– testy psychiczne
OWCZAREK ŚRODKOWOAZJATYCKI
– wynik badania w kierunku 
HD: A, B, C
– testy psychiczne
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WETERYNARIA

wiele ras nie pełni już swojej pierwot-
nej funkcji, jednak powinny zachować  
zarówno dawny wygląd, jak i  tempera-
ment. Znajomość  dawnej użytkowości 
pozwala odpowiedzieć na wiele pytań, 
np. jak wygląda prawidłowy ruch, czy 
korzystną cechą jest np. klatka pier-
siowa głębsza niż opisana we wzorcu, 
jakich cech charakteru powinieneś  się 
spodziewać i wymagać.
■ Poznaj pogłowie
W praktyce pojedź na kilkanaście wy-
staw, aby zobaczyć psy na żywo. Mo-
żesz także odwiedzić hodowców. Nie 
ograniczaj swojej nauki tylko do ob-
serwacji zdjęć zamieszczonych w sie-
ci – na żywo pies może wyglądać 
inaczej. W  miarę możliwości poznaj 
populację wybranej rasy zarówno 
w Polsce, jak i zagranicą. Warto, abyś 
wiedział, jak w  innych organizacjach 
wyglądają przedstawiciele danej  
rasy, i  poznał wzorce, np. American 
Kennel Club w USA oraz The Kennel 
Club w Wielkiej Brytanii.
■ Poznaj literaturę
Każda publikacja przynosi wiele zdjęć 
i  informacji, a  szczególnie cenne są 
pozycje, gdzie możesz zobaczyć zdję-
cia psów,  które miały wpływ na po-
głowie rasy; najczęściej używanych 
w  hodowli, ojców i  matek champio-
nów, zwycięzców najbardziej presti-
żowych wystaw. Pozwoli Ci to także 
zaobserwować, czy rasa zmieniła się 
na przestrzeni dekad. Czasami ze 
zdziwieniem zobaczysz, że być może 
zmienił się jedynie sposób przygoto-
wania szaty lub prezentacji.
■ Poznaj hodowców 
Rozmowa z osobami, które od kilku-
nastu, a  czasami kilkudziesięciu lat 
zajmują się rasą, ma ogromną war-
tość. Jak znaleźć takiego hodowcę? 
Jeśli wykonałeś sumiennie punkty 
wymienione powyżej, to nie powin-
no Ci to nastręczać trudności. Jeśli 
kierujesz się tylko poszukiwaniem 
w  Internecie, to pamiętaj – możesz 
trafić niekoniecznie do osób, które 
wiedzą najwięcej, ale do tych, które 
są najaktywniejsze w  mediach spo-
łecznościowych lub których znajomi 
są najaktywniejsi w mediach.

POZNAJ FIZJOLOGIĘ GATUNKU
Bez znajomości fizjologii, anatomii, 
podstaw rozrodu psów Twoje wysiłki 

mogą pójść na marne. Musisz wie-
dzieć m.in. kiedy zdecydować się na 
pierwszy miot, jak przygotować sukę 
do ciąży i macierzyństwa, jak wyzna-
czyć termin krycia, jak przebiega akt 
krycia. 

Kolejne podstawy to znajomość 
przebiegu ciąży u suki, przebiegu po-
rodu i zasad odchowu szczeniąt. W ni-
niejszym felietonie zajmuje to tylko 
parę linijek, a w praktyce okazuje się, 
że jest to obszerny materiał. Na tym 
etapie wybierz także lekarza wetery-
narii, z którym będziesz współpraco-
wał w swojej przygodzie hodowlanej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PRZEPISAMI 
REGULAMINU HODOWLI ZKWP
Regulamin hodowli określa przepisy 
regulujące hodowlę psów w  ZKwP, 
m.in. prawa i obowiązki hodowcy, jak 
wygląda dokumentacja hodowlana 
i kolejność jej składania, zasady kwali-
fikacji psów i suk do hodowli. Aktual-
nie suki i psy zdobywają uprawnienia 
hodowlane po potwierdzeniu przez 
oddział ZKwP spełnienia poniżej wy-
mienionych wymagań lub na drodze 
kwalifikacji poprzez przegląd ho-
dowlany (który zastąpił udział w wy-
stawach ze względu na sytuację epi-
demiologiczno-sanitarną związaną 
z COVID-19).

SUKA HODOWLANA
Aby uzyskać kwalifikację do hodowli, 
suka musi spełniać wymienione niżej, 

a w szczególnych przypadkach (opi-
sanych w załączniku nr 10 do Regula-
minu Hodowli Psów Rasowych) także 
dodatkowe wymogi:
a) być zarejestrowana w  Związku  
Kynologicznym w Polsce oraz wpisa-
na do Polskiej Księgi Rodowodowej 
(PKR),
b) ukończyć 18 miesięcy (z  wyjąt-
kiem ras wymienionych w  § 10 pkt. 
4 – tabelka),
c) uzyskać po ukończeniu 15 miesię-
cy w dowolnej klasie od co najmniej 
dwóch sędziów trzy oceny co naj-
mniej bardzo dobre, w  tym jedną 
na wystawie międzynarodowej, klu-
bowej lub specjalistycznej.

Przedstawicielki niektórych ras 
wielkogłowych mogą być używane 
do hodowli wcześniej, tzn. po ukoń-
czeniu 12 miesiąca życia.

PIES REPRODUKTOR
Aby uzyskać kwalifikację do hodowli, 
pies musi spełniać wymienione niżej, 
a w szczególnych przypadkach (opi-
sanych w załączniku nr 10 do niniej-
szego Regulaminu) także dodatkowe 
wymogi:
a) być zarejestrowany w  Związku 
Kynologicznym w Polsce oraz wpisa-
ny do Polskiej Księgi Rodowodowej 
(PKR),
b) ukończyć 15 miesięcy,
c) uzyskać po ukończeniu 15 miesię-
cy w dowolnej klasie od co najmniej 
dwóch sędziów trzy oceny dosko-
nałe, w tym jedną na wystawie mię-
dzynarodowej, klubowej lub specja-
listycznej.
■ Załącznik nr 12 do Regulaminu 
Hodowli Psów Rasowych.
Wykaz ras wielkogłowych i  minia-
turowych, u  których dopuszcza się 
pierwsze krycie suk po ukończeniu 
12 miesięcy.

Dodatkowe wymogi hodowlane 
(badania weterynaryjne i  testy psy-
chiczne) dla niektórych ras opisuje
■ Załącznik nr 10 do Regulaminu 
Hodowli Psów Rasowych
DODATKOWE WYMOGI 
HODOWLANE
Wykaz ras psów, które objęte są 
dodatkowymi wymogami hodowla-
nymi zatwierdzonymi przez Zarząd 
Główny Związku Kynologicznego 
w Polsce.

ZAŁĄCZNIK NR 12 
DO REGULAMINU 
HODOWLI PSÓW RASOWYCH. 
Wykaz ras wielkogłowych i minia-
turowych, u których dopuszcza się 
pierwsze krycie suk po ukończeniu 
12 miesięcy.
GRUPA II FCI
■ Buldog angielski
GRUPA IX FCI
■ Boston terrier
■ Buldog francuski
■ Chihuahua długowłosy
■ Chihuahua krótkowłosy
■ Mops
■ Pekińczyk
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Ponieważ mieszka bliżej, to wła-
śnie nim pokryję moją sukę! Otóż 
nie: brat wybitnego psa nie ma ta-
kich samych genów, może przeka-
zywać inny zestaw cech.  Ma jedynie 
tych samych matkę i ojca.

Pochodzenie i  rodowód rodzeń-
stwa są takie same, lecz zestaw ge-
nów już nie. Wynika to z  podstaw 
genetyki. Tak więc mniej znany brat 
wybitnego i  sławnego psa może 
być zdecydowanie mniej urodziwy 
i  przekazywać inne cechy. Oczy-
wiście w  niektórych przypadkach 
może okazać się psem równie war-
tościowym, ładnym i cennym w ho-
dowli, ale należy to sprawdzić. Co 
to oznacza? Obejrzeć go, sprawdzić 
zgryz, wykonać odpowiednie bada-
nia, wymagane przez regulamin ho-
dowlany lub ważne w rasie.
■ „Pies nie jest ładny, ale ma świet-
ny rodowód”. 

Świetny rodowód przydaje się tyl-
ko wtedy, gdy ma odzwierciedlenie 
w  pokroju psa. Jeśli tak nie jest, to 
świetny rodowód może pełnić bar-
dzo chwalebną funkcję – oprawiony 
i powieszony na ścianie.
■ „Tylko najwybitniejsze, bezbłęd-
ne zwierzęta powinny być używa-
ne do hodowli”. 

Ze skrajności w  skrajność wzglę-
dem poprzedniego twierdzenia. 
Zastanówmy się, co byśmy osiągnę-
li, jeśli działalibyśmy w  ten sposób 
– w  każdej rasie tylko parę miotów 
w kraju – zarezerwowanych dla kilku 
najlepszych suk. Otóż nie, wartościo-
wa, porządna suka hodowlana może 
być matką wielu championów, nawet 
jeśli jest nieco za duża, za długa. Musi 
mieć jednak najważniejszą cechę, 
którą jest TYP,  czyli zestaw najważ-
niejszych cech w rasie, oraz nie mieć 
rażących poważnych wad. W  takim 
przypadku oczywiście nie bez zna-
czenia jest dobór odpowiedniego 
reproduktora. 
■ „Wystawy są najlepszą weryfika-
cją wartości hodowlanej psa”. 

Ocena wystawowa jest tylko jed-
ną  ze składowych oceny wartości 
hodowlanej. Pies na wystawie pod-
dawany jest ocenie eksterieru, pre-
zentacji, a  nie wartości hodowlanej.  
O  wartości psa przekonujemy się, 
oceniając jego potomstwo. Patrząc 

na wystawowych zwycięzców, zasta-
nówmy się, czy bez blichtru, znanego 
handlera, perfekcyjnego wyszkolenia 
nadal robiliby na nas ogromne wraże-
nie? Pamiętaj: tytuły i wygrane się nie 
dziedziczą.
■ „Inbred to najgorsza rzecz w ho-
dowli i należy się go wystrzegać”. 

To temat rzeka. Inbred, czyli tzw. 
chów wsobny, w  uproszczeniu po-
lega na kojarzeniu osobników mają-
cych wspólnego przodka. Jeśli tym 
wspólnym przodkiem jest wybitne 
zwierzę, piękne i zdrowe, to hodow-
ca ma szanse uzyskać cechy tego 
przodka. Jeśli zaś nie znamy cech 
przodka, na którego inbredujemy, 
jest to ryzykowne. I tu uwaga – fakt, iż 
pies, na którego inbredujemy, jest im-
portowany lub mieszkał za granicą, 
nie oznacza, że był świetny i  piękny,  
i  da nam takie szczenięta, jakich  
oczekujemy!
■ „U mnie rodzą się wybitne szcze-
nięta w każdym miocie”. 

Niektórzy są przekonani, iż w każ-
dym miocie rodzą się u nich wybitne 
szczenięta. Mamy na to wytłumacze-
nie: bardzo silnie działa tu tzw. efekt 
ojcowski, w  psychologii opisywany 
jako trudność obiektywnej oceny 
czegoś, co sami stworzyliśmy, anga-
żując się emocjonalnie. Czy to brzmi 
znajomo? Właśnie dlatego w  oczach 
hodowcy, szczególnie początkujące-
go, jego szczenięta są wyjątkowe, nie-
wyobrażalnie piękne, wręcz idealne, 
nawet w pierwszym dniu po urodze-
niu. Umiejętność krytycznej oceny 
własnych psów przychodzi z czasem, 
choć czasami mam wrażenie, że nie-
którzy szczególnie długo muszą na 
ten moment czekać,  a wielu nigdy do 
tego etapu w hodowli nie dochodzi.

■ „Wszystkie psy z  mojej hodowli 
są zdrowe”. 

Czyżby? Zatem spytajmy: ile mio-
tów wyhodowałeś? Jeśli twierdzisz, 
że 100 procent psów urodzonych 
u ciebie jest zdrowych, pięknych i bez 
wad, to albo jeszcze nie miałeś żad-
nego miotu, albo po prostu o  tych 
problemach nie wiesz lub nie chcesz 
wiedzieć.

GDZIE ZATEM SZUKAĆ 
WIARYGODNYCH ŹRÓDEŁ?
Wiedzę dotyczącą wyżej wymienio-
nych tematów znajdziesz przede 
wszystkim w  książkach i  publika-
cjach. Warto także skorzystać z  do-
stępnych wykładów i  webinariów, 
organizowanych przez oddzia-
ły ZKwP, Polskie Stowarzyszenie  
Lekarzy Weterynarii Małych  
Zwierząt oraz firmy komercyjne  
– zwracając uwagę na doświadcza-
nie wykładowcy. 

Podsumowując, przed każdym 
hodowcą stoi dużo nauki i  wysiłku. 
Jeśli będziesz miał na to czas, zrobisz 
wszystko porządnie, zainwestujesz 
swój czas, fundusze i  zaangażowa-
nie, to – jeśli dopisze Ci szczęście 
– odchowasz swój pierwszy udany 
miot. Sukces zazwyczaj nie przycho-
dzi od razu, a droga do powodzenia 
nie jest usłana różami – jak mówią,  
to krew pot i  łzy lub w  wersji ame-
rykańskiej „za 5 minutami sukcesu 
stoją godziny poświęcenia, ciężka 
praca i pot”.

 Jeśli do tej pory się nie zniechę-
ciłeś, drogi Czytelniku, to być może 
jesteś materiałem na dobrego ho-
dowcę. Powodzenia!

LEK. WET. ANNA DOMINIAK,  
HODOWLA „PONADTO”

Jeśli cały miot jest wyrównany, a szczenięta podobne do siebie i pięknych rodziców, 
to jest powód do dumy. Fot. Tomasz  Borkowski
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WETERYNARIA

ROTTWEILER
– wynik badania w kierunku HD: A, B
– wyszkolenie BH lub testy psychiczne 
(takie jak dla owczarków kaukaskich, 
berneńskich psów pasterskich itd.) 
DO WYBORU DLA HODOWCY
SZNAUCER OLBRZYM (CZARNY, 
PIEPRZ I SÓL)
– wynik badania w kierunku HD: 
A, B, C
– testy psychiczne
TOSA
– testy psychiczne

Grupa VI FCI
POSOKOWIEC HANOWERSKI
– prześwietlenie w kierunku dysplazji 
stawów biodrowych HD

Grupa VII FCI
– wynik badania w kierunku HD: A, B, C

Grupa VIII FCI
RETRIEVERY (wszystkie rasy)
– wynik badania w kierunku HD: A, B, C

POZNAJ ZDROWOTNOŚĆ 
WYBRANEJ PRZEZ CIEBIE RASY
Czy wiesz, do jakich schorzeń lub 
chorób predysponowana jest wy-
brana przez Ciebie rasa? Na co 
szczególnie zwracać uwagę? Musisz 
pamiętać, iż trzeba wybrać sobie 
priorytety w zależności od hodowa-
nej rasy – co jest szczególnie ważne? 
Najczęściej wykonywane badania 
to RTG w kierunku dysplazji stawów 
biodrowych (HD) i  łokciowych (ED), 
badanie okulistyczne, kardiologicz-
ne, ocena stopnia zwichnięcia rzepki 
oraz badania genetyczne. Doskona-
łym źródłem wiedzy będą literatura, 
publikacje klubów rasy i  rozmowy 
z  doświadczonymi hodowcami. Ce-
lem hodowli jest uzyskanie szcze-
niąt o  dobrym zdrowiu i  prawidło-
wym temperamencie, które będą 
radością dla swoich opiekunów. 

POZNAJ PODSTAWY GENETYKI 
I METOD HODOWLANYCH
Powinieneś poznać zasady dzie-
dziczenia, wiedzieć, czym są geny, 
DNA, jakie cechy dziedziczą się ja-
kościowo, a  jakie – ilościowo, dla-
czego w  kierunku niektórych scho-
rzeń pomocne są testy genetyczne, 
a  w  kierunku innych nie znajdują 

zastosowania. Ta wiedza pomaga 
przewidzieć np. możliwe umaszcze-
nia w wielu rasach, w których ma to 
znaczenie, potencjalną długość ogo-
na u niektórych ras, gdzie występuje 
gen brachyurii.

Podstawowa wiedza o  testach 
DNA pozwoli ustalić, jakie bada-
nia należy wykonać i  w  jaki sposób 
wykorzystać ich wyniki. Dla każdej 
z ras proponowane są odrębne testy, 
gdyż możliwe są odmienne sposoby 
dziedziczenia schorzenia oraz prze-
bieg choroby. Przykładowo postę-
pujący zanik siatkówki PRA zależnie 
od typu PRA i rasy może mieć wcze-
sny przebieg (pies z  takimi genami 
traci wzrok w  okresie młodości) lub 
późny przebieg, gdy kłopoty z  wi-
dzeniem mogą pojawić się u  psów 
w wieku około 10 lat. Wpływ na zdro-
wie i  komfort życia zwierzęcia tych 
różnych form u różnych ras znacznie 
się różni, co może pomóc w  ustala-
niu priorytetów w hodowli.

Jakie znasz metody doboru ho-
dowlanego? Czy wiesz, co to chów 
na linię, kojarzenie krewniacze, out-
cross? Pamiętaj, że każdą z  metod 
doboru hodowlanego należy rozpa-
trywać w odniesieniu do  konkretnej 
rasy.

Skoro przebrnąłeś przez powyż-
sze, to czas, aby poznać mity i twier-
dzenia, które są równie często po-
wtarzane, co nieprawdziwe.

POZNAJ NAJCZĘŚCIEJ PO-
WTARZANE POPULARNE MITY 
DOTYCZĄCE HODOWLI
■ „Jeśli przebadam rodziców, to 
szczenięta z  mojej hodowli będą 
absolutnie zdrowe i  nigdy żaden 
nie będzie miał problemów”. 

Niestety jest to mit. Badania po-
magają w znacznym stopniu zmniej-
szyć częstotliwość i  prawdopodo-
bieństwo występowania schorzeń 
i  chorób. Jednak biologia i  żywe or-
ganizmy rządzą się swoimi prawami 
i nie wszystko da się przewidzieć.
■ „Para championów gwarancją 
sukcesu” 

To może być przykra wiadomość, 
ale to stwierdzenie jest fałszywe.  Nie-
stety tytuły się nie dziedziczą. Potom-
stwo pary championów może być 
piękne, a może być zupełnie przecięt-
ne… Dlaczego? Jeśli para rodziców 
ma podobne wady i podobne zalety, 
to być może ich potomstwo będzie 
miało je wyrażone w jeszcze większym 
stopniu. Przykład: o  ile delikatnie ik-
sowate ustawienie kończyn tylnych 
może być tolerowane na wystawie, 
o tyle już wyraźnie krowia postawa bę-
dzie znacznie utrudniała wygrywanie 
na ringu wystawowym. Poza tym nie 
wszystkie szczenięta z  miotu są takie 
same, może trafić się jeden urodziwy 
szczeniak, a reszta przeciętnych.
■ „Brat wybitnego psa ma takie 
same geny”.

Najlepszym sposobem wybrania najpiękniejszego z miotu jest obserwacja szczeniąt  
w swobodnym ruchu i podczas zabawy.  Fot. Tomasz Borkowski
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Las to miejsce, gdzie gończy litewski czuje się znakomicie (zdjęcie dzięki uprzejmości  
Acta Jatulyté) 

Gończe litewskie z łatwością poddają się 
szkoleniu (zdjęcie dzięki uprzejmości  
Acta Jatulyté) 

mimo że w 1974 roku pozostało je-
dynie 78 psów, o  w  miarę jednoli-
tym typie, które można było uznać 
za gończe litewskie chociaż wiele 
z nich nie miało znanego pochodze-
nia. W  1981 roku odbyła się pierw-
sza wystawa gończych litewskich, 
na której udało się zgromadzić aż 
62 psy. W  1988 roku przyjęto wzo-
rzec rasy, który obowiązuje obecnie. 
Mimo sporych wahań liczebności 
obserwuje się tendencję wzrostową 
i obecnie na terenie Litwy zarejestro-
wanych jest kilkaset gończych litew-
skich, nie licząc psów utrzymywa-
nych poza LKD. W  ostatnich latach 
podejmuje się wiele prób promocji 
rasy. W  2015 roku w  Wilnie odsło-
nięto pomnik przedstawiający trzy 
gończe litewskie naturalnych roz-

miarów z tabliczką informującą o ra-
sie. Pomnik ten znajduje się u  pod-
nóża Wzgórza Giedymina. Rzeźby 
przedstawiające podobizny psów 
tej rasy znajdują się również w por-
cie w  Kłajpedzie (rzeźba „Marzenie 
dzieciństwa”) i w Telszach. Populary-
zacji rasy przysłużyła się emisja przez 
Bank Litwy w 2017 roku kolekcjoner-
skich monet o  nominałach 1,5 i  10 
euro. Ich rewersy przedstawiają dwa 
gończe litewskie w  towarzystwie 
konika żmudzkiego, a  awersy – go-
dło Litwy Pogoń. Gończe litewskie 
doczekały się również obszernej, 
132-stronicowej monografii, której 
autorami są Marius Smetona, Man-
tas Milinavičius oraz Anželika Sme-
tonienė, wydanej w 2021 roku przez 
Uniwersytet Wileński.

 Jak wygląda 
 gończy litewski 
Gończy litewski jest średniej wielko-
ści psem (wysokość w kłębie samców 
wynosi od 58 do 64 cm, a suk od 53 do 
59 cm) o mocnej, bez żadnych oznak 
ociężałości, budowie świadczącej 
o wytrzymałości i zwinności. Sylwet-
ka psów tej rasy wpisuje się w prosto-
kąt, długość nieco przekracza wyso-
kość w kłębie. Gończy litewski może 
pochwalić się niezwykle szlachetnie 
wyrzeźbioną głową w kształcie klina. 
Mózgoczaszka jest prostokątna, a  jej 
długość jest tylko nieco większa niż 
szerokość. Wierzchołek mózgoczaszki 
jest lekko wypukły. Przejście między 
mózgoczaszką a stosunkowo szeroką 
i krótszą od niej kufą jest łagodne, ale 
wyraźnie zaznaczone. Linie mózgo-
czaszki i  kufy są równoległe. Lekko 
zwężająca się w kierunku szerokiego, 

Z litewskiej   k niei
lśniącego, czarnego nosa kufa, skry-
wa pełen komplet białych, mocnych 
zębów układających się w  zgryz no-
życowy. 

Inteligentnego wyrazu nada-
ją gończemu litewskiemu owalne, 
w kształcie migdała, średniej wielko-
ści, najlepiej jak najciemniejsze oczy. 
Osadzone są lekko skośnie, tak że ich 
wewnętrzne kąciki są położone niżej 
zewnętrznych. 

Niewątpliwą ozdobą psów tej rasy 
są trójkątne, średniej długości (nieco 
większej niż połowa długości gło-
wy) o  zaokrąglonych końcach uszy. 
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PORTRET RASY

Ten niezwykle wytrzymały, zwinny, doskonale 
orientujący się w terenie, elegancki pies to  
gończy litewski (lietuvių skaliko), litewska rasa 
nieuznana jeszcze przez FCI.

Gończe litewskie są psami 
średniej wielkości (zdjęcie dzięki 
uprzejmości Acta Jatulyté)

W1992 roku, a  więc już  
dwa lata po ogłoszeniu 
przez Litwę deklaracji 
niepodległości, powsta-

ła w  tym kraju organizacja kynolo-
giczna o  nazwie Lietuvos kinologų 
draugija (LKD), która reprezentuje 
ten kraj w FCI. Do tej pory jednak nie 
doprowadzono do uznania przez FCI 
żadnej rasy pochodzącej z Litwy. Jed-
na rasa uznawana jest na poziomie 
krajowym – to lietuvių skalikas, czyli 
gończy litewski.

PORTRET RASY

Miłośnicy tej rasy z  dumą pod-
kreślają, że o  psach gończych z  te-
renów współczesnej Litwy istnieją 
wzmianki już z  połowy XVI wieku. 
Wiadomo, że od dawna na tereny te 
docierały różne rasy psów gończych, 
przywożone przez rozmiłowaną 
w  polowaniach możną szlachtę, 
z  zachodu Europy: Francji, Niemiec, 
a także Anglii. Wśród tych ostatnich 
wymienia się oczywiście bloodho-
undy i beagle. W dużych majątkach 
istniały psiarnie, w których hodowa-

no lokalne odmiany psów gończych 
różniące się mniej lub bardziej od 
innych. W okresie międzywojennym, 
zainteresowanie polowaniami i  ich 
intensywność zaczęły nieco spadać, 
a wraz z nimi liczebność psów goń-
czych. W czasie drugiej wojny świa-
towej i po niej tendencja spadkowa 
gwałtownie się nasiliła i  przodkom 
współczesnych gończych litewskich 
groziło wyginięcie. Pierwsze próby 
powojennego ratowania gończych 
litewskich podjęto w  drugiej poło-
wie lat 50. W połowie lat 60. na pod-
stawie wcześniejszych opisów i  od-
powiadających im żyjących psów 
stworzono prowizoryczny wzorzec. 
Znalazła się grupa zapaleńców za-
interesowanych hodowlą tej rasy. 
Jej sytuacja zaczęła się poprawiać, 

Z litewskiej   k niei
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Trening to podstawa sukcesu (zdjęcie 
dzięki uprzejmości Acta Jatulyté) 

Są one osadzone powyżej linii oczu, 
przednią krawędzią przylegają do 
policzków. 

Szlachetną głowę z  tułowiem łą-
czy mocna, dobrze umięśniona szyja 
pozbawiona wszelkich fałdów skóry. 
U  gończego litewskiego zaznaczony 
jest szeroki kłąb. Prosty, szeroki grzbiet, 
podobnie jak szyja, jest mocny i silnie 
umięśniony, zakończony lekko opada-
jącym, zaokrąglonym zadem. Górną 
linię dopełnia gruby u  nasady ogon, 
zwężający się ku końcowi i  sięgający 
stawu skokowego. Ogon zwykle no-
szony jest poniżej linii grzbietu. Gdy 
gończy litewski jest czymś zaintrygo-
wany lub po prostu jest w dobrym na-
stroju, ogon może być uniesiony nieco 
ponad poziom grzbietu. 

Klatka piersiowa gończego litew-
skiego musi mieć budowę zapew-
niającą mu wytrzymałość i szybkość, 
jest zatem szeroka i głęboka, sięga do 
stawu łokciowego. 

Kończyny przednie i tylne gończe-
go litewskiego są proste i mocne, do-
brze umięśnione. Oglądane z przodu 
i  tyłu są równoległe. Zakończone są 
okrągłymi łapami z  wysklepionymi 
palcami charakteryzującymi się do-
brze rozwiniętymi i  czarnymi podu-
szeczkami. Pazury są zawsze czarne 
i  mocne. Gończy litewski może po-
szczycić się wydajnym, swobodnym 
i energicznym ruchem.

Niewątpliwą ozdobą gończego 
litewskiego jest jego krótka, aczkol-
wiek gęsta i   lśniąca, okrywa włoso-
wa. Dłuższe włosy, osiągające 5 cm 
długości, występują na szyi i spodniej 
stronie ogona. Kolor szaty gończego 
litewskiego jest czarny z  podpala-
niem. Na głowie ciemnorude znacze-
nia występują na kufie, podgardlu, 
policzkach oraz nad oczami. Na klat-
ce piersiowej występują symetryczne 
ciemnorude znaczenia. Ponadto pod-
palanie obejmuje brzuch, wewnętrz-
ną stronę kończyn przednich i  tyl-
nych oraz spodnią stronę ogona. 
Warto zaznaczyć, że wymagana jest 
wyraźna granica między czarnym  
kolorem szaty a  ciemnorudymi  
znaczeniami.

 Jaki jest gończy litewski 
Gończy litewski ze względu na swoje 
pierwotne przeznaczenie, czyli słu-

żenie pomocą myśliwemu podczas 
polowania, charakteryzuje się nie-
zwykłymi  wytrzymałością, energią 
i  sprawnością. Przywiązuje się do 
swojego właściciela i będzie go bro-
nił przed napastnikiem niezależnie 
od tego, czy będzie to dzikie zwierzę 
podczas polowania, czy nieproszony 
gość w  domu. Miłośnicy rasy pod-
kreślają, że gończe litewskie to psy 
bardzo odważne, nadające się do 
polowań na zające i lisy, ale używane 
głównie do polowań na dziki, jele-
nie, a nawet łosie

Gończy litewski przywiązuje się 
do swoich domowników, okazuje im 
wiele miłości i  oddania, co sprawia, 
że całkiem dobrze sprawdza się jako 
pies stróżujący, który głośno ogłasza 
pojawienie się intruza, choć raczej 
nie wykazuje agresji wobec ludzi. 
Przedstawiciele tej rasy uważani 
są za psy przyjacielskie i  spokojne, 
ale wobec obcych osób mogą być 
nieufne. Gończy litewski uwielbia 
dzieci i  będzie wobec nich bar-
dzo troskliwy. Pamiętajmy jednak,  
że ma mnóstwo energii, dlatego 
należy uważnie obserwować 
wspólne zabawy dzieci 
i  psów i  pilnować, aby 
obie bawiące się strony 
zachowywały się wła-
ściwie.

Gończy litewski ma 
duszę myśliwego, więc 
każde zwierzę może być 

PORTRET RASY

dla niego obiektem pościgu. Nie-
mniej jednak dobrze socjalizowany 
i  wychowany gończy litewski może 
tolerować także inne zwierzęta do-
mowe, choć nadal trzeba mieć na 
niego oko.

Gończy litewski jest inteligentny 
i chętnie będzie wykonywał wszelkie 
polecenia, zwłaszcza gdy jest suto 
nagradzany. Pamiętajmy o tym, jeśli 
chcemy mieć miłego, dobrze wycho-
wanego domownika i przyjaciela.

 Kto może być właścicielem
 gończego litewskiego 
Jak już powyżej wspomniano, goń-
czy litewski jest bardzo żywiołowym 
psem, czasami nazbyt samowol-

nym, dlatego nie każdy może 
być jego właścicielem. 

Osoby lubiące leniu-
chowanie czy niema-
jące doświadczenia 
w  wychowywaniu 

Gończy litewski od wieków towarzyszy 
myśliwym podczas polowania (zdjęcie 

dzięki uprzejmości Acta Jatulyté) 

Moneta z wizerunkiem 
gończego litewskiego  
(z kolekcji autorów)
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Ciemnorude znaczenia występują nad oczami, na kufie, policzkach, piersi, brzuchu, 
wewnętrznej stronie kończyn i spodzie ogona (zdjęcie dzięki uprzejmości Acta Jatulyté)

i  szkoleniu psów nie będą dobrymi 
właścicielami gończego litewskiego. 
Natomiast sprawdzą się w  tej roli 
osoby aktywne, spokojne i  konse-
kwentne w relacjach z psem. 

Chociaż gończy litewski czuje się 
świetnie wśród pól i  lasów, tropiąc 
i  ścigając różne zwierzęta, to życie 
w  mieście, w  mieszkaniu w  bloku 
nie jest dla niego problemem, jeśli 
tylko będzie miał okazję do wybie-
gania się. Solidna dawka ruchu, czy 
to podczas długich, codziennych 
spacerów, czy biegania przy rowe-
rze, uchronić może przed niepożą-
danymi zachowaniami. Nie chodzi 
tu tylko o demolowanie mieszkania. 
Niewybiegany gończy litewski może 
czmychnąć podczas spaceru, porzu-
cić właściciela w poszukiwaniu atrak-
cji, którą może być na przykład ściga-
nie różnych zwierząt. Ważna rada, by 
w  miejskim zgiełku nawet najlepiej 
wyszkolonego psa, którego obdarza-
my dużym zaufaniem, trzymać dla 
jego bezpieczeństwa na  smyczy.

 Perspektywy gończego 
 litewskiego 
Obecnie wydaje się, że gończym li-
tewskim nie grozi wyginięcie, tym 
bardziej  że nie tylko myśliwi zaczęli 
sobie cenić tę rasę. Gończe litewskie 
coraz częściej stają się psami rodzin-
nymi, towarzyszami mieszkańców 
zarówno wsi, jak i  dużych miast. 
Przedstawicieli tej rasy można już 
spotkać poza Litwą, w  kilku krajach 

Sylwetka gończego litewskiego 
wpisuje się w prostokąt 
(zdjęcie dzięki uprzejmości 
Acta Jatulyte)

Gończy litewski uwielbia długie spacery 
(zdjęcie dzięki uprzejmości Acta Jatulyté)

Ozdobą gończego litewskie-
go jest głowa o szlachet-

nych liniach (zdjęcie dzięki 
uprzejmości Acta Jatulyté)

europejskich z  Białorusią 
i  Ukrainą na czele. Goń-
cze litewskie dotarły nawet  
za ocean, do Kanady. Mimo 
że rasa wciąż nie jest bardzo 
popularna nawet na Litwie, to jed-
nak zyskała sobie grono oddanych 
zwolenników dążących do jej spo-
pularyzowania, a w przyszłości – do 
międzynarodowego uznania. 

IZABELLA OLEJNICZAK I PAWEŁ BONIECKI
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1. Guz nowotworowy w jamie ustnej psa. 
Warto pamiętać, że brzydki zapach z ust na-
szego pupila może świadczyć nie tylko o ka-
mieniu nazębnym czy chorobie przyzębia, 
lecz także o rozpadającym się nowotworze 
np. pod językiem czy na podniebieniu. 

liwia lekarzowi podjęcie decyzji, jakie 
leczenie będzie najbardziej efektywne.

Komórki do badania lekarz po-
zyskuje najczęściej metodą biopsji. 
Rzadko, w  przypadku niektórych gu-
zów skóry, wystarczy odcisk zmiany na 
szkiełku laboratoryjnym. W przypadku 
badania histopatologicznego potrzeb-
ny jest większy fragment, który zwykle 
pobiera się w  znieczuleniu ogólnym 
jako wycinek guza albo powiększo-
ny węzeł chłonny, lub oddaje się do 
tego badania cały usunięty w  trakcie 
operacji narząd czy guz. Nadal wśród 
wielu opiekunów psów panuje błędne 
przekonanie, że „guza lepiej nie ru-
szać”, że biopsja może tylko rozsiać 
komórki nowotworowe i  przyspie-
szyć śmierć. Tymczasem prawidłowo 
przeprowadzona biopsja a  następ-
nie badanie cytologiczne odgrywają 
ogromną rolę w  postawieniu rozpo-
znania i w wyborze właściwej metody 
dalszego postępowania, a dla psa za-
bieg biopsji jest niegroźny. 

dostępnych węzłów chłonnych może 
nasunąć podejrzenie chłoniaka. Guzy 
na tułowiu czy kończynach mogą su-
gerować np. mastocytomę czy mię-
saka. Badanie krwi również może 
sugerować chorobę nowotworową, 
zwłaszcza gdy dotyczy ona komórek 
krwi, np. białaczka; przy niektórych 
chłoniakach czy nowotworach gru-
czołów okołoodbytowych podnosi się 
poziom wapnia, a  przy nowotworach 
pęcherza moczowego możliwy jest 
wzrost fosfatazy zasadowej. Takie po-
dejrzenia zawsze należy jednak zwery-
fikować dodatkowymi badaniami. 

Wśród nich są wszystkie badania 
obrazowe, czyli RTG, np. w  przypad-
ku podejrzenia kostniakomięsaka 
– nowotworu kości, USG – coraz po-
wszechniej wykonywane nie tylko 
w  obrębie jamy brzusznej, lecz także 
klatki piersiowej, deformacji skóry 
i tkanki podskórnej, tarczycy czy nawet 
mięśni i gałek ocznych, w końcu tomo-
grafia komputerowa czy rezonans 
magnetyczny. Te dwie ostatnie me-
tody są niezwykle przydatne przy 
planowaniu operacji, ponieważ do-
skonale ukazują zasięg i lokalizację 
guza; często pozwalają na otrzyma-
nie obrazów trójwymiarowych. Chi-
rurg może więc dokładnie zaplanować  
zabieg i ocenić, czy jest on możliwy do 
przeprowadzenia, np. czy guz nie na-
cieka na ważne naczynia krwionośne 
czy inne struktury.

Najważniejszym badaniem w roz-
poznaniu nowotworu jest jednak 
ocena cytologiczna czy histopato-
logiczna (też immunohistochemia). 
To badanie pozwala na rozpoznanie 
rodzaju komórek, z  jakich składa się 
guz, a  więc daje odpowiedź, z  jakim 
konkretnie nowotworem mamy do 
czynienia. Często pomaga też ocenić 
stopień jego złośliwości, a więc umoż-

■ utratę apetytu, wymioty, biegun-
ki lub zaparcia;
■ chudnięcie, utratę masy mięśnio-
wej;
■ wzmożone pragnienie i zwiększo-
ne oddawanie moczu;
■ pojawienie się zmiany – guzka czy 
owrzodzenia na ciele psa, niespo-
wodowanego urazem;
■ kulawizna;
■ oraz wszystkie inne odchylenia 
od normy.

Jak pisałam już w poprzednim arty-
kule, opiekun może nauczyć się samo-
dzielnie oceniać np. wielkość węzłów 
chłonnych, sposób oddychania swoje-
go pupila, wygląd błon śluzowych. 

Nowotwory bywają jednak bar-
dzo podstępne i  przez długi czas 
mogą nie powodować żadnych wi-
docznych zmian, np. złośliwe guzy 
śledziony, wątroby, serca. W  ich 
wczesnym rozpoznaniu ważną rolę od-
grywa profilaktyka, czyli regularne ba-
dania lekarskie, obejmujące też bada-
nie krwi oraz badanie USG, co najmniej 
jamy brzusznej, a u ras predysponowa-
nych do nowotworów serca (boksery) 
– także badania echokardiograficzne 
lub USG klatki piersiowej.                                                                                                                    

Wiele osób nadal uważa nowo-
twór za wyrok śmierci i  woli nie 
usłyszeć tej diagnozy. Tymczasem 
znaczna liczba pacjentów z  nowo-
tworami, zwłaszcza wykrytymi 
wcześnie, może zostać całkowicie 
wyleczona lub życie psa można 
przedłużyć, a  dość często – co jest 
ważne – poprawić jego jakość. 

ROZPOZNAWANIE 
NOWOTWORÓW
Wstępnie niektóre nowotwory moż-
na rozpoznać lub podejrzewać już po 
przeprowadzeniu badania klinicznego 
psa. Znaczne powiększenie wszystkich 

NOWOTWORY

ŁAGODNE

czyli np. tłuszczaki, rosną 
zwykle powoli, są ograni-
czone włóknistą torebką, 
nie naciekają sąsiadujących 
z nimi struktur.

ZŁOŚLIWE

np. naczyniakomięsaki, raki gruczołów 
mlekowych, są to guzy dające przerzu-
ty do węzłów chłonnych i do innych 
narządów, zwykle cechuje je szybki 
wzrost.

MIEJSCOWO ZŁOŚLIWE

np. niektóre tłuszczaki naciekające, 
mięsaki, nie dają przerzutów, ale rosną 
w sposób agresywny, wnikają pomię-
dzy inne tkanki, po wycięciu często się 
odnawiają.
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Obecnie nowotwór zaczyna 
być traktowany jak każda 
inna choroba przewlekła, 
z  którą można żyć nawet 

wiele lat, podobnie jak choroby ser-
ca czy nerek, których również często 
nie można wyleczyć, ale podejmu-
je się terapię, żeby wydłużyć życie 
i  poprawić jego jakość. Ludzi ratuje 
się za wszelką cenę, każda terapia, 
nawet dająca nikłe szanse na powo-
dzenie, jest pożądana. U  naszych 
psów wyleczenie jest oczywiście 
bardzo ważne – stanowi zwieńcze-
nie wspólnych wysiłków opiekuna 
i  lekarza. Najważniejszy jest jednak 
dobrostan zwierzęcia. To właśnie 
leczenie nowotworów u  zwierząt 
związane jest z  największą liczbą 
problemów etycznych i  wątpliwości 

rodzących się w głowach opiekunów 
i lekarzy.

Nowotwór nowotworowi 
nierówny 
Nowotwór to  niekontrolowane przez 
organizm namnażanie się pewnej 
puli komórek. W wyniku tego procesu  
powstają guzy, rozrosty czy nacieki  
nowotworowe. Każda tkanka orga-
nizmu jest zorganizowana, ma swoją 
ustaloną strukturę, a nowotwór to nie-
uporządkowany, pozbawiony organi-
zacji rozrost. Nowotwory dzieli się na 
trzy główne grupy: zmiany łagodne, 
czyli np. powszechne, zwłaszcza u star-
szych psów, tłuszczaki, miejscowo 
złośliwe, np. tłuszczaki naciekające, 
niektóre mięsaki, oraz złośliwe, np.  
naczyniakomięsak śledziony, raki. 

Opiekun/hodowca psów ma 
wpływ przede wszystkim na profi-
laktykę i wczesne rozpoznanie cho-
roby. Hodowcy dodatkowo powinni 
wiedzieć, że mogą występować predy-
lekcje rodzinne czy rasowe u psów do 
niektórych nowotworów, np. rodzinne 
występowanie chłoniaka u  rottweile-
rów czy bulmastiffów. 

 
PROFILAKTYKA
1. Wczesna sterylizacja/kastracja 
psów – jeśli nie mają przeznaczenia 
hodowlanego. Takie zabiegi zapobie-
gają nowotworom narządów rozrod-
czych, a wczesna sterylizacja suk też 
nowotworom gruczołu mlekowego.
2. Uważna obserwacja psa i  reago-
wanie na niepokojące objawy, czyli:
■ osłabienie, pogorszenie kondycji;

NOWOTWORY U PSÓW 
Nowotwory są rozpoznawane coraz częściej zarówno wśród ludzi, 

jak i zwierząt. Jeszcze niedawno taka diagnoza oznaczała wyrok śmierci.  

Procedura pobierania materiału drogą biopsji, z guzka kończyny miednicznej psa. Biopsja pobierana jest pod kontrolą USG, tak aby ominąć 
najbardziej ukrwione miejsca lub obszary martwicy.  Pacjent podczas biopsji nie musi być znieczulony ogólnie. Zabieg trwa bardzo krótko. 
Po pobraniu materiał jest rozprowadzany na szkiełkach laboratoryjnych i wysyłany do oceny cytologicznej. 
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Biopsja polega na kilkukrotnym 
nakłuciu guza lub powiększonego 
węzła chłonnego w  celu pobrania 
materiału do badania cytologicz-
nego. Materiał znajduje się wewnątrz 
igły, więc jest go bardzo mało. Na-
stępnie przy pomocy strzykawki na-
nosi się go na szkiełko laboratoryjne 
i  rozprowadza na nim. Po odpowied-
niej obróbce i  zabarwieniu można 
ocenić preparat pod mikroskopem. 
Ponieważ pozyskanego materiału jest 
mało, może się okazać, że nie zawiera 
on komórek nowotworowych, bo np. 
pobrano tylko otaczający je tłuszcz 
lub krew czy komórki zapalne. W  cy-
tologii widać tylko pojedyncze ko-
mórki lub ich grupy rozprowadzone 
na szkiełku, nie można więc ocenić 
też struktury guza. Z  powyższych 
względów czasem konieczne jest uzu-
pełnienie cytologii o badanie histopa-
tologiczne, czyli zbadanie większego 
fragmentu guza lub całego powięk-
szonego węzła chłonnego. Jeśli np. 
mamy psa z  powiększonymi węzłami 
chłonnymi, można wykonać z  nich 
biopsję i  pobrać komórki do badania 
cytologicznego, ale czasem uzyskany 
wynik może okazać się niejednoznacz-
ny. Wtedy, już w znieczuleniu ogólnym, 
lekarz wycina cały podejrzany węzeł 
i  umieszcza go w  pojemniczku z  for-
maliną, a następnie wysyła do badania 
histopatologicznego. Histopatolog 
tnie węzeł na mikroskopijne kawałecz-
ki, które odpowiednio barwi i  ogląda 
pod mikroskopem. 

Biopsja może być wykonana 
w  znieczuleniu miejscowym lub na-
wet bez znieczulenia w gabinecie we-
terynaryjnym w  obecności opiekuna. 
Jej bolesność może być porównana 
do zastrzyku. Do pobrania materiału 
do badań używa się często igły o gru-
bości do 1 mm. Pacjenci, zwłaszcza 
gdy ich uwaga zostanie odwrócona 
przy pomocy smakołyków lub tacek 
z pasztetem do wylizywania, często 
w  ogóle nie zauważają procedury. 
Ryzyko rozsiania nowotworu również 
jest śladowe. Bardzo często biopsję 
wykonuje się z guzów i różnych zmian 
skórnych lub znajdujących się płytko 
pod skórą, więc po ustaleniu rozpo-
znania i tak te zmiany zostają usunięte  
razem z  kawałkiem skóry nad nimi. 
Z  kolei przy biopsji guzów leżących 

głębiej, zwykle podczas operacji, usu-
wa się też obszar wzdłuż toru igły biop-
syjnej. 

Gdy jest już ustalone rozpozna-
nie i  wiadomo, z  jakim nowotworem 
mamy do czynienia, następnym kro-
kiem jest decyzja, jak dalej postępo-
wać. Na tym etapie kluczową rolę 
odgrywa doświadczony lekarz on-
kolog, który przedstawi szanse po-
wodzenia różnych metod leczenia 
i doradzi, która z nich może być naj-
właściwsza u konkretnego pacjenta. 

Dobór metody zależy nie tylko od 
rodzaju nowotworu, lecz także od 
wielu innych czynników, jak wiek psa, 
jego kondycja, a nawet temperament, 
choroby towarzyszące, możliwości 
czasowe i finansowe opiekuna. Lecze-
nie może doprowadzić do całkowitego 
wyzdrowienia, do wydłużenia życia 
lub tylko przynieść poprawę komfortu 
życia. 

METODY WALKI 
Z NOWOTWOREM:
1. Chemioterapia. Stosowana jest:
a) jako samodzielny rodzaj terapii, np. 
w leczeniu chłoniaków, które są rozsia-
nymi nowotworami;
b) jako przygotowanie do zabiegu 
chirurgicznego, ma wtedy na celu 
zmniejszenie guza;
c) po operacji jako leczenie wspoma-
gające mające na celu zlikwidowanie 
potencjalnych mikroprzerzutów;
d) jako leczenie paliatywne, gdy guz 
jest nieoperacyjny;
e) przed radioterapią, żeby uwrażliwić 
guz na działanie promieniowania.
CHEMIOWRAŻLIWOŚĆ, czyli wrażli-
wość guza na działanie leku cytosta-
tycznego:
1. nowotwory wrażliwe na chemię, 
głównie wywodzące się z  komórek 

krwi: białaczki, chłoniaki, szpiczaki oraz 
mięsaki weneryczne u psów;
2. nowotwory mało wrażliwe na che-
mię lub na nią oporne: mięsaki o niskiej 
złośliwości, czerniak, raki gruczołowe.
DROGI PODAWANIA LEKÓW 
DO CHEMIOTERAPII
1. wlew dożylny;
2. podawanie doustnie;
3. podanie miejscowe, np. bezpośred-
nio do guza lub do jamy ciała objętej  
nowotworem, implanty nasączone 
chemioterapeutykiem, droga wziew-
na przy niektórych nowotworach płuc.
■ BEZPIECZEŃSTWO
Leki stosowane do chemioterapii są 
bardzo toksyczne. Psy wydalają je  
z   organizmu nie tylko z moczem czy 
kałem, lecz także ze śliną, wymioci-
nami. Zwykle trwa to przez pierwsze 
24–48 godzin po podaniu leku. Opie-
kun powinien w tym czasie ograni-
czyć kontakt ze zwierzęciem do nie-
zbędnego minimum, unikać lizania 
przez swojego pupila. Kuwety kotów 
należy opróżniać w jednorazowych rę-
kawiczkach, a odchody pakować w po-
dwójne torebki i  od razu wyrzucać. 
Z  zachowaniem takich samych zasad 
powinno się sprzątać odchody czy wy-
miociny psów. Jeśli zwierzę przyjmuje 
chemioterapeutyk doustnie, powinno 
się podawać go w  rękawiczkach jed-
norazowych, najlepiej podwójnych, 
NIGDY też nie należy dzielić czy roz-
kruszać tabletek. 
■ DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mimo że generalnie psy znoszą che-
mioterapię dużo lepiej od nas, rów-
nież mogą cierpieć z powodu różnych 
efektów ubocznych. Głównie są one 
związane z  uszkodzeniem przewo-
du pokarmowego i  szpiku kostnego. 

NOWOTWORY 
BYWAJĄ BARDZO 
PODSTĘPNE.  
Przez długi czas mogą 
nie powodować żadnych 
widocznych zmian, np. 
złośliwe guzy śledziony, 
wątroby, serca. 

 2. Rak lusterka nosa u golden retrievera. 
Obecne metody leczenia pozwalają na sku-
teczne leczenie nawet guzów tak niekorzyst-
nie usytuowanych. 
Zdjęcia 1 i 2 zamieszczone dzięki uprzejmo-
ści doktora Tomasza Dominiaka, onkologa  
i kierownika przychodni o profilu onkolo-
gicznym Dom-Vet
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Summary
Paulina Sowik, DVM

This paper aims at the presentation a brief information abo-
ut recognising and treating cancers in dogs. Neoplasia is the 
uncontrolled, abnormal growth of cells or tissues in the body. 
It can be benign or malignant. Early detection and treatment 

are the best ways to manage neoplasia in pets. Neoplasia 
can be suspected after physical exam but additional tests  
are necessary. The most important seems to be the cytology. 
It is a quick, easy and inexpensive diagnostics tool. Each type 
of neoplasia requires individual care and may include one  
or a combination of treatment therapies such as chemiotera-
py, surgery, radiation, cryosurgery or immunotherapy. 

Występują po około 3–5 dniach od 
rozpoczęcia leczenia, gdy dojrzałe 
komórki powinny zostać zastąpio-
ne przez nowe. 
Efekty uboczne chemioterapii:
1. zaburzenia pracy przewodu pokar-
mowego: wymioty, biegunki, też krwi-
ste, brak apetytu, ból brzucha;
2. zapalenie trzustki;
3. problemy związane z  upośledzo-
nym działaniem szpiku kostnego – 
niedokrwistość, spadek liczby płytek 
krwi i  białych krwinek – upośledzona 
odporność i ryzyko posocznicy (sepsy);
4. uszkodzenie wątroby czy nerek;
5. martwica skóry i tkanki podskórnej;
6. uszkodzenie mięśnia sercowego;
7. zespół ostrego rozpadu guza.
■ ELEKTROCHEMIOTERAPIA
To metoda wykorzystująca pole elek-
tryczne do uszkodzenia błon komórek 
nowotworowych, tak, żeby chemio-
terapeutyk łatwiej i  skuteczniej mógł 
wniknąć do ich wnętrza. Najpierw po-
daje się cytostatyk do guza. Następnie 
przy użyciu specjalnej elektrody pod-
daje się guz działaniu pola elektrycz-
nego. Metoda jest stosowana zwłasz-
cza przy nowotworach skóry i  tkanki  
podskórnej.
1. Leczenie ukierunkowane mole-
kularnie, czyli terapia molekular-
na. Kliniki zajmujące się leczeniem 
nowotworów zwykle oferują też tego 
typu leczenie – co ono jednak ozna-
cza? Substancjami wykorzystywa-
nymi w  tej metodzie są tokeranib 
w  preparacie Palladia i  masytynib 
w  preparacie Masivet. Oba leki pro-
dukowane są w  postaci tabletek. 
Mogą być podawane przez opiekuna 
samodzielnie w  domu. Niektórzy za-
liczają je do chemioterapii, ale w rze-
czywistości obie substancje działają 
inaczej niż typowe cytostatyki. Wyko-
rzystują różnice w  budowie między 
prawidłowymi komórkami organizmu 
a  komórkami nowotworów. Łączą 
się ze zmienionymi enzymami, które 

występują tylko w  komórkach guza, 
a  więc są znacznie bezpieczniejsze  
niż preparaty stosowane do che-
mioterapii. Powodują mniej działań  
ubocznych. 
2. Radioterapia
O ile przy wyborze chemioterapii była 
ważna chemiowrażliwośc guza, o tyle 
przy radioterapii istotna jest jego pro-
mienioczułość.
PROMIENIOCZUŁOŚĆ to wrażli-
wość komórek nowotworowych na 
uszkadzające działanie promieni 
rentgenowskich. 

Radioterapia również jest stosowa-
na zarówno jako samodzielna metoda 
leczenia, jak i  w  połączeniu z  zabie-
giem operacyjnym czy chemiotera-
pią. Może być też wykorzystana jako 
element leczenia paliatywnego, żeby 
ograniczyć np. bolesność związaną ze 
wzrostem guza. Kiedyś leczenie tą me-
todą łączyło się z  wyjazdem z  psem 
za granicę. Obecnie w  Polsce są już 
ośrodki prowadzące takie leczenie. 
W styczniu wznawia pracę centrum ra-
dioterapii w Wiskitkach, w wojewódz-
twie mazowieckim. Dostępne są różne 
rodzaje radioterapii, zarówno ortowol-
towa, jak i megawoltowa. 
■ DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE – 
wczesne i późne – do których docho-
dzi nawet po 6–12 miesiącach od na-
świetlania. Ważne, że skutki uboczne 
radioterapii są miejscowe, tylko w ob-
rębie naświetlanej części ciała. Najczę-
ściej obejmują podrażnienia i martwi-
cę skóry oraz uszkodzenie mieszków 
włosowych naświetlanej okolicy. Przy 
pomocy odpowiednich żelów i  kre-
mów można jednak skutecznie leczyć 
chorą skórę. 
3. Chirurgia onkologiczna, czyli 
usuwanie chirurgiczne guzów nowo-
tworowych. Może być jedyną metodą 
leczenia, np. przy guzach gruczołu mle-
kowego u suk lub wielu małych guzach 
skóry, które nie dały przerzutów, albo 
może być jednym z  etapów terapii 

nowotworu. Operacje onkologicz-
ne są szczególnym typem chirurgii. 
Po pierwsze często bywają bardzo 
agresywne – mogą obejmować duży 
fragment ciała psa, np. usunięcie 
guza żuchwy zwykle wymaga usu-
nięcia połowy żuchwy, a  usunięcie 
guza kończyny nieraz łączy się z  jej 
całkowitą amputacją. Tak rozległe 
wycięcie guza ma na celu usunięcie 
wszystkich komórek nowotworowych, 
tak żeby pozostawić tylko zdrowe tkan-
ki i zapobiec wznowieniu choroby. 
4. Immunoterapia – to leczenie an-
gażujące układ odpornościowy (im-
munologiczny) zwierzęcia w  walkę 
z  nowotworem, między innymi są to 
szczepionki przeciwko nowotworom. 
Dostępne są szczepionki przeciwko 
czerniakowi, przeciwko mięsakowi 
poiniekcyjnemu u  kotów, przeciwko 
naczyniakomięsakowi. Co ważne, 
szczepionki te nie są stosowane 
jako profilaktyka nowotworu, ale 
jako element leczenia już rozpozna-
nej choroby. Zaletami są duże bezpie-
czeństwo tej metody i mało skutków 
ubocznych, wadami – bardzo wysoki 
koszt, ograniczona dostępność, możli-
wość zastosowania tylko w niewielkim 
odsetku chorób nowotworowych. 
5. Krioterapia, czyli terapia zimnem. 
Zalicza się do niej np. krioablację guza 
nowotworowego, czyli jego zamro-
żenie i  tym samym spowodowanie 
śmierci komórek nowotworowych 
(martwicy guza). 

LEK. WET. PAULINA SOWIK
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doświadczać radości, strachu, złości, 
podniecenia i  bólu – a  także bywają 
mądrzejsze niż przeciętny dwulatek.

Badania obrazowe nie tylko poka-
zują, że psy rozpoznają nasze twarze, 
lecz także że ich mózgi reagują jak 
nasz, gdy są wystawione na pozy-
tywne bodźce. Dzięki tym badaniom 
mamy teraz naukowe odpowiedzi  
na temat działania mózgu psa.

Mózg psa jest wielkości 
mandarynki
Siła umysłu jest związana z wielkością 
mózgu w  stosunku do masy ciała. 
Mózg psa jest wielkości mandaryn-
ki. Oznacza to, że nie ma tylu fałd, co 

Meandry

ludzki mózg, więc jego zdolność do 
wyższego myślenia jest ograniczona.

Stosunek ludzkiego mózgu do cia-
ła wynosi 1:40. U  psów jest to 1:125 
dla wszystkich ras, zgodnie z  bada-
niem opublikowanym w  wydaniu 
Intelligence w Popular Science. Ozna-
cza to, że chociaż psy nie mają tak du-
żej mocy mózgowej jak my, mają jej 
znacznie więcej w porównaniu do in-
nych zwierząt (stosunek dla żarłacza 
białego wynosi 1:2,550).

Kora mózgowa psa różni się 
od kory mózgowej człowieka
Mózgi ludzi i psów są pod pewnymi 
względami podobne, ale mają pewne 

istotne różnice strukturalne i funkcjo-
nalne. Największa zmienność dotyczy 
budowy kory mózgowej, największej 
części mózgu.

Dr Gregory Berns, neurolog 
z  Emory University, jako pierwszy 
przeprowadził badania fMRI, aby zoba-
czyć wnętrze mózgu psa. fMRI to for-
ma obrazowania, która mierzy aktyw-
ność mózgu, gdy pacjent jest aktywny.

W swojej książce „How Dogs Love 
Us: A Neuroscientist and His Adopted 
Dog Decode the Canine Brain” Berns 
stwierdza: „Największa część mózgu 
— kora mózgowa — jest radykalnie 
odmienna u  psów i  ludzi. Przypusz-
czalnie to właśnie nas różni od siebie”.

Wspólne spędzanie czasu to źródło szczerej radości, nawet w nieco kłopotliwych sytuacjach.
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WSPÓŁCZESNY PIES 

Meandry
psiego umysłu 

WSPÓŁCZESNY PIES 

Psy – tak jak ludzie – 
mają własne uczucia, 
pragnienia, odczuwają 
emocje. Ba, potrafią 
myśleć abstrakcyjnie, 
zupełnie tak samo jak 
my, tyle że na znacznie 
niższym poziomie. 

Problem w tym, że w dobie pa-
noszącego się bambinizmu 
strach o tym mówić, aby nie być 
posądzonym o  czułostkowe 

uczłowieczanie naszych podopiecz-
nych. Przyjrzyjmy się więc psiemu mó-
zgowi i przekonajmy się, na ile upraw-
nione jest mówienie o  naszych psich 
pupilach tak, jak mówimy o własnych 
dzieciach.

Nawet jeśli nasze interpretacje psich 
zachowań dalekie są od słodkiego pa-
plania i  tak intuicyjnie przypisujemy 
im wiele naszych uczuć, podkładając 
pod psie zachowania czysto ludzkie 
motywacje. Co więcej, każdy z nas jest 
w głębi duszy przekonany, że co praw-
da inne psy to tylko zwierzęta, ale ten 
nasz domowy jest bez wątpienia wy-
jątkowy, a  my, znając go tak dobrze, 
właściwie interpretujemy jego myśli, 
zachowania, intencje. Dyskusje o tym, 
czy wszystkie psy myślą i  reagują po-
dobnie, czy istotnie występują znaczą-
ce osobnicze różnice w ich – nazwijmy 
to – inteligencji i uczuciowości można 

by toczyć w  nieskończoność, nie do-
chodząc do żadnych konstruktywnych 
wniosków. Bowiem tam, gdzie braku-
je podparcia w  twardych naukowych 
faktach, popartych wynikami badań, 
o konstruktywne wnioski trudno. 

Na szczęście obecnie możemy po-
ruszać się po nieco mniej grząskim 
gruncie niż domysły i  wyobrażenia, 
a  to dzięki zastosowaniu technologii 
rezonansu magnetycznego w badaniu 
aktywności obszarów psiego mózgu 
i jego reakcji.  To nie było takie proste, 
bo takie badania są bardzo kosztow-
ne, więc trzeba było zdobyć fundusze,  
ale – co ważniejsze – nauczyć poten-
cjalne obiekty badań akceptowania 
przerażającej maszyny, w której trzeba 
siedzieć bez ruchu, co dla większości 
ludzi jest trudne do zniesienia, a  co  
dopiero dla psa.

Badania nad psim umysłem rozpo-
częto w  wielu europejskich krajach, 
a także w Australii i USA. W ostatnim 
z  wymienionych krajów tymi bada-
niami zainteresowała się APS (The As-

sociation for Psychological Science) 
– jednostka znana bardziej z  badań 
nad ludzką psychiką i  mózgiem. Już 
wstępne badania pokazały, że psy po-
trafią całkiem nieźle oszacować różni-
cę zawartości – i nie, nie chodzi o za-
wartość misek, bo w tym nie byłoby 
nic specjalnie dziwnego – a o tablice, 
na których przyczepiono  różną liczbę 
geometrycznych kształtów – psy wy-
bierały tę o  większej ich zawartości. 
Potrafią rozróżniać ludzkie twarze na 
okazanych zdjęciach. To jest szcze-
gólnie interesujące, bowiem bardzo 
długo uważano, że psy, niebędące 
wzrokowcami ledwie rozróżniają rysy 
twarzy właścicieli i tak naprawdę nie 
ma to dla nich większego znacze-
nia. Ba, uważano, że psy nie do koń-
ca potrafią skojarzyć, że twarz, ręka, 
noga i  tułów tworzą jednego i  tego 
samego człowieka. Czyli według tych 
dziwacznych poglądów jeden pies 
i  jeden człowiek tworzyli całkiem 
pokaźne stado. Najnowsze badania 
pokazują, że psy jednak rozpoznają 
oblicza ludzkie oraz doskonale czy-
tają i rozumieją ich mimikę, nie tylko 
w naturze, lecz także na zdjęciach. Co 
więcej, szybko chwytają, że zasłonię-
ty przedmiot co prawda znika z pola 
widzenia, ale nie znika fizycznie. 
Ludzkim dzieciom zrozumienie tego 
zajmuje znacznie więcej czasu – pię-
cio-, ba, czasem i sześciolatki w zaba-
wie w  chowanego uważają, że jeśli 
ukryjesz głowę i  nie widzisz świata, 
to i świat cię nie widzi i to jest bardzo 
dobra kryjówka.

Mózg psa to fascynująca rzecz. 
Chociaż psy nie mogą mówić, wyra-
żają swoje uczucia i  pragnienia po-
przez merdanie ogonami, mimikę 
twarzy i  różne tonacje szczekania. 
Psy są wystarczająco poznawcze, aby Psy, podobnie jak ludzie, odczuwają głęboki smutek, a nawet popadają w depresję.
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temu zmysłowi. To dzięki temu wy-
ostrzonemu zmysłowi węchu i  sko-
jarzeniu zapachu ze wspomnieniami 
mamy psy wyszkolone do znajdowa-
nia bomb, narkotyków i pracy w zespo-
łach poszukiwawczych i ratowniczych.

Oto jak Berns wyjaśnia różnice 
między tym, jak ludzie i psy wyczu-
wają zapach:

„Chociaż mózg psa wygląda na 
pierwszy rzut oka jak pomniejszona 
wersja ludzkiego mózgu, jest jeden 
obszar, który jest zauważalnie większy 
u psa. Część mózgu odpowiedzialna za 
zapach, zwana opuszką węchową, jest 
ogromna w mózgu psa” – pisze. „Kiedy 
mózg psa jest oglądany w płaszczyźnie 
grzbietowej na poziomie oczu, opusz-
ka węchowa wygląda jak statek rakie-
towy. Nie ma ludzkiego odpowiednika 
tej części mózgu”.

Ta różnica w  budowie doskonale 
wyjaśnia, dlaczego my, węchowi anal-
fabeci, nie potrafimy do końca zrozu-
mieć wagi i  znaczenia sygnałów za-
pachowych w zachowaniu psów oraz 
w ich sposobie komunikowania się.

Psy potrafią rozpoznawać 
ludzkie twarze
Psy używają czegoś więcej niż węchu, 
aby rozpoznać swoich ludzi. Dzięki 
ewolucji ich mózgi rozwinęły się, aby 
rozpoznawać ludzkie twarze i  rozu-
mieć emocjonalne i wizualne sygnały, 
których używają do kierowania wła-
snymi zachowaniami.

Według badań przeprowadzonych 
w  Instytucie Neurobiologii na Naro-
dowym Uniwersytecie Autonomicz-
nym Meksyku w  mózgach zwierząt 
(w  szczególności w  obustronnej ko-
rze skroniowej) znajduje się specy-
ficzny obszar, który jest przeznaczony 
do rozpoznawania twarzy tego same-
go gatunku. Ale Laura Cuaya i jej ze-
spół odkryli, poprzez wykonywanie 
skanów mózgu, że psy mają talent  
do rozpoznawania ludzkich twarzy. 

Skany wykazały wzrost aktywno-
ści w obszarach skroniowych mózgu, 
gdy przedstawiano ludzkie twarze, 
a  nie obrazy przedmiotów codzien-
nego użytku.

W  badaniu stwierdzono: „Psy są 
szczególnie dobre w  rozróżnianiu 
dwóch ludzi, nawet jeśli są im znajo-
mi, ale mają też niezwykłą zdolność 

Psy, tak jak my, mają marzenia senne.

do odbierania małych, ale ważnych 
sygnałów z ludzkiej twarzy”.

Psy mogą śnić
Mózgi ludzi i psów wykazują podob-
ne etapy aktywności elektrycznej, co 
prowadzi do wniosku, że psy mogą 
śnić. W rzeczywistości można śmiało 
powiedzieć, że śnią o   tych  czynno-
ściach, które wykonują na co dzień, 
takich jak pogoń za wiewiórkami 
i szczekanie na listonosza.

Neuronaukowcy Kenway Louie 
i  Matthew Wilson z  Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) badali 
aktywność neuronów w  hipokampie 
szczurów i sugerują, że funkcje mózgu 
szczurów wydają się wskazywać na 
śnienie.

Hipokamp jest ważny w tworzeniu 
i kodowaniu wspomnień, a ponieważ 
mózg psa jest bardziej złożony niż 
mózg szczura, rozsądne jest stwier-
dzenie, że one również śnią.

Psy są inteligentne 
jak dwuletnie dziecko
Naukowcy, w  tym autor i  psycholog 
dr Stanley Coren, przeprowadzili te-
sty językowe i matematyczne mające 
na celu sprawdzenie umiejętności 
dzieci i ustalili, że inteligencja psa jest 
na poziomie dziecka. Psy mogą na-
uczyć się do 165 słów, tyle samo, co 
dwulatek, i potrafią przechytrzyć trzy- 
lub czterolatka w matematyce.

„Jeśli przypisujemy ludziom w wieku 
od dwóch do czterech lat świadomość 
i rozumowanie, to wobec braku danych, 
które przeczą temu, wydaje się właści-
we, abyśmy przyznali to samo psom” –
pisze Coren w swojej książce „Jak myślą 
psy. Zrozumienie psiego umysłu”.

Ponieważ psy mają zdolność i  za-
pał, ważne jest, aby używać łamigłó-
wek, aby stymulować je umysłowo. 
Dr Sackman mówi, że te ćwiczenia 
mogą „nauczyć je nowych umiejęt-
ności, mentalnie wzbogacić ich życie 
i  zwiększyć zaangażowanie w  kon-
takt z ludźmi”.

Umiejętność rozumienia ludzkiej 
mowy i   zakres  tej umiejetności są 
oczywiście osobnicze i w dużej mie-
rze zależą od warunków, w  jakich 
żyje pies, oraz od czasu, jaki na naukę 
pupila poświęca właściciel. Słynna 
Chaser, suka border collie, rozróż-
nia ponoć ponad 1000 słów, ale jej 
emerytowany właściciel poświęca  
jej większość swojego czasu.

Psy są mądrzejsze od kotów
Badanie opublikowane w  czaso-
piśmie Frontiers in Neuroanatomy 
w 2017 roku wykazało, że psy są mą-
drzejsze od kotów na podstawie licz-
by neuronów obecnych w ich korze 
mózgowej. Neurony są jednostkami 
przetwarzającymi informacje, po-
wiązanymi z inteligencją — im wyż-
sza ich liczba, tym większa zdolność 
zwierzęcia do myślenia, planowania 
i wykazywania złożonych zachowań.

W  tym badaniu policzono neuro-
ny w  mózgach wielu zwierząt. Psy 
mają ponad dwukrotnie więcej neu-
ronów niż koty (530 milionów vs 250 
milionów neuronów korowych). Lu-
dzie mają 16 miliardów neuronów.

I to jest bardzo dobry punkt wyjścia 
do zaciętej dyskusji pomiędzy miłośni-
kami psów i kotów, choć my, psiarze, 
wiemy o tym doskonale i nie potrzeba 
nam do tego żadnych badań.

ANNA REDLICKA 
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WSPÓŁCZESNY PIES 

Psy mają emocje – tak jak my
Reakcje chemiczne i neurotransmite-
ry w mózgu ludzi i psów są podobne 
i  warunkują podobne reakcje. Do-
brym przykładem jest uwalnianie 
oksytocyny. Według badań z  2015 
roku to właśnie oksytocyna odpo-
wiada za uczucie miłości, gdy pies 
i  człowiek patrzą sobie w  oczy. Oka-
zało się też, że aktywność mózgu psa 
w  reakcji na czułe słówka i  zapew-
nienia o miłości ze strony właściciela 
bądź entuzjastyczne pochwały jest 
dokładnie taka sama jak chwalonego 
człowieka. Co więcej, psy najwyraź-
niej rozumieją różnicę w  wymowie 
spojrzenia. Przecież w psiej oficjalnej 
etykiecie wgapianie się drugiemu 
w  oczy jest wyraźnym wyzwaniem, 
zaś wpatrywanie się w  twarz i  oczy 
kochanego człowieka staje się wyra-
zem uczucia. To akurat jest znakomita 
wiadomość dla tych, którzy uwiel-
biają czule kląskać do swoich pod-
opiecznych w stylu „mamusia bardzo 
kocha”, jakkolwiekby to dziwnie nie 
brzmiało dla postronnych, bo psy to 
kląskanie doskonale rozumieją i mają 
z niego ogromną frajdę.

Psy, tak samo jak my, odczuwają 
podekscytowanie, strach, złość, nie-
pokój i ból. Jednak psy nie są w sta-
nie doświadczać bardziej złożonych 
uczuć. To, co powszechnie uważane 
jest za wyraz poczucia winy, gdy pies 
zostanie przyłapany na robieniu cze-
goś złego, jest jedynie uczuciem stra-
chu, gdy czeka on na twoją reakcję.

Psy mogą doświadczać 
depresji
Ponieważ psy doświadczają emocji 
tak jak my, są również podatne na de-
presję, lęk, a nawet zespół stresu po-
urazowego (PTSD). Właśnie dlatego 
leki przeciwlękowe – takie jak selek-
tywne inhibitory wychwytu zwrotne-
go serotoniny (SSRI) – mogą pomóc.

Dr Jill Sackman, weterynarz i wła-
ścicielka Animal Behavior Consul-
tants z  Michigan, która ma doktorat 
z biologii molekularnej i komórkowej, 
odwołuje się do badania, w  którym 
Prozac pomógł złagodzić objawy 
lęku i depresji u psów.

Serotonina jest ważnym neuro-
przekaźnikiem w mózgu i pojawia się 
w obszarach mózgu u psów (i innych 

zwierząt), tak jak u  ludzi” – mówi. 
„Istnieją badania, które pokazują, że 
kiedy psy są na Prozacu, mają «opty-
mistyczne» nastawienie”.

To bardzo dobra wiadomość dla 
właścicieli zmagających się z  nad-
wrażliwością swoich podopiecznych. 
Istnieje jednak pokusa, by zamiast 
pracować z  psem, by zmienić jego 
nastawienie do świata, ograniczyć 
się do podawania tabletek. Sama 
chemia, tak u  psów jak i  u  ludzi, nie 
rozwiązuje istoty problemu, jedynie 
go maskuje. 

Psy nie robią planów
Pomimo zdolności psa do doświad-
czania szerokiego zakresu uczuć, 
w tym zarówno szczęścia, jak i smut-
ku, Sackman mówi, że psy żyją chwilą.

„Prowadzą bogate życie emocjo-
nalne” – mówi. „Ale nie mamy dowo-
dów na to, że planują jakiekolwiek 
wydarzenia w  przyszłości – umiejęt-
ności, które wymagają rozwoju kory 
przedczołowej, który mają wyższe 
naczelne”.

Może się jednak okazać, że są to 
wnioski nieco za daleko idące, zwa-
żywszy na to, jak doskonale psy po-
trafią manipulować właścicielami, 
grając na ludzkich uczuciach, co cza-

sami wymaga jednak pewnego pla-
nowania, może niezbyt wyrafinowa-
nego, ale bardzo skutecznego.

Mózg psa jest przystosowa-
ny do pozytywnej reakcji 
na nagrody
Badania przeprowadzone przez Bern-
sa wykazały, że mózg psa „zapala się”, 
gdy jest wystawiony na sygnały dłoni 
związane z nagrodą. Ten sam obszar 
reaguje podobnie u  ludzi, gdy jest 
wystawiony na pozytywne bodźce.

Wszystko sprowadza się do jądra 
ogoniastego, części zwojów pod-
stawy mózgu. To jądro ogoniaste 
odgrywa rolę w uczeniu się poprzez 
przechowywanie i  przetwarzanie 
wspomnień. Jest to obszar bogaty 
w receptory dopaminy, które są zwią-
zane z  odczuwaniem przyjemności 
zarówno u ludzi, jak i psów.

Jądro ogoniaste i cały układ nagro-
dy to struktura wspólna dla wszyst-
kich ssaków, należąca co starożytnej 
„gadziej” części mózgu.

Mózg psa to swoisty 
analizator zapachów 
Psy mają niezwykle silnie rozwinięty 
zmysł węchu, o  czym świadczy duży 
obszar mózgu poświęcony właśnie 

Długoterminowe planowanie jest psom obce, ale doświadczenie uczy je, że wystarczy 
trochę poczekać, by ukochany pan stanął w drzwiach.

WSPÓŁCZESNY PIES 
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POLOWANIA Z CHARTAMI

Zacznijmy od hipotez dotyczą-
cych ich pochodzenia. 

Myśliwski 
czy pasterski?
Wspominał o  nich ks. Krzysztof Kluk 
w  1779 roku w  swoim dziele „Zwie-
rząt domowych i  dzikich, osobliwie 
krajowych historii naturalnej począt-
ki i gospodarstwo”, pisząc tak: „Pudły 
bardzo wygodne, ledwie nieznaią 
myśli Owczarza w  zawracaniu, sku-
pianiu […] owiec: dobrze więc iest, 

Portret białego pudla, Karl Fruński, pocztówka, początek XX wieku, własność Justyny Jezienickiej

gdy się który między owczarskiemi 
nayduie” (pisownia oryginalna). Pies 
w dawnych wiekach miał być przede 
wszystkim użyteczny i nieraz bywało, 
że wiejski szpic lub owczarek rankiem 
wybierał się z  innymi psami i  myśli-
wym na polowanie, za dnia pełnił 
funkcję stróża, a  kiedy było trzeba, 
przepędzał trzodę na pastwisko  
i pilnował jej z pastuszkiem. 

Na początku XIX wieku Wiktor 
Kozłowski w  traktacie „O  psach my-
śliwskich” (1821 r.) wymienia pudle 

RETRO
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jako jedną z  ras myśliwskich, które 
„w  gonieniu bardziej tego niż tam-
tego zmysłu pomocy potrzebują”, 
czyli nie gonią na oko (tak jak charty), 
a  posługują się węchem i  słuchem. 
W  rok później w „Pierwszych począt-
kach terminologii łowieckiej” podaje 
za Klukiem, że pudel – zwany rów-
nież Canis Aquaticus, der Pudel lub 
barbet – to pies „pospolicie mierny, 
bardzo kudłaty i do nauczenia wszyst-
kiego najsposobniejszy”. Ignacy Bo-
biatyński w  pierwszym tomie swojej  

Pudle są jedną z najbardziej znanych psich ras – każdy rozpozna je na pierwszy rzut 
oka. Ale niewielu wie, że początki ich kariery związane są z łowiectwem, a szczególnie 

z pracą w wodzie i aportowaniem. Stąd wzięła się ich nieprzeciętna inteligencja, 
pozwalająca dostosować się prawie do każdej sytuacji.

PRACUŚ W LOKACH  

Pudli tryptyk CZ.I
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Wejście podróżnych z pudlem do oberży w Zwinglihütte, pocztówka Chr. Tischhauser, 
Niemcy XIX wiek, ze zbiorów Justyny Jezienickiej

Barbet aportujący laskę, ryc. za H.A. Graaf van Bylandt 
„Hondenrassen”, Deventer 1904 r., własność autorki

Duży barbet (Le Grand Barbet), ryc. za „Histoire Naturelle generale et particu-
liere” Georgesa Louisa Leclerca hr. de Buffon, Paryż, 1769 r., własność  autorki

„Nauki łowiectwa” (1823 r.) nazywa pu-
dle psami węgierskimi, zauważa, że: „są 
one pokręconego włosa, dosyć poryw-
cze, przydatne tylko do wody”. Czyż nie 
chodzi tu o  wielce utalentowane, ku-
dłate psy owczarskie, występujące i na 
ziemiach polskich i na węgierskich? 

W roku 1838 Józef Gerald Wyżycki 
w dziele „Nauka hodowli zwierząt do-
mowych” poświęcił pudlowi znaczny 
fragment, gloryfikujący jego zalety 
myśliwskie: „Pudel jest wzrostu mier-
nego, zamiast sierści, okryty miękką 
kędzierzawą wełną, którą dwakroć do 
roku postrzygać można. Szczególnie 
usposobiony z natury do polowania na 
ptaki zimnowodne, rzuca się ochoczo 
do wody, łapie młode kaczki, wynosi 
na brzeg i złożywszy je u nóg myśliwe-
go, powraca znowu do wody po nowe 

zdobycze. Prócz tego jest dobrym 
i czujnym stróżem; w podróży pilnuje 
wozu lub rzeczy swojego pana. Barwy 
jest rozmaitej; najwięcej szacowane 
białe, okryte długą delikatną wełną, te 
bowiem zdają się być czystego rodu”. 
Podziela jego zdanie Jan Szyttler, któ-
ry pisał w  rok później w  „Poradniku 
dla myśliwych”: „Pudle do wodnego 
ptastwa, gdyż są zmyślne, jako to: do 
kaczek i  trufli”. W  części V tego dzieła 
znajdziemy prawdziwą gratkę, którą 
jest obszerna – pięciostronicowa teo-
ria wyszukiwania trufli i  układania do 
tego psów – głównie pudli i  wyżłów. 
Warte przeczytania są zwłaszcza roz-
działy mówiące o układaniu „pudlów” 
do szukania trufli, jak wybierać psy  
do tego zadania zdatne i jak utrwalać 
cechy wrodzone i wyuczone.

W połowie XIX wieku (1848 r.) na-
zwał pudla „zwyczajnym” Gustaw 
Belke, co dobitnie świadczy, że był to 
pies powszechnie znany i występują-
cy na naszych ziemiach. Również ten 
autor uważa za synonimy nazwy rasy 
– pudel i  barbet (les Barbets) – po-
wołuje się na systematyki Linneusza 
i Buffona. Opisał naszych bohaterów 
w  następujący sposób: „Głowa okrą-
gła, pysk krótki, gruby. Konchy ucho-
we szerokie, wiszące. Ciało grube. 
Włosy długie, kędzierzawe. Nogi krót-
kie, ogon prawie prosty, poziomy”. No 
właśnie, niegdyś u pudli użytkowych 
sylwetki były wyraźnie prostokątne, 
a ogon osadzony na przedłużeniu li-
nii grzbietu. Dobrze owłosiony (z naj-
dłuższym włosem pośrodku długości 
ogona) służył za ster podczas pływa-
nia w wartkich nieraz nurtach. W mia-
rę zaniechania użytkowości i rozwoju 
rasy jako psów do towarzystwa i  do 
pokazów sylwetka pudli coraz bar-
dziej ulegała skróceniu, a ogon zaczął 
wędrować w  górę. Później skracano 
jego końcówkę i  formowano na niej 
podłużny lub okrągły pompon. 

Wracając do Belkego: wymienia 
on również mniejszą odmianę pudli, 
zwaną Petit Barbet, które miały: „Pysk 
szczuplejszy. Na wierzchu głowy, 
uszach i ogonie, włosy długie wiszą-
ce”. Zdanie autora powtórzył również 
Adam hr. Plater w  swoim wileńskim 
„Spisie zwierząt ssących, ptaków i ryb 
krajowych” (1852 r.)

Hipotezę o  mieszanym pocho-
dzeniu pudli wysunąl początkiem XX 
wieku wybitny kynolog tamtych cza-
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Psy do pracy w wodzie – nowofundland i pudel, niemiecka 
pocztówka, Frankfurt 1914 r., własność Justyny Jezienickiej

Spaniel wodny (Water Spaniel) z falistym włosem, pocz-
tówka, Wiedeń, 1899 r., własność autorki

Pudel z dwudziestolecia międzywojennego,  
ryc. Jean Bungartz, Berlin 1921 r.,  
za „Die Dressur des Polizeihundes”,  
ze zbiorów autorki

Typowa fryzura pudla użytkowego, 
rzeźba z brązu, Francja, koniec XIX wieku, 
własność Justyny Jezienickiej

no czasem kręconą brodę – wypisz, 
wymaluj taką, jaką mają psy wodne. 
Od czasów, kiedy coraz lepsza broń 
palna była w użyciu myśliwych, speł-
niały one rolę płochaczy, wyszukiwa-
ły ptactwo wodne w  trzcinowiskach 
i  je wypłaszały. Pomagały w  tym do-
skonalone cechy użytkowe: tempe-
rament, zacięcie w  pracy, doskonały 
węch i  orientacja w  przestrzeni oraz 
układność i chęć współpracy z myśli-
wym. Naturalnie natłuszczona szata, 
ostrzyżona tak, aby chronić miejsca 
wrażliwe, a ułatwiać pływanie w trud-
nych warunkach i często w zimnej wo-
dzie, była też nie bez znaczenia.

Aby sprostać temu zadaniu, pudle 
musiały być zwierzętami zdrowymi, 
silnymi i  zdeterminowanymi. Pod-
niesienie zapadłych w  trzcinowisku 
kaczych stadek nie było wcale łatwe. 
Ptactwo zaszywało się głęboko w szu-
wary, a  zbarczone nurkowało, aby 
uratować życie za wszelką cenę. Ostre 
trzciny kaleczyły psie głowy i kufy oraz 
drapały mocno skórę. Dlatego szata 
pudli była tak funkcjonalna. Zostawia-
no wówczas niewielką bródkę i wąsy 
na kufie, czub na czaszce i owłosione 
uszy, szyję i klatkę piersiową. Strzyżo-
no część twarzową, tak aby odsłonić 
oczy i  aby pies miał lepszą widocz-
ność z przodu oraz z boku głowy. 

Mankiety i  kępki dłuższego wło-
sa wokół stawów i  na końcu ogona 
zabezpieczały psiego pływaka przed 
przeziębieniem tych wrażliwych czę-
ści ciała. Nie raz, nie dwa przyszło psu 
wraz z myśliwym (również stosownie, 
lekko, ale ciepło, odzianym) czekać 
na zlotach na nadlatujące ptactwo. 
Włos pudla szybko ociekał z  wody 
i  po intensywnym otrzepaniu się 

szybko wysychał, dzięki czemu nie 
dopuszczał wody do skóry. Zabezpie-
czało to psa podczas polowań nawet 
podczas wietrznej i  zimnej pogody. 
Do dzisiaj pracujące chesapeake bay 
retrievery, mające w sobie krew pudli 
i charakterystyczną zwartą, naturalnie 
natłuszczoną szatę, schną niemal na-
tychmiast.

Te zmagania z  ptactwem wod-
nym znalazły swoje odzwierciedlenie 
w nazwie oryginalnej rasy – po fran-
cusku pudel to Caniche, czyli w  wol-
nym tłumaczeniu kaczkarz (Canard 
to określenie kaczki). Czasem spoty-
kamy się z nazwą Canichons, również 
przez analogię do kaczki.

W  niektórych krajach, szczególnie 
chętnie za oceanem, ale i  u  naszych 
południowych sąsiadów i pojedynczo 
w  Polsce, pudle duże wykorzystywa-
ne są jako płochacze lub wyśmie-
nite aportery. Niektóre z  nich mają 
niepełną stójkę i  są w  pracy bardzo 
wytrwałe, subordynowane, świetnie 
współpracują z  myśliwym. Chętnym 
do pooglądania filmików i poczytania 
o sposobach pracy polecam ciekawie 
prowadzoną grupę na Facebooku: 
Hunting Poodle Group. Pudle dobrze 
współpracują z wyżłami, pracując po 
strzale lub samodzielnie. Mają szcze-
gólne zamiłowanie do wody i  polo-
wania na pióro – zarówno mokre, jak 
i w suchym polu. Aportują miękko, nie 
gniotąc ptactwa, wiele z nich ma wro-
dzony marking (zapamiętują, gdzie 
spadają kolejno ustrzelone ptaki). Są 
psami bardzo pilnymi w pracy i robią 
to z  wielkim temperamentem. Pre-
destynuje je do tego silna, lecz raczej 
sucha budowa ciała, dobrej wysoko-
ści, prawidłowo ukątowane kończyny, 

obszerna, nie zanadto zaokrąglona 
klatka piersiowa, daleko ożebrowana, 
tak aby zapewnić wystarczającą prze-
strzeń dla płuc i  serca. Silny grzbiet 
i dobrze umięśnione lędźwie oraz sze-
rokie uda zapewniają dużą wytrwa-
łość w pracy.
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sów August Sztolcman. W „Łowcu Pol-
skim” – wówczas dwutygodniku ilu-
strowanym, poświęconym myślistwu, 
broni i  hodowli psów myśliwskich 
napisał: „Psy te przywędrowały z Azyi 
do Europy z  mongolskimi narodami, 
jak Węgrzy, Bułgarzy itp.; i utrzymały 
się dotąd jako psy pasterskie tylko 
na terytoryjach, na których te narody 
się osiedliły lub przez które przeszły, 
to jest w  południowych guberniach 
Rosyi, w  Bułgaryi, Mołdawii i  na Wę-
grzech [...]. Od tych wełniastych psów, 
przez krzyżowanie ich z  dawnymi 
epanielami, pochodzą pudle, których 
właściwą ojczyzną są Węgry i  które 
ztamtąd przedostały się do Niemiec 
i  Polski. Początkowo pudle używa-
ne były do polowania wodnego dla 
wypędzania ptactwa i  aportowania, 
to jest w takim celu, jak obecne spa-
niele wodne”. Dalej wychwala wielką 
inteligencję tych zwierząt, pisząc: 
„wielka ich zmyślność [...] zjednywa-
ła im wielu zwolenników, szczegól-
niej w  Niemczech. Można przyznać,  
że Niemcy są drugą ojczyzną pudli, 
gdyż tam rasę tę udoskonalono i bar-
dziej jeszcze rozwinięto jej wrodzone 
zdolności”.

Niezwykłe przymioty pudli, będą-
ce wynikiem udanego połączenia ta-
lentów psów wodnych i  pasterskich, 
zaowocowały tym, że to właśnie pu-
dla krew dolewana była do wielu ras 
psów myśliwskich, dla polepszenia 
ich zdolności użytkowych. Wśród 
obecnych psów z  grup VII i  VIII FCI 

Duży pudel sznurowy, Warszawa, 
koniec XIX wieku, fot. ze zbiorów 
Justyny Jezienickiej

Rzeźba pudla pracującego jako pies wodny, cyna srebrzona, XIX wiek, własność autorki

Srebrny pudel, pocztówka wydana w Filadelfii, początek XX wieku, 
ze zbiorów Justyny Jezienickiej

RETRO

znajdziemy całkiem sporo takich, któ-
rych włos lekko faluje, jest kędzierza-
wy lub układa się w ciasne loczki. Czy 
zastanawialiście się, drodzy Czytelni-
cy, skąd wzięły się nieco falisty włos 
i  top knot u  francuskiego epagneu-
la de Pond-Audemer, niemieckiego 
wachtelhunda, całej rzeszy spanieli 
lub u  niektórych długowłosych wy-
żłów? I  skąd te loczki u  irlandzkiego 
spaniela dowodnego, kędzierzawego 
retrievera, hiszpańskiego psa dowod-
nego, a  także falisty włos u  barbeta 
lub portugalskiego psa dowodnego?

Kaczkarz
Istnieje wiele hipotez o pochodzeniu 
pudli. Niektórzy ich przodków wywo-
dzą od psów pasterskich z  Bliskiego 

Wschodu, przypominających nieco 
barbeta. Migracje ludzi i  ich psów 
sprowadziły pudlich antenatów na 
Półwysep Iberyjski, gdzie doszło do 
użytkowych krzyżówek z  lokalnymi 
psami do pracy wodnej. Wpływ na 
rasę miały z  pewnością portugalskie 
i  hiszpańskie typy psów używanych 
do pracy w wodzie. Do dzisiaj widzi-
my podobieństwo pomiędzy duży-
mi brązowymi pudlami i  np. Cao de 
Aqua. Z  Półwyspu Iberyjskiego psy 
pracujące przy aportowaniu ptactwa 
trafiły do Francji, gdzie zamiennie 
zwano je pudlami i  barbetami. Jako 
pierwszy użył tych nazw francuski 
przyrodnik Georges-Louis Leclerc 
hr. de Buffon (1707–1788). Barbe to 
broda, a  określeniem boucle zwa-

LAKOMIK_PUDEL(EJS).indd   30 08/03/2022   18:52



33Pies 1 (385) 2022

Niegdyś barbeto-pudle trzymane 
były na łodziach i  statkach, właśnie 
w  celu szybkiej pomocy w  wycią-
gnięciu z  wody uciekających z  sieci 
ryb lub ustrzelonego ptactwa, które 
powinno trafić do okrętowej kuchni. 
Nawet armata, umieszczana na dzio-
bie statku, nazwana została barbette 
– od psa, który wcześniej zajmował to 
miejsce, obserwując, co dzieje się na 
wodnym przedpolu.

Przodkowie współczesnych pudli 
polowali na mokre i  na suche pióro. 
Ciekawe jest przedstawienie pudla 
polującego na czaplę, pędzla francu-
skiego malarza okresu rokoka Jeana 
Baptisty Oudrego (1686–1755). Cza-
pla, łabędź i  inne ptaki były częstym 
motywem na płótnach tego autora.

Wyśmienity węch pudli znalazł 
swoje zastosowanie również w „polo-
waniu” na trufle. Coraz bardziej mod-
ne dzisiaj lagotto romagnolo mają 
w sobie pudlą krew.

Na północy Polski jeszcze do okre-
su międzywojnia żyły niewielkie lub 
średniej wielkości kosmate psy pa-
sterskie zwane pudlami pasterski-
mi (Schafpudel). Miały one wielkość 
około 50 cm w kłębie, głównie białe 
umaszczenie, czasem z  niewielkimi 
żółtawymi znaczeniami, co było uza-
sadnione m.in. kolorami hodowa-
nych w tym rejonie owiec – również 
w jasnych kolorach. 

Bardzo ciekawe wzmianki z  litera-
tury zagranicznej przytoczył Stefan 
Błocki w wydanej w Wilnie 1933 roku 
książce „Nasze psy – vademecum mi-
łośnika psa”: „Barbet hiszpański przy-
wędrował do Polski bądź drogą przez 

Pudel pasterski, zwany Schafpudlem, 
fot. za Carl Zorn „Des edlen Hundes”, 
Zahna 1901 r.

Pies w typie barbeta, ryc. za „La Chasse 
en France”, Charles Diguet, 1889 r.

Pudel polujący na czaplę, Jean Baptiste 
Oudry, 1770 r., ryc. za Richard Strebel 
„Die Deutschen Hunde”, tom II, 1905 r.

Już młode pudle wykazują zdolności aporterów, fot. i wł. A i D. Spisak

Francję, bądź przez Węgry, gdzie 
znanym był pod nazwą węgierskiego 
wodołaza. Temu to pudlowi hiszpań-
skiemu, zawdzięcza dawny wyżeł pol-
ski swe pochodzenie”.

O tym, że zdolności pasterskie do-
skonale uzupełniają się z  instynktami 
myśliwskimi – w tym wypadku z natu-
ralną skłonnością do wody i do aportu, 
świadczą między innymi hiszpańskie 
psy dowodne.  Do dziś dnia zachowały 
obie specjalności i mogą służyć zarów-
no jako psy myśliwskie, jak i  zdoby-
wać CACITR (na Międzynarodowych 
Próbach Pasterskich organizowanych 
pod patronatem Międzynarodowej 
Federacji Kynologicznej FCI). Również 
współcześnie żyjące pudle wykazują 
się bardzo eklektycznymi talentami. 
Biały pudel średni mojej przyjaciół-
ki JOGI, nota bene zdobywca tytułu 
Championa Polski, podczas letnich 
wizyt na wsi świetnie zaganiał gęsi, 
błyskawicznie aportował ryby, który 
umknęły z wędki, a nawet na własną 
łapę łowił w  jeziorze całkiem spore 
sztuki, wabiąc je dotykaniem nosem 
tafli wody i  cierpliwie czekając, aż 
podpłyną odpowiednio blisko, aby je 
schwytać zębami.

Jak starałam się udowodnić, pudle 
nie są jedynie zwierzętami wysta-
wowo-towarzyszącymi – mają także 
inne – z  pewnością warte wykorzy-
stania – zalety.

GABRIELA ŁAKOMIK-KASZUBA 
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Inteligentna bestia
Pudle, znane ze swej zmyślności, 
chęci do współpracy z  człowiekiem 
i  wielkiej woli zadowolenia go, stały 
się komponentem do uszlachetniania 
wielu ras psów myśliwskich. Co cie-
kawe, miały też wpływ na dawnego 
staropolskiego wyżła dowodnego. Na 
pomysł krzyżowania pudla z  krótko-
włosym wyżłem Polacy wpadli przed 
innymi nacjami. Zaświadcza o  tym 
Carl Zorn, współwłaściciel i  dyrektor 
techniczny w  firmie Caesar & Minka 
z  Zahny w  Saksonii, poświęcając mu 
cały rozdział w  sztandarowej książce 
o psach rasowych „Des edlen Hundes. 
Aufzucht, Pflege, Dressur und Behan-
dlung seiner Krankheiten”, wydanej 
przez tę firmę w roku 1901. Opisał go 
w  ten sposób: „Istnieją bardzo różne 
opinie o  pochodzeniu tego psa. Na-
szym zdaniem […] pies ten powstał 
z  krzyżówki starego niemieckiego 
wyżła z  pudlem. Oprócz wielu zalet 
wyżła ma również tę, że jest bardzo 
dobrym psem wodnym i  jest dobrze 
zabezpieczony przed przemocze-
niem, aby być wysoce niewrażliwym 
na zimno, dlatego jest dla myśliwych 
północy bardzo poszukiwanym i cen-
nym psem myśliwskim. Jest też za-
zwyczaj bardzo dobrym aporterem 
i  posiada bardzo wielką wytrwałość 
i wytrzymałość”. Zalety te polski lega-
wiec odziedziczył w dużej mierze po 
swoim kędzierzawym przodku. 

W pół wieku później Richard Stre-
bel (1903 r.) napisał, że nie ma wątpli-
wości, że stary barbet czy polski pies 
wodny były zwierzętami wyhodo-
wanymi w  wyniku krzyżowania psa 

gończego z  psem pasterskim (pu-
dlem owczarskim), który z  kolei jest 
przodkiem pudla i  wielu podobnych 
włochatych psów. Co więcej, zazna-
czył, że tego krzyżowania dokonano 
stosunkowo niedawno, a  uzyskany 
gruby i bogato podszyty włos dobrze 
chroni podczas pracy w wodzie, pod-
czas walki i zimnych pór roku. Zamiło-
wanie i naturalną skłonność pudli do 
aportu z  lądu, a  szczególnie z  wody, 
obserwujemy i dzisiaj. Większość tych 
psów nie przepuści okazji do wy-
ciągnięcia z  wody czegokolwiek, co 
pływa, czy to piórowego aportu, czy 
patyczka lub listka. 

Pudel duży płowy aportujący królika, ZARA Baltic Dream, fot. i wł. A i D. Spisak

Czarny pudel sznurowy, pocztówka angielska firmy Raphael&Sons, początek XX wieku, 
własność Justyny Jezienickiej

Para białych pudli, ryc. za Fritz Bergmiller 
„Unsere Hunde”, Sztutgart 1921 r., 
ze zbiorów autorki

RETRO

Barbet Pilote, wł. F. Coste, Lacanche, ryc. 
za H.A. Graaf van Bylandt „Hondenrassen”, 
Deventer 1904 r., ze zbiorów autorki
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psów. Na przełomie lat 20. i 30. za-
częto organizować pierwsze zawody 
psów obronnych (psów policyjnych), 
a niedługo po tym zawody posłuszeń-
stwa. Brali w nich udział także ludzie 
niezwiązani z policją, którzy hobby-
stycznie szkolili psy. 

W pierwszej połowie XX wieku 
popularność zdobywają „męskie” 
metody szkolenia psów. Stosuje się 
przymus i kary, a od psów wymaga 
się absolutnej dyscypliny i posłu-
szeństwa. Skąd bierze się  
to podejście?
–  Nowe metody szkolenia psów 
oparte na fizycznej konfrontacji 
związane są z przemianami kul-
turowymi. XX wiek opiera się na 
sprzecznościach. Jedną z nich jest kult 
„natury” skontrastowany z dynamicz-
nymi industrializacją i urbanizacją. 
W czasach, gdy coraz więcej ludzi żyje 
w miastach, pojawia się tęsknota za 
dzikością i swoiście pojmowany kult 
natury. 
W Stanach Zjednoczonych powstają 
pierwsze parki narodowe. Modne 
stają się wyjazdy do lasu pod namiot 
czy wyjazdy na kemping w niedo-
stępne miejsca. Natura jest obca, 
niebezpieczna, przerażająca, ale jed-
nocześnie fascynująca. W starciu z nią 
można potwierdzić swoją wartość, 
sprawdzić się. Umiejętność przetrwa-
nia w niesprzyjających warunkach, 
wytrzymałość, polowanie – wszystko 

to wpisuje się w obowiązujący wtedy 
wzorzec męskości. 
W tym samym okresie pojawiają się 
metody szkoleniowe oparte na fizycz-
nej konfrontacji. Pies jest niebezpiecz-
nym i nieprzewidywalnym elementem 
przyrody. Trzeba go najpierw ujarz-
mić, opanować, podporządkować, 
a dopiero później szkolić. W domo-
wym psie coraz więcej osób zaczyna 
dostrzegać wilka, a swoje interakcje 
z psem traktować jako poskramianie 
dzikiej bestii.
Konrad Most, jeden z najbardziej 
wpływowych niemieckich szkole-
niowców tamtych czasów, porównał 
relację człowieka z psem do relacji 
w stadzie wilków. Według jego 
koncepcji stado wilków kieruje się 
wyraźną hierarchią. Na szczycie 
stoi samiec alfa, który surowo karze 
wszelkie przejawy nieposłuszeństwa 
podwładnych. Koncepcja ta prze-
niesiona została na relację człowiek 
– pies. Według Mosta człowiek ma 
być przewodnikiem stada. Aby się 
nim stać, musi ustalić swoją pozycję 
i twardo jej bronić. 
Ustalenie pozycji człowieka jako 
jednostki dominującej w stadzie ma 
się odbywać przez „złamanie” psa 
i pokazanie mu podległej pozycji. 
Szkoleniowcy związani z Mostem  
używali metod opartych na przemo-
cy, których celem miało być poka-
zanie psu, że człowiek ma władzę. 
„Złamanie” psa było wstępem  

masowo korzystają wojsko i policja. 
Pojawiają się także szkoły psów prze-
wodników osób niewidomych. Prze-
znaczone były na to ogromne środki, 
zatrudniano wielu specjalistów od 
szkolenia. Były to instytucje obdarzo-
ne sporym autorytetem społecznym, 
więc sposób szkolenia psów prowa-
dzony w ich ramach uznawany był  
za wzór do naśladowania. Stosowane 
tam metody szkoleniowe wywarły 
wpływ na sposób szkolenia psów 
domowych. 
Nowe sposoby wykorzystywania 
psich umiejętności to istotna zmiana 
związana z przemianami społeczny-
mi, a przede wszystkim industrializa-
cją i urbanizacją. Psy służbowe to psy 
miejskie, żyjące w zupełnie nowych 
warunkach. Psie instynkty i umie-
jętności zostały przekierowane na 
wykonywanie innych zadań. W szko-
leniu psów służbowych tradycyjna 
użytkowość niektórych ras znajduje 
nowe zastosowanie. Psy pasterskie 
(owczarki), używane wcześniej do pil-
nowania stad i atakowania intruzów, 
wykorzystywane są teraz do pracy 
służbowej. Zamiast pilnować stada  
pilnują dobytku. Uczy się je obrony 
i atakowania na rozkaz. W wojsku 
wykorzystywane są do przenoszenia 
meldunków, znajdowania rannych  
na polu bitwy. 
W szkoleniu psów służbowych 
wykorzystywano wtedy naprawdę 
ostre metody. Istniało przekonanie, 
że jeśli pies się nie sprawdza w szko-
leniu i pracy, trzeba się go pozbyć. 
Psy traktowano czysto użytkowo, 
musiały znosić presję szkolenia, by 
potem wywiązać się ze stawianych 
im w pracy zadań. W takim podejściu 
nie ma miejsca na sentymenty: psy 
mają wykonywać określone zadanie. 
W szkoleniu punktem wyjścia relacji 
z psem staje się siłowe ustalenie domi-
nującej pozycji przewodnika. Znikają 
także wyobrażenia odnoszące się  
do „uszlachetniania psiej duszy”, 
obecne w poprzednim wieku.
Na początku XX wieku także zwykli 
posiadacze psów chcieli mieć psy tak 
wyszkolone, jak psy używane przez 
policję i wojsko, takie, które będą 
umiały atakować na rozkaz i obronić 
ich przed napastnikiem. Zapoczątko-
wało to modę na szkolenie obronne 

W XX wieku psy coraz powszechniej wykorzystywane są jako psy służbowe.
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WYSTAWA

To druga część rozmowy 
z  dr hab. Justyną Włodar-
czyk z  Uniwersytetu War-
szawskiego, badaczką zaj-

mującą się badaniami relacji ludzi 
i  zwierząt w  kulturze. W  książce 
„Genealogy of Obedience. Re-

ading North American Dog Tra-
ining Literature: 1850s-2000s” 
analizuje podręczniki szkolenia 
psów wydawane w USA i Wielkiej 
Brytanii, aby pokazać, jak zmie-
niały się metody szkolenia psów 
oraz relacja ludzi z psami.

W XX wieku po raz kolejny zmienia 
się podejście do szkolenia psów.     
Co na to wpływa? Na czym polega 
ta zmiana?
–  Początek XX wieku jest o tyle cie-
kawy, że pojawia się nowa katego-
ria psów – psy służbowe, z których 

W XX wieku zaszły kolejne zmiany w podejściu do szkolenia psów 
i rozumienia relacji z nimi. W pierwszej połowie XX wieku dominują 

siłowe metody szkolenia i metafora sfory wilków. 
Pod koniec wieku popularność zdobywają pozytywne metody 

szkolenia wywodzące się z behawioryzmu

GENEALOGIA POSŁUSZEŃSTWA
SZKOLENIE PSÓW W XX WIEKU

SZKOLENIE

SZKOLENIE(EJS).indd   34 08/03/2022   12:51



37Pies 1 (385) 2022

agresji w ogóle się nie pojawia! Na po-
czątku XX wieku agresja psów wobec 
ludzi staje się dominującym tema-
tem, obsesyjnie powtarzanym przez 
podręczniki szkoleniowe. Ostrzega 
się opiekunów, że pies jest potencjal-
nie niebezpiecznym i agresywnym 
zwierzęciem. Jeśli nie sprawuje się 
nad nim kontroli, może zaatakować. 
Zadaniem człowieka jest nieustanne 
sprawowanie kontroli, pokazywanie 
psu swojej dominującej pozycji, aby 
nie dopuścić do wybuchu agresji. 
W takie podejście wpisuje się także 
popularna wtedy koncepcja wilczej 
sfory. Pies jest niebezpiecznym zwie-
rzęciem, które jeszcze nie tak dawno 
było dzikie. Człowiek musi je ujarzmić 
oraz nieustannie pokazywać zwierzę-
ciu swoją dominację. W porównaniu 
z poprzednim wiekiem to zupełnie 
inna wizja psa. 

W drugiej połowie XX wieku 
pojawiają się pozytywne metody 
szkolenia. Skąd ta zmiana w podej-
ściu do psów?

– Już w latach 60. w podręcznikach 
pojawiają się odwrót od prze-
mocowych metod szkolenia oraz 
deklaracja, że psy trzeba traktować 
delikatnie. W latach 80. pojawiają 
się pierwsze podręczniki oparte na 
pozytywnych metodach szkolenia. 
Wpłynęło na to przede wszystkim 
upowszechnienie się behawioryzmu. 
Badania naukowe behawiorystów 
ze Skinnerem na czele są wdrażane 
przez szkoleniowców zajmujących  
się psami. 
Opracowane przez Skinnera metody 
oparte są na warunkowaniu instru-
mentalnym. Metoda ta ma nauczyć 
zwierzę, że zachowania powodują 
konsekwencje. Jeśli zachowanie pożą-
dane będzie nagradzane, to zwierzę 
będzie je powtarzać. Dzięki nagrodzie 
następuje wzmocnienie zachowania. 
Skinner tworzył złożone protokoły 
szkoleniowe pozwalające na ucze-
nie łańcuchów zachowań. W zależ-
ności od potrzeb wzmacniał jedne 
zachowania, a inne wygaszał. Była 
to pierwsza dokładnie opracowana 

naukowo metoda szkoleniowa. Skin-
ner badał, jakie nagrody najlepiej się 
sprawdzają, kiedy podawać nagrodę, 
w jakich odstępach. Wszystko było 
zbadane i zmierzone. Skinner szkolił 
wyłącznie zwierzęta laboratoryjne: 
szczury i gołębie. 
Jego uczniowie postanowili wykorzy-
stać praktycznie i skomercjalizować 
wyniki badań opracowanych w labo-
ratoriach. Najpierw szkolili zwierzęta, 
których nie da się przymusem zmusić 
do określonych zachowań. Zajmo-
wali się delfinami czy zwierzętami 
egzotycznymi. Do ich szkolenia po-
trzebne były metody oparte na innych 
zasadach. Do szkolenia dużo lepiej 
nadawały się nagrody, bo kary trudno 
było stosować. 
Pierwsze publikacje Skinnera doty-
czące uczenia zwierząt pojawiają się 
na przełomie lat 30. i 40.. Metody te 
najpierw stają się popularne wśród 
treserów zwierząt egzotycznych 
szkolących je na potrzeby cyrków, 
parków rozrywki czy filmów. Dopiero 
na przełomie lat 70. i 80. metody  
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do szkolenia. Psy były podduszane, 
podwieszane na kolczatce, bite pałką. 
W dalszym szkoleniu także stosowano 
twarde metody i karano psy za niepo-
słuszeństwo. Do tej pory wiele osób 
myśląc o szkoleniu psów służbowych, 
wyobraża sobie stosowanie brutal-
nych metod, chociaż dużo zmieniło 
się od tamtych czasów. Przekonanie, 
że nie powinno się rozpoczynać szko-
lenia psa przed ukończeniem roku 
życia, gdyż jest jeszcze zbyt miękki 
i delikatny, też jest związane z po-
strzeganiem szkolenia jako ciągłej 
presji nakładanej na psa. 
Szkoleniowcy stosujący metody  
Mosta byli szanowani i traktowani  
jak wyrocznie. Szkolili także psy 
cywilne, w rękach prywatnych osób, 
które chciały mieć mądrego, posłusz-
nego i wychowanego psa. Szkolenie 
psów wpisuje się w modny w tamtych 
czasach nurt fascynacji przyrodą i jej 
ujarzmiania. W środowisku miejskim 
psy stają się namiastką natury. Abso-
lutne panowanie nad psem dowodzi 
umiejętności człowieka, a w przypad-
ku mężczyzn staje się dodatkowym 
potwierdzeniem męskości. 

Jakie postaci kształtowały trendy 
w szkoleniu psów? 
– Jednym z najbardziej wpływowych 
szkoleniowców był Konrad Most, któ-
ry szkolił psy służbowe w Niemczech 
na początku XX wieku. Miał olbrzymie 
grono uczniów i naśladowców, którzy 
stosowali jego metody do szkole-
nia psów służbowych i domowych 
pupili. Przez długi czas amerykańskie 
środowisko szkoleniowców zdomino-
wane było przez osoby pochodzące 
z Niemiec. Po I wojnie światowej jego 
uczniowie, np. Josef Weber, Hans 
Tossutti, Carl Spitz, emigrowali do Sta-
nów Zjednoczonych, gdzie zakładali 
własne szkoły, a także zajmowali się 
szkoleniem zwierząt do filmów. Wil-
liam Koehler, najbardziej wpływowy 
amerykański szkoleniowiec z okresu 
po II wojnie światowej, miał podejście 
zbliżone do Mosta. 
Metody stosowane przez Mosta wy-
warły olbrzymi wpływ na szkolenie, 
lecz nie były jedynymi stosowanymi 
w tamtych czasach. Niektórzy szko-
leniowcy wciąż stosowali łagodne 
metody szkolenia. Chris Pearson, 

brytyjski historyk, który badał me-
tody szkolenia psów służbowych we 
Francji i Belgii na początku wieku XX, 
zauważa, że duży nacisk kładziono 
na wytworzenie więzi opartej na 
wzajemnym zaufaniu. Szkolący psy 
dla brytyjskiej armii Edwin Richardson 
opierał się na pozytywnych meto-
dach. Hodował airedale teriery, szkolił 
je. To dzięki niemu rasa zdobyła taką 
popularność jako psy służbowe. 
Warto dodać, że w pierwszych 
dekadach wieku XX zaczęto również 
szkolić pierwsze psy asystujące, a kon-
kretnie przewodników osób niewi-
domych. Mieszkająca w Szwajcarii 
Amerykanka Dorothy Harrison Eustis 
dowiedziała się o pierwszej szkole 
psów przewodników w Poczdamie 
i postanowiła poprowadzić selekcję 
swojej linii owczarków niemieckich 
w kierunku cech przydatnych psom 
wykonującym takie zadanie. Eustis 
przeprowadziła się potem z powro-
tem do USA, gdzie założyła słynną 
szkołę psów przewodników The 
Seeing Eye. Metody szkoleniowe 
stosowane do układania psów w tym 
kierunku były również znacznie 
łagodniejsze. Oczywiście stosowano 
korekty, ale ogromny nacisk kła-
dziono również na nagradzanie psa, 
zwłaszcza przed dotyk. Co ciekawe, 
przez długi czas w The Seeing Eye 
szkolono wyłącznie suczki. 
Dorothy Harrison Eustis nie była jedy-
ną kobietą szkoleniowcem w okresie 
międzywojennym. W latach 30. XX 
wieku pierwsze kobiety zajęły się nie 
tylko szkoleniem psów, lecz także 
pisaniem podręczników. Zajmują się 
one głównie szkoleniem w zakresie 
posłuszeństwa oraz mają znaczny 
wkład w opracowanie programów 
i wymogów do zawodów posłuszeń-
stwa sportowego. Pod tym względem 
przoduje Wielka Brytania, gdzie 
najwięcej jest różnych nowinek zwią-
zanych ze szkoleniem. Amerykanki 
właśnie tam jeżdżą, aby uczyć się  
na temat szkolenia.
W USA dwie kobiety miały szczególny 
wkład w popularyzację szkolenia 
psów domowych w zakresie posłu-
szeństwa: Helen Whitehouse Walker 
i Blanche Saunders. Efektem szkolenia 
miał być dobrze wychowany pies, 
który nie gryzie, nie ciągnie  

na smyczy, nie goni wiewiórek, 
wykonuje polecenia i nie szczeka, gdy 
zostaje sam w domu. 
Walker pochodziła z klas wyższych. 
Przez popularyzację szkolenia i jego 
użyteczności chciała zmienić stereoty-
py na temat rasy psów, którą hodo-
wała – pudli. Postrzegane były jako 
głupie, rozpuszczone i nieposłuszne 
psy. Walker pokazywała, że szkolenie 
z zakresu posłuszeństwa ma na celu 
wychowanie idealnego psa mieszka-
jącego w mieście. Ten rodzaj aktyw-
ności z psem miał być alternatywą  
dla wystaw psów i prób pracy (field 
trials), które odbywały się w USA  
od lat 70. XIX wieku. 
W tym czasie w Wielkiej Brytanii 
Stanach Zjednoczonych organizowa-
ne są pierwsze zawody kynologiczne. 
Najpierw są to zawody psów obron-
nych, a niedługo później popularność 
zdobywają zawody z posłuszeństwa. 
W wielkim uproszczeniu można po-
wiedzieć, że mężczyźni wciąż zajmo-
wali się szkoleniem psów myśliwskich 
(zawody field trials).  Z kolei nowe 
dyscypliny zdobywają popularność 
wśród kobiet. 

Co metody szkoleniowe stosowane 
w pierwszej połowie XX wieku mó-
wią o relacjach ludzi z psami?
– W tym okresie największą popular-
ność zdobywają metody oparte na 
fizycznym przymusie, dominacji nad 
psem. Zmienia się także język, w ja-
kim podręczniki szkoleniowe opisują 
relacje z psem. W XIX wieku wiele 
mówiło się o współpracy z psem, 
stosowano stosunkowo łagodne 
metody, a w niektórych kręgach 
popularne było pozytywne podejście 
do szkolenia oparte na nagradzaniu. 
Na początku XX wieku z podręczni-
ków znika przekonanie, że pies jest 
najlepszym przyjacielem człowieka. 
Zastąpione zostaje twierdzeniem 
o dzikości zwierzęcia, które wymaga 
poskromienia. Znikają także nagrody 
pokarmowe, które zaczynają być po-
strzegane jako przekupstwo. W wieku 
XIX stosowanie smakołyków w ukła-
daniu psów było powszechne, nawet 
jeśli równie powszechną pomocą 
naukową był bacik.
W tym samym okresie zaczęto pisać 
o agresji u psów. Wcześniej temat 
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te stosowane są do szkolenia psów. 
Pojawienie się pozytywnych metod 
szkolenia psów wywołało w środowi-
sku małą rewolucję. 
Szkoleniowcy, którzy zajęli się popula-
ryzacją tych metod, piszą, że był  
to przełom w ich życiu. Odkrycie,  
że psy można szkolić inaczej, porów-
nywane jest do olśnienia, oświecenia 
czy nawrócenia. Kliker zyskał żarli-
wych wyznawców. Nic dziwnego,  
że osoby te z wielką żarliwością 
propagują i bronią tych metod. 
W środowisku szkoleniowym docho-
dzi do żywiołowych dyskusji i ostrych 
konfliktów pomiędzy zwolennikami 
i przeciwnikami pozytywnych metod 
szkolenia. Niektórzy szkoleniowcy 
zmieniali metody w trakcie swojej 
kariery. John Fisher (autor książki 
„Okiem psa”) propagował na począt-
ku siłowe metody oparte na domina-
cji. Pod koniec życia zmienił podejście 
i stał się zwolennikiem pozytywnych 
metod. Można powiedzieć, że koniec 
XX wieku to odkrycie klikera i fascy-
nacja nowymi możliwościami pracy 
z psem. 

Jakie osoby wywarły największy 
wpływ na upowszechnienie się 
pozytywnych metod szkolenia?
– Fundamentem dla upowszechnie-
nia się pozytywnych metod szkolenia 
były badania Skinnera. Efekty tych ba-
dań zostały zastosowane w praktyce 
przez jego bezpośrednich uczniów lub 
przez osoby, które zetknęły się z jego 
badaniami podczas studiów. Pierwsze 
próby wprowadzenia metod Skinnera 
do szkolenia psów zakończyły się 
niepowodzeniem. Środowisko szkole-
niowców, a także opiekunowie psów 
początkowo nie byli zainteresowani 
zmianą podejścia. 
Przykładem jest kariera małżeństwa 
Kellera Brelanda i Marian Breland 
(później Bailey). Oboje byli doktoran-
tami Skinnera. Po ukończeniu dokto-
ratów postanowili skomercjalizować 
wyniki swoich badań. Początkowo 
sądzili, że ich głównymi klientami 
będą właściciele psów. Metody te 
były sprawdzone naukowo i skutecz-
ne, psa można było bardzo łatwo 
nauczyć. Jednak właściciele psów nie 
chcieli szkolić pupili w taki sposób. 
Woleli metody oparte na przemocy. 

Małżonkowie zajęli się szkoleniem 
zwierząt na potrzeby filmów, reklam, 
przemysłu rozrywkowego. Zwierzęta 
często odtwarzały zabawne scenki, 
na przykład gołębie grały w ping pon-
ga. Dopiero w późniejszych latach 
szkoleniowcy przychodzący na ich 
pokazy zainteresowali się wykorzysta-
niem tych metod do szkolenia psów. 
Inną wpływową postacią była Karen 
Pryor, która początkowo zajmowała 
się szkoleniem delfinów. Doświadcze-
nia te sprawiły, że napisała książkę 
o szkoleniu psów i zawodowo zajęła 
się ich szkoleniem. Jej książka o wa-
runkowaniu instrumentalnym psów 
i wykorzystaniu pozytywnych metod 
wywołuje w środowisku zażarte de-
baty. Z behawioryzmu i popularności 
wzmocnienia pozytywnego rozwija 
się szkolenie klikerowe. 

Możesz podać przykład, jak różne 
podejścia przekładają się na prak-
tykę szkolenia?
– Załóżmy, że chcemy nauczyć psa, 
żeby nie gonił wiewiórek.
„Tradycyjny” szkoleniowiec ze szkoły 
Mosta bierze psa na kolczatkę i na lin-
kę. Pies widzi wiewiórkę, więc zaczyna 
ją gonić. Wtedy szkoleniowiec szarpie 
za linkę, aby kolczatka wbiła się w szyję 
psa i żeby poczuł ból. Dzięki temu pies 
uczy się, że jeśli goni wiewiórkę, czuje 
ból. Dzięki negatywnym, opartym na 
bólu bodźcom pies ma zniechęcić się 
do niechcianych zachowań.
Inaczej będzie postępował szkolenio-
wiec wywodzący się z tradycji Skinnera 
i pozytywnych metod. Zakłada psu 
obrożę lub szelki i bierze go na smycz. 
Gdy pies pobudzony bodźcem dobie-
gnie do końca smyczy, czeka, aż pies 
przestanie ciągnąć. Wtedy nagradza 
psa, angażuje go w zabawę. Podczas 
kolejnego spotkania z wiewiórką pies 
nie będzie angażował się w pogoń,  
bo będzie wiedział, że czeka go nagro-
da od opiekuna. Pies będzie preferował 
przyjemność związaną z zabawą 
z opiekunem i nagrodami, a nie pogoń 
za wiewiórką. 
W podręcznikach na temat pozytyw-
nych metod szkoleniowych dużo mówi 
się na temat wolności wyboru psa. 
Jednak w rzeczywistości pies nie  
do końca ma wybór. Jeśli krytycznie 
spojrzymy na całą sytuację, gdy pies 

dobiegnie do końca smyczy, nie może 
zrobić nic więcej. Jego jedyną opcją jest 
powrót do opiekuna, bo tylko wtedy 
dostanie nagrodę. Metody pozytywne 
na pewno dużo łagodniej traktują psa. 
Jednak nawet tutaj nie wszystkie de-
klaracje są zgodne z rzeczywistością. 

Jak można podsumować relację 
człowiek – pies pod koniec  
XX wieku?
– Wśród szkoleniowców następuje  
odejście od teorii dominacji opartej  
na modelu wilczej sfory. Relacje stają 
się bardziej partnerskie. To partner-
stwo w jakiejś części jest iluzją i de-
klaracją, bo pies zawsze jest zależny 
od człowieka. Jednak na poziomie 
deklaracji mówi się o równości  
i partnerstwie, które są fundamentem 
dla tworzenia relacji. 
Ponownie powraca koncepcja pano-
wania psa nad sobą, ale w zmienionej 
formie. Już w XIX wieku panowanie 
nad sobą było elementem kształtowa-
nia psiej duszy. Pies musi zrozumieć, 
że pewnych rzeczy nie wolno mu robić 
i powstrzymywać się od tego. W wie-
ku XX zmienia się podejście i nacisk 
kładziony jest na emocje i wolność wy-
boru. Pies ma chcieć się powstrzymy-
wać, ma powstrzymywać się chętnie 
i z radością.  
Do uzyskania tego efektu wykorzystuje 
się warunkowanie instrumentalne. 
Narzędzia behawioryzmu używane 
są do manipulowania uczuciami psa 
i jego pragnieniami. 
Opiekun docenia, że może coś robić 
razem z psem. Samo uczęszczanie na 
szkolenie czy na różne inne aktywności 
jest wydzieleniem czasu wyłącznie  
dla psa. Widoczne jest coraz większe 
zainteresowanie dzieleniem życia 
z psem, wyjazdami z nim, różnymi 
formami aktywności. W latach 90.  
popularność zdobywają agility i inne 
psie sporty. Opiekunowie nie są skaza-
ni wyłącznie na szkolenie z zakresu po-
słuszeństwa. Szukają innych sposobów 
spędzania wolnego czasu w towarzy-
stwie psów. Angażują się w te aktyw-
ności, bo chcą pogłębić relacje z psem. 
Uważają, że aktywności te przynoszą 
satysfakcję psom i ludziom. 

DR MAGDALENA DĄBROWSKA 
ROZMOWA Z DR HAB. JUSTYNĄ  

WŁODARCZYK (UW)
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Krystyna Jasielska

Krystyna Jasielska wstąpiła do 
Związku Kynologicznego w 1962 
roku i od razu stała się aktywną 

działaczką w oddziale Łódzkim.  
W roku 1969 została międzynarodową 
sędzią kynologiczną FCI. Na zjeździe 
delegatów w 2005 roku Zarząd Główny 
ZKwP nadał Jej godność Członka  
Honorowego naszego Związku.  
Przez kilkadziesiąt lat była kierownicz-
ką sekcji gr. V i IX. Hodowała pod przy-
domkiem „z Łagiewnickiego Boru”:  
pudle, foksteriery szorstkowłose,  
airedale teriey, polskie owczarki nizin-
ne, jamniki standardowe krótkowłose, 
owczarki niemieckie. Po latach zmie-
niła nazwę przydomka na „Sam Urok” 
jako bardziej pasujący do pekińczy-
ków i shih tzu. Hodowała również koty 
rasowe, głównie brytyjskie krótkowło-
se, pod przydomkiem „Kralja”. Była ky-
nologiem z duszą, wiedzą i ogromnym 
doświadczeniem. Chętnie dzieliła  
się swą wiedzą, udzielała porad,  
wskazówek.
Mimo niesprawności była osobą  
dzielną i uśmiechniętą. W mocno  
dojrzałym wieku zrobiła prawo jazdy, 
aby móc  prowadzić małego fiata. 
z małego fiata. Opanowała umiejęt-
ność obsługikomputera i w ostatnich 
latach życia Facebook był dla Niej 
oknem na świat. Jej życie upływało 
ze zwierzętami, poświęciła je całko-
wicie dla kynologii. Była jedną z tych 
sędziów, którzy potrafią doskonale 
oceniać psy na wystawie, nie patrząc 
na drugi koniec smyczy.
Miała też zdolność przyciągania  
do siebie ludzi. Zawsze miała wierne 
grono przyjaciół, osób, które chętnie 
Jej pomagały, odwiedzały Ją, z który-
mi pisała na Facebooku, godzinami 
rozmawiała przez telefon.
Od pięciu lat poruszała się na wózku 
inwalidzkim, nie wychodziła z domu. 
W jakimś momencie powiedziała, 
że chciałaby już odejść. I tak zrobiła.  
Odeszła cicho we śnie wieczorem  
24 stycznia 2022 roku.
Spoczywaj w spokoju Krysiu

PRZYJACIELE Z ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO ZKWP

(1935 – 2022)
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Zbigniew Szcześniak

Zbigniew Szcześniak, wielki miłośnik psów rasy 
owczarek niemiecki krótkowłosy, swoją kyno-
logiczną karierę rozpoczął, wstępując do ZKwP 

w roku 1968, rejestrując hodowlę pod przydomkiem 
„z Kamiennej Twierdzy”. Asystentem kynologicznym 
został w roku 1982, sędzią – w 1987. W roku 1991 
został mianowany sędzią międzynarodowym eks-
terieru owczarków niemieckich, ponadto posiadał 
uprawnienia nadawania licencji hodowlanej ON.  
Za działalność na rzecz ZKwP otrzymał  kolejno   
brązową, srebrną oraz złotą  odznaką honorową.  
W 2017 roku uchwałą Zjazdu Delegatów został  
Członkiem Honorowym ZKwP.
Przez cały okres kariery kynologicznej brał czyn-
ny udział w życiu bydgoskiego oddziału ZKwP. 
Kierowanie sekcją owczarka niemieckiego objął 
w roku 1992. Przez wiele kadencji był członkiem 
bydgoskiego zarządu oddziału, był również wice-
przewodniczącym do spraw organizacyjnych oraz 

(1946 – 2022) 
wielokrotnym delegatem na Zjazd Delegatów.
Zbigniew Szcześniak był członkiem Zarządu  
Głównego ZKwP przez trzy kadencje.
Również przez trzy kadencje przewodniczył  
Klubowi Wybieralnemu Owczarka Niemieckie-
go, przez dwie kadencje przewodniczył Klubowi 
Owczarka Niemieckiego −Komisji ZKwP.
Bydgoskie wystawy owczarków niemieckich 
organizowane wielokrotnie  przez Zbigniewa 
Szcześniaka w Więcborku, a ostatnia w 2021 roku 
– w Myślęcinku były postrzegane jako najlepiej 
zorganizowane i zapewne przejdą do historii 
imprez kynologicznych, w których główną rolę grał 
owczarek niemiecki – ukochana rasa Zbyszka.
Dla nas był kolegą, członkiem naszej kynologicznej 
rodziny, zapamiętamy Go jako radosnego, dobrego 
i  szczerego człowieka.

ZARZĄD ODDZIAŁU, KOLEŻANKI I KOLEDZY 
O/BYDGOSZCZ 
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znanemu także jako hodowca świato-
wej klasy foksterierów pod przydom-
kiem Agria.

Zwycięzcą Junior Best In Show, 
który wybrany został spośród Zwy-
cięzców Dni, został pudel toy Bly Ais 
Perfecto, wł. Olga Skorodumova z Ro-
sji, na drugim miejscu podium stanął 
samoyed Cabaka`s New Fame, wł. 
Gitte Morell (Dania), a na trzecim be-
dlington terier L`end Show Martin Ma-
ison Margiela, wł. Elena Pykhtar z Rosji 
(z którą przeprowadzałam wywiad do 
poprzedniego numeru „Psa”). 

Wśród dziesięciu finalistów wysta-
wy europejskiej był też akcent specjal-
nie ważny dla Polski. Nasz kraj był trze-
cim najliczniej reprezentowanym (po 
Węgrzech i Rosji). Wiele psów wróciło 
do domu z tarczą, a tym, który osiągnął 
najwięcej, jest siberian husky, impor-
towany z USA, w rękach Ewy Górskiej 
i  Jose Luisa Gomeza Sancheza Krista-
ri’s Mischief At Winter Melody „Casey”, 
który dwa miesiące wcześniej wygrał 
najbardziej prestiżowy tytuł Zwycięz-
cy Świata i Rasy 2021 na WDS w Brnie! 
Z szerokim uśmiechem (i łezką radości 
w oku) oglądałam Jose i Casey w fina-
łowej dziesiątce na tak ważnej wysta-
wie, dumnie reprezentujących grupę V. 

Zw. gr. IV jamnik miniaturowy krótkowłosy – Minidogland Take After Sun 

Zw. gr. II fila brasileiro – Pontos V do Rincao Violento

Zw. gr. III terier walijski – Monaline Unit
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Niemal 16 000 psów z 50 krajów wzięło udział w Europejskiej Wystawie Psów 
Rasowych 2021 oraz innych towarzyszących jej imprezach w Budapeszcie 

od 28 do 31 grudnia 2021 roku. 

Zw. BIS bearded collie – Ovation De Chester

Zorganizowanie wystaw w  ostat- 
nie cztery dni grudnia pozwoliło 
nie tylko na zebranie pokaźnego 
zestawu wniosków i tytułów, lecz 

także na spędzenie Sylwestra w stolicy 
Węgier, słynącej, między innymi, z za-
pierającej dech  w piersiach panoramy 
z  podświetlonym nocą budynkiem 
parlamentu nad pięknym, modrym 
Dunajem. 

Choć węgierski kennel klub w swo-
ich komunikatach zapewniał, że wy-

EDS 2021
stawy, mimo nasilającej się kolejnej fali 
pandemii, się odbędą, chyba wszyscy 
do samego końca w  napięciu i  nie-
pewności czekali na rozwój wydarzeń, 
nie dowierzając, że faktycznie wszyst-
ko się uda. Ale udało się! Rok 2021 
zakończył się dla europejskiej kynolo-
gii mocnym akcentem, największym 
eventem minionego roku i  pięknym 
programem finałowym, którego zwy-
cięzcą został bearded collie z  Francji 
Ovation De Chester, wł. Audrey Garcia. 

Na drugim miejscu uplasował się jam-
nik miniaturowy krótkowłosy z  Rosji 
Minidogland Take After Sun, wł. Daria 
Churakova, na trzecim terier walijski 
Monaline Unit z  Chorwacji, wł. Vladi-
mir Pijunovic i Lea Bartos, a na czwar-
tym zwycięzca grupy II – fila brasileiro 
z Włoch Pontos V Do Rincao Violento, 
wł. Giulia Manzoni. Zaszczyt wyboru 
zwycięzców Best In Show przypadł 
w udziale przewodniczącemu węgier-
skiej organizacji Andrasowi Korozsowi, 

WYSTAWA
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stały białe owczarki szwajcarskie 
Agnieszki Kaczmarek, a  Najlepszym 
Szczenięciem okazał się schipperke 
Doroty Mikus-Koralewskiej Zuri By 
Atria Cordis. 

Reprezentantka Polski w  konku-
rencji Młody Prezenter także spisała 
się znakomicie! Amelia Brój, jak za-
wsze z ogromną gracją prezentująca 
kerry blue terriera, wygrała grupę 
starszą w ostatnim dniu wystawy!  

Wspaniale jest oglądać tak wielu 
przedstawicieli Polski zdobywają-
cych prestiżowe tytuły na wystawach 
najwyższej rangi. Mamy powody  
do dumy! 

A już w kwietniu wystawa europej-
ska w Paryżu! Kto jedzie? Kogo spo-
tkam we Francji? Już teraz trzymam 
kciuki za wszystkich, którzy zdecydu-
ją się wziąć udział w EDS 2022! 

OLGA K. FORLICZ
ZDJĘCIA: OLGA FORLICZ I MAGDALENA DŁUGOSZ

Wszystkim wystawcom z Polski 
gratulujemy uzyskanych tytułów i lokat. 
Szczegółowe wyniki na stronie  
www.eds2021.hu.

Zw. gr. V siberian husky – Kristari’s Mischief At Winter Melody 

Zw. gr. VI basset hound – Miracle Mary 
Van Grunsven

Zw. gr. VIII labrador retriever 
– Bravo Messi
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Zw. gr. VII pointer – Pawprint Honeybeast

Zw. gr.X chart irlandzki – Sarabi Della Bassa Pavese

Miejsca lokatowe w konkurencjach 
finałowych zajęły także inne psy będą-
ce w polskich rękach. Pierwszego dnia 
czwarte miejsce w konkurencji o Naj-
lepszą Parę zajęły bracco italiano Zofii 
Kaszubskiej; trzecie miejsce w  finale 
Najlepszych Szczeniąt zdobył wyżeł 
weimarski Grey Classic`s Morning Star, 
wł. Edwin Lenaerts, a  za nim uplaso-

wał się mops Darii Janik Sequedille Oh 
My Goodness. Czwartym Najlepszym 
Weteranem został gordon seter Be-
nity Malickiej Duke Everywhere Z Oj-
cowskiej Doliny FCI. Czwarte miejsce 
w grupie VI zdobył porcelaine Ewy Pi-
lich Jasmine Nova Espera. 

W  drugim dniu Najlepszą Parą 
zostały springer spaniele angielskie 

Agnieszki Skórzewskiej, Najlepszym 
Młodszym Szczenięciem również 
springer spaniel angielski Lordsett The 
Winner Takes It All, wł. Dominika Wi-
śniewska. Trzeci w  tej konkurencji był 
dogo argentino Tatiany Czertkowej Be-
loe Show Dendy.

W  ostatnim dniu wystawy euro-
pejskiej trzecią Najlepszą Parą zo-

Zw. gr. IX shi tzu – Shen de Lux Hummer
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Opalplast (wł. Aneta Frąckiewicz), 
a  wśród samców klasę championów 
wygrał polski Int. Ch. CARANTHIR Bu-
teo (wł. Pior Popowicz).

 Trzeba dodać, że znakomita więk-
szość polskich psów stanęła na loka-
tach, a prawie wszystkie dotarły do wą-
skiego finału. W tym przypadku termin 
„wąski finał” oznacza grupę 5–8 psów-
wybieranych z klas, w których zgłoszo-
no po 20–30 bulterierów (z wyjątkiem 
weteranów), cała stawka wyniosła 
bowiem 217 zgłoszeń. Tak ogromną 
liczbę zgłoszonych psów oceniało 
trzech sędziów o  ogromnej wiedzy 
o  rasie, specjalistów, a  jednocześnie 
wieloletnich hodowców bulterierów 
oraz bulterierów miniaturowych: Laura  
Cox (Coxgal IE), Joanna i Mark Phillipso- 
wie  (Bullyon UK).

Pozostałe polskie psy uplasowały 
się na następujących lokatach: LIBRA 
DUST Buteo (wł. Maria Miguelez) – na 
IV lokacie w  klasie pośredniej, IMLE-
RITH Buteo (wł. Piotr Popowicz) – na 
II lokacie w  klasie otwartej, Ch. CON-
STANTINE Bullwerona (wł. Krzysztof 
Michalski) – na II lokacie w klasie cham-
pionów. Oczywiście nasze suki nie 
pozostały gorsze: INIESTA Hooligan’s 
Bull FCI (wł. Agnieszka Kuryło) zajęła II 
lokatę w  klasie szczeniąt, LARA DOR-
REN Buteo (wł. Piotr Popowicz) zajęła 
IV lokatę w klasie pośredniej, Ch. BEC-
KY Let’s Go Party Bulterier (wł. Karol  
Zawartka) zajęła III lokatę w  klasie 
championów, Knights Of Darkness  
PEARL OF TIMAR (wł. Aleksandra Ja-
strzębska) zajęła IV lokatę, a  BELLA-
DONNA KMK Era Teriera (wł. Jagna 
Ameline) V lokatę w klasie weteranów.

Przy zgłoszeniu na tak prestiżo-
wą wystawę należy chyba wymienić 
wszystkie pozostałe polskie psy, któ-

Polska drużyna w czasie prezentacji
Sędziowie oceniający na Country Competition 
– Carlos Otero, Gerard Cox i Thomas Ameline

Int. Ch. CARANTHIR Buteo – zwycięzca klasy championów, wł. Piotr Popowicz

LIBRA DUST Buteo oraz IMLERITH Buteo
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Listopad to bardzo ważny miesiąc dla hodowców, właścicieli oraz pasjonatów bulterie-
rów.  Odbywa się wówczas największa i chyba najbardziej prestiżowa wystawa klubo-

wa w Europie, organizowana przez Niderlandzki Klub Bulteriera – N.B.T.C. 
W tym roku nastąpiła zmiana lokalizacji wystawy –  po raz pierwszy odbyła się 

ona w pięknym miasteczku Egmond aan Zee, położonym nad Morzem Północnym.

THE DREAM Opalplast – Najlepsze Młodsze Szczenię,  wł. Aneta Frąckiewicz

O polskich bulterierach
INTERNATIONAL WEEKEND 20–21.11.2021 R.

Cała impreza podzielona jest 
na dwa dni. W sobotę odby-
wa się wystawa w formule 
Open, więc mogą brać w niej 

udział wszystkie psy rasy bulterier 
zarejestrowane w  FCI, a  wystawa 
kończy się wyborem Zwycięzcy Klu-
bu. Warto dodać, że tytuł Zwycięzca 
Klubu jest przyznawany jeden na 

rasę i  otrzymuje go pies lub suka 
z tytułem Zwycięzcy Rasy (BOB), a do 
porównania o Najlepszego Psa bądź 
Najlepszą Sukę wychodzą zwycięzcy 
z  klas: młodzieży, pośredniej, otwar-
tej, championów oraz weteranów. 
W  tym roku ten zaszczytny tytuł 
otrzymał pies z klasy otwartej POLICE 
of Bull’s City, pochodzący z  Francji, 

ale będący własnością włoskiego ho-
dowcy Daniele Loro, a BOS otrzymała 
włoska championka Ch. Neapolitan 
Bull ARABELLA w rękach Fabia Della 
Roca.

Niezwykle miłym akcentem za-
kończyła się rywalizacja w  klasie 
młodszych szczeniąt, porównanie 
wygrała polska suczka THE DREAM 

WYSTAWA
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Kolej na psy powyżej dwóch lat – 
muszę przyznać, że stawka dorosłych 
samców była bardzo imponująca. 
Nasze dwa czarno pręgowane z  bia-
łym samce prezentują się niezwykle 
pięknie – są to Ch. CONSTANTINE Bul-
lwerona i  Int.Ch. CARANTHIR Buteo, 
z którymi na ring wychodzą właściciele 
– Krzysztof Michalski i Barbara Gorzel-
ska (również hodowca). Po zaciekłym 
boju zdobywamy drugie miejsce, prze-
grywając z  gospodarzami zaledwie 
jednym punktem – 45 do 44.

Po dwóch konkurencjach jesteśmy 
na drużynowym prowadzeniu, ale 
to dopiero półmetek. Czas na młode 
suki. I  znowu widać urodzaj na ringu, 
bardzo dużo ładnych przedstawicie-
lek rasy. Nasze jednak wcale im nie 
ustępują, mimo młodego wieku mają 
na koncie już sporo sukcesów. Są to 
czarno pręgowana z  białym DISCO 
Rossa-Bull i pręgowana z białym LARA 
DORREN Buteo, doskonale prezento-
wane przez Łukasza Wojtalę i Barbarę 
Gorzelską. Polski team ponownie zo-
staje Runner-Up, a zwycięstwo ponow-
nie przypada drużynie z Niderlandów. 
Niestety, w tym momencie nie wiemy, 
jak się poukładały punkty, bo organiza-
torzy już nie ogłaszają wyników cząst-
kowych, zostawiając wszystko na sam 
koniec. Nie znamy więc punktacji, ale 
wiemy, że gospodarze są coraz bliżej.

Czas na ostateczną rozgrywkę, po 
której już wszystko będzie jasne. Na 
ring wychodzą w pełni ukształtowane 
i  rozwinięte suki. Nasz skład to dwie 
piękne białe bulterierki Ch. BECKY Le-
t’s Go Party Bulterier oraz RING OF FIRE 
Opalplast wraz ze swoimi właścicielka-
mi Klaudią Zawartką i  Anetą Frąckie-
wicz. Nie było łatwo – do konkurencji 
zgłoszono bardzo dużo pięknych suk 
z różnych krajów. No i mamy werdykt 
– polski team po raz czwarty zajmuje 
drugie miejsce, a po raz trzeci wygry-
wają Holendrzy.

Emocje sięgają zenitu, bo trwa su-
mowanie punktów z wszystkich grup 
wiekowych. My znamy tylko wyniki 
psów, mieliśmy sporą przewagę, ale 
czy to wystarczy? Minuty wydają się 
godzinami, zdania pomiędzy innymi 
drużynami są podzielone, jedni mó-
wią, że wygra  Polska, a inni – że jednak 
gospodarze. W  końcu konferansjer 
bierze mikrofon do ręki – mamy wer-

DISCO Rossa – Bull oraz LARA DORREN 
Buteo

BECKY Let’s Go Party Bulterier oraz RING 
OF FIRE Opalplast 

CONSTANTINE Bullwerona oraz CARANTHIR Buteo

dykt. Z głośników słyszymy, że  w tym 
roku Runner Up zostaje Holandia! To 
chyba najpiękniejsze drugie miejsce, 
bo dla polskiej drużyny oznacza zwy-
cięstwo!!! Z głośników rozległo się „We 
Are The Champions”, pojawiły się łzy 
szczęścia i radości – to niezapomniane 
przeżycie.

Po ogłoszeniu punktacji ogólnej 
okazało się, że wygraliśmy zaledwie 
czterema punktami – 168 do 164, trze-
cie miejsce zajęła drużyna z Włoch ze 
105 punktami. Po chwili pojawiły się 
pełne wyniki, suki do lat dwóch otrzy-
mały następujące liczby punktów: Ho-
landia 55 i Polska 45, suki powyżej lat 
dwóch – Holandia 55 i Polska 38.

Tak, z  całą pewnością polskie bul-
teriery stanowią światową czołówkę. 
Wystawa NBTC w tej formule odbywa 
się od roku 2006. Nie odbyła się tyl-
ko w roku 2020 z powodu pandemii. 
Polskie drużyny przez te lata zawsze 
plasowały się w  czołówce: trzy razy 
zdobyły tytuł Winner, cztery razy – 
Runner-Up, najsłabszym wynikiem 
było zajęcie piątej lokaty. Już wkrótce 
znów nadejdzie listopad, i oby znowu 
towarzyszyły nam takie emocje.

Bardzo dziękuje wszystkim po-
zostałym osobom zaangażowanym 
w ten sukces, przede wszystkim Sylwii 
Aeschilmann – naszemu krajowemu 
koordynatorowi oraz Dingo Animal 
Taxi za przywiezienie i odwiezienie za 
„dziękuję” jednego z  reprezentantów 
do hiszpańskiego domu.

WSZYSTKIE ZDJĘCIA DZIĘKI UPRZEJMOŚCI 
ALICE VAN KEMPEN

TEKST: PIOTR POPOWICZ 
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drużynami z  poszczególnych krajów, 
składającymi się z  ośmiu bulterierów, 
z podziałem na płcie oraz wiek. Każdy 
kraj może wystawić swój zespół w kon-
kurencjach: psy do dwóch lat, psy po-
wyżej dwóch lat, suki do dwóch lat  
i suki powyżej lat dwóch.

W  każdej grupie wiekowej może 
być pies rezerwowy/suka rezerwowa. 
Miejsce urodzenia, a  nie obecnego 
przebywania psów, jest warunkiem 
przynależności do danego zespołu.

Bywało w latach poprzednich, a tak-
że w  tym roku, że w  polskim zespole 
były psy mieszkające za granicami 
Polski. Psy są oceniane przez trzech 
sędziów według tych samych kryte-
riów, co na tradycyjnych wystawach. 
Zawsze są to wysokiej klasy specjaliści 
i najczęściej wieloletni hodowcy bulte-
rierów. Każdy sędzia ocenia indywidu-
alnie poszczególne psy w ringu i przy-
znaje im punkty: od 12 dla – zdaniem  
sędziego –  najlepszego psa w stawce, 
10 punktów dla drugiego, 9 dla trzecie-
go itd. do 1 dla ostatniego punktowa-
nego miejsca, reszta niestety otrzymu-
je zero punktów. Łatwo więc obliczyć, 
że tylko 11 psów otrzymuje punkty.  
Po zakończeniu oceniania każdej grupy 
karty z punktami są oddawane do jury, 
które zlicza punkty, sumując je zgodnie 
z przynależnością do reprezentacji. Po 
zliczeniu punktów wybierany jest zwy-

rym do lokaty bądź ścisłego finału 
zabrakło naprawdę niewiele: LETHO 
Buteo (wł. Arkadiusz Stryszak), SA-
VOY Lakonga (wł. Łukasz Janiaczyk),  
Ch. BUSTA RHYMES Let’s Go Party Bul-
terier (wł. Bartosz Strugarek), DISCO 
Rossa-Bull (wł. Łukasz Wojtala),  RING 
OF FIRE Opalplast (wł. Aneta Frąckie-
wicz), Ch. BOATENGA Hooligans Bull 
(wł. Agnieszka Kuryło).

To był niezwykle emocjonujący 
i długi dzień. Chociaż większość z nas 
była bardzo zmęczona, to jednak or-
ganizator bardzo skutecznie zadbał 
o nasz relaks. W trakcie uroczystej ko-
lacji, na której nie brakowało dosko-
nałego jedzenia, pysznych deserów 
i  lodów, a  także wyśmienitego wina, 
mimo wprowadzonych zaledwie kil-
ka dni wcześniej obostrzeń z  powo-
du pandemii (m.in. zamknięcie lokali 
o  godzinie 20), mogliśmy spędzić kil-
ka chwil ze znajomymi z całej Europy 
i porozmawiać o hodowli, wystawach, 
miotach, reproduktorach i  innych te-
matach związanych z  hodowlą bulte-
rierów. W  normalnych warunkach po 
kolacji odbywa się dość luźne spotka-
nie z głośną muzyką włącznie...

Druga część imprezy, odbywająca 
się w niedzielę, ma zupełnie inne cha-
rakter i  przebieg. Pod nazwą „Coun-
try Competition” odbywa się swego 
rodzaju mecz, rywalizacja pomiędzy 

Polska drużyna – stoją: Norbert Bogucki, Agnieszka Wojtala i Agnieszka Kuryło, a przed nimi:  Krzysztof Michalski, Katarzyna 
Stryszak, Arkadiusz Stryszak, Barbara Gorzelska, Łukasz Wojtala, Aneta Frąckowiak, Piotr Popowicz i Klaudia Zawartka.

cięzca i wicezwycięzca (Winner i Run-
ner-Up). Sytuacja ta powtarza się czte-
rokrotnie, a na  sam koniec wszystkie 
punkty są zliczane razem i  wybierani 
są zwycięzcy i  wicezwycięzcy Country 
Competition. Wystawa w  tej formule, 
z bardzo niewielkimi zmianami, odbyła 
się po raz piętnasty. Polskie bulteriery 
uczestniczą w tych zmaganiach od sa-
mego początku.

W tym roku w szranki stanęły dru-
żyny z  dwunastu państw. Niestety 
z  przyczyn losowych nie doleciała 
trzynasta – reprezentacja Peru. Wy-
stawa rozpoczęła się o godzinie 10 od 
prezentacji poszczególnych zespo-
łów. Wchodzące po kolei drużyny ro-
biły rundę wokół ringu, prezentowały 
psy w statyce i schodziły przy akom-
paniamencie pięknej muzyki i  okla-
skach publiczności.

Po prezentacji drużyn zaczyna się 
prawdziwy show, a  na ringu czekają 
już sędziowie – Gerard Cox (Coxgal, 
IE), Carlos Otero (Gwenbully, ES) 
i Thomas Ameline (All Screw-up, FR). 
Czas na psy do lat dwóch. W naszym 
teamie to biały IMLERITH Buteo i prę-
gowany z białym LIBRA DUST Buteo, 
prezentowane przez hodowców. Tę 
grupę wygrywają biali bracia z Serbii, 
a nasza męska młodzież zajmuje dru-
gie miejsce, przegrywając czterema 
punktami – 45 do 41.

WYSTAWA
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Flanka Ogary ,,z Kniaziów" w łowisku, fot.ulotne.pl

Ostatnie chwile z hodowcą

jest rozwiązaniem wszystkich psich 
problemów związanych z  niezwy-
kle ważną i  potrzebną aktywnością  
ruchową.

Kolejny aspekt to ustalenie od-
powiednich zasad i  konsekwentne 
ich egzekwowanie. Ogary mają 
piękne spojrzenie, którym nieraz 
potrafią zahipnotyzować. Trzeba 
zachować czujność i  cierpliwość, 
ponieważ duży dorastający pies po-
trafi stanowczo manifestować swo-
ją pozycję, na przykład na kanapie. 
Ogary polskie nie mają tendencji 
do agresji, ale – jak to drapieżni-
kom – czasem może im się zdarzyć 
pokazać zęby. Niemniej przy konse-
kwentnym, stabilnym prowadzeniu 
ogary są wspaniałymi towarzyszami 
rodzin. Mogą sprawdzać się jako psy 
pilnujące posesji, informując właści-
cieli o zbliżających się gościach, pro-
szonych lub nie. Tych nieproszonych 
mogą odstraszać szczekaniem oraz 
posturą. 

Ogar jest więc psem dla każ-
dego, kto będzie w stanie zapew-
nić mu odpowiednią ilość ruchu, 
zaspokoić instynkty łowieckie 
i  zapanować nad silnym psem. 
Zbudowanie relacji opartej na wza-
jemnym szacunku do potrzeb oraz 

konsekwencji w  egzekwowaniu 
ustalonych zasad sprawi, że życie 
w towarzystwie ogara polskiego bę-
dzie piękną przygodą. 

TEKST: NATALIA KARTAWIK
ZDJĘCIA: MAŁGORZATA KARTAWIK

ma okazję pracować w  łowisku. Po 
powrocie z  lasu do domu zmienia 
się nie do poznania i można zaryzy-
kować stwierdzeniem, że jest psem 
idealnym. Oczywiście istnieją alter-
natywne aktywności, którymi da się 
zastąpić polowania. 

W  dzisiejszych czasach bardzo 
popularne są psie sporty, takie jak 
agility, obedience, dogtrekking czy 
nosework, co jest dobrym sposobem 
na zaspokajanie potrzeb czworonoż-
nych podopiecznych oraz budowa-
nie więzi pomiędzy psem i przewod-
nikiem. 

Potencjalni właściciele często ar-
gumentują decyzję o zakupie ogara 
posiadaniem domu w  pobliżu lasu. 
Czy pies, który będzie szczekał na 
zwierzynę żerującą za płotem, lub 
– co gorsza – uciekający z  posesji, 
żeby tę zwierzynę gonić, jest wyma-
rzonym czworonogiem? 

Kolejny argument to duży ogród. 
Niestety nawet największy ogród 
stanie się po prostu dużym kojcem, 
dlatego należy pamiętać o  regular-
nych spacerach. Pies szybko pozna 
każdy kąt ogrodu i w krótkim czasie 
przestanie on być dla niego atrak-
cyjny. Oczywiście dom z  ogrodem 
to ogromne ułatwienie, jednak nie 
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PORTRET RASY

Diana z ogarem (Czok z Przewiesia)

Lekcja cierpliwości: Rudy, Figa z Przewiesia, Czok z Przewiesia, Wilia, Obal, Flanka

Zroku na rok rośnie zaintereso-
wanie piękną rodzimą rasą ogar 
polski. Oczywiście to bardzo 

ważne, żeby hodowla się rozwijała 
i zyskiwała sympatyków. Jednak gdy 
pojawia się moda na rasę, należy 
z  dużą dozą ostrożności szukać do-
mów dla szczeniąt. Odpowiedzialny 
hodowca powinien nie tylko zadbać 
o  komfort szczeniaka i  potencjal-
nych właścicieli w  pierwszych mie-
siącach, lecz także dołożyć starań, 
by nawiązana pomiędzy nimi relacja 
trwała przez wiele długich lat.

Każdy właściciel ogara polskie-
go powinien mieć świadomość, że 
psy te zostały stworzone do celów 
łowieckich i  przez większą część 
swojej historii tak właśnie były wy-
korzystywane. Jednak w  ostatnich 
kilkudziesięcioleciach wiele z  nich 
– pozostających w  rękach osób nie-

Ogar polski, pies dla każdego?
Bynajmniej! Nie ma 
rasy uniwersalnej, 
idealnej dla każdego 
człowieka. 

HISTORIA RASY

polujących – nie miało możliwości 
rozwijania cech użytkowych. To dzię-
ki tym właścicielom hodowle ogarów 
rozwijały się, pomimo że rasa nie była 
popularna. Należy jednak pamiętać, 
że pies jest genetycznie zbliżony do 
wilka, nie do człowieka i  jako opie-
kunowie powinniśmy pozwolić psu 
pracować zgodnie z  jego predyspo-
zycjami. 

Pogoń za zwierzyną podczas 
leśnych spacerów, skupienie ca-
łej uwagi na węszeniu i  szukaniu 
zwierzyny zamiast na przewodniku 
to problemy, z  którymi muszą się 
mierzyć właściciele psów gończych. 
Młody pies, który zgodnie z  po-
działem FCI należy do grupy VI (psy 
gończe i  rasy pokrewne), musi mieć 
zapewnioną odpowiednią ilość ru-
chu, zdecydowanie większą niż pies 
z  grupy IX (psy ozdobne i  do towa-
rzystwa). Zdarzają się osobniki, któ-
re mają mniejszą lub większą pasję, 
ale trzeba mieć świadomość, że 
pogoń za zwierzyną mają we krwi 
i  należy poświęcić dużo czasu na 
naukę posłuszeństwa, szczególnie 
przywołania. Najlepiej kiedy ogar 
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Sasquehanna (FCI) OKOWITA podczas pracy w polu

TESSA z krainy Bocianich Gniazd po odnalezieniu dzika

nisław Ginter, Tomasz Oset, Janusz 
Jedliński, Patrycja Smulska (praca 
w  polu) i  Donat Pierożyński (tro-
powce). W pracy sędziom pomagała 
nieoceniona asystentka Beata Zach. 
W sobotę 9 października psy wzięły 
udział w  konkursie prób małych ras 
dla rasy polski spaniel myśliwski. 
Zmagania rozpoczęto od sprawdze-
nia ich reakcji na strzał. Następnie 
odbyła się konkurencja „woda”. Za-
dziwiające, że w  tym roku nie była 
to koronna konkurencja dla startu-
jących psów – prawdopodobnie nie 
z  powodu niechęci psów do pracy 
w wodzie, ale błędnego ich przygo-
towania. Większość z nich oczekiwa-
ła od przewodników wrzucenia paty-
ka. Praca w polu i suchych zaroślach 
wypadła – jak zawsze w  przypadku 
tej rasy – bardzo dobrze. W  efekcie 
tych zmagań siedem psów otrzyma-
ło dyplomy, w  tym cztery I  stopnia. 
Wyniki wyglądały następująco:
■ lokata 1, dyplom I stopnia – ONYX 
z Krainy Bocianich Gniazd (FCI), 
■ lokata 2, dyplom I stopnia – AKCJA 
z Krainy Bocianich Gniazd (FCI),
■ lokata 3, dyplom I stopnia – BROK 
Domowa Psiarnia (FCI),
■ lokata 4, dyplom I stopnia – Sasqu-
ehanna (FCI) OKOWITA. 

W  godzinach południowych 
w  sobotę rozpoczął się regionalny 
konkurs pracy małych dla rasy pol-
ski spaniel myśliwski. W konkurencji 
wzięły udział tylko dwa psy. Jednak 
według sędziów obserwowanie ich 
było wielką przyjemnością. Niech 
o jakości pracy świadczy fakt, że oba 
psy otrzymały dyplomy I  stopnia 
z bardzo dużą liczbą punktów.

Poniżej przedstawiam wyniki 
konkursu:
■ lokata 1, dyplom I stopnia – FURIA 
Sagalasówka (FCI) – 216 pkt,
■ lokata 2, dyplom I  stopnia –  
TESSA z  Krainy Bocianich Gniazd  
(FCI) – 208 pkt.

Tak wspaniałe wyniki są składo-
wą zarówno jakości psów, jak i  pra-
cy przewodników. W  niedzielę 10 
października na starcie stanęły psy 
zgłoszone do konkursu tropowców. 
U  większości startujących widać 
było znamiona odbytej pracy przy-
gotowawczej. W  efekcie przyznano 
pięć dyplomów (dwa I stopnia, dwa 

II stopnia i jeden III stopnia). Konkurs 
wygrały zwyciężczynie z  poprzed-
niego dnia w  odwrotnej kolejności, 
tj. TESSA z  Krainy Bocianich Gniazd 
(FCI) i  FURIA Sagalasówka (FCI). 
Organizatorzy zadbali też o  przy-
znanie na każdej imprezie nagród 
dodatkowych, które są zawsze miłe 
dla startujących. Tytuły Najlepszego 
Przewodnika otrzymali: Ilona Wojtas, 
Maciej Ciapiński, Beata Jurkowska. 
Najlepszą Zgraną Parą Weekendu 
PSM zostali CYSTA z Szerokiego Boru 
i  jej właściciel Andrzej Makarewicz, 

Najlepszym Polskim Spanielem My-
śliwskim Weekendu została TESSA 
z Krainy Bocianich Gniazd. 

To był wspaniały weekend z  na-
szą ukochaną rasą. Ale aby przeka-
zać całą atmosferę imprezy, należy 
wspomnieć o  wspaniałej biesiadzie, 
która odbyła się w nocy z soboty na 
niedzielę. W  trakcie spotkania dużo 
jedzono i  pito, ale głównie rozma-
wiano o  polskim spanielu myśliw-
skim – najlepszym psie na świecie. 

RELACJĘ PRZEKAZALI: 
MARCIN RUTKOWSKI I ANNA JEDLIŃSKA 

PSM(EJS).indd   53 10/03/2022   22:34

52 Pies 1 (385) 2022

KONKURSY

FURIA Sagalasówka z właścicielem Maciejem Ciapińskim

Wdniach 9–10 października 
2021 r. miało miejsce już 
trzecie takie spotkanie. 

Ciekawostką jest to, że tym razem 
podniesiono poprzeczkę wymagań. 
Oprócz dotychczasowych prób pra-
cy i konkursów tropowców zorgani-
zowano konkursy pracy małych ras. 
Trzy imprezy w  dwa dni to wielkie 
wyzwanie dla organizatorów. Prze-
cież należy przygotować teren ob-
fitujący w  odpowiednią zwierzynę, 
a  także obsługę poszczególnych 
konkurencji. Musimy jednak pamię-

STOLICĄ PRACUJĄCYCH PSÓW MYŚLIWSKICH

tać, że organizatorami była doświad-
czona ekipa, tj. Komisja Kynologiczna 
przy ORŁ w Gdańsk i Koło Łowieckie 
KNIEJA, więc można było być spo-
kojnym, że pod względem orga-
nizacyjnym wszystko będzie w  jak 
najlepszym porządku, tym bardziej 
że dopisała pogoda. W  organizację 
imprez włączyli się również sponso-
rzy: Klub Polskiego Spaniela Myśliw-
skiego przy ZG ZKwP, Klub Polskiego 
Spaniela Myśliwskiego PZŁ, a  także 
wieloletni partnerzy imprezy: GROW 
z Gdańska i Tricolor sp. z o.o z Gdy-

ni. Organizacyjnie wszystko było 
przygotowane, a tajemniczą kwestią 
pozostała liczba zgłoszonych psów. 
Ostatecznie na starcie stanęło w su-
mie dziewiętnaście psów (dziesięć 
na próbach, dwa na konkursach pra-
cy małych ras, siedem na konkursach 
tropowców). Komisja sędziowska 
wybrana do oceny to sympatycy ras 
polskich i ras myśliwskich, a zwłasz-
cza ich pracy, więc uczestnicy mogli 
być pewni, że ich psy zostaną rzetel-
nie ocenione. Powołana komisja to: 
Anna Jedlińska (sędzia główny), Sta-

Coroczne spotkania polskich spanieli myśliwskich na konkursach i próbach w okolicach 
Zblewa stają się tradycją. 

ZBLEWO
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WARTO PRZECZYTAĆ

Piszę do działu „Warto przeczytać” pisma PIES recenzje i opinie o publikacjach 
dotyczących kynologii, aby zachęcić Państwa do ich przeczytania. Dziś do omówienia 

wybrałem dwa rodzime rodzynki wydawnicze, niestety trudne do zdobycia.

Pierwszy z nich „Charty z Jurajskich Biskupic” 
to niewątpliwie biały kruk dla kolekcjonerów! 
Jest to praca dyplomowa autorki książki  

– Olivii Jane Ennis. Jak sama mi wyjaśniła, cytuję:
(...) studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu na kierunku Grafika – studia ukończy-
łam w lipcu 2021 roku, uzyskałam tytuł magistra. 
Jako pracę dyplomową zdecydowałam się wykonać 
ilustrowaną książkę o swojej ulubionej grupie ras 
psów. Psy od zawsze były dla mnie wielką inspiracją, 
a zwłaszcza charty. Interesuję się nimi od wielu lat, 
zachwyciły mnie przede wszystkim swoją niesamo-
wicie smukłą sylwetką, różniącą się znacznie pod 
każdym względem od innych ras psów. Są szlachetne 
i przepiękne. Dlatego między innymi postanowiłam 
poświęcić chartom książkę ilustrowaną ich portreta-
mi. Tytuł mojej książki „Charty z Jurajskich Biskupic” 
zaczerpnęłam z nazwy popularnego bloga z autor-
skimi tekstami, prowadzonego przez Agatę Juszczyk. 
To właśnie stamtąd pochodzą artykuły i fragmenty 
literatury oraz teksty autorstwa polskich hodowców 
chartów różnych ras, które zamieściłam w swojej 
publikacji.
Pani Olivia własnym nakładem wydała tylko 30 
sztuk książki – dlatego jest to biały kruk dla miło-
śników chartów! Pozycja jest niezwykła w wielu 
aspektach: po pierwsze są tu piękne, precyzyjne 
i kunsztowne grafiki głów chartów wykonane 
własnoręcznie przez autorkę odzwierciedlające 
najważniejsze cechy tej wyjątkowej grupy psów 
– ich antyczność, niezależność, wielki spokój 
i odrębność. Po drugie wybrane do druku teksty 
(przeniesione z bloga Agaty Juszczyk – wielkiej 
miłośniczki chartów) stanowią wybór publikacji 
znawców chartów z różnych epok i krajów, jak: 
Wiktor Kozłowski (1823 r.),  Stanisław Rewieński 
(1893 r.), Albert Mniszek (1904 r.),  Ignacy Mann 
 (1938 r.) i Xavier Przeździecki (1983 r.). 
Całość możemy podzielić na dwie części: jedną 
dotyczącą historii i pochodzenia chartów oraz  
drugą, na którą składają się opisy poszczególnych 
ras chartów autorstwa współcześnie żyjących  
hodowców, takich jak: Agata Juszczyk, hodowla  
„Z Jurajskich Biskupic” (pięć artykułów o bo-
rzojach, jeden o greyhoundzie i jeden o saluki); 
Jolanta Franek (blog „Moje saluki”) o saluki; Ewa 
Stolarska, hodowla „Fortunatus”, o saluki; Blanka 
Horbatowska, hodowla „Arcturus”, o charcie pol-

Charty z Jurajskich Biskupic
skim; Gabriela 
Łakomik-Ka-
szuba o char-
cie polskim; 
Małgorzata 
Białogłowy, 
hodowla 
„Whiteheads”, 
o whippetach; 
Grażyna Pin-
dera, hodowla 
„All’Italica”, 
o charcikach 
włoskich 
(dwa arty-
kuły); Maria 
Szynaka- 
Tomaszew-
ska, hodowla 
„Eidi N’Ama-
nar”, o azawakhach. 
Całość jest niezwykle ciekawa, książka ma sztywną 
okładkę, jest starannie przygotowana i wydana. 
Autorka (niewątpliwie pozostająca pod urokiem 
chartów) na 120 stronach tekstu z dwudziestoma 
grafikami, wielce ekspresyjnymi i odzwierciedla-
jącymi głębię póz chartów, przenosi czytelnika 
w fantastyczny świat, zarówno dość odległy, jak 
i nam współczesny, i odtwarza niezwykle piękny 
horyzont związany z dawną użytkowością chartów 
na naszych europejskich terenach, ich piękną, 
wyrafinowaną budową i wyjątkowym sposobem 
bycia oraz – co dla niej chyba najważniejsze – 
wyjątkową ekspresję artystyczną całej grupy 
tych przepięknych zwierząt. Dodatkowo autorka 
podaje 21 pozycji literatury. Całość jest niezwykle 
ciekawa. Jedynie 30 sztuk tak pięknie i dobrze me-
rytorycznie zaprojektowanej i wydanej książki to 
niezmiernie mało. Wystarczyło, aby obronić pracę 
magisterską, ale grzechem byłoby zmarnowanie 
okazji wydania tego dzieła w większej liczbie 
egzemplarzy – o pomoc w tym przedsięwzięciu 
apeluję do władz ZKwP. Może warto by uzupełnić 
to piękne dzieło o informacje na temat chartów 
afgańskiego, węgierskiego, hiszpańskiego i coraz 
liczniejszych na naszych wystawach ras pierwot-
nych. 30 książek to stanowczo za mało, aby zaspo-
koić apetyty bardzo wielu miłośników chartów.
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Marcin Jan Gorazdowski z wykształcenia jest zootechnikem. Całe swoje dorosłe życie zajmuje się przede wszystkim  
(jak sam to określa) poprawianiem relacji „człowiek – zwierzęta go otaczające”. Autor wielu książek, artykułów, programów telewizyjnych 

i radiowych, artysta fotografik. Z psami związany od zawsze, od ponad trzydziestu lat jest członkiem Oddziału ZKwP w  Warszawie,  
odznaczony złotą odznaką ZKwP za popularyzację kynologii. 

Od kilku już lat na polskim rynku księgarskim znajduje się się pozycja pod tytułem 
„Marcin Jan Gorazdowski opowiada o psach” wydawnictwa Multico. 

Jak podpowiada podtytuł to „książka dla całej rodziny”, co dobrze oddaje jej 
charakter. Nie jest to literatura czysto kynologiczna, lecz raczej omówienie 

kilkudziesięciu ras psów zgodnie z opisanym wcześniej podziałem na grupy FCI. 

Autor przedstawia ich pochodzenie,  
historię, charakter, potrzeby oraz omawia 

ewentualne problemy, z jakimi powinni się liczyć  
ich właściciele. Jak sam żartobliwie twierdzi, 
ta „książka jest po to, by dzieci mogły wybrać  
sobie pieska, a rodzice dowiedzieli jakie będą 
tego konsekwencje”.  Pod koniec ubiegłego  
roku dowiedzieliśmy się, że prawa do publikacji 
tej książki kupiło czeskie wydawnictwo  

Bookmedia i wydało ją w językach czeskim 
i słowackim. W obu przypadkach ingerencja 
w treść dotyczy jedynie informacji o organizacji 
kynologicznej – zamiast Związku Kynologicznego 
w Polsce jest Ceskomoravska kynologicka unie 
i Slovenska kynologicka jednota.  W tej sytu-
acji jest to jedna z nielicznych polskich książek 
o psach (o ile nie jedyna, pomijając monografie 
ras polskich) wydanych za granicą. 

opowiada o psach
MARCIN JAN GORAZDOWSKI 
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Zpewnością znaczna część osób wybierze w  takim 
przypadku podróż własnym samochodem, ale z dru-
giej strony znajdą się także osoby podróżujące koleją, 

samolotem lub autobusem. I te właśnie osoby, tj. wybierają-
ce się w podróż z psem publicznymi środkami komunikacji, 
powinny mieć świadomość tego, iż każdy z przewoźników 
posiada własny regulamin przewozu osób, bagażu oraz 
obsługi podróżnych. Przewóz osób i rzeczy, wykonywany 
odpłatnie na podstawie umowy przez uprawnionych do 
tego przewoźników, z  wyjątkiem transportu morskiego, 
lotniczego i  konnego, regulują przepisy ustawy Prawo 
przewozowe. Zgodnie z art. 4 tejże ustawy przewoźnik lub 
organizator publicznego transportu zbiorowego, o  któ-

rym mowa w przepisach ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym, mogą (i w praktyce to czynią) wydawać regu-
laminy określające warunki obsługi podróżnych, odprawy 
oraz przewozu osób i rzeczy, które regulują także kwestie 
przewozu zwierząt. Zanim zatem skorzystacie Państwo 
z usług danego przewoźnika, należy zapoznać się z wyda-
nym przez niego regulaminem, który znajdziecie Państwo 
bez problemu w internecie.

Samochód
Najwygodniejszym sposobem przewozu psa jest jazda 
własnym samochodem. Możemy wielokrotnie zatrzymy-
wać się w wybranych miejscach na spacer z psem i w celu 

Ponieważ zbliżają się wakacje, postanowiłem tym razem poruszyć temat 
podróżowania z psem do wybranego przez nas miejsca wypoczynku, 

czy to w kraju, czy za granicą. 

Wyjazd na wakacje 
z psem

PRAWNIK RADZI §
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WARTO PRZECZYTAĆ

Druga pozycja to „Ogar polski”, wydana 
przez Wschodniokarpackie Towarzy-
stwo  Miłośników  Ogara „Teraz ogar” 

(Krosno 2021 r., ISBN 83-911375-0-3). Jest to 
trzecie wydanie (rozszerzone i uzupełnione) 
broszury, która w latach 1999–2001 ukazała 
się także w językach angielskim i niemieckim. 
W publikacji nie wskazano autorów, ale po-
dejrzewam, że mogę tu podać nazwisko wie-
loletniego działacza na ogarzym polu pana 
Cezarego Żelechowskiego. Towarzystwo 
– wydawca broszury – powstało w kwietniu 
1998 roku w celu popularyzacji ogara pol-
skiego w kraju i za granicą. Warto dodać, że 
do dziś ma się dobrze, działa, a jego członko-
wie (głównie myśliwi) hodują ogary i z nimi 
polują. Broszura zawiera 78 rycin czarno-bia-
łych i kolorowych przedstawiających ogary 
z początków ich hodowli i współczesne. Jest 
tu część historyczna: informacje o liczbie 
ogarów i o tym, kto je sędziował w latach 
od 1989 do 2020, jest rozdział o coogarach, 
w którym opisano dość kontrowersyjny 
program ich hodowli. W ciągu trzynastu lat 
planowanej hodowli zarejestrowano 130  
coogarów, z których kilkanaście (na pod-
stawie przeglądu kwalifikacyjnego) zostało 
zakwalifikowanych do hodowli jako ogary 
polskie. Obok poprawy zdrowotności w rasie 
zanotowano rozbudzenie instynktu łowiec-
kiego i doskonałe radzenie sobie w „łowisku”. 
Warto o tym mówić, ponieważ nasze coraz 
piękniejsze ogary jednocześnie odchodziły 
od ich tradycyjnej łowieckiej użytkowości. 
Jest tu też rozdział „W literaturze i w malar-
stwie”, w którym znajduje się dużo  warto-
ściowych historycznych danych o naszym 
ogarze. Wydanie tej bardzo potrzebnej 
broszury sfinansowano ze środków prywat-
nych. Nie podano nakładu. Zadedykowano 
je zmarłej w zeszłym roku Magdzie Musiał, 
wielkiej miłośniczce ogarów i wieloletniej  
ich hodowczyni.
„Magda, nie zawsze się zgadzaliśmy, 
ale zawsze szliśmy do przodu. RAZEM!”.
To piękna i budująca dedykacja. Warto się 
zastanowić, czy ZKwP nie powinno  poświę-
cić więcej uwagi naszym rasom narodowym? 
Taka publikacja winna się znaleźć w dużej 
liczbie egzemplarzy w każdym z 50 naszych 
związkowych oddziałów jako pomoc  
w popularyzacji rasy. 

TOMASZ BORKOWSKI

„Ogar polski”
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PRAWNIK RADZI§
załatwienia przez niego potrzeb fizjologicznych, że o bra-
ku ewentualnych konfliktów ze współpasażerami nie 
wspomnę. Takiego komfortu nie daje już na przykład jazda 
pociągiem, czy też lot samolotem. Pozostaje jednak kwe-
stia sposobu przewożenia psa w samochodzie, a w zasa-
dzie takiego przewożenia, aby nie stwarzało ono zagroże-
nia dla innych uczestników ruchu, a zarazem nie narażało 
psa na niebezpieczeństwo. Przepisy ustawy Prawo o ruchu 
drogowym nie wskazują wprost żadnych regulacji odno-
śnie do przewozu psów, ale zastosowanie mogą tu znaleźć 
postanowienia art. 3 i art. 60 ust. 1 pkt 1. 

Pierwszy z przepisów stanowi, iż uczestnik ruchu i inna 
osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować 
ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną 
ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby 
spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku 
ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ru-
chem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić 
kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się rów-
nież zaniechanie. Drugi z  kolei, że zabrania się używania 
pojazdu w  sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby 
znajdującej się w pojeździe lub poza nim. Za przewóz psa 
w  samochodzie w  sposób powodujący zagrożenie bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym lub porządku ruchu dro-
gowego lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób 
znajdujących się w  nim możemy zostać ukarani manda-
tem. Kwestię odrębną stanowi wspomniane bezpieczeń-
stwo psa, które winno być odpowiednio zapewnione,  
np. poprzez zastosowanie pasów bezpieczeństwa.

Autobus
Zasady przewozu psów w  autobusach są bardzo zróżni-
cowane. Wspólny mianownik sprowadza się do koniecz-
ności trzymania psa na smyczy, założenia psu kagańca 
oraz posiadania świadectwa szczepienia psa przeciwko 
wściekliźnie, a  także odpłatności takiego przewozu (spo-
tkałem wyjątki dotyczące ras małych przewożonych na 
kolanach). Przejrzawszy kilkanaście regulaminów dużych  
przewoźników z  terenu całego kraju, znalazłem jednak  
i takie zapisy, jak:
■ w  autobusach obsługujących linie pośpieszne wpro-
wadzono zakaz przewozów zwierząt w części pasażerskiej  
autobusu, co oznacza, że psy można przewozić tylko 
w luku bagażowym;
■ zakaz przewozu psów ras uznawanych za niebezpieczne 
oraz psów znacznych rozmiarów, mogących przeszkadzać 
w przechodzeniu korytarzem autobusu;
■ kierowca ma prawo odmówić przewozu psa, jeśli uzna  
że zwierzę zagraża bezpieczeństwu pasażerów lub może po-
wodować uciążliwość dla podróżnych, w szczególności z po-
wodu przykrego zapachu albo cyt. „drażliwości zwierzęcia”. 

Osobom wybierającym się w podróż z psem autobusem 
nie pozostaje nic innego, jak bardzo dokładnie zapoznać 

się z regulaminem przewozów obowiązującym u przewoź-
nika, z którego usług zamierzają skorzystać.

Kolej
Na tle zróżnicowanych regulacji obowiązujących w  auto-
busach zasady podróżowania z psem pociągami są proste, 
a przecież i tu spotykamy różnych przewoźników. 
Podstawowe warunki, jakie należy spełnić, to:
■ wykupienie biletu dla psa (ceny są zróżnicowane i zależą 
od przewoźnika);
■ trzymanie psa na smyczy i w kagańcu;
■ uzyskanie zgody współpodróżnych, zajmujących  
miejsca w przedziale (nie dotyczy wagonów bezprzedzia-
łowych);
■ wykupienie wszystkich miejsc w przedziale sypialnym 
lub z miejscami do leżenia, o ile zamierzamy podróżować 
z psem w tego typu przedziałach;
■ trzymanie psa na podłodze wagonu, nie zaś na miej-
scach do siedzenia lub leżenia;
■ posiadanie aktualnego świadectwa szczepienia.

Samolot
O  tym, że samolotem podróżuje się szybko i  wygodnie, 
nikogo przekonywać nie muszę. Komfort przelotu psa za-
leżny jest jednak niestety od jego wielkości. Jeśli jesteśmy 
posiadaczami małego pieska, to problem w  zasadzie nie 
istnieje. Psy ważące wraz z  pojemnikiem do 8 kg można 
przewozić jako bagaż pasażerski w  kabinie. Pozwala to 
właścicielowi na kontakt ze swoim pupilem niemal przez 
cały czas trwania lotu. Jeśli jednak pies z  pojemnikiem 
waży więcej niż 8 kg, pozostaje przewóz w luku bagażo-
wym. Należy także pamiętać o tym, iż są linie lotnicze, któ-
re w ogóle nie oferują usługi przewozu zwierząt. Pozostałe 
zasady przewozu psa to:
■ przewóz zwierzęcia należy zgłosić już w trakcie dokony-
wania rezerwacji, gdyż liczba przewożonych jednocześnie 
na pokładzie zwierząt jest ograniczona;
■ zwierzę musi być przewożone w specjalnych klatkach 
o określonych przez przewoźnika wymiarach;
■ za przewożone zwierzę ponosi się opłaty, według taryfy 
danego przewoźnika. 

Nie można również zapomnieć o  wzięciu ze sobą od-
powiednich dokumentów, w zależności od tego, czy prze-
lot będzie odbywał się na terenie kraju, czy też będziemy  
lecieć za granicę. 

Podsumowując, zachęcam wszystkich, którzy wybiera-
ją się z psem na urlop, do szczegółowego zapoznania się 
z  obowiązującymi zasadami przewozu psów środkami 
komunikacji publicznej. Pozwoli to na uniknięcie nieprzy-
jemnych sytuacji i ewentualnej konieczności uszczuplenia 
portfela o  pieniądze wydane na zapłatę mandatu. Mnie 
pozostaje jedynie życzyć miłego wypoczynku z psem.

CEZARY SZCZEPANIAK

!

Pies nr 4/2021
Autorem zdjęć do artykułu o Mistrzostwach Polski IPG 2021 (str. 42 i 43)  jest Jerzy Jurczyk i Look4dog.com, 

a nie Irena Wilczko.  Za pomyłkę przepraszamy.



100 LAT KYNOLOGII 
W WOLNEJ POLSCE

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

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

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

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

i polskiemu spanielowi myśliwskiemu.

Dla 

członków ZKwP 

specjalna cena

100 zł 
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