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ZKwP

W słoneczny, choć nieco zimny, majowy weekend w sercu Kaszub, w gościnnym  
Chmielnie spotkali się miłośnicy psów, aby podczas zorganizowanych przez  

Oddział ZKwP w Gdyni XXV i XXVI Krajowych Wystaw Psów Rasowych konkurować  
po raz pierwszy w Polsce o tytuł SUPREME Best in Show. 

Sędziowie i organizatorzy – od lewej:Tatiana Urek, Izabella Krakowska-Salamon, Anna Garbacka-Warecka, Mariusz Pawlicki, 
Leszek Salamon,  Kornelija Butrimova, Jussi Liimatainen, Gerard Jipping, Michał Melibruda, Bartłomiej Lembas, Sandra Tomczak, 
Cathy Delmar, Sean Delmar, Paweł Osak, Refet Hadžic , Bruno Nodalli, Iwona Przeworska, Colette Muldoon, Magdalena Hiltbrunner, 
fot. Dorian Buksa/dogs-shutter.pl

KRAJOWE WYSTAWY PSÓW RASOWYCH 
 – SUPREME BEST IN SHOW

Zaproszenie na wystawę przyjęło 
dwudziestu znanych na całym 
świecie sędziów z dziewięciu kra-

jów. Na obu wystawach oceniano psy 
zgłoszone w ponad 160 rasach z dzie-
sięciu grup FCI.

Ukoronowaniem dwudniowych 
zmagań była konkurencja SUPREME 
Best in Show, która staraniem Zarządu 
Oddziału ZKwP w Gdyni po raz pierw-
szy zagościła na polskich wystawach. 

O TYTUŁ TEN WALCZYLI: 
■ Najlepszy Weteran XXV i  XXVI 
Wystaw Psów BISS, BIS, JCH PL, 
CH PL, LIT BG, Swiss Club Winner, 

JWW’14, Polish Weteran Top Dog’21 
WINSTON Magiczny Szkot FCI, wł. 
Gabriela Grubba, Polska, owcza-
rek szkocki długowłosy (sędziowie:  
Cathy Delmar, Gerard Jipping),
■ Najlepszy Junior XXV Wystawy Psów 
Rasowych TOKAJ Efekt Motyla, wł. 
Magdalena Dach, Polska, buldog fran-
cuski (sędzia: Tatjana Urek), 
■ Najlepszy Junior XXVI Wystawy 
Psów Rasowych JEW’22, LT JW’22  
COXGAL ERIN GO BRAGH, wł. Marek 
Wojciechowski, Polska, bulterier minia-
turowy (sędzia: Kornelija Butrimova),
■ Zwycięzca Wystawy XXV Wystawy 

Psów Rasowych ALPHA ALTAIR JOHNIE 
WALKER, wł. Piotr Sielecki,  Sarah Haida-
cher, Polska, doberman (sędzia: Sean 
Delmar),
■ Zwycięzca Wystawy XXVI Wystawy 
Psów Rasowych JEW’19, EW’21, BIS, 
BISS Kan Trace Viking Lord, wł. Mere-
tei Tibor, Węgry, lagotto romagnolo  
(sędzia: Refet Hadzic).

Przed trudnym wyborem wskazania 
zwycięzcy z doborowej stawki przepięk-
nych psów stanął Przewodniczący Zarzą-
du Głównego Związku Kynologicznego 
w  Polsce Sędzia Międzynarodowy pan 
Leszek Salamon. Tytuł, nagrody i  splen-

ZKwP
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dor SUPREME Best in Show decyzją pana 
sędziego powędrowały do naszego go-
ścia z  Węgier JEW’19, EW’21, BIS, BISS 
Kan Trace Viking Lord rasy lagotto roma-
gnolo. Pies, wyhodowany przez Sabinę 
Zdunić Sinković z  Chorwacji, prezento-
wany był przez Attilę Schlosera i Sandrę 
Tomczak. 

Wystawy zorganizowane zostały 
w  niezwykle urokliwym miejscu dzięki 
przychylności pana Michała Malibruda, 
Wójta bardzo przyjaznej psom i  kyno-
logii Gminy Chmielno. Można mieć na-
dzieję, że wśród mieszkańców Chmielna 
i  okolicznych miejscowości, którzy licz-
nie odwiedzili obie wystawy, psy rasowe 
znalazły nowych miłośników. Sprawnie 
przebiegająca ocena psów w  ringach, 
zadowolenie wystawców oraz dobry 
odbiór wystawy przez zwiedzających 
są najlepszą nagrodą dla organizatora 
– niewielkiego, ale prężnie działające-
go oddziału w Gdyni z Przewodniczącą 
Anną Garbacką-Warecką oraz zespo-
łem kolegów, dla których kynologia jest 
prawdziwą pasją. Gratulujemy! 

MARIA WAWRZYNIAK
PS. Musimy wspomnieć o bardzo licznych 
uczestnikach konkurencji „Dziecko 
i Pies”, których zaangażowanie i emocje 
dorównywały, a może nawet przewyż-
szały, te dotyczące rzeczywistych zmagań 
wystawowych.

Od lewej: Sean Delmar, Anna Gabacka-Warecka,Sarah Haidacher  wraz z dobermanem 
ALPHA  ALTAIR JOHNIE WALKER  oraz Michał Melibruda, fot. Dorian Buksa/dogs-shutter.pl

Od lewej: Magdalena Dach  z buldogiem 
francuskim TOKAJ Efekt Motyla oraz 
sędzia Tatjana Urek, fot. Tatiana Gorovets

Od lewej: Sean Delmar, Michał Melibruda, 
Anna Garbacka-Warecka,Attila Schloser, 
bulterier minaturowy COXGAL ERIN GO 
BRAGH, fot. Dorian Buksa/dogs-shutter.pl

Od lewej:  Gabriela Grubba z owczarkiem szkockim collie  WINSTON Magiczny Świat  
oraz sędzia Cathy Delmar, fot. Alicja Matejuk
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Węch bloodhounda nie ma sobie równych

nad gotowością do obrony i  wal-
ki. U  psów, które nie przeszły eta-
pów normalnej socjalizacji, a  także 
u  psów pariasów ta nieufność bę-
dzie występować zawsze. Jednak 
patologiczną lękliwość obserwuje 
się też u  osobników wychowanych 
prawidłowo. Bohaterkami takich 
pionierskich badań były dwie suki 
– basetka Paula i  pointerka Annie, 
obie nienormalnie lękliwe; pewnie 
z  tego powodu trafiły do kennelu 
uniwersytetu. Tam kojarzone były 
kilkakrotnie z  psami różnych ras; 
Paula dała 59 szczeniąt, z których aż 
43 cechowało się nienormalną lękli-
wością, której nie dało się zmodyfi-
kować ani przez wczesne odsadze-
nie od matki, ani przez socjalizację, 
ani przez szkolenie. Podobnie Annie, 
która odznaczała się także wybitną 
stójką, cechą u pointera jakże pożą-
daną – przekazywała ją potomstwu 
razem z  lękliwością. Ale czy stójka 
nie jest modyfikacją zamierania ze 
strachu? W przypadku tych suk moż-
na było wręcz przyjąć, że lękliwość 
jest cechą jakościową, dziedziczącą 
się tak, jak umaszczenie czy rodzaj 

włosa, być może tylko z niewielkimi 
odchyleniami, spowodowanymi na 
przykład niepełną penetracją od-
powiedzialnego za ten stan genu. 
Dzisiaj pojawiło się inne możliwe 
wytłumaczenie, którego dostarcza 
epigenetyka. „A  co to jest?” – nieje-
den zapyta...
■ EPIGENETYKA zajmuje się zmia-
nami ekspresji genów, które nie są 
bezpośrednim skutkiem mutacji se-
kwencji DNA. Przez lata obowiązywał 
w  biologii dogmat, że cechy nabyte 
się nie dziedziczą. I jest to prawda, ale 
nie do końca... Okazuje się, że środo-
wisko (bodźce zewnętrzne, stres, die-
ta) wpływać może na DNA i białka hi-
stonowe, tworzące chromatydy. Pod 
wpływem tych bodźców zachodzi 
proces chemiczny, znany jako me-
tylacja, a  jego skutkiem jest zmiana 
ekspresji kodowanych genów, zatem 
dawniejsze przekonanie, że cechy na-
byte nie są dziedziczne należy trochę 
zmodyfikować – są, ale nie wszystkie 
i nie na zawsze, bo proces ten może 
się cofnąć, gdy ustanie działanie 
czynników środowiskowych. Moż-
liwe więc, że potomstwo stale wy-
straszonych, a  więc zestresowanych 
suk, przynajmniej w części było takie 
same – mógł być to skutek oddziały-
wań jeszcze w życiu płodowym.  

 Syndrom szaleństwa 
Innym stosunkowo wcześnie po-
znanym stanem świadczącym 
o  dziedziczeniu cech charakteru 
był tak zwany syndrom szaleństwa 
cockerów, występujący także u  kil-
ku innych ras (ale to cockery jego 
skutkiem straciły znacznie na popu-
larności, która dopiero teraz się od-
budowuje). Objawia się on niczym 
nieuzasadnionym, dosyć groźnym 
atakiem na znajdującą się akurat 
„pod zębami” osobę – najczęściej 
jest to właściciel lub ktoś z domow-
ników. Z  obserwacji wynikało, że 
występuje  rodzinnie, u psów jedno-
maścistych, i – co było dość oczywi-
ste – przekazywany jest potomstwu. 
Aż  kusiło, żeby przypisać mu prosty 
mendlowski sposób dziedziczenia 
i  jeszcze genetyczne sprzężenie  
z  maścią. Dalsze badania wykazały 
jednak, że sprawa nie jest tak oczy-
wista... Podobne zaburzenia zacho-
wania opisano bowiem u  angiel-
skich springer spanieli (łaciatych!),  
retrieverów i innych ras, na przykład 
dobermanów, bulterierów i bernar-
dynów. Trzeba więc było pożegnać 
się z prostą koncepcją dziedziczenia, 
a nawet i samym pojęciem „szaleń-
stwa cockerów”, bo najpewniej cho-
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Dziedziczenie 
cech behawioralnych
Border collie są wspaniałymi pasterzami, bloodhound nie ma sobie 
równych w tropieniu, a doberman jest niezawodnym obrońcą. 
Wszyscy wiemy intuicyjnie, że cechy behawioralne mogą być dziedzi-
czone – to dlatego udało nam się wyhodować konkretne linie i rasy 
psów, które są konsekwentnie „napędzane” do aportowania rzeczy, 
zaganiania owiec, pilnowania naszych domów lub polowania  
na króliki bez żadnego formalnego szkolenia. 

U border collie instynkt pasterski jest wrodzony, a szkolenie go tylko rozwija

Dlaczego zatem zaskakuje 
nas, że inne rodzaje skłon-
ności behawioralnych 
mogą być również przeka-

zywane potomstwu przez rodziców? 
Prawda jest taka, że genotyp twoje-
go psa odgrywa ogromną (i  często 
niedocenianą) rolę nie tylko w tym, 
jakie może mieć wrodzone umie-

jętności, lecz także w  tym, kim jest 
– czy jest przyjacielski, czy powścią-
gliwy w stosunku do nieznajomych, 
czy toleruje inne zwierzęta, czy nie, 
czy łatwo go przestraszyć głośnymi 
dźwiękami, czy jest na nie stosun-
kowo odporny. Czy wszystkie te ce-
chy są rezultatem odpowiedniego 
szkolenia, czy też są dziedziczne? Na 

to pytanie uczeni poszukiwali od-
powiedzi już od lat czterdziestych 
ubiegłego wieku, ale dopiero ostat-
nio wraz z rozwojem genetyki i me-
tod statystycznych można ich choć 
częściowo udzielić.

 Patologiczna lękliwość 
Pierwsze badania mające charakter 
anegdotycznych obserwacji zostały 
przeprowadzone na uniwersytecie 
w Bar Harbour w Maine, USA, a do-
tyczyły dziedziczenia lękliwości. Pe-
wien stopień lękliwości, a właściwie 
nieufności, jest charakterystyczny 
dla wilka i  psowatych, u  których 
reakcja ucieczki przeważa zwykle 

GENETYKA
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dzi tu o różnego rodzaju zaburzenia, 
wcześniej podciągane pod wspólną 
definicję. Niemniej jednak gene-
tyczne uwarunkowanie wydaje się 
być bezsporne – u cockerów winą za 
ich rozprzestrzenienie w  populacji 
obarcza się słynnego angielskiego 
championa z  końca lat pięćdziesią-
tych; podobnie w  populacji sprin-
ger spanieli w USA – w rodowodach 
psów, u  których występuje „szaleń-
stwo”, pośród przodków znajduje 
się zawsze (niekiedy kilkakrotnie) 
pewnego popularnego zwycięzcę 
wielu wystaw. W  Polsce rozprze-
strzeniło się za sprawą dwóch lub 
trzech importów brytyjskich – po-
nieważ były to psy na owe czasy wy-
bitne eksterierowo, po kilku latach 
praktycznie nie było u  nas złotego 
lub czarnego cockera, który nie 
miał w rodowodzie jednego z nich, 
a  nawet wszystkich. Nie wiem, jak 
u retrieverów, ale u pozostałych wy-
mienionych wcześniej ras taką agre-
sję mogłem nie raz zaobserwować. 
Kojarząc między sobą skłonne do 
agresji holenderskie berneńskie psy 
pasterskie, uzyskiwano w kolejnych 
pokoleniach coraz więcej coraz bar-
dziej agresywnych osobników, przy 

czym sposób odchowania i  wycho-
wania nie miały tu większego zna-
czenia. W tym przypadku nie mamy 
raczej  do czynienia z prostym dzie-
dziczeniem mendlowskim, ale z su-
mowaniem się efektów działania 
pomniejszych genów addytywnych, 
a  więc dziedziczeniem ilościowym. 
Niestety (a  raczej stety) wszystkie 
te badania nie wyszły poza aneg-
dotyczne dane, niepoparte szeroko 
zakrojonymi obserwacjami na du-
żej liczbie zwierząt. Spowodowały 
to zarówno ekonomika, jak i zwięk-
szenie się ludzkiej wrażliwości na 
cierpienie, zarówno fizyczne, jak 
i  psychiczne. Po pierwsze utrzymy-
wanie dużej liczby psów stało się dla 
uniwersytetów zbyt kosztowne, po 
drugie z psami tymi po zakończeniu 
badań coś trzeba było zrobić, a  do 
adopcji nie bardzo się nadawały, 
więc je po prostu usypiano (tak na 
przykład zrobiono z greyhoundami, 
na których badano relację między 
umięśnieniem a  dysplazją…). Teraz 
jest to już niemożliwe, bo na takie 
badania nie wyda zgody żadna ko-
misja etyczna, których kiedyś nie 
było. Dzisiaj unika się usypiania gry-
zoni, a co dopiero psów! 

■ NAJNOWSZE BADANIA 
NAD DZIEDZICZENIEM CECH 
BEHAWIORALNYCH
Nowsze badania nad dziedzicze-
niem cech charakteru polegają 
przede wszystkim na ocenianiu ko-
relacji i  szacowaniu odziedziczalno-
ści. I to właśnie pojęcie trzeba bliżej 
objaśnić. Odziedziczalność danej 
cechy to ta część jej zmienności, 
która uwarunkowana jest genetycz-
nie i odnosi się do cech ilościowych, 
kształtowanych przez genotyp, śro-
dowisko i  oddziaływania między 
nimi.  Cechy te są zmienne i przyjmu-
ją wartości od zera do jedności (albo, 
jak kto woli, do 100%), a w popula-
cji niepoddawanej selekcji rozkład 
zmienności takiej cechy zbliżony 
jest do rozkładu normalnego zobra-
zowanego znaną wszystkim krzywą 
Gaussa. Są poligeniczne, to znaczy 
uwarunkowane przez duże zespoły 
genów o  działaniu przede wszyst-
kim addytywnym (sumującym się). 
Odziedziczalność danej cechy nie 
jest jednakowa dla całego gatunku 
czy rasy, odnosi się jedynie do okre-
ślonej badanej populacji, a  uzyski-
wanych w  konkretnych badaniach 
wyników nie można automatycznie 

Retrievery wprost obsesyjnie aportują

GENETYKA
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Owczarki niemieckie są jedną z ras, u których instynkt ataku jest mocno rozwinięty

przenosić z jednej populacji na inną, 
bo w  rzeczywistości różnice w  war-
tościach odziedziczalności mogą 
być spore, w zależności od zróżnico-
wania genetycznego danych  popu-
lacji i  prowadzonej w  nich selekcji. 
Trzeba też zauważyć, że szacowanie 
odziedziczalności ma niemal zawsze 
pewien słaby punkt – na ogół do-
konywane jest dla populacji psów 
utrzymywanych w  różnych warun-
kach, a  wtedy zmienność środowi-
skowa zafałszowuje obraz. Ponadto 
informacje o  stopniu wykazywania 
przez psa danej cechy pochodzą 
zwykle z  kwestionariuszy wypełnia-
nych przez właścicieli, zatem obcią-
żone są subiektywizmem.

Wiele cech, zarówno jakościo-
wych, jak i ilościowych, jest ze sobą 
skorelowanych, a stopień skorelowa-
nia zależy od tego, jak zlokalizowane 
są warunkujące je geny. Korelacje 
dodatnie występują między cecha-
mi warunkowanymi przez geny zlo-
kalizowane na jednym chromoso-
mie, a  im bliżej względem siebie 
się one znajdują, tym wyraźniejsza 
jest korelacja. Korelacje mogą wy-
stępować też między cechami wa-
runkowanymi przez geny z  różnych 
chromosomów, jeśli ich  fragmenty 
„poprzestawiają się” w  trakcie po-
działu mejotycznego. Brak jest ba-
dań, które dostarczyłyby dowodów 
na skorelowanie różnych cech fizycz-
nych u  psów, natomiast dowodów 
na skorelowanie rozmaitych cech 
psychicznych jest wiele. W  szwedz-
kiej populacji 1813 labradorów 
i  2757 owczarków niemieckich 
poddanych testom sprawdzającym 
cechy takie, jak odwaga, instynkt 
obronny, zachowanie drapieżnicze, 
reakcję na strzał, przyjazne nasta-
wienie do ludzi, chęć współpracy, 
twardość i  pobudliwość, wykazano, 
że wszystkie te cechy są odziedzi-
czalne, jednak uzyskane wartości 
odziedziczalności są bardzo różne 
– od 0.03 (bardzo niska) dla przyja-
znego nastawienia do ludzi do 0.56 
(dość wysoka) dla lęku na wystrzał 
u labradorów i od 0.14 dla twardości 
po 0.38 dla przyjaznego nastawie-
nia do ludzi u  owczarków niemiec-
kich. Pokrywa się to z praktycznymi 
obserwacjami i  doświadczeniem 

– wiadomo, że lęk na wystrzał jest 
cechą, której bardzo trudno jest psa 
„oduczyć”, właśnie dlatego, że jest 
w  wysokim stopniu uwarunkowana 
genetycznie. Zaskakuje natomiast 
niska odziedziczalność przyjaznego 
nastawienia do ludzi u  labradorów. 
Większość z  tych cech była ze sobą 
dodatnio skorelowana, a  najwyższe 
korelacje stwierdzono pomiędzy 
twardością i odwagą: 1.0 u labrado-
rów i 0.96 u owczarków niemieckich. 
Niektóre cechy różnie korelowały 
u każdej z ras – pomiędzy twardością 
a  chęcią współpracy u  labradorów  
współczynnik korelacji wynosił 0.28, 
natomiast u  owczarków niemiec-
kich występowała w tym  przypadku 
wyraźna korelacja ujemna (–0.67). 
U  beagle trzymanych w  warunkach 
laboratoryjnych chęć nawiązania 
kontaktu z  człowiekiem, oceniana 
dwoma parametrami – wodzeniem 
oczami i  poszukiwaniem fizyczne-
go kontaktu – była odziedziczalna, 
a odpowiednie współczynniki wyno-
siły 0.32 i 0.23. Te ostatnie obliczenia 
są szczególnie istotne, bo dokonane 
dla populacji laboratoryjnej, utrzy-
mywanej w  jednakowych, wystan-
daryzowanych warunkach.

Badanie korelacji prowadzi cza-
sem do zaskakujących wniosków. 
Wykazano na przykład, że agresja 

wobec znanych ludzi i  agresja wo-
bec psów i  obcych ludzi warunko-
wane są przez zupełnie różne geny. 
Ta pierwsza związana jest z pewny-
mi wariantami genów IGF1 i HMGA2 
(ten pierwszy koduje białko immu-
noglobuliny IgG, ten drugi – białko 
niezbędne w  procesie transkrypcji 
DNA na RNA). Agresja wobec psów 
i obcych osób występuje zaś u osob-
ników posiadających w  swoich ge-
notypach pewne warianty genów 
z  chromosomu 18:  GNAT3, kodu-
jącego białko, którego obecność 
w kubkach smakowych pozwala na 
wyczuwanie smaku, oraz CD36, ko-
dującego glikoproteinę, wpływającą 
na metabolizm lipidów i niezbędną 
dla prawidłowego rozwoju i  funk-
cjonowania płytek krwi, a poza tym 
jeszcze bliżej nieznany gen, zlokali-
zowany w chromosomie X w pobli-
żu IGSF1, związany z syntezą immu-
noglobulin.

Już metody wykorzystane w tych 
badaniach wymagają dobrej znajo-
mości matematyki, przez co rzecz 
cała staje się  dość  trudna do poję-
cia dla laika, ale metody stosowane 
obecnie to prawdziwa jazda bez 
trzymanki, toteż nie zamierzam ich 
tu objaśniać (zresztą wątpię, czy 
umiałbym to zrobić). Są to miano-
wicie badania asocjacyjne całego 
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Delegatami na zebrania Sekcji Europejskiej, Komisji  
Wystaw i Komisji Sędziów FCI zostali: Wiceprzewodni-
cząca ZKwP ds. Hodowlanych Anna Rogowska, Sekretarz 
ZKwP Aneta Chrystoph oraz członek Prezydium ZKwP 
Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska.

Od lewej:  Aneta Chrystoph, Anna Rogowska, Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska

Zebrania FCI 

Ponieważ ze względu na pan-
demię COVID-19 nie odbyły się 

zebrania Sekcji Europejskiej FCI 
w latach 2020 i 2021, zgromadzenie 
zorganizowane w  Paryżu 25 kwiet-
nia 2022 r. objęło trzy lata: 2020, 
2021 i 2022.
■ W  czasie zgromadzenia odbyły 
się wybory; Przewodniczącym Sekcji  
Europejskiej FCI został ponownie 
pan Jorgen Hindse z Danii.
■ Uchwalono, że  europejska wy-
stawa w  2024 roku odbędzie się  
w Słowenii (w ramach wystawy, któ-

ra została anulowana w  roku 2020),  
Czechy zrezygnowały z  kandydo-
wania do zorganizowania wysta-
wy w  roku 2024 na rzecz Słowenii 
i  otrzymały zgodę na organizację 
wystawy w 2025 roku. 
■ Wybory na przeprowadzenie 
w  2023 roku europejskiej wystawy 
dziesięciu ras, które są zakazane 
w Danii, wygrały Węgry.

Przedstawiciele Ukrainy poprosili 
o głos i zwrócili się z prośbą do Sekcji 
Europejskiej FCI o  wsparcie w  spra-
wie zakończenia współpracy z  RKF 

FCI

i  BCU i  wystąpienie do Zarządu FCI 
o  zakończenie tej współpracy, po-
wołując się na art. 13.3 Statutu FCI. 

Następnie poprosiłam o  udziele-
nie głosu Polsce i odczytałam pismo 
przygotowane przez ZKwP (adre-
sowane do Prezydenta FCI pana 
Tamása Jakkela), w  którym Zwią-
zek Kynologiczny w  Polsce zwraca 
się z  prośbą do FCI o  zawieszenie 
współpracy z  Rosyjską Federacją  
Kynologiczną (RKF) w  imię solidar-
ności z Ukrainą.

W dalszej części zebrania zwróco-
no uwagę na konieczność większej 
i aktywniejszej promocji psa rasowe-
go oraz lepszej współpracy z  uczel-
niami weterynaryjnymi i  lekarzami 
weterynarii; jedną z propozycji było  
organizowanie seminariów kyno-
logicznych dla lekarzy weterynarii 
i  studentów ww. uczelni. Wskazano,  
że należy się również pochylić nad 
możliwościami i  sposobami promo-
wania kynologii w szerokim zakresie.

26 kwietnia odbyło się zebranie 
Komisji Wystaw i Komisji Sędziów 
FCI.
■ Omówiono propozycje dotyczą-
ce publikowanie szczegółowych 
informacji o  lokalizacji i organizacji  
wystaw.
■ Zaproponowano ewentualne 
nowe tytuły, np. International Junior 
Beauty Champion & International 
Veteran Beauty Champion, przedys-
kutowano także kwestię organiza-
cji oddzielnych konkurencji dla ras  
narodowych.
■ Zaproponowano, aby kluby ras 
z kilku krajów nawiązały współpracę 
(jak na przykład ATIBOX), co da szan-
sę na zwiększenie frekwencji i popu-
laryzację ras.
■ Zaproponowano opracowanie 
przez poszczególne kraje wzorców 
ras narodowych wraz z komentarza-
mi do wzorca i ilustracjami oraz przy-
gotowanie prezentacji.
■ Przedyskutowano temat obowiąz-
kowego szkolenia sędziów – podkre-
ślono, że istotny jest nie tylko wygląd 
psa, lecz także jego temperament.

Podjęto decyzję o  utworzeniu  
na Facebooku grupy przeznaczonej 
dla sędziów FCI.

MAŁGORZATA 
WIEREMIEJCZYK- WIERZCHOWSKA
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Charty gonią wszystko, co się porusza

genomu (GWAS), analiza loci cech 
ilościowych (QTL) i badanie polimor-
fizmu pojedynczych nukleotydów 
(SNP). Metody te stały się możliwe 
do zastosowania dzięki zmapowaniu 
pełnego genomu psa i wykorzystują 
skomplikowane obliczenia matema-
tyczne i  statystyczne, dokonywane 
przy pomocy komputerów.  

To, co wydaje się oczywiste – że 
geny mogą wpływać na zachowanie 
jednostki – nie zawsze było łatwe do 
poparcia dowodami, w dużej mierze 
dlatego, że zachowania są złożonymi 
cechami. Tendencje takie jak agresja, 
lęk lub chęć ścigania wszystkiego, co 
się rusza, są regulowane przez wiele 
genów, a nie tylko kilka – a więc jest 
to dziedziczenie typu ilościowego. 
Potwierdzone zostały zatem wcze-
śniejsze przypuszczenia.

Badania ras psów, które to rasy 
wszystkie są silnie zinbredowane, 
pozwoliły naukowcom poczynić 
duże postępy w tej dziedzinie. Bada-
cze uznali, że jeśli rasa psa cechuje 
się określonym zachowaniem, któ-
re odróżnia ją od innych ras, łatwiej 
będzie wykryć warianty genetyczne 
przyczyniające się do tego zachowa-
nia, jeśli porówna się genom tej rasy 
z innymi. Porównania tego dokonuje 
się metodą analizy polimorfizmu po-
jedynczych nukleotydów (SNP).

Dane  o  zachowaniu pochodzą  
z  C-BARQ (Canine Behavioral Asses-

sment and Research Questionnaire) 
– ankiety, którą wypełniło ponad  
50 000 właścicieli psów. Wybrano 14 
cech behawioralnych dotyczących 
każdego badanego psa,  takich jak 
agresja skierowana wobec nieznajo-
mych, pobudliwość, poziom energii i  
pogoń za drapieżnikiem.

Na potrzeby tego badania na-
ukowcy wyciągnęli 14 020 wpisów, 
tych, które zawierały informacje 
o  psach rasowych. Równocześnie 
wykorzystano dane genetyczne 
z dwóch wcześniejszych badań, łącz-
nie reprezentujących 5697 psów, dla 
których zsekwencjonowano 172 000 
punktów w genomie.

Odkryto, że około połowę zmien-
ności w  14 mierzonych zachowa-
niach między rasami można przypi-
sać genetyce – większy odsetek, niż 
wykazały wcześniejsze badania.

To, co szczególnie zwraca uwagę, to 
fakt, że cechami o najwyższym wskaź-
niku odziedziczalności – innymi słowy 
tymi, na które największy wpływ mają 
czynniki genetyczne, a  nie środowi-
skowe – były takie zachowania, jak po-
datność na  szkolenie, pogoń za dra-
pieżnikiem, kierowanie przez obcych, 
agresja i poszukiwanie uwagi. W przy-
padku tych cech genetyka wyjaśnia 
60 do 70 procent zmienności między 
rasami, a są to dokładnie te cechy, któ-
rymi cechują się i różnią poszczególne 
rasy psów. 

Korzystając z  ogromnej puli 
danych genomowych, naukowcy 
szukali wariantów genetycznych, 
związanych z  różnicami pomiędzy 
rasami  w  14 cechach z  kwestiona-
riusza C-BARQ. Znaleźli 131 warian-
tów ściśle powiązanych z  tymi za-
chowaniami. 

Jeśli to różnice genetyczne wpły-
wają na zachowanie, ciekawe było-
by sprawdzenie, czy  w jakiś sposób 
wpływają one na mózg. Tak więc 
w kolejnym etapie  zbadano,  gdzie 
w  organizmie ulegają ekspresji 
geny, w których pojawiły się kluczo-
we dla zachowań warianty. Analiza 
wykazała, że   prawdopodobieństwo 
ekspresji tych  genów w mózgu jest 
znacznie większe niż w innych tkan-
kach ciała.

Inne badania wykazały, że agre-
sja i lęk są u psów powiązane z wy-
stępowaniem określonych haploty-
pów (układów alleli) w  loci genów 
CD36 i  IGSF1. Produkt genu CD36 
bierze udział w wielu reakcjach me-
tabolizmu lipidów, zaś gen IGSF1 
zaangażowany jest w  syntezę im-
munoglobulin; szczególnie wysoką 
aktywność tych genów obserwuje 
się w jądrze migdałowatym mózgu,   
strukturze, która odpowiada za po-
wstawanie agresji, reakcji obron-
nych i  wytwarzanie negatywnych 
emocji.

MIROSŁAW REDLICKI

GENETYKA
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Kufa perro leonés de pastor ma kształt 
ściętego klina i jest nieco krótsza niż 
mózgoczaszka (ZOE, wł. Marta Flórez, 
zdjęcie dzięki uprzejmości Jose Luisa 
Prieto Morána) 

Kufa perro leonés de pastor skrywa kom-
plet białych mocnych zębów układających 
się w zgryz nożycowy (LIRA, wł. Abel Lera, 
zdjęcie dzięki uprzejmości Jose Luisa Prieto 
Morána)

Poduszeczki łap perro leonés de pastor są 
mocne i elastyczne, przystosowane do poru-
szania się po różnorodnym podłożu nawet 
kamienistym dnie rzeki (LLUM, wł. Jose Luisa 
Prieto Morána) 

i drugiej wojny światowej brakowało 
rąk do pracy na roli. Psy te stanowiły 
wówczas niezastąpioną pomoc na 
ówczesnych terenach rolnych. Wraz 
z  końcem wojny, w  drugiej połowie 
dwudziestego wieku, zapotrzebowa-
nie na psy pasterskie zaczęło maleć 
w  związku ze zmianami zachodzą-
cymi w  hiszpańskim rolnictwie. Eks-
tensywna hodowla owiec zachowała 
się jedynie na coraz bardziej ograni-
czonych obszarach. Mimo swoich 
walorów użytkowych perro leónes de 
pastor stawały się coraz mniej liczne 
– pozostawały w  cieniu innych, po-
pularniejszych ras. Z  końcem dwu-
dziestego wieku zainteresowanie 
rasą zaczęło znowu rosnąć. Dzięki 
ujmującym cechom charakteru rasa 
zaczęła zdobywać coraz więcej miło-
śników. W 2005 roku powstał Krajowy 
Związek Hodowców Perro Leónes 
de Pastor (La Asociación Nacional de 
Criadores del Perro Leónes de Pastor 
ACPLP). Opracowano wzorzec rasy 
i  doprowadzono do uznania rasy 
w Hiszpanii w 2016 roku.
 
 Jak wygląda perro 
 leonés de pastor 
Budowa tego średniej wielkości psa 
(wysokość w  kłębie waha się od 49 
do 50 cm w przypadku samców i od 
47 do 48 cm w  przypadku suk) jest 
pełna harmonii, wskazuje na jego 
wytrzymałość, zwinność i siłę. Sylwet-
ka perro leonés de pastor wpisuje się 
w prostokąt, przy czym długość ciała 
tylko nieznacznie przewyższa wyso-
kość w  kłębie. Charakterystycznego 
wyglądu nadaje rasie proporcjonal-
na do reszty ciała głowa. Ideałem 
jest, aby długość głowy stanowiła 
dwukrotność jej szerokości. Mózgo-
czaszka jest z  profilu lekko wypukła, 
nieco dłuższa niż szersza i przechodzi 
w  kufę poprzez umiarkowany, lecz 
widoczny, przełom czołowo-nosowy. 
Nieco krótsza od mózgoczaszki kufa 
perro leonés de pastor ma kształt 
tępo zakończonego klina i  skrywa 
komplet mocnych zębów układają-
cych się w zgryz nożycowy. 

Rustykalnego wyglądu nadają gło-
wie osadzone mniej więcej na wyso-
kości linii oczu, ruchliwe, opadające 
lub zgięte do przodu uszy. Zaintry-
gowany perro leonés de pastor może 
je unosić, tak że są na wpół wypro-
stowane. Perro leonés de pastor jest 
inteligentnym psem, co wyrażają 
oczy o  bystrym spojrzeniu. Powinny 
być okrągłe i  ciemne. W  przypadku 
umaszczenia marmurkowego oczy 
(jedno lub dwoje) mogą być całkowi-
cie lub częściowo niebieskie. 

Głowę z tułowiem łączy proporcjo-
nalna, niezbyt długa, ale umięśniona 
szyja. Przechodzi ona poprzez do-
brze wyrażony kłąb w prosty mocny 
grzbiet z mocnym, umięśnionym za-
dem, zakończonym niezbyt wysoko 
osadzonym obficie owłosionym ogo-
nem. W spoczynku ogon noszony jest 
nisko, nieco poniżej stawu skokowe-
go, ale w ruchu lub gdy perro leonés 
de pastor jest czymś zainteresowany, 
może być szablasto uniesiony. Ogon 
nigdy nie powinien być jednak zawi-
nięty nad grzbietem.

Zarówno silne umięśnienie i moc-
na budowa kośćca, jak i szeroka, głę-
boka, sięgająca stawu łokciowego 
klatka piersiowa świadczą o  wytrzy-
małości i  dużej aktywności perro le-
onés de pastor. 

Proste, o  mocnym kośćcu i  umię-
śnieniu, dobrze kątowane kończy-
ny przednie i  tylne zakończone są 
zwartymi, lekko owalnymi łapami 
o  mocnych poduszeczkach, przysto-
sowanych do poruszania się po róż-
norodnym podłożu. Łapy kończyn 
tylnych mogą być zaopatrzone w wil-
cze pazury.

Jak przystało na psa pomaga-
jącego pasterzom, perro leonés 
de pastor porusza się swobodnie 
i  energicznie i  może się poszczycić 
niezwykłą zwinnością – wykazuje 
umiejętność zmiany prędkości i wy-
konywania nagłych zwrotów i  nie 
traci przy tym równowagi. 

Odporność na zmiany pogodowe 
perro leonés de pastor zawdzięcza 
swojej okrywie włosowej, złożonej 

Niestrudzony pasterz z      hiszpańskich wrzosowisk
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PORTRET RASY

Perro leonés de pastor – hiszpańska rasa 
nieuznana jeszcze przez FCI – to pies odporny 
na mrozy i upały, niestrudzenie wypełniający 
swe obowiązki przy stadach owiec czy kóz 
na hiszpańskim płaskowyżu.

Sylwetka perro leonés de pastor wpisuje się w prostokąt (RUFO, wł. Francisco López Malpica, zdjęcie dzięki uprzejmości Jose Luisa Prieto 
Morána)

Hiszpania jest ojczyzną aż 
dwunastu ras psów uzna-
nych przez FCI, co stawia 
ten kraj w  światowej czo-

łówce pod tym względem. Jednak 
to nie wszystko, bowiem w Hiszpanii 
kolejne lokalne rasy zaczynają budzić 
zainteresowanie wielbicieli psów 
i hodowców. Jedną z nich jest perro 
leónes de pastor. Już sama nazwa 

PORTRET RASY

mówi wiele zarówno o pochodzeniu, 
jak i  o  użytkowości tych psów. Rasa 
pochodzi z  północno-zachodniej 
Hiszpanii, przede wszystkim z  pro-
wincji León i Zamora oraz graniczącej 
z nimi części Kastylii. Perro leónes de 
pastor to psy pasterskie wykorzysty-
wane głównie do zaganiania stad 
owiec (pochodzącej z  tych samych 
okolic rasy churra) i kóz (ras algarvia 

i retinta), a rzadziej bydła i koni. Czę-
sto na zdjęciach obok perro leónes 
de pastor zobaczyć można mastify 
hiszpańskie, których zadaniem jest 
strzeżenie stada przed drapieżnika-
mi i złodziejami. Wraz z zaganianymi 
przez siebie stadami perro leónes de 
pastor rozprzestrzeniły się na tereny 
całej północnej Hiszpanii. Ze stadami 
owiec dotarły również za ocean na te-
reny współczesnych USA, gdzie przy-
czyniły się do kształtowania lokalnych 
psów pasterskich, w tym owczarków 
australijskich (typu amerykańskie-
go). W swojej ojczyźnie perro leónes 
de pastor cieszyły się szczególną po-
pularnością i  uznaniem na początku 
dwudziestego wieku, kiedy w  wy-
niku hiszpańskiej wojny domowej 

Niestrudzony pasterz z      hiszpańskich wrzosowisk
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Może być trzymany w  mieszkaniu 
w bloku, ale wówczas należy pamiętać 
o  przynajmniej jednym, długim, na-
wet dwugodzinnym spacerze w ciągu 
dnia, który dla psa będzie przy tym 
interesujący, pełen zadań do wykona-
nia. Odpowiednia dawka ruchu jest 
niezwykle ważna w przypadku psa tej 
rasy także ze względów zdrowotnych. 
Perro leonés de pastor uwielbia jeść, co 
przy braku odpowiedniej dawki ruchu 
może prowadzić do otyłości. Ponadto 
właściciel tego owczarka musi pogo-
dzić się z  dużą ilością sierści pozosta-
wianej przez niego podczas linienia. 
Choć pewnym wyjściem jest regularne 
szczotkowanie psa.

Zatem miłośnicy psich sportów, 
długich wędrówek, charakteryzują-
cy się dużą dozą cierpliwości i  ciepła, 
a przy tym stanowczością, z pewnością 
sprawdzą się w roli właścicieli tego in-
teligentnego, energicznego, uczucio-
wego i niezwykłego psa.  

 Perspektywy 
Niestety, rasa wciąż zagrożona jest wy-
ginięciem z  powodu zmniejszającej 
się liczby wypasanych ekstensywnie 
owiec i  niekontrolowanego krzyżo-
wania przez pasterzy z  innymi rasami 
psów. Jednak ACPLP wkłada wiele wy-
siłku w  propagowanie rasy. Prowadzi 
przeglądy hodowlane i  organizuje 
specjalistyczne wystawy popularyzu-
jące rasę. Stara się zapewniać udział 
perro leónes de pastor z właścicielami 
w  tradycyjnych, regionalnych uroczy-
stościach i paradach.  Biorą one także 
udział w  konkursach pasienia owiec 
i  zawodach agility. Pierwsze psy tej 
rasy opuściły już ojczyznę i dotarły do 
Holandii. Badaniom poddaje się też 
zdrowie przedstawicieli rasy. W  1997 
roku Uniwersytet w León opublikował 
wyniki badań dotyczące dysplazji sta-
wu biodrowego, którym poddano po-
nad sto samców i suk   perro leónes de 
pastor. 75,5% przebadanych zwierząt 
było wolnych od dysplazji i nie wykryto 
żadnego przypadku ciężkiej dyspla-
zji. Na wzmiankę zasługuje też fakt, 
że pies tej rasy pojawia się w filmowej 
superprodukcji  Ridley'a Scotta pt. „Kró-
lestwo niebieskie”. Niestety pojawia się 
na ekranie na krótko i  trudno go tam 
rozpoznać.

IZABELLA OLEJNICZAK, PAWEŁ BONIECKI

Perro leonés de pastor sprawdza się w psich sportach na przykład na torze agility 
(MAOUI,  Mateo Moreno, zdjęcie dzięki uprzejmości Jose Luisa Prieto Morána) 

Perro leonés de pastor to urodzony pasterz o żywiołowym temperamencie,   
chętnie wykonujący swoje zadanie (MISTER, wł. Samuel Fernandez, zdjęcie dzięki  
uprzejmoścI  Jose Luisa Prieto Morana)

Baczne obserwowanie stada to jedna 
z prac wykonywanych przez perro 
leonés de pastor (LUTE, zdjęcie dzięki 
uprzejmości Jose Luisa Prieto Morána) 

Świat należy poznawać 
już od szczenięcia (zdjęcie 

dzięki uprzejmości 
Jose Luisa Prieto Morána) 
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Kończyny perro leonés de pastor są proste o mocnym kośćcu (TERRI, wł. Omar Morán, 
zdjęcie dzięki uprzejmości Jose Luisa Prieto Morána) 

z  gęstego podszerstka oraz włosów 
okrywowych, które mogą być krót-
kie bądź średniej długości. Na głowie 
i przedniej stronie kończyn sierść jest 
zawsze krótka. W  przypadku psów 
o  sierści średniej długości włosy na 
grzbiecie, szyi, klatce piersiowej, tyl-
nej stronie kończyn i ogonie są dłuż-
sze, proste albo mniej lub bardziej 
falowane.

Atrakcyjności perro leonés de pa-
stor dodaje jego umaszczenie. Kolor 
sierści perro leonés de pastor może 
być czarny (dopuszczalna jest mała 
biała plamka na piersi), czarny z pod-
palaniem oraz marmurkowy (mieszan-
ka nieregularnych czarnych plam na 
szarym tle, dopuszczalne są także białe 
plamy), z podpalaniem lub bez.

 Jaki jest perro leonés 
 de pastor 
Perro leonés de pastor to urodzony 
pasterz o  żywiołowym tempera-
mencie, chętnie wykonujący swoje 
zadanie. Jest inteligentny i wykazuje 
niezwykłe zdolności pasterskie. Z  ła-
twością się uczy i interpretuje sygnały 
wysyłane przez pasterza, któremu 
jest w  pełni oddany, tak jak i  pilno-
wanym stadom. Jest niestrudzony 
w  tym, co robi. Praca w  surowych 

warunkach i  zdolność podejmowa-
nia decyzji sprawiają, że perro leonés 
de pastor może wykazywać czasami 
nadmierną samodzielność, więc jego 
szkolenie należy zacząć już od naj-
młodszego wieku. Pies tej rasy spraw-
dza się nie tylko jako pasterz, lecz 
także jako obrońca stad i domostwa 
swoich właścicieli. Rodzinę obdarza 
czułością i  oddaniem, a  wobec ob-
cych może zachowywać się nieufnie. 
Ważna jest więc wczesna socjalizacja, 
aby czuł się swobodnie w różnorod-
nych sytuacjach. 

Choć perro leonés de pastor jest 
średnio przyjazny w stosunku do ob-
cych psów czy kotów, to wobec tych 
związanych z jego rodziną będzie to-
lerancyjny, zwłaszcza gdy przejdzie 
prawidłowe szkolenie. Uważa się, że 
perro leonés de pastor jest wobec 
dzieci opiekuńczy i  czuły, ale należy 
pamiętać, że jest to bardzo energicz-
ny pies, szybko reagujący na bodźce. 
Oznacza to, że należy bacznie obser-
wować poczynania dzieci (zwłaszcza 
małych) i  psów, aby nie dochodziło 
do konfliktów. Dobre wychowanie 
jednych i drugich zaowocuje przyjaź-
nią na całe życie.

Niezwykłe zwinność, szybkość 
i  umiejętność nagłego zmieniania 

PORTRET RASY

kierunku ruchu powodują, że perro 
leonés de pastor doskonale sprawdza 
się w  psich sportach, zwłaszcza na  
torze agility.

 
 Kto może być 
 właścicielem perro 
 leonés de pastor 
Perro leonés de pastor nie jest psem 
dla poczatkujących właścicieli. Dosko-
nałym właścicielem będzie ten, kto 
zapewni temu żywiołowemu owczar-
kowi wiele aktywności ruchowych, 
a  przy tym będzie umiał okiełznać 
jego energię. Sprawdzi się w tym oso-
ba, która będzie miała doświadczenie 
w szkoleniu psów, nawet na poziomie 
podstawowym. Perro leonés de pastor 
nie znosi samotności, więc osoby za-
pracowane, spędzające wiele godzin 
poza domem nie będą najlepszymi 
kandydatami na jego właścicieli. Osa-
motniony może wykazywać niepo-
żądane zachowania, jak nadmierna 
płochliwość czy niszczenie sprzętów. 

Perro leonés de pastor porusza się ener-
gicznie z niezwykłą zwinnością, potrafi 
zmieniać prędkość i kierunek ruchu nie 

tracąc przy tym równowagi (MAOUI, 
wł.Mateo Moreno, zdjęcie dzięki uprzej-

mości Jose  Luisa Morána)
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Masywny guz z komórek tucznych (ma-
stocytoma) na klatce piersiowej psa.  
Tak rozległy guz nie nadaje się już do usu-
nięcia, ale gdyby pies został zdiagnozowany 
odpowiednio wcześnie, zabieg połączony 
z chemioterapią mógłby znacznie przedłu-
żyć życie i komfort tego pacjenta.

bardzo źle znoszący leczenie. Trzeba 
jednak pamiętać, że psy dostają 
znacznie niższe dawki chemiotera-
peutyków niż ludzie, dlatego dużo 
lepiej znoszą leczenie. Według nie-
których doniesień nawet około 60% 
leczonych w ten sposób psów prawie 
w ogóle nie wykazuje objawów ubocz-
nych leczenia, a  tylko około 0,05% 
umiera z powodu zastosowania u nich  
chemioterapii. 

Objawy mogące towarzyszyć nowo-
tworom, tzw. zespoły paranowotwo-
rowe, czyli na co powinniśmy zwracać 
uwagę u naszych pupili?

Nowotwór złośliwy to nie tylko 
guzek, który widzimy (lub który 
możemy sobie tylko wyobrazić na 
podstawie badania RTG, USG lub 
tomografii). To choroba całego or-
ganizmu, ponieważ komórki nowo-
tworowe wydzielają i  uwalniają do 
krwi różne substancje wpływające na 
ogólne samopoczucie psa. Oprócz 
tego nowotworowi bardzo często to-
warzyszy zapalenie.  Mianem zespo-
łu paranowotworowego określamy 
zmiany zachodzące w  organizmie 
w związku z toczącą się w nim choro-
bą nowotworową, ale niewynikające 
z bezpośredniego działania guza, czyli 
np. z tego, że uciska on jakieś naczynia 
i powoduje obrzęki albo niszczy kość, 
co powoduje ból. Zmiany te są tak 

Tylko dokładne badanie lekarskie, uzu-
pełnione o  badanie ultrasonograficz-
ne guzka i  ewentualnie jego biopsję, 
może pomóc postawić ostateczną dia-
gnozę. Wczesne wykrycie nawet zło-
śliwych nowotworów skóry daje duże 
szanse na całkowite wyleczenie, ponie-
waż można usunąć je wtedy z dużym 
marginesem zdrowej skóry, aby zapo-
biec wznowie choroby. 

Chłoniaki
Kolejnym bardzo powszechnym wśród 
psów nowotworem jest chłoniak, we-
dług niektórych danych stanowi on 
aż 20–25% wszystkich nowotworów 
u  tego gatunku. Chłoniak rozwija się 
z  nieprawidłowych komórek ukła-
du odpornościowego, najczęściej 
występuje w  postaci wieloognisko-
wej, czyli obejmuje powierzchowne  
węzły chłonne, śledzionę, wątrobę, 
węzły chłonne wewnętrzne, np. śród-
piersiowe. Może jednak dotyczyć też 
pojedynczych narządów, np. tylko 
jelit albo gałki ocznej, skóry czy nosa. 
Wśród ras predysponowanych do wy-
stąpienia choroby są boksery, rottwe-
ilery, owczarki niemieckie. 

Niestety przyczyny rozwijania się 
chłoniaka nie zostały dotąd pozna-
ne. Przypuszcza się, że czasem może 
występować pewna skłonność ro-
dzinna do tej choroby, np. u bulterie-
rów, rottweilerów. Nowotwór przez 
długi czas nie daje żadnych obja-
wów. Czasem chorobie towarzyszy 
jednak wzrost poziomu wapnia we 
krwi, co powoduje brak apetytu, wy-
mioty, biegunki. Chłoniak, mimo że 
jest nowotworem złośliwym, może 
być uleczalny, a  przynajmniej, dzięki 
chemioterapii, możliwe jest znaczne 
wydłużenie życia psa. Dlatego warto 
zdecydować się na dodatkowe bada-
nia, np. biopsję powiększonych wę-
złów chłonnych lub pobranie wycinka 
chorego jelita, w  celu postawienia 
dokładnego rozpoznania i  ustalenia, 
z  jakim typem chłoniaka mamy do 
czynienia. Przy większości chłoniaków 
leczeniem z  wyboru jest chemiotera-
pia. Nadal wielu opiekunom taka opcja 
wydaje się „męczeniem” psa i  niepo-
trzebnym narażaniem nas samych na 
kontakt z  cytostatykami (lekami do 
chemioterapii). Od razu przed oczami 
stają ludzie cierpiący na nowotwory, 

więc, że kastrowane psy żyją staty-
stycznie dłużej, a nowotwory prostaty 
występują głównie w starszym wieku, 
około 10 lat. Stąd może wysunięto 
wniosek, że częściej chorują psy ka-
strowane. 

Opiekunowie starszych niewyka-
strowanych suk pod koniec ich kariery 
hodowlanej powinni pamiętać o regu-
larnych badaniach kontrolnych układu 
rozrodczego swych podopiecznych. 
Dodatkowo gruczoły mlekowe można 
badać samemu w  domu. Wygląda to 
podobnie do samobadania piersi, jakie 
wykonują kobiety. Należy dokładnie 
omacywać każdy z  dziesięciu gru-
czołów mlekowych, zwracając uwa-
gę, czy nie ma w  nich niepokojących 
twardych, niebolesnych zgrubień, oraz 
delikatnie uciskać sutki, żeby ocenić 
nieprawidłowy wypływ krwi lub innej 
wydzieliny. Wczesne wykrycie guzka 
gruczołu mlekowego często gwa-
rantuje pełne wyleczenie. Natomiast 
znalezienie guza jajnika wymaga już 
badania USG układu rozrodczego. 
Warto to badanie wykonywać, ponie-
waż wcześnie znaleziony mały guzek 
może zostać usunięty chirurgicznie. 
Nadal zbyt często badam pacjentki 
z  wielkimi, kilku-, kilkunastocentyme-
trowymi masami w  jamie brzusznej, 
które zajmują już znaczną jej część i nie 
nadają się do operacji. 
■ Guzy skóry to również bardzo czę-
sta grupa nowotworów. Dodatkowo 
są one stosunkowo szybko i łatwo za-
uważane przez opiekunów. Niestety, 
nawet niektórzy lekarze, jedynie na 
podstawie badania palpacyjnego (do-
tykania ich) guzków oceniają je jako 
tłuszczaki i  zalecają tylko obserwację. 
Tymczasem tłuszczaki stanowią tylko 
ok. 9% wszystkich nowotworów skó-
ry, podczas gdy inne zmiany mogą 
być złośliwymi mięsakami czy guzami 
z  komórek tucznych. Nie powinno 
się więc bagatelizować żadnego za-
uważonego guzka, nawet jeśli jest 
mały i niepozorny. Owszem, łagodne 
guzki skóry, jakimi są tłuszczaki, wyglą-
dają dość charakterystycznie. Są poło-
żone w tkance podskórnej, więc łatwo 
można przesuwać skórę nad nimi, 
mają miękką konsystencję, przypomi-
nającą właśnie tłuszcz, są niebolesne. 
Niektóre z  nich są jednak twardsze, 
mniej typowe, mogą szybciej rosnąć. 
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Jednymi z  najczęstszych wśród 
psów są nowotwory układu 
rozrodczego, a szczególnie guzy 
gruczołu mlekowego u suk i guzy 

jąder u samców. Ryzyko tych nowotwo-
rów w znacznym stopniu ogranicza ka-
stracja samic i samców. Oczywiście war-
tościowe reproduktory nie mogą zostać 
poddane tym zabiegom. Psy rasowe 
dotknięte nowotworem, a nieprzezna-
czone do rozrodu, powinny być pod-
dane szczegółowym badaniom i należy 
u  nich poważnie rozważyć potrzebę 
operacji. Warto też pamiętać, że wielu 
hodowców i  lekarzy weterynarii uwa-
ża, iż po skończeniu kariery hodowla-
nej suki i psy można, a nawet powinno 
się, poddać kastracji. Podczas zabiegu 
kastracji samic usuwane są jajniki, ja-
jowody i  macica, a  przy kastracji sam-
ców – oba jądra. W ten sposób zabiegi 
te zapobiegają nowotworom jajników, 
macicy czy jąder – pies po prostu nie 
ma tych narządów. Obecnie wiadomo 
już, że u suk właśnie wczesna kastracja, 
czyli przeprowadzona przed pierwszą 
cieczką, bardzo znacznie zmniejsza ry-
zyko wystąpienia nowotworów gruczo-
łu mlekowego w  przyszłości. Kastracja 
po pierwszej i  drugiej cieczce również 
zmniejsza to ryzyko, ale już w  mniej-
szym stopniu, natomiast operacja prze-
prowadzona w starszym wieku nie ma  
wpływu na ewentualne wystąpienie 
guzów listwy mlecznej – jeśli mają poja-
wić się guzy, to i tak to nastąpi. Opieku-
nowie psów samców powinni zwracać 
szczególną uwagę, czy ich pupil ma oba 
jądra w mosznie, czyli czy nie jest wnę-
trem. Zdarza się, że na pierwszą wizytę 
do przychodni trafiają opiekunowie ze 
szczeniakiem, który nie ma jednego lub 
obu jąder w mosznie, a nikt ich wcze-
śniej o  tym fakcie nie poinformował.  
Zaleca się, aby pies, który ma jądro lub 

oba jądra w kanale pachwinowym lub 
w  jamie brzusznej, został wykastrowa-
ny. Temperatura w  brzuchu jest zbyt 
wysoka dla komórek jądra i może sprzy-
jać ich przekształceniu w  komórki no-
wotworowe. W jądrach, które pozostały 
w  brzuchu, szczególnie często rozwija 
się guz z  komórek Sertoliego, czyli 
sertolioma. Komórki guza zaczynają 
produkować żeńskie hormony płcio-
we – estrogeny, dlatego chore samce 
stają się  atrakcyjne dla innych samców, 
mogą mieć powiększone sutki (gineko-
mastia), zmniejszone jądro pozostające 
w mosznie, symetryczne wyłysienia na 
bokach ciała, obwisły napletek.  Nowo-
twory jąder położonych prawidłowo, 
w mosznie, też są bardzo częste, zwłasz-

cza u  samców powyżej szóstego roku 
życia. Szczególnie predysponowane są 
boksery, owczarki niemieckie i wyżły 
weimarskie. 

Jako ciekawostkę warto przyto-
czyć wpływ kastracji na nowotwory 
prostaty. O ile powszechnie wiadomo, 
że zabieg kastracji zapobiega bar-
dzo częstemu u samców, łagodnemu 
przerostowi prostaty, o tyle nie każdy 
wie, że nie ma on takiego ochronnego 
działania wobec nowotworów gruczo-
łu krokowego. Jedno z przeprowadzo-
nych badań wskazuje nawet, że nowo-
twory prostaty są częstsze u psów po 
kastracji. 

Tego podejrzenia nie potwierdzają 
jednak inne badania, przypuszcza się 

Nowotwory u psów
W drugiej części artykułu poruszającego temat nowotworów przedstawię 

te, z którymi najczęściej spotykamy się u psów, w tym też rasowych. 
Omówię też znane czynniki rakotwórcze i możliwości wczesnego 

rozpoznawania choroby nowotworowej. 

Chłoniak na lusterku nosa psa. Chłoniaki, mimo że są bardzo złośliwymi nowotworami, 
wykazują też dużą wrażliwość na chemioterapię. Psy, z racji tego, że mogą przyjmować  
dużo niższe dawki cytostatyków niż ludzie, znoszą takie leczenie bardzo dobrze. 

CZ. 2
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Summary
Paulina Sowik, DVM
The most common cancers in dogs there are cancer of 
mammary gland and testicular cancer. Skin tumors are the 
second big group found in dogs, a lot of them are bening 
and treatable. The next one –  lymphoma is a cancer of 

lymphocytes and lymphoid tissues. There are some things 
that pet owners can do to reduce the risk of cancer in their 
dogs.  The most common cancer preventive step is spaying. 
Sterilization reduces risk of developing mammary cancer in 
females and testicular cancer in males. The owner can also 
control pet’s exposure to sunlight and ultraviolet radiation.

ważne, ponieważ bywają widoczne już 
kilka tygodni, dni przed rozpoznaniem 
nowotworu. 
■ Kacheksja, czyli wyniszczenie or-
ganizmu, które często występuje przy 
chorobie nowotworowej. Jest to stan 
polegający na chudnięciu i utracie też 
masy mięśniowej, mimo przyjmowa-
nia pełnej dawki dobrze zbilansowanej 
karmy. Zwłaszcza u starszych psów taki 
stan bywa usprawiedliwiany zaawan-
sowanym wiekiem; tłumaczymy sobie, 
że starsze osoby też chudną. 
■ Spadek kondycji, szybsze mę-
czenie się – pamiętajmy, że wielu no-
wotworów bardzo długo nie widać. 
Należą do nich np. bardzo złośliwe na-
czyniakomięsaki śledziony. 

Zdarza się jednak, że takie guzy 
krwawią do brzucha lub wywołują jed-
nocześnie reakcję zapalną organizmu, 
przez co przyczyniają się do anemii. 
Anemia z kolei wpływa na gorszą to-
lerancję wysiłku, psy nie dają rady się 
bawić, biegać tyle, ile wcześniej, więcej 
śpią, mniej jedzą.

Nawracające wymioty, biegunki, 
spadek apetytu. Niektóre nowotwo-
ry, zwłaszcza mastocytomy, czyli guzy 
z  komórek tucznych, produkują sub-
stancje zwiększające wydzielanie soku 
żołądkowego. W  ten sposób przyczy-
niają się do zapalenia i  owrzodzenia 
przewodu pokarmowego. Dodatko-
wo wymioty, biegunki czy zaparcia, 
zwłaszcza u starszych psów, mogą być 
objawem nowotworu rozwijającego 
się w żołądku lub jelitach i powodują-
cego niedrożność. Duży guz w przewo-
dzie pokarmowym zachowuje się jak 
ciało obce, jak połknięta skarpetka czy 
zabawka, powoduje jego zwężenie lub 
całkowite zamknięcie światła i zaburze-
nia w przepływie treści pokarmowej. 
■ Kulawizna – zwłaszcza u psów ras 
dużych i olbrzymich, zwłaszcza nawra-
cająca lub nieustępująca po podaniu 
leków przeciwzapalnych może być 
objawem nowotworu kości. Warto pa-
miętać, że w  tym przypadku zwykłe, 

dostępne w niemal każdym gabinecie 
weterynaryjnym badanie RTG pozwala 
na rozpoznanie ewentualnego nisz-
czenia kości przez nowotwór. 

Czynniki rakotwórcze
Gdy u naszego psa stwierdza się nowo-
twór, zawsze rodzi się pytanie: dlacze-
go? Czy mogłem temu zapobiec? Tak 
jak u  ludzi, podobnie u  psów i  in-
nych zwierząt nie poznano jeszcze 
przyczyn powstawania wszystkich 
nowotworów. Wiadomo, że ma na to 
wpływ zarówno środowisko, w którym 
żyjemy my i  nasi pupile, jak i  właści-
wości konkretnego organizmu, w tym 
predyspozycje genetyczne. 
■ Substancje rakotwórcze – istnieje 
wiele związków chemicznych, które 
mają udowodnione działanie rako-
twórcze (karcynogenne), w tym związ-
ki metali ciężkich, barwniki azowe,  
uretan, azbest.
■ Promieniowanie jonizujące i pro-
mieniowanie ultrafioletowe – może 
ono powodować mutacje w  komór-
kach. Psy, zwłaszcza ras bezwłosych 
lub ze skąpą i  białą okrywą włosową, 
powinny być chronione przed bezpo-
średnim działaniem promieni słonecz-
nych i smarowane specjalnymi krema-
mi z filtrem UV.  
■ Stany przedrakowe – to np. wszyst-
kie długotrwające stany zapalne skóry 
i przewodu pokarmowego. W miejscu 
zapalenia komórki szybciej się dzielą, 
w tym czasie są dużo podatniejsze na 
uszkodzenia i  zmianę w  komórki no-
wotworowe. Z  tego względu ważne 

jest wczesne leczenie wszystkich sta-
nów zapalnych u naszych pupili. 

Zarówno my, jak i  nasze zwierzęta 
żyjemy w  coraz bardziej zanieczysz-
czonym środowisku domowym i  ze-
wnętrznym. Prowadzono badania, 
w  których wykazano, że psy miesz-
kające w  pobliżu wysypisk śmieci 
zapadały na chłoniaka dwa i pół raza 
częściej niż te, które zamieszkiwały 
czyste tereny. Nie na wszystko mamy 
wpływ, ale jako opiekunowie możemy 
uważnie obserwować naszych pupi-
li, przy okazji codziennej pielęgnacji, 
szczotkowania, mycia zębów zaglądać 
do ich jamy ustnej, omacywać gruczoły 
mlekowe, oglądać okolice sromu i od-
bytu, dotykać miejsc, gdzie występują 
węzły chłonne, oceniać ich ogólny stan 
i kondycję. W razie zauważenia niepo-
kojących zmian nie powinniśmy odkła-
dać wizyty w przychodni weterynaryj-
nej i  bać się badań, takich jak biopsja 
guzka czy USG guzków, klatki piersio-
wej czy jamy brzusznej. Obecnie no-
wotwory traktowane są jak każda 
inna choroba przewlekła, cukrzyca 
czy niewydolność nerek, z  którą 
można żyć wiele miesięcy, a czasem 
nawet lat. Wczesne rozpoznanie cho-
roby często pozwala na całkowite wy-
leczenie (np. poprzez usunięcie chirur-
giczne) lub znaczne wydłużenie życia 
(np. w przypadku chłoniaków chemio-
terapia może  wydłużyć życie o ponad 
rok lub znacznie dłużej i wyraźnie po-
prawić jego jakość).

LEK. WET. PAULINA SOWIK
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vol. 17, nr 6/2020.
Aleksandra Marcinkowska, „Zespoły paraneopla-
styczne (paranowotworowe) u pacjenta onkologicznego 
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vol. 17, nr 9/2020.
Aleksandra Marcinkowska, „Leczenie podtrzymujące 
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Rafał Sapierzyński, „Onkologia praktyczna psów 
i kotów”, Elsevier Urban&Partner, Wrocław, wydanie I.

Guzek na powiece. Szczególnie ważne jest, 
żeby szybko reagować na zmiany zlokali-
zowane na powiekach. Usuwanie dużego 
guza powoduje zniekształcenie powieki 
i w następstwie jej niedomykanie oraz 
problemy z oczami.
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■ profilaktyka poprzez zahamo-
wanie postępu choroby oraz ogra-
niczenie powikłań. 

Profilaktyka wczesna
Co oznacza zdrowy styl życia 
psów, w szczególności w hodowli? 
W  odniesieniu do psów profilakty-
ka wczesna obejmuje: zapewnienie 
optymalnych warunków utrzyma-
nia, dobór odpowiedniej karmy, 
odpowiedniej aktywności i  rodzaju 
ruchu,tak aby psy były w dobrej kon-
dycji masy ciała (BCS), oraz troskli-
wego kontaktu z właścicielem.

W medycynie i dietetyce ludzkiej 
znany jest wskaźnik BMI (wskaźnik 
masy ciała) jako miernik do okre-
ślenia idealnej wagi. Sposobem na 
zmierzenie kondycji naszych pod-
opiecznych jest BCS (Body Condi-
tion Score). Jest to ilościowa, choć 
subiektywna metoda oceny tkanki 
mięśniowej, podskórnej i  tłuszczo-
wej, którą przeprowadzić może 
każdy właściciel lub hodowca samo-
dzielnie.

Pomimo różnorodności typów 
ciała psów i kotów, istnieje zorgani-
zowany system oceny BCS. Aktual-
nie najczęściej stosowana jest dzie-
więciopunktowa skala BCS od 1do 
9, która pozwala na wychwycenie 
subtelnych zmian wagi. 

Kondycję masy ciała ocenia się 
poprzez omacywanie, wyczuwanie 
struktur kostnych takich jak rękojeść 
mostka, wyrostki kolczyste kręgosłu-
pa, żebra, ocenia się także stan otłusz-
czenia i umięśnienia oraz  zarys sylwet-
ki psa (podkasanie brzucha, widziane 
z  góry „wcięcie w  tali”). Ogólnie za-
kłada się, iż prawidłową kondycję 
masy ciała opisuje punktacja 5/9.

BCS może wydawać się bardziej 
skomplikowane niż skala ludzka, któ-
ra jest wynikiem matematycznej kal-
kulacji, jednak pamiętajmy, że świat 
psów ma nieporównywalnie większą 
różnorodność pod względem wzro-
stu w kłębie, masy ciała, masywności 
struktur kostnych. Idealna kondycja 
dla np. charta w dziewięciopunkto-
wej skali to 4/9, a  dla labradora lub 
mopsa, które w  naturalny sposób 
mają więcej tkanki podskórnej to 6/9.

Optymalna kondycja masy cia-
ła jest oznaką zdrowia, a  wychu-

dzenie i  otyłość mogą zarówno 
oznaczać  błędy w utrzymaniu, jak 
i zwiastować choroby.

Wychudzenie może świadczyć 
o  niedożywieniu – ze względu na 
niedobór pokarmu, zbyt małą daw-
kę żywieniową, zaburzenia trawie-
nia i  wchłaniania, lub inne choroby  
systemowe.

Z  kolei nadmierna masa cia-
ła i  otyłość, może mieć przyczynę 
w  chorobach metabolicznych (np. 
niedoczynność tarczycy, cukrzyca) 
lub mieć powód bardziej prozaicz-
ny – nadmierną podaż kalorii przy 
zbyt małym ich wydatku – czyli „zbyt 
dużo jedzenia, a za mało ruchu”.

Zbyt duży udział tkanki tłuszczo-
wej wpływa negatywnie na ogólny 
stan zdrowia, predysponuje do nie-
wydolności układu krążenia, prze-
ciążenia stawów, zwiększa ryzyko 
rozwoju zapalenia trzustki, a w dłuż-
szej perspektywie i  cukrzycy. Otyłe 
reproduktory wykazują mniejsze 
libido i  gorszą jakość nasienia, na-
tomiast suki hodowlane cechują 
się niższą płodnością, mają cięższe 
i dłuższe porody.

Zdrowy styl życia to także suche, 
ciepłe bezpieczne miejsce do od-
poczynku, kontakt z  człowiekiem 
i  innymi przedstawicielami gatun-
ku, realizacja potrzeb zabawy.

Są rasy, które doskonale czują się 
w dużej grupie, np. husky, psy goń-
cze, podczas gdy inne potrzebują 
zdecydowanie bardziej indywidual-
nej relacji z właścicielem – np. PON-y 
lub psy do towarzystwa.

Zachowanie psa bardzo wiele 
nam mówi o jego kondycji psychicz-
nej i emocjonalnej, jest to obszerny 
temat zapewne na kolejny artykuł. 
Pies, który ma zaspokojone potrzeby 
w  aspekcie dobrostanu jest weso-
ły, energicznie i  z  radością korzysta 
z  ogrodu, wybiegu, z  zaciekawie-
niem podchodzi do nowych osób 
i przedmiotów. 

Lepiej zapobiegać 
niż leczyć
Profilaktyka pierwotna to zapobie-
ganie chorobom poprzez kontrolo-
wanie czynników ryzyka, tak więc 
w tym obszarze zlokalizujemy przede 
wszystkim szczepienia przeciwko 

chorobom zakaźnym i  profilakty-
kę przeciwpasożytniczą, a  także 
regularne kontrole stanu zdrowia.

W kontekście faktu, że około 30% 
chorób zakaźnych występujących 
u  ludzi to choroby odzwierzęce, to 
właśnie szczepienia są bardzo waż-
nym elementem profilaktyki chorób 
zakaźnych człowieka. Szczepiąc psy 
nie tylko chronimy  siebie, ale przede 
wszystkim zapobiegamy cierpieniu 
i  śmierci,  rozwojowi i  szerzeniu się 
chorób zakaźnych, a  w  konsekwen-
cji, ograniczamy konieczność terapii 
z użyciem antybiotyków. Istotny jest 
także aspekt ekonomiczny, gdyż le-
czenie zwierzęcia jest nadal dużo 
droższe niż koszt szczepienia.

W  naszym kraju dostęp do 
szczepień psów jest bardzo łatwy, 
wykonuje je każdy lekarz wete-
rynarii, a  i ceny tych usług są nadal 
o wiele niższe niż np. w krajach Euro-
py Zachodniej.

W  Polsce według prawodaw-
stwa obowiązkowe jest szcze-
pienie przeciwko wściekliźnie.
Obowiązuje wszystkie psy, które 
ukończyły 4 miesiąc życia, i według 
zaleceń lekarsko-weterynaryjnych 
zalecane jest raz do roku. Warto przy-
pomnieć, iż wścieklizna to choroba 
zwalczana z  urzędu, niebezpieczna 
także dla ludzi.

Może nas zaskoczyć, iż w  Polsce 
w  ostatnim czasie coraz częściej 
wybuchające ogniska wścieklizny 
spowodowały, że w  niektórych wo-
jewództwach wprowadzono także 
nakaz szczepienia kotów, oraz wpro-
wadzano dodatkowe obostrzenia 
dotyczące podróży np. do Wielkiej 
Brytanii. Według WHO na świecie 
co roku odnotowuje się około 70 
tys. zakażeń ludzi wścieklizną, która 
jest chorobą nieuleczalną, a zakaże-
nie nią jest niemal jednoznaczne ze 
śmiercią pacjenta. W  Polsce ostatni 
przypadek śmierci człowieka w  wy-
niku zarażenia tym wirusem miał 
miejsce ponad dwie dekady temu – 
jak podaje Polprowet.

Dla bezpieczeństwa należy szcze-
pić psa także przeciwko innym, 
zagrażającym chorobom. Właśnie 
dzięki powszechności szczepień, na 
przestrzeni ostatnich 30 lat prawie 
całkowicie zniknęło wiele chorób za-
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Profilaktyka w hodowli
SZERSZA PERSPEKTYWA

Czy jednak te działania mają 
wpływ i  przynoszą efekty 
jedynie na własnym po-
dwórku, czy może też dba-

jąc o własne psy, stajemy się częścią 
znacznie ważniejszego, większego 
procesu? I  odwrotnie, czy poprzez 
zaniechanie lub niewłaściwe dzia-
łania, możemy być odpowiedzialni 

za znacznie większe negatywne 
zmiany i konsekwencje, niż nam się  
wydaje? 

Profilaktyka zdrowotna to dzia-
łania mające na celu zapobieganie 
chorobom, poprzez ich wczesne wy-
krycie i  leczenie, możemy wyróżnić 
następujące fazy:
■ profilaktyka wczesna – utrwala-

nie prawidłowych wzorców zdrowe-
go stylu życia
■ profilaktyka pierwotna – zapo-
bieganie chorobom poprzez kontro-
lowanie czynników ryzyka
■ profilaktyka wtórna – zapobie-
ganie konsekwencjom choroby po-
przez jej wczesne wykrycie i leczenie 
(przesiewowe badania)

Każdy świadomy, dobry hodowca jest odpowiedzialny za zdrowie 
i dobrostan swoich psów. I powinien się do tego przykładać. 

Stosowanie antybiotyków przez hodowców „na własną rękę”,bez zaleceń lekarza weterynarii, może prowadzić do zachorowań psów 
w hodowli na trudne lub niemożliwe do wyleczenia infekcje spowodowne przez oporne szczepy bakterii.

WETERYNARIA
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Rozległy kamień nazębny jest przyczyną infekcji także poza jamą ustną,
fot. Anna Misztal-Kunecka

kaźnych zwierząt, które na początku 
lat 90. były powszechnie spotykane. 
Nie powinno to uśpić jednak naszej 
czujności i spowodować, iż „zapomni-
my” o istnieniu tych chorób, i w kon-
sekwencji zaprzestaniemy szczepień. 
20 kwietnia obchodziliśmy Światowy 
Dzień Szczepień Zwierząt, wydarze-
nie połączone z  Europejskim Tygo-
dniem Szczepień oraz Światowym 
Dniem Lekarzy Weterynarii.

Światowe Stowarzyszenie Leka-
rzy Weterynarii Małych Zwierząt 
WSAVA opracowało wytyczne do-
tyczące zasad szczepienia psów, 
które można znaleźć po linkiem:
https://wsava.org/wp-content/uplo-
ads/2020/02/WSAVA-Vaccination-
-Guidelines-Polish.pdf

Program szczepień dla psów obej-
muje wytyczne dotyczące szczepień:
■ zasadniczych (zalecanych, ang. 
„core”),
■ dodatkowych (opcjonalnych, ang. 
„none-core”),
■ niezalecanych.

Szczepienie zasadnicze to ta-
kie, które powinno być wykonywa-
ne w  zalecanych odstępach czasu 
u wszystkich psów na świecie, aby 
zapewnić ochronę przed choroba-
mi zakaźnymi o znaczeniu global-
nym, są to szczepienia przeciwko
■ wirusowi nosówki psów (CDV), 
■ adenowirusowi psów (CAV; typ 1. 
i 2.),
■ parwowirusowi psów typu 2. (CPV-
2) i jego wariantom,
■ w  Polsce dodatkowo przeciwko 
wirusowi wścieklizny. 

Szczepienia dodatkowe to takie, 
które stosuje się, jeżeli stopień nara-
żenia na daną chorobę wynikający 
z miejsca bytowania i sposobu życia 
oraz  korzyści z  bycia zabezpieczo-
nym przed zachorowaniem przewyż-
szają ryzyko wystąpienia niepożąda-
nych skutków szczepienia.

W  Polsce do szczepień dodatko-
wych lekarze weterynarii zaliczają 
najczęściej szczepienia przeciwko
■ Cornawirusowi psów (CCV),
■ Wirusowi parainfluenzy (PI), 
■ Leptospira spp., 
■ Bordatella bronchiseptica i  innym 
drobnosutrojom powodującym ostre 
zapaleni górnych dróg oddechowych 
(dawniej tzw.” kaszel psiarniowy”), 

■  suk hodowlanych szczepienie 
przeciwko herpeswirusowi (CHV).
Obowiązkiem każdego hodowcy jest 
zasięgnięcie porady swojego leka-
rza weterynarii, aby ustalić program 
szczepień dla wszystkich psów w ho-
dowli – a nie tylko SZCZENIĄT! Z do-
świadczenia wiem, iż terminy szcze-
pień często umykają hodowcom, 
dlatego najlepiej wpisać to w kalen-
darz i  powtarzać we właściwym od-
stępnie czasowym.

Profilaktyka 
antypasożytnicza
Psy są żywicielami pośrednimi i osta-
tecznymi wielu pasożytów, a  więc 
ochrona ich zdrowia, czyli profilak-
tyka przeciw pasożytom jest ogrom-
nie ważna. W  praktyce możemy 
podzielić pasożyty na zewnętrzne 

(ektopasożyty, np. pchły, kleszcze, 
wszoły) i  wewnętrzne (endopasoży-
ty, np. tasiemce, nicienie, pierwotnia-
ki). Stowarzyszenie ESCCAP Polska 
przygotowuje polskojęzyczne wersje 
przewodników dla lekarzy wetery-
narii oraz ulotki na temat zwalczania 
pasożytów dla właścicieli zwierząt, 
które są źródłem rzetelnej i praktycz-
nej wiedzy.

Podstawowe działania to cało-
roczna ochrona przeciwko pchłom 
i  kleszczom wszystkich psów w  ho-
dowli, a  także regularne odrobacze-
nia przeciwko tasiemcom, nicieniom 
i jeśli zachodzi taka potrzeba to także 
innym pasożytom, np. kokcydiom. 
Fakt, iż nie widzimy pasożyta, lub 
jego jaj, gołym okiem (np. w  od-
chodach) nie znaczy, że możemy 
zrezygnować z profilaktyki. 
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W  związku z  ocieplaniem klima-
tu oraz wzmożonymi podróżami, 
w  Polsce coraz częściej spotykamy 
się z  obecnością nicieni z  rodzaju 
Dirofilaria, które jeszcze kilka-, kil-
kanaście lat temu nie były odnoto-
wywane w  naszym kraju. Nicienie 
te pasożytują w krwi psa, lokalizując 
się docelowo w sercu i tętnicy płuc-
nej (D. immitis) lub tkance podskór-
nej (D. repens). Obydwa pasożyty są 
przenoszone przez komary.

I  tu ponownie – konieczne wraz 
z lekarzem weterynarii należy ustalić 
plan odrobaczania i profilaktyki całej 
hodowli. Pamiętajmy, iż małe szcze-
nięta należy zacząć odrobaczać już 
w 2 tygodniu życia.

Pozostała profilaktyka 
zdrowotna 
Każdego psa warto poddać kon-
trolnemu badaniu stanu zdrowia, 
chociażby raz do roku. Często 
zapomnianym tematem jest dba-
łość o  stan jamy ustnej. Zły stan 
przyzębia, gromadzący się kamień, 
są bolesne dla psa, a  także często 
bywa powodem kolejnych powikłań 
i schorzeń.

Choroba zębów jest jednym 
z  najczęstszych schorzeń obser-
wowanych przez lekarzy wete-
rynarii i  występuje u  ponad 80% 
psów już powyżej trzeciego roku 
życia.

Postępująca choroba przyzębia 
jest „magazynem bakterii”, który roz-
siewany z  krwiobiegiem powoduje 
procesy chorobowe m. in. w  ner-
kach, sercu, wątrobie. Choroby przy-
zębia u  suk hodowlanych często są 
przyczyną infekcji okołoporodo-
wych u szczeniąt i śmiertelności.

Należy tu stanowczo powie-
dzieć, iż jedynie zabieg sanacji 
jamy ustnej wykonany przez le-
karza weterynarii, w sedacji, przy 
zachowaniu zasad higieny pozwa-
la na dokładną kontrolę i  ocenę 

stanu jamy ustnej u psa (także trzo-
nowców, i wszystkich zębów od stro-
ny językowej). Sanacja wykonywana 
przy pomocy skalera stomatologicz-
nego pozwala także na usunięcie 
załogów osadu i  kamienia z  kieszo-
nek dziąsłowych, a  procedura prze-
prowadzana w sedacji/ znieczuleniu 
pozwala na dodatkowe interwencje, 
czyli np. usunięcie zębów, które są 
już ruchome lub znacznie uszkodzo-
ne lub leczenie zębów, które można 
jeszcze zachować. 

Bardzo trudno jest przeprowadzić 
kompleksową ocenę stanu zdrowia 
jamy ustnej psa, jeśli pies jest świa-
domy. Z  tego powodu wszystkie 
szczoteczki soniczne reklamowane 
do samodzielnego usuwania ka-
mienia nazębnego przez właściciela 
lub w  salonie piękności przynoszą 
często więcej szkody niż pożytku, 
bo usuwają nalot i kamień tylko po-
wierzchownie, zupełnie pomijając 
toczącą się chorobę od strony we-
wnętrznej. Dodatkowo ani groomer, 
ani właściciel nie są w stanie ocenić 
stopnia zaawansowania choroby 
przyzębia u psa.  

Chciałam zwrócić uwagę na 
samowolne stosowanie leków, 
w  tym antybiotyków przez ho-
dowców. Leki działające bójczo 
przeciwko bakteriom są skuteczne, 

tylko jeśli stosowane są w  odpo-
wiedniej dawce, przez odpowiednio 
długi czas, pod warunkiem, że lek 
jest właściwie dobrany przeciwko 
drobnoustrojowi. Taką wiedzę po-
siadają jedynie lekarze weterynarii. 
Niestety coraz częściej spotykam się 
z hodowcami, którzy podają swoim 
psom antybiotyki, np. ludzkie, w sy-
tuacjach, które wymagają konsul-
tacji lekarskiej lub „prewencyjnie”. 
Takie postepowanie, najczęściej pro-
wadzi do powstawania szczepów 
opornych, których eliminacja jest 
dużym wyzwaniem. Postępowanie 
może doprowadzić do rozwinięcia 
trudno leczących się infekcji w całej 
hodowli psów, a patrząc szerzej, tak-
że i  poza nią. W  praktyce, hodow-
cy działający nieodpowiedzialnie 
przyczyniają się do zwiększenia 
ryzyka występowania szczepów 
opornych, które mogą być niebez-
pieczne dla ludzi.

Koncepcja jednego 
zdrowia: One HEALTH
Jedno Zdrowie, inaczej #OneHe-
alth to idea, która wyraża ochronę 
zdrowia ludzi i  zwierząt oraz troskę 
o  dobrostan ekosystemu, w  którym 
żyjemy. 

Wraz z  naturą tworzymy całość, 
gdzie każdy z  elementów odgrywa 
istotną rolę, a  wzajemne oddziały-
wania może być zarówno korzystne 
jak i  stanowić zagrożenie. Powyżej 
opisałam kilka przykładów, jak sto-
sując profilaktykę i  lecząc zwie-
rzęta wspieramy ochronę zdrowia 
publicznego. Troska o  środowisko, 
pozwala zapewnić sobie i  zwierzę-
tom warunki do prawidłowego roz-
woju i zachowania naszego i ich do-
brostanu. Mając to na uwadze, warto 
przyjrzeć się profilaktyce i  działa-
niom we własnej hodowli, także 
w aspekcie wpływu, jaki może mieć 
na zdrowie innych gatunków i ludzi. 

LEK. WET. ANNA DOMINIAK 

Summary
Anna Dominiak, DVM

Every good breeder is responsible for the health and welfare 
of his dogs, and should take care of proper housing, vac-

cinations deworming, veterinary care. However, do these 
activities have an impact and bring effects only „in our own 
backyard”, or are we becoming part of a much more impor-
tant, larger process? The ONE HEALTH approach allows us  
to care for animals, people and environment.

BARDZO WAŻNE!!! 
wraz z lekarzem wetery-
narii należy ustalić plan 
odrobaczanie i profilaktyki 
całej hodowli. Pamiętaj-
my, iż małe szczenięta 
należy zacząć odrobaczać 
już w 2 tygodniu życia.
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buliny i cząsteczki receptora komórek 
T. Ekspresja komórkowa tych genów 
jest ograniczona do limfocytów na 
etapie ich rozwoju. Enzymy kodowa-
ne przez RAG1 i RAG2 są niezbędne do 
wytwarzania dojrzałych limfocytów 
B i T, dwóch typów limfocytów, które 
są kluczowymi składnikami adapta-
cyjnego układu odpornościowego. 
Niedobór tego białka skutkuje wystą-
pieniem obniżonej liczby lub brakiem 
limfocytów T i  B przy prawidłowej 
liczbie komórek NK (naturalni zabójcy 
ang. natural killer). Niepowtarzalny fe-
notyp jest konsekwencją mutacji kilku 
genów odpowiedzialnych za tworze-
nie się receptorów na limfocytach B i T.

Ciężki złożony niedobór odporno-
ści sprzężony z chromosomem X wy-
wołany jest mutacją recesywną w ge-
nie IL2RG. Jest on zarazem najbardziej 
rozpowszechnioną formą ciężkich 
złożonych niedoborów odporności 
(ang. severe combined immunodefi-
ciency – SCID). 

Gen ten koduje wspólny łańcuch 
γ, który jest podjednostką receptora 
łączącego się z  cytokinami. Jest ona 
wspólna dla co najmniej 6 różnych 
receptorów interleukiny: IL-2, IL-4, 
IL-7, IL-9, IL-15, IL-21. Cytokiny są nie-
zbędne do proliferacji, różnicowania, 
przeżycia, a  także funkcjonowania 
komórek układu odpornościowego. 
Osobniki dotknięte mutacją genu 
IL2RG są bardzo podatne na choroby 
zakaźne, wskutek czego zwykle nie 
dożywają wieku dwóch lat. 

X-SCID charakteryzuje się niejedno-
rodną grupą zaburzeń genetycznych, 
najczęstszym objawem jest jednak brak 
funkcjonujących prawidłowo limfocy-
tów T i B. U chorego psa śmierć nastę-
puje w wieku szczenięcym. Ta choroba 
występuje częściej u samców niż u sa-
mic, a  to ze względu na fakt, że gen 
IL2RG jest sprzężony z chromosomem X 
–  samce w swoim genotypie mają tylko 
jeden taki chromosom, a  samice dwa, 
dlatego u samic prawdopodobieństwo 
zachorowania jest mniejsze, a  częściej 
są one nosicielkami danej mutacji.

Psy dotknięte chorobą wykazują 
zmniejszoną liczbę lub brak limfocytów 
T, które nie ulegają proliferacji w odpo-
wiedzi na stymulację odpowiedzi im-
munologicznej. Limfocyty B są obecne 
w  organizmie w  normalnej lub zwięk-

szonej liczbie, nie dojrzewają i są upo-
śledzone funkcjonalnie. Podstawową 
wadą limfocytów B jest brak możliwo-
ści przełączenia klas immunoglobulin 
z  IgM na IgG. Obecność limfocytów 
w  obwodowych narządach limfoidal-
nych sugeruje, że nastąpiła mutacja 
w  łańcuchu γ wczesnych stadiów roz-
wojowych limfocytów B. 

Objawy kliniczne
Objawy kliniczne to symptomy, któ-
re można zaobserwować u  pacjen-
ta poddawanego obserwacji. Na 
ich podstawie można wnioskować 
o  jego stanie zdrowia, czynnościach 
ustroju i narządach.

U psów chorych na X-SCID pierw-
szym objawem klinicznym, który 
można zauważyć, jest zahamowanie 
rozwoju zwierzęcia. Świadczą o  tym 
mniejsze rozmiary ciała oraz stosun-
kowo niewielka masa ciała w  po-
równaniu do szczeniąt zdrowych 
z  danego miotu lub innych miotów 
będących w tym samym wieku.

Następnymi objawami X-SCID są: 
ropne zapalenia skóry, przewlekłe 
biegunki oraz infekcje dróg odde-
chowych. Wszystkie te objawy poja-
wiały się u psów w wieku około 6–8 
tygodnia życia, a  to ze względu na 
fakt, iż wtedy następował zanik mat-
czynych przeciwciał, które dostawały 
się do organizmu szczenięcia przez 
łożysko oraz wraz z  mlekiem (siarą) 
matki. Natomiast przed 6 tygodniem 
życia nie obserwuje się objawów  
X-SCID, ponieważ matczyne przeciw-
ciała zastępowały funkcjonowanie 
osobniczych przeciwciał. Kolejnymi 
objawami zauważonymi u  szczeniąt 
były infekcje pochodzenia bakteryj-
nego, które doprowadzały do ogól-
noustrojowych zakażeń organizmu 
przez paciorkowce odporne na sto-
sowaną antybiotykoterapię. Niele-
czone szczenię dożywa trzeciego, 
czwartego miesiąca życia, a  w  wa-
runkach gdy wprowadzano terapię, 
szczenięta potrafiły dożyć drugiego 
roku życia. 

Objawy patologiczne 
Objawy patologiczne to odchylenia 
od standardowej budowy histologicz-
nej danego narządu, które wpływają 
na funkcjonowanie całego organizmu 

oraz syntezę składników, na które jest 
zapotrzebowanie, aby prawidłowo 
funkcjonował inny narząd. W  popu-
lacjach, w  których występuje ta sama 
wada genetyczna, można zaobserwo-
wać różne objawy patologiczne.

Przez to, że budowa wszystkich czę-
ści grasicy jest upośledzona w  organi-
zmie psów chorych na X-SCID, funkcja 
taka jak różnicowanie się tymocytów 
nie może odbywać się prawidłowo. 
W badaniach u psów z taką samą wadą 
genetyczną wyodrębniono trzy grupy 
objawów patologicznych. W  najlicz-
niejszej grupie badanych psów (27 
osobników) zauważono takie cechy jak 
dysplazję prostą grasicy o różnej liczbie 
tymocytów, brak rozgraniczenia szpiku 
i brak ciałek Hassalla (miejsc, w których 
dochodzi do rozpadu limfocytów). 
W  następnej grupie, liczącej 21 psów, 
zaobserwowano mało dysplastyczną 
grasicę z różną liczbą tymocytów, brak 
odgraniczenia korowo-szpikowego 
i rożną liczbę ciałek Hassalla. W najmniej 
licznej grupie były 4 psy, które posiadały 
objawy: stosunkowo zdrowo wygląda-
jąca grasica, składająca się z  rozgrani-
czenia korowo-rdzeniowego i liczne 
ciałka Hassalla.  Jednakże zraziki grasicy 
były bardzo niewielkie, a  podkorowy  
region pozbawiony był limfocytów.

Najczęstszym objawem X-SCID jest 
mała dysplastyczna grasica, której masa 
jest o 10% mniejsza od masy prawidło-
wo rozwijającej się grasicy u  szczeniąt 
w tym samym wieku. U wielu psów nie 
rozpoznawano standardowych roz-
miarów węzłów chłonnych, było ich 
niewiele, wykazywały one małą orga-
nizację funkcjonalną, a  ich rozmiar był 
niewielki. Zaobserwowano brak kępek 
Peyera (stanowią część układu immu-
nologicznego), które są skupiskami gru-
dek limfatycznych skupionych w błonie 
śluzowej i podśluzowej jelita cienkiego 
(przede wszystkim w  jelicie krętym 
oraz jelicie grubym). W  tych grudkach 
limfatycznych przeważają limfocyty B, 
a  w  obszarach między grudkami wy-
stępują przede wszystkim limfocyty T. 
Pokryte są one zewnętrzną warstwą 
komórek nabłonkowych zawierających 
wyspecjalizowane komórki M (ang. 
microfold cells). Komórki M pobierają 
różne antygeny ze światła jelita (np. 
antygeny bakteryjne) i przekazują je le-
żącym głębiej komórkom: makrofagom 

GENETYKA(EJ•).indd   25 21/06/2022   00:52

24 Pies 2 (386) 2022

GENETYKA

Pierwotne niedobory 
odporności są rzadki-
mi chorobami, które 
mają podłoże gene-
tyczne i manifestują 
się upośledzeniem 
funkcjonowania 
układu immunolo-
gicznego. 

U psów rasy basset hound chorych na X-SCID stwierdzono w sekwencji genu IL2RG występowanie delecji TCCC.

Ciężki złożony 
niedobór odporności

SPRZĘŻONY Z CHROMOSOMEM X U PSA DOMOWEGO

Charakterystycznym objawem 
ciężkiego złożonego niedo-
boru odporności (ang. Severe 
Combined Immunodeficien-

cy – SCID) jest upośledzenie odpo-
wiedzi immunologicznej nabytej, tj.: 
typu komórkowego i  humoralnego. 
Odpowiedź nabyta to natychmiasto-
wa odpowiedź organizmu na obce 
antygeny. Można wyróżnić wiele form 
SCID w  zależności od immunofeno-
typu. Najczęstszym jest Th-Tc-B+NK-
-SCID – jest to ciężki złożony niedobór 

odporności sprzężony z  chromoso-
mem X. Następną formą jest T-B+NK+ 
SCID – jest to niedobór receptora α 
interleukiny-7 (IL-7), powodujący brak 
komórek CD3+, CD4+, CD8+ lub TCR. 
Kolejną formą jest T-B-NK+SCID – po-
lega ona na dysfunkcji genów akty-
wujących rekombinację RAG1 i  RAG2 
(ang. recombination-activating genes 
– RAG). Geny te kodują części kom-
pleksu białkowego, który odgrywa 
ważną rolę w  rearanżacji i  rekombi-
nacji genów kodujących immunoglo-

GENETYKA
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Następnie oceniana jest odpowiedź 
humoralna układu immunologicznego 
psa. Jednym z badań jest ocena pozio-
mu przeciwciał IgG, IgM i IgA. Badanie 
to jest konieczne, ponieważ pozwala 
na pośrednią ocenę składowych ukła-
du odpornościowego, co związane jest 
z uwarunkowaniem produkcji przeciw-
ciał i  silną współpracą limfocytów B, 
limfocytów T i komórek prezentujących 
antygen (APC). Nieprawidłowe miana 
przeciwciał świadczą o  pierwotnych 
niedoborach odporności i  o  upośle-
dzeniu funkcjonowania odpowiedzi 
humoralnej, trzeba również uwzględ-
nić, że organizm może tracić przeciw-
ciała przez przewód pokarmowy oraz 
układ moczowy.

 Metodą, która pozwala na ocenę 
funkcjonowania odpowiedzi humoral-
nej układu odpornościowego, są testy 
oceniające zdolność limfocytów B do 
produkcji przeciwciał po pobudzeniu 
mitogenem. W tym badaniu zazwyczaj 
jest to Staphylococcus aureus, anty-IgM. 
Można również stosować stymulację 
cytokinową. Jest to niebezpieczne 
badanie, ponieważ pobudzanie gron-
kowcem złocistym może wywołać róż-
ne choroby u  zwierzęcia chorego na  
X-SCID. 

Należy także ocenić odpowiedź ko-
mórkową układu odpornościowego 
psa, u którego podejrzewamy chorobę. 
Metodą, która na to pozwoli, jest cyto-
metria przepływowa.  

Identyfikacja mutacji 
warunkujących 
wystąpienie X-SCID 
u psa domowego
W  wyniku przeprowadzonych badań 
stwierdzono, że mutacje genu IL2RG, 
kodującego wspólny łańcuch γ recep-
tora cytokinowego, powodują wystą-
pienie X-SCID u psa domowego.

Dzięki analizom molekularnym: klo-
nowaniu i sekwencjonowaniu genu wy-
kazano, że mutacje występują u dwóch 
ras: basset hound i cardigan welsh cor-
gi. Stwierdzono występowanie delecji 
TCCC w  sekwencji genu IL2RG u  psów 
rasy basset hound chorych na X-SCID. 
Spowodowało to przesunięcie ramki od-
czytu, a następnie przedwczesne wystą-
pienie kodonu STOP w sekwencji genu 
kodującego łańcuch γ receptora IL-2.  
Natomiast u psów rasy cardigan welsh 

corgi wykazano insercję cytozyny w se-
kwencji genu IL2RG. Konsekwencją 
tego było przesunięcie ramki odczytu 
i  także przedwczesne powstanie kodo-
nu STOP. 

Najbardziej charakterystyczną ce-
chą ciężkiego złożonego niedoboru 
odporności jest zahamowanie wzrostu 
lub jego opóźnienie. Choroba ta cha-
rakteryzuje się również wadami w roz-
woju limfocytów T, a także komórek NK 
(ang. natural killer – naturalni zabójcy) 
i  defektami w  funkcjonowaniu komó-
rek B. Nawracające lub przewlekłe in-
fekcje rozpoczynają się w  momencie 
spadku poziomu przeciwciał matczy-
nych, zwykle między szóstym a ósmym 
tygodniem życia.

Terapie genowe
Stosowane są jednak odpowiednie 
terapie genowe, takie jak: przeszczep 
komórek macierzystych i progenitoro-
wych, a także terapie oparte na wekto-
rach lentiwirusowych.   

Terapie genowe przeprowadzono 
przy użyciu wektorów wirusowych 
ex vivo ((łac. „z  istoty żywej”, używane 
w  znaczeniu „pozaustrojowo” – ogól-
ne określenie technik biomedycznych 
polegających na pobraniu z  żywego 
organizmu np. komórek i  przepro-
wadzeniu zabiegu poza tym organi-
zmem) i  in vivo („na żywym” – odnosi 
się do czegoś, co ma miejsce wewnątrz 
żywego organizmu). Obecnie przy-
wrócenie prawidłowej odporności 
organizmu odbywa się za pomocą al-
logenicznego przeszczepu macierzy-
stych komórek krwiotwórczych bądź 
poprzez terapię genową komórkami 
macierzystymi ex vivo. Jednak w przy-
padku pierwszej metody wymagana 
jest wysoka zgodność między dawcą 
a biorcą, gdyż przeszczepy od niespo-
krewnionych dawców mogą zwięk-
szać zachorowalność i śmiertelność.

Terapie genowe ex vivo opierające 
się na hematopoetycznych komórkach 
macierzystych i  progenitorowych zo-
stały zastosowane w przypadku pacjen-
tów, u  których nie wykryto zgodności 
z  dawcą do allogenicznego przeszcze-
pu macierzystych komórek krwiotwór-
czych (polega to na pobraniu narządów 
od innego osobnika, jednak musi być 
zgodność antygenów tkankowych). 
Ta terapia niesie za sobą jednak wiele 
niekorzystnych skutków ubocznych, ta-
kich jak zwiększone ryzyko powikłań po 
chorobach zakaźnych oraz zwiększonej 
genotoksyczności, a pacjenci po tej te-
rapii wymagają dożylnego podawania 
immunoglobulin przez całe życie.

Nowonarodzonym szczeniętom psa 
domowego, u  których stwierdzono  
X-SCID, można również wstrzykiwać 
wektor wirusa pienistego, kodującego 
gen IL2RG człowieka, co pobudza do 
rozwoju limfocyty T CD3+, a  także ko-
mórki B. W  przeciwieństwie do psów 
leczonych terapią genową ex vivo psy 
leczone terapią in vivo wykazują trwal-
szą regenerację limfocytów T, nawet do 
4 lat po leczeniu. Psy leczone in vivo wy-
kazywały również chimeryzm komórek 
B i  jego podtrzymanie, rozwinęły one 
również normalne lub niskie stężenia 
IgG w surowicy, co świadczy o przewa-
dze terapii z wykorzystaniem wektorów 
wirusowych in vivo nad terapiami wyko-
rzystującymi wektory wirusowe ex vivo.
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 JULIA OSYPIUK(2), KAROLINA KORCZYŃSKA, 

BEATA GRZEGRZÓŁKA (1, 2)

1 Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt, Instytut Nauk 
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w Warszawie
2 Koło Naukowe Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryj-
nych SGGW w Warszawie
Artykuł powstał w ramach Projektu [SKN/
SP/496431/2021] „Opracowanie przez członków KNZDiL 
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genetycznych”, w ramach programu „Studenckie koła 
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Tabela 1. Porównanie liczby tymocytów w poszczególnych pod-
zbiorach tymocytów między zdrowymi psami a psami z X-SCID

Podzbiór tymocytów Pies z X-SCID Zdrowy pies

CD4–CD8–

CD4+CD8+

CD4+CD8-

CD4–CD8+

13,1– 6,1

68,7 – 12,4

11,6 – 7,8

2,9 – 1,8

45,6 – 22,2

30,7 – 20,6

10,5 – 8,6

2,2 – 4,4
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żącym głębiej komórkom: makrofagom 
i komórkom dendrytycznym, które pre-
zentują antygeny limfocytom T.

Powyżej opisane objawy wskazują 
na wysoko upośledzone funkcjonowa-
nie układu immunologicznego.

Zaburzenia 
immunologiczne
Nowonarodzone psy, u których stwier-
dzono X-SCID, mają prawidłową lub 
podwyższoną liczbę komórek B oraz 
znacznie zmniejszoną liczbę limfocy-
tów T bądź ich całkowity brak. U psów 
w wieku 8–10 tygodni liczba dojrzałych 
fenotypowo limfocytów T wzrasta, lecz 
nadal stanowi ona jedynie 30% liczby 
limfocytów T obserwowanych u  zdro-
wych zwierząt.

Limfocyty obecne we krwi obwodo-
wej psa wykazują brak proliferacji w od-
powiedzi na stymulację przez receptor 
komórek T, co może być związane z wa-
dliwą ekspresją receptorów IL-2. Psy z X-
-SCID mają również bardzo obniżone 
stężenie IgG oraz IgA, podczas gdy stę-
żenie IgM jest zazwyczaj prawidłowe.

Cytokina IL4R odpowiada za kodo-
wanie receptora iterleukiny 4, która ma 
znaczący wpływ na regulację odpo-
wiedzi immunologicznej organizmu, 
natomiast interleukiny z  grupy 2 są 
niezbędne do dojrzewania limfocytów 
T. Gen IL7R koduje łańcuch alfa podjed-
nostki receptora cytokiny 7, niezbędny 
do proliferacji i  przeżycia limfocytów 
T oraz B. Receptor interleukiny 9 (IL9R) 
odgrywa ważną rolę w dojrzewaniu ko-
mórek tucznych i regulacji produkcji IgE 
przez limfocyty B. IL15 ma natomiast 
krytyczną rolę we wrodzonej i nabytej 
odporności. IL21 jest cytokiną odpo-
wiedzialną za proliferację i  różnicowa-
nie limfocytów T, B i komórek NK.

U psów rasy pembroke welsh corgi 
mutacja genu IL2RG polega na insercji 
(wstawieniu do sekwencji nukleotydo-
wej) cytozyny po 582 nukleotydzie, co 
powoduje przedwczesne powstanie 
kodonu stop i  wystąpienie ciężkie-
go złożonego niedoboru odporności 
sprzężonego z chromosomem X. 

X-SCID jest dziedziczony w  sposób 
recesywny sprzężony z chromosomem 
X, co oznacza, iż jedynie samice mogą 
być nosicielkami tej choroby. Samice 
nosicielki, które odziedziczą mutację 
od jednego ze swoich rodziców, będą 

klinicznie bezobjawowe. Choroba ta 
z racji sposobu jej dziedziczenia dotyka 
częściej samce, te, u których występują 
typowe chromosomy – X i Y, właściwe 
dla tej płci.

Wykazano, że aż około 48% z  około 
200 znanych mutacji genu IL2RG to mu-
tacje typu missense (mutacja prowadzi 
do zmiany aminokwasu w powstającym 
białku) i nonsens (polegający na zmianie 
w  sekwencji kodującej białko wprowa-
dzającej kodon stop, tj. trójkę nukleoty-
dów, która zaznacza miejsce zakończe-
nia syntezy białka). Insercje (wstawienie 
nukleotydu do sekwencji) i delecje (utra-
ta nukleotydu z  sekwencji) stanowią 
około 29% występujących mutacji. 

 
Wadliwy rozwój 
tymocytów u psów 
X-SCID 
Tymocyty to komórki układu odpor-
nościowego, które powstają w  gra-
sicy i  są dojrzewającymi limfocytami 
T. U  psów z  X-SCID całkowita liczba 
tymocytów to tylko 0,3% liczby tymo-
cytów u  zdrowych psów. Proliferacja 
jest etapem rozwoju tymocytów, od 
którego zależne jest różnicowanie ty-
mocytów CD4-CD8- do tymocytów 
CD4+CD8+, lecz dojrzewanie tymo-
cytów CD4+CD8 + do dojrzałych ty-
mocytów CD4+CD8- lub CD4-CD8+ 
jest niezależne od proliferacji. Różnice 
w  liczbie tymocytów u  psów zdro-
wych i u psów z X-SCID zaprezentowa-
no w tabeli 1.

Odsetek tymocytów CD4-CD8- 
u  psów ze X-SCID jest zwiększony 
3,5-krotnie w porównaniu do odsetka 

U psów chorych na X-SCID rasy cardigan welsh corgi  wykazano insercję cytozyny  
w sekwencji genu IL2RG.

tymocytów u  psów zdrowych, a  po-
pulacja CD4+CD8+ jest zmniejszona 
2,3-krotnie. 

Nie wstępuje jednak znacząca róż-
nica w odsetku tymocytów CD4+CD8-. 
Świadczy to o blokadzie występującej 
na wczesnym etapie różnicowania ko-
mórek T w grasicy u psów X-SCID. 

Zmiana proporcji CD4-CD8- 
i CD4+CD8+ w grasicy psów ze X-SCID 
wskazuje na występowanie defektu 
proliferacyjnego, który utrudnia róż-
nicowanie tymocytów. Różnicowanie 
CD4+CD8+ w CD4+CD8- jest niezależ-
ne od proliferacji, a więc zachodzi ono 
normalnie nawet u psów X-SCID. 

Identyfikacja psów, 
u których stwierdzono 
przypadki badanej 
choroby 
Psy chore na X-SCID można zidentyfi-
kować na podstawie prostych i bardziej 
skomplikowanych badań przeprowa-
dzanych za życia zwierzęcia. Jednym 
z  badań jest morfologia krwi. Jest to 
badanie przeprowadzane w pierwszej 
kolejności, kiedy właściciel zauważy 
pierwsze objawy kliniczne, a  antybio-
tykoterapia nie przynosi pożądanych 
działań. Lekarz weterynarii zleca pełną 
morfologię krwi z mikroskopową oce-
ną rozmazu. W  badaniu tym można 
zauważyć pierwsze nieprawidłowości 
z  liczbą leukocytów we krwi obwodo-
wej. Zmniejszenie się lub zwiększenie 
się liczby poszczególnych rodzajów 
komórek może już świadczyć o  tym, 
z jakim niedoborem odporności mamy 
do czynienia.
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Choć wszystkie wspomnia-
ne czynniki mają ogromne 
znaczenie, tak całkiem tej 
osobowości właściciela po-

minąć się nie da. Już choćby z  tej 
przyczyny, że osobowość człowie-
ka, jego oczekiwania i  preferencje 
zawsze leżą u  podstaw wyboru ta-
kiej, a nie innej rasy. No i  są jeszcze 
oczekiwania, a te dają o sobie znać, 
nawet jeśli wybór rasy był całkowicie 
przypadkowy. Wyjdą na jaw w  wy-
maganiach stawianych psu i  sposo-
bie jego wychowania. Ktoś, kto od 
zawsze miał psy służbowe i  wycho-
wywał je ostro, wedle powszech-
nego wyobrażenia, jak takie psy się 
powinno wychowywać, zastosuje 
podobne metody, biorąc pod opiekę 
maltańczyka czy mopsa. Podobnie 
zachowa się człowiek, który zawsze 
marzył o  dużym służbowym psie, 
a  przez przypadek opiekuje się jed-
ną z małych ozdobnych ras. Równie 
wiele problemów pojawi się, gdy 

Osobowość właściciela 
a problemy behawioralne psa

WSPÓŁCZESNY PIES 

Czy osobowość właści-
ciela ma w ogóle jakie-
kolwiek znaczenie, gdy 
przychodzi do szukania 
przyczyn rozmaitych pro-
blemów z zachowaniem 
psa? Większość odpowie, 
że absolutnie nie ma  
znaczenia, bo znacznie 
więcej zależeć będzie  
od rasy, predyspozycji 
psychicznych, genetycz-
nego zaplecza i sposobu 
wychowania konkretne-
go szczenięcia. A jednak...
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Agresja rodzi agresję

nie tyle z braku czasu, ile nadmiernej 
opiekuńczości właścicieli, lękających 
się pozwolić psu na zbyt bliskie kon-
takty z innymi psami i ludźmi w prze-
konaniu, że tylko w  bezpośredniej 
bliskości pana zwierzęciu nic nie 
grozi. W rezultacie mają psy niezdol-
ne do pozostania samotnie w domu, 
niszczycielskie, szczekające i perma-
nentnie zestresowane.

Osobiście mam wrażenie, że pol-
skie psy są ponadprzeciętnie szcze-
kliwe. W  pewnej mierze wynika to 
z  tego, iż mamy znacznie większą 
akceptacje społeczną dla hałasu, 
ale i  z  tego, żeśmy nacją zapalczy-
wą i  skłonną do krzyku i  przemocy 
znacznie bardziej niż na przykład 
nasi flegmatyczni sąsiedzi z północy.

Bez przemocy ani rusz
Choć o szkodliwości metod przemo-
cowych w wychowaniu tak psów jak 

dzieci mówi się i  pisze do znudze-
nia, ciągle jeszcze wiele osób uważa, 
że wbijanie wiedzy przez siedzenie 
do głowy jest najprostszą metodą 
wychowawczą. W  dawnych czasach 
w  sprawie krnąbrnego psa radzono 
„trzeba go koniecznie złamać, lać tak 
długo, aż się podda” dziś może nie 
stosuje się tak drastycznych metod, 
ale ani bicie, ani szarpanie psów do 
rzadkości nie należą. Domowi macho, 
tak chętnie stosujący bicie i  krzyk, 
twierdzą, że dobrze ukarany pies le-
piej zapamięta. Awersyjne metody 
mają na dłuższą metę kiepski wpływ 
na psychikę i  zachowanie psa. Albo 
faktycznie staje się apatyczny, za-
straszony i mało reaktywny, czyli ma 
kompletnie złamany charakter, albo 
– w myśl zasady „przemoc rodzi prze-
moc” – staje się agresywny i  nerwo-
wy. W  tych przypadkach o  stworze-
niu prawdziwej silnej więzi pomiędzy 

Osobowość właściciela 
a problemy behawioralne psa

duży, twardy psychicznie pies trafi 
w  ręce miłośnika delikatnych pie-
sków pokojowych. Jeśli osobowość 
właściciela idzie w  parze z  brakiem 
wiedzy na temat wychowania psów 
i ich potrzeb psychicznych, nieszczę-
ście gotowe.

Szczekacz pospolity
Szczekanie pojawiło się jako sku-
tek uboczny procesu udomowienia 
i  przez wieki było mile widziane. 
Obecnie nie jest, ba, jest coraz mniej 
akceptowalne. Ale skoro psy przez 
kilkanaście tysięcy lat były hodowa-
ne do tego, żeby szczekać, to w ciągu 
paru dekad nie przestaną, zwłaszcza 
że wbrew społecznym oczekiwa-
niom wielu właścicielu nadal tego 
oczekuje. Zwykle są to ludzie lękliwi, 
pełni obaw o  bezpieczeństwo wła-
sne i swój dobytek. Zawsze będą za-
chęcać psa do ekscesywnego szcze-
kania, w przekonaniu, iż jest to wyraz 
czujności i  odstrasza intruzów. A  że 
innym to przeszkadza, cóż, trudno.

Inna grupa szczekaczy to psy lu-
dzi niecierpliwych, poświęcających 
pupilom zbyt mało czasu,  zamiast 
psa szkolić wolą drogę na skróty, 
reagują krzykiem, kiedy pies się roz-
szczeka. Ten przyjmuje to za dołą-
czenie właściciela do chóru i szczeka  
zajadlej. Ci bardziej niecierpliwi wpa-
dają do pomieszczenia, gdzie akurat 
przebywa pies, stosują groźby lub 
przemoc fizyczną. Efekt – pies nawet 
się uspokaja, ale tylko na widok wła-
ściciela i  szybko się uczy, że szcze-
kanie to taka magiczna sztuczka do 
przywołania pana, kiedy zwierzęciu 
się nudzi.

Najbardziej uciążliwe dla otocze-
nia są psy, które szczekają, gdy zo-
staną same w domu, cierpiące na lek 
separacyjny, który zwykle bierze się 
ze zbyt ubogiej socjalizacji, często 
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cej, ale dość łagodnej. Gorzej, gdy tej 
pewności siebie psu zabraknie, bo 
wtedy raczej stanie się histerycznym, 
nieprzewidywalnym agresorem.

Dosyć często okazuje się, że nie-
którzy zwyczajnie nigdy nie powin-
ni mieć psa, bo niezależnie od rasy, 
wielkości i  płci każdy będzie w  sto-
sunku do nich mniej lub bardziej 
agresywny, bo ich osobowość spra-
wia, że nie są zdolni postawić żadne-
mu pupilowi klarownych wymagań, 
a w wychowaniu popełniają stale te 
same błędy.

Skutki dysfunkcji 
społecznej
Moje wsiowe burki, czyli corgi, to na 
co dzień urocze, miłe stworzenia, jed-
nak biada każdemu, kto w niecnych 
zamiarach przekroczy progi naszego 
domu. Dwa razy wszakże zdarzyło 
się, że ktoś z naszych znajomych zo-
stał potraktowany zębem. Było tro-
chę wstydu i zamieszania, ale za każ-
dym razem musiałam sama przed 
sobą przyznać, że tak po prawdzie 
nie były to osoby, które darzyłabym  
sympatią. Bardzo często zdarza się, 
że podczas poszukiwania przyczyn 
agresywnego zachowania tego czy 
innego psa okazuje się, że problem 
tkwi w psychice i lękach właściciela. 
Bywa, że jest to ogólna niechęć do 
ludzi, czasem tylko do określonego 
typu bliźniego. Widujemy to nie raz 
i nie dwa na ringach wystawowych, 
kiedy pies postanawia aktywne bro-
nić swojej właścicielki bądź właści-
ciela przed każdym, kto próbuje się 
zbliżyć, a  zwłaszcza przed sędzią. 
Zwłaszcza samce czują się w  obo-
wiązku bronić swych delikatnych 
właścicielek.

Powyższe rozważania to kilka za-
ledwie przykładów na to, jak osobo-
wość właściciela może wpływać na 
zachowanie i  dobrostan psa, są to 
oczywiście jedynie codzienne obser-
wacje, niepoparte badaniami nauko-
wymi. Okazuje się jednak, iż takie ba-
dania przeprowadzono w USA, dzięki 
hojności prywatnej fundacji, dla Uni-
wersytetów Tufta i  Pensylwanii. Ce-
lem badaczy było ustalenie, jakie są 
źródła i  mechanizmy powstawania 
zaburzeń behawioralnych u  psów 
i  czy mają one związek z  osobowo-

ścią i  metodami wychowawczymi 
właścicieli, a także z ich stanem psy-
chicznym. Zbadano tę hipotezę na 
wybranej próbie 1564 obecnych wła-
ścicieli psów, korzystając z   kwestio-
nariuszy online zaprojektowanych 
do pomiaru odpowiednio osobowo-
ści właściciela, ewentualnej depresji, 
regulacji emocji, stosowania awer-
syjnych/konfrontacyjnych metod 
szkoleniowych oraz psa i  jego zgła-
szanych przez właściciela zachowań. 
Wielowymiarowe analizy wykazały 
umiarkowane powiązania między 
stosowaniem awersyjnych/konfron-
tacyjnych metod szkoleniowych 
przez właścicieli a  występowaniem/
nasileniem następujących proble-
mów z  zachowaniem psów: agresja 
kierowana w  kierunku właściciela, 
agresja kierowana w  kierunku nie-
znajomych, lęki separacyjne, ucieczki 
i pogoń, uporczywe szczekanie oraz 
brudzenie w domu (oddawanie mo-
czu i kału w przypadku pozostawie-
nia psa samego).  Znaleziono rów-
nież pewne powiązania pomiędzy 
takimi cechami osobowości właści-
cieli, jak ugodowość, stabilność emo-

cjonalna, ekstrawersja i sumienność, 
a tendencją ich psów do wykazywa-
nia wyższych wskaźników agresji kie-
rowanej do właściciela, kierowanej 
do obcych, strachu i/lub oddawania 
moczu, gdy zostawiono je same. Ba-
danie wykazało wszakże jedynie sła-
be dowody na poparcie hipotezy, że 
te relacje między osobowością wła-
ściciela a zachowaniem psa były bez-
pośrednio związane ze stosowaniem 
przez właścicieli metod treningu 
karzącego, ale wykryto ponad pię-
ciokrotny wzrost stosowania trenin-
gu awersyjnego/konfrontacyjnego 
u mężczyzn z umiarkowaną depresją. 
Potrzebne są dalsze badania, aby wy-
jaśnić związek przyczynowy między 
osobowością właściciela a  stanem 
psychicznym i problemami behawio-
ralnymi psów towarzyszących. Do-
brze jednak, że takie badania zaczęto 
prowadzić, mogą się bowiem okazać 
bardzo przydatne w wyjaśnianiu źró-
deł niektórych problemów, ale też 
być pomocne przy racjonalnym wy-
borze właściwej dla danego człowie-
ka rasy.

ANNA REDLICKA 

Nieopanowana agresja to często przykrywka dla lęku, jaki dręczy psa

REDLICKA(EJ•)_osob.indd   31 03/06/2022   01:22

30 Pies 2 (382) 2021

WSPÓŁCZESNY PIES 

zwierzęciem i  jego właścicielem nie 
ma nawet mowy, o  komforcie życia 
– w gruncie rzeczy obu stron – nawet 
nie wspominając.

Niespójność wymagań
Ludzie niezdecydowani, zagubie-
ni w  codziennej rzeczywistości nie 
są często w  stanie przekazać psu 
jasnych, klarownych komunika-
tów odnośnie do swoich wymagań 
i oczekiwań. Co gorsza, sami nie wie-
dzą, czego tak naprawdę chcą, albo 
widzimisię zmienia się im w zależno-
ści od pory dnia i  humoru. W  takiej 
sytuacji trudno oczekiwać, że pies 
będzie czuł się komfortowo i  pew-
nie. W  zależności od psychiki da-
nego osobnika albo będzie równie 
znerwicowany i  zagubiony, jak jego 
właściciel, albo – skoro już tak się tra-
fiło – przejmie władzę w domu i bę-
dzie rządził niepodzielnie. Pół biedy, 
jeśli będzie pewnym siebie, silnym 
psychicznie psem, bo wtedy można 
liczyć na działania w stylu monarchii 
oświeconej, wprawdzie wymagają-

Nic tak nie łagodzi lęku separacyjnego jak rozszarpana poduszka

Ofiarą źle wychowanego psa najczęściej pada właściciel

WSPÓŁCZESNY PIES 
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Fotografia studyjna chłopca w stroju mary-
narskim z dużym białym pudlem, Austria, 
1911 r., własność Justyny Jezienickiej

Dama z białym pudlem, pocztówka zdjęcio-
wa w kolorze sepii, wyd. Chocolat HARDY, 
Belgia, początek XX wieku, własność autorki

Czuby na głowach pudli wiązano niegdyś 
jedwabnymi kokardami, pocztówka nie-
miecka wyprodukowana na rynek brytyjski, 
początek XX wieku, własność autorki

Pudle i sznaucer jako zwierzęta cyrkowe, rys. Z. Nirstein, za „Pies przyjaciel człowieka”, 
Łódź 1953 r., ze zbiorów autorki

jąc gratis drugiego psa już „poduczo-
nego”. Aby sprawie dodać pikanterii, 
za tę parę żądał 160 dukatów w  zło-
cie, zapewniając, że nabywca na tym  
nie straci!

 
Na deskach teatru
Pamiętacie faworyta króla Francji Ka-
rola V – rycerza Aubry’ego de Montar-
gis i  jego zazdrosnego o  królewskie 
względu oponenta, niejakiego Ma-
caire’a? Legenda ta, często cytowana 
w opracowaniach o owczarkach fran-
cuskich, miała też pewien związek 
z pudlami. Wydarzenie zwane sądem 
bożym, czyli potyczka na śmierć i ży-
cie pomiędzy wiernym psem Montar-
gisa a jego zabójcą, znalazła swój finał 
w napisanej i wystawionej na deskach 
Wielkoksiążęcego Teatru w Weimarze 
sztuce zatytułowanej „Pies rycerza Au-
bry”. Pierwszoplanową psią rolę zagrał 
nie kto inny, jak inteligentny i układny 
pudel, którego właścicielem był nie-
jaki Karsten – główny aktor grający 
w  przedstawieniu. Doprowadziło to 
do pasji ówczesnego dyrektora teatru, 
którym był sam Johann Wolfgang von 
Goethe. Wróciwszy z urlopu, na wieść, 
że w  jego teatrze gra pies, uniósł się 
honorem i poprosił o dymisję. Spowo-
dowało to lawinę komentarzy, a jedna 
z lokalnych gazet zamieściła na tę oko-
liczność zabawny wierszyk: 

„Psią budę ze sceną niełatwo 
pogodzić,
Gdzie pudel przyjdzie, poeta 
odchodzi”. 
Tak więc to pośrednio pudel przy-

łożył łapkę do porażki mistrza.

Zamieszanie z fryzurami
Fantazyjne z  pozoru fryzury u  pudli 
i  innych psów wodnych miały swoje 
uzasadnienie użytkowe. Włos chronił 
stawy i wrażliwe części ciała, jak klatka 
piersiowa z płucami i sercem. Tył ciała, 
który był napędem podczas pływania, 
musiał mieć zapewnioną swobodę ru-
chów. Końcówka ogona, szybko marz-
nąca, zyskała podłużny pompon, który 
moda wystawowa zmieniła na kulisty, 
a  czub z  włosów na czaszce związa-
ny został modną kokardą – najlepiej 
w kolorze sukni właścicielki.

W  1902 roku August Sztolcman, 
człowiek światowy, bywalec pokazów 
i wystaw psów rasowych w wielu kra-
jach Europy napisał nieco krytycznie 
o hodowli rasy na początku XX wieku: 
„W  ostatnich czasach hodowlę pudli 
prowadzono w  dwóch kierunkach, 
wytwarzając dwie podrasy, a  miano-
wicie: pudle kędzierzawe z  szerścią 
średnio długą, lecz mocno pokręconą. 
Psy te, przeważnie białe, powinny być 
prawie codziennie myte i rozczesywa-
ne, przez co włos rozkręca się i  robi 
puszystym, podobnym do bawełny. 
Pudle sznurowe, z  włosem bardzo 
długim, skręconym w grajcarki, zwie-
szające się prostopadle na dół. Do wy-
tworzenia tej podrasy przyczynili się 
Anglicy, wielcy amatorowie wszelkich 
potworności. Dziwić się zaiste nale-
ży do jakich rezultatów doprowadzić 
może hodowla, prowadzona w  jed-
nym, określonym kierunku; obecnie 
zwieszające się strąki wełny u  pudli 
sznurowych nie mogą mieć długości 
mniej od 30 centymetrów, a  są eg-
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Pomimo istnienia kilku ras po-
krewnych, takich jak bichon 
frisé, lwi piesek, bolończyk, czy 
cotton de Tuléar, to pudle osią-

gnęły największą popularność. Uwio-
dły ludzi na całym świecie, są znane 
i lubiane na wszystkich kontynentach.

Pomocnik kuglarzy
Zanim naszym bohaterem zainte-
resowali się cyrkowcy, zabawiał on 
gawiedź, a  nawet budził domysły, że 
jest zwierzęciem o nadprzyrodzonych 
przymiotach. W  czasach sławnych 
i  „wyjątkowo utalentowanych” zwie-

Przodek miniaturowego pudla (Le Petit Barbet), ryc. za „Histoire Naturelle generale et particuliere” Georgesa Louisa Leclerca  
hr. de Buffon, Paryż, 1769 r., ze zbiorów autorki

rząt gwiazdami ulicznych pokazów 
były psy, konie i  papugi. Pudle nada-
wały się do tego znakomicie. Oczywi-
ście taka gwiazda musiała pochodzić 
z  zagranicy, najlepiej z  jakiegoś zna-
nego miasta. W  1827 roku warszaw-
ska prasa rozpisywała się o „uczonym” 
pudlu z Wiednia, który znał ponoć aż 
cztery działania arytmetyczne, „czytał” 
za pomocą szczeknięć i brzdąkał łapą 
na skrzypcach. 

Prawdziwą furorę zrobił w  stolicy 
w  dwa lata później biały średni pu-
del zwany Fido Savant. Miał wówczas 
dziewięć lat, a jego właścicielem i edu-

RETRO
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katorem był Józef Dalmazzo. Pies, jak 
możemy się domyślić, jedynie w obec-
ności swego chlebodawcy, układał 
tabliczki z  literami, tak aby powstało 
z  tego nazwisko osoby wylosowa-
nej z  tłumu. Również liczył, dodawał 
i  odejmował, co budziło prawdziwy 
aplauz zgromadzonych. Gdy nieco się 
podstarzał, jego sprytny i  przedsię-
biorczy właściciel zamieścił w poczyt-
nym „Kurierze Warszawskim” anons 
o tym, że podupadłszy na zdrowiu, nie 
może dalej podróżować i występować 
ze swoim pupilem i w związku z tym, 
chce odsprzedać psią gwiazdę, doda-

Pudle są psami rozpoznawalnymi na pierwszy rzut oka. Przez wieki służyły nam  
do różnych zadań, począwszy od tych łowieckich, poprzez pasterskie, aż do cyrkowych. 

Mówi się, że pudel spełni oczekiwania niemal każdego właściciela. Kluczem  
do sukcesu jest ich wyjątkowe przywiązanie do ludzi i wybitna inteligencja.  

Ostatnio, po latach pewnej posuchy, wracają do łask i są coraz liczniej hodowane.

Pudel wczoraj i dziś CZ.2
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Fryzura czasem zasłaniała oczy, francuski pudel 
Champion Styx, wł. G. Bolton, Londres, ryc. za H.A. 
Graaf van Bylandt „Hondenrassen”, Deventer 1904 r., 
ze zbiorów autorki

Jan Matejko „Zawieszenie dzwonu Zygmunta” (fragment obrazu), 1874 r., 
u dołu biały pudel malarza, fot. Wikipedia

Psy rasowe popularne w dwudziestoleciu 
międzywojennym, mal. M. Munk, pocz-
tówka, Wiedeń 1921 r., własność autorki

Sangwinik i choleryk, czyli pudel i buldog, 
mal. Karl Reichert, pocztówka, Austria, 
1915 r., własność Justyny Jezienickiej

Pudle sznurowe, pocztówka, Belgia, 
1926 r., własność autorki

Pudle, jako psy reprezentacyjne i – 
co tu ukrywać – nie tanie, towarzyszyły 
ludziom nieprzeciętnym. W roku 1790 
w Warszawie z ogrodów pałacu Mnisz-
chów przy ulicy Senatorskiej wzleciał 
w niebo prawdziwy balon. Na jego po-
kładzie znajdowali się nie byle jacy ae-
ronauci – Francuz Mikołaj Franciszek 
Blanchard i Jan hr. Potocki, służący im 
Turek Ibrahim w pysznym wschodnim 
stroju oraz… biały pudel hrabiego. 
Wydarzenie to opisywały wszystkie 
gazety w  stolicy. Dwu- i  czworonoż-
nym amatorom podniebnych podróży 
udało się odbyć lot i szczęśliwie wylą-
dować.

W końcu XIX wieku brukowane uli-
ce dawnych Warszawy, Krakowa, Wilna 
i Lwowa przemierzały konne dorożki, 
a w nich na kolanach bogatych miesz-
czek siedziały małe pieski „pokojowe” 
– jak je wówczas zwano: lewretki, wy-
żełki angielskie, mopsy, bonończyki 
i pudle. Wtedy to Bolesław Prus (1847–
1912) uczynił czworonożnym bohate-
rem powieści „Lalka” z 1890 roku czar-
nego pudla Ira, którego właścicielem 
był Ignacy Rzecki.

W  1908 roku w  Krakowie miało 
miejsce ciekawe wydarzenie, w  któ-
rym brały udział modne pieski zacnych 
mieszkańców grodu Kraka. Otóż, pew-
nego letniego ranka nawiały z  domu 
dwa modne pieski – charcik włoski 
Dżimuś Karola Estreichera, dyrekto-
ra Biblioteki Jagiellońskiej, i  pudelek 
Róży Marii, hrabiny Tarnowskiej. Ucie-
kinierzy trafili do znanego przybytku 
Stanisława Wyzimuchy – krakowskie-
go hycla, człowieka niezwykle przed-

siębiorczego, prowadzącego pierwszą 
w Krakowie łaźnię dla psów i psi hotel. 
Jak czytamy w katalogu wystawy „Jak 
pies z  kotem”, wydanym przez Mu-
zeum Historyczne Miasta Krakowa: 
„Psie więzienie było wyścielone słomą, 
zaopatrzone w wodę i jedzenie. W jed-
nej z działek siedział Dżimuś. Nie sam 
jednak siedział, lecz razem z czarnym 
pudelkiem (suczką hrabiny Tarnow-
skiej)”. Właściciel psiego przedsiębior-
stwa hotelarskiego nie omieszkał za-
znaczyć, że świadczy również usługi 
kąpielowe i fryzjerskie: „U mnie, proszę 
szanownej pani, zanim pies do klatki 
pójdzie, to bierze kąpiel, jak się patrzy. 
O tu, pies pana doktora Rosnera i zara 
po niego przyślą, tutaj śpi foksterier 
pani Pareńskiej, który blasku dostał po 
mydle. Pan Stryjeński to mi raz na mie-
siąc swojego szpica do kąpieli przysy-
ła”. Taka klientela zapewniała doskona-
ły ruch w interesie.

Ludziom z  towarzystwa nie wypa-
dało mieć zwykłych piesków. Faworyci 

epoki fin de siècle, czyli psy modne, to 
przede wszystkim obok pudli, szpice, 
miniaturowe spaniele, nieliczne toy 
terriery, charciki włoskie, japońskie 
chiny, dalmatyńczyki (zwane psami 
dalmackimi), a  nieco później francu-
skie buldogi i pekińczyki. Znalazło to 
odzwierciedlenie w pierwszych poka-
zach i wystawach psów rasowych. 

Ruch wystawienniczy zainicjował 
bardziej zorganizowaną hodowlę 
rasowych zwierząt. Sprzyjało to po-
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zemplarze ze strąkami długiemi na 66 
centymetrów, tj. znacznie więcej ani-
żeli wzrost psa. Pudlom tym wystrzyga 
się mordy do oczu, z pozostawieniem 
tylko wąsów i bródki, oraz tylna poło-
wa korpusu od żeber, z zachowaniem 
kity na końcu ogona i  obrączek nad 
tylnemi łapami. Najnowsza moda 
każe jeszcze pozostawiać na ogolonej 
części grzbietu, słabo podstrzyżone 
pierwsze litery imienia i nazwiska wła-
ściciela”. Sztolcman nie był amatorem 
przesady w obfitości, długości i zbęd-
nej fantazji w  stylizacji pudlej sierści. 
A  wypowiadał się jako znany arbiter 
elegantiarum oraz sędzia podczas 
psich pokazów i  wystaw – zarówno 
w Polsce, jak i w Rosji. Dał temu wyraz 
w  ostrej krytyce: „Zupełnie nie rozu-
miem, co może być ładnego w  psie 
obrośniętym tak długą wełną, że nie 
widać mu nóg przednich i  przez to 
wyglądającym, jakby stał podparty na 
słupie złożonym z postronków”. Mimo 
różnicy w  gustach to właśnie pudle 
sznurowe były wówczas najmodniej-
sze, szczególnie te lakowoczarne.

Pudle wełniste i  sznurowe miały 
swoich zwolenników i  przeciwników. 
Pod koniec XIX wieku odmiana sznuro-
wa zdecydowanie tryumfowała. Pudle 
wełniste wymagały starannego roz-
czesywania i częstszych kąpieli. Często 
były również białe, co nie ułatwiało 
utrzymywania ich w  czystości. Najpo-
pularniejsze kolory w tamtych czasach 
to czerń i biel, z rzadka tylko trafiały się 
okazy brązowe. Znanym właścicielem 
białego wełnistego pudla Ajaxa był 
sam Henri Adrien Graaf van Bylandt 
(1860–1943), jeden z założycieli holen-
derskiego związku kynologicznego – 
Raad van Beheer.

Wspomniany zwyczaj wystrzygania 
inicjałów właściciela w sierści psów ma 
swoje korzenie w znakowaniu (piętno-
waniu) złai psów gończych. Stosowano 
wówczas wypalanie znaku własnościo-
wego, który umożliwiał szybką identy-
fikację zagubionego podczas polowa-
nia psa. Taką samą funkcję spełniał do 
niedawna stosowany tatuaż w  uchu 
lub w pachwinie, choć wykonanie tego 
ostatniego było z pewnością znacznie 
mniej bolesne. Oznakowanie miało 
też dobre strony w przypadku odnale-
zienia zagubionego lub skradzionego 
psa, a psy rasowe, jako zwierzęta cenne 

Pudel wełnisty i sznurowy Ajax i Punch, ryc. za H.A. Graaf van Bylandt „Hondenrassen”, 
Deventer 1904 r., ze zbiorów autorki

RETRO

i o atrakcyjnym wyglądzie, padały czę-
sto łupem amatorów cudzej własno-
ści. Świadczą o  tym anonse prasowe 
z końca XIX i początku XX wieku. Zacy-
tujmy jeden z nich, szczególnie chwy-
tający za serce, zamieszczony w  jed-
nym z  pierwszych numerów „Kuriera 
Warszawskiego” w 1821 roku: „Podczas 
fajerwerku zginął pudel biały, mocno 
kudłaty, uszy długie mający. A że zwie-
rzę było podarunkiem danym przez 
umierającego syna stroskanemu ojcu, 
uprasza tenże najusilniej o  oddanie 
zguby…”. Swoją drogą ciekawe, czy 
wyznaczono za zwrot pieska nagro-
dę, bowiem ceny pudli w stolicy były 
wysokie i  wynosiły około 40–50 rubli 
(w  tym czasie korzec żyta kosztował 
w Warszawie 6–8 rubli).

Pudel w Polsce
Pierwszym pudlem, któremu nale-
żał się przydomek „królewski” – i  nie 
chodzi tu bynajmniej o wielkość – był 
Bielik, żyjący na przełomie wieków XV 
i XVI – faworyt króla Zygmunta Stare-
go. Jak przystało na jego pozycję, do 
obsługi pieska zatrudniony był służący 
Sidor, do obowiązków którego należa-
ło dbanie o  psią pielęgnację. Bielika 
kąpano, rozczesywano i  strzyżono 
specjalnie do tego celu kupionymi za 
kilka groszy nożycami. Fryzura Bielika 
miało ponoć imitować sylwetkę lwa, 
uformowano mu więc obfitą grzywę, 
wystrzygano tułów, pozostawiając ob-
rączki na kończynach i kitę na ogonie. 
Pudel cieszył się szacunkiem i  – jak 
na psa królewskiego przystało – miał 
specjalne zezwolenie na kąpiele wraz 
z panem w krakowskich łaźniach. Kró-
lewicz, bardzo przywiązany do swoje-
go czworonoga, zabierał go również 
w zagraniczne podróże, w  1502 roku 
piesek towarzyszył mu nawet podczas 

zaślubin z księżniczką francuską Anną. 
Sława Bielika przetrwała znacznie 
dłużej, niż moglibyśmy przypuszczać, 
i  choć okres kiedy towarzyszył swe-
mu panu, przypada na młodzieńcze 
lata króla, to właśnie postać dużego 
białego, nomen omen –  królewskie-
go pudla przedstawił na obrazie Jan 
Matejko. Obraz „Zawieszenie dzwonu 
Zygmunta na wieży katedry w Krako-
wie 1521 roku” powstał w 1874 roku. 
Pozował do niego prawdopodobnie 
biały pudel Matejków. Mamy więc 
dowód wprost na obecność pudli 
w naszym kraju od co najmniej sześciu 
wieków.

Pudel Vladimir w fantazyjnej fryzurze końca 
XIX wieku, wł. F. Houlgrave, Liverpool, 
ryc. za H.A. Graaf van Bylandt „Hondenras-
sen”, Deventer 1904 r., ze zbiorów autorki

Biały i czarny pudel, pocztówka TSN – Theo 
Ströfer Norymberga, początek XX wieku, 
własność Justyny Jezienickiej
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ulał pasował stylowo ostrzyżony „na 
federała” pudel. Znanym warszawskim 
psim fryzjerem był p. Marian Ickowski, 
który pudle i  teriery fryzował według 
dość podobnych wzorów, a do kolejki 
w jego zakładzie trzeba się było zapi-
sać na kilka tygodni wcześniej. 

Czarny pudel KOREK (w domu na-
zywany TAFIKIEM) wystąpił nawet 
w  popularnym serialu „Wojna domo-
wa” w odcinku zatytułowanym „Nowy 
nabytek”. Warto dodać, że czworonoż-
ny aktor był własnością znanej literat-
ki Miry Michałowskiej (piszącej pod 
pseudonimem Maria Zientarowa) i Je-
rzego Michałowskiego – polskiego dy-
plomaty. Scenariusz do tego odcinka 
serialu oparty był na książce dla mło-
dzieży zatytułowanej „Drobne ustroje” 
– oczywiście z pudlem na okładce.

Pudle w  trzech wielkościach nale-
żały do najpopularniejszych psich ras 
– zajmowały zaszczytne piąte miejsce 
pod względem liczby egzemplarzy 
zarejestrowanych w  Związku Kynolo-
gicznym w Polsce. Występowały wów-
czas najczęściej w  kolorach czarnym, 
białym i  brązowym, a  srebrne były 
prawdziwą rzadkością. 

Popularność modnych ras oddawa-
ła seria znaczków wydana przez Pocz-
tę Polską i zatytułowana „Psy rasowe”. 
Swoją podobiznę znalazł tam również 
pyszny czarny pudel przedstawiony 
en face.

 Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu we 
wrześniu 1985 roku otworzyła wysta-
wę zatytułowaną „Pies w literaturze fa-
chowej w wyborze za lata 1534–1985”. 
Wydano również specjalny katalog 
zawierający spis 202 pozycji książko-
wych i  20 tytułów czasopism, w  któ-

Miniaturowe białe pudle i pekińczyki, 
fot. Amsterdam, początek XX wieku, 
ze zbiorów Justyny Jezienickiej

Pudle ścigające kota, polska pocztówka, 
wysłana z Brześcia Litewskiego, 1921 r., 
własność autorki

Strażnik kotów, wytłaczana pocztówka, Węgry, 
koniec XIX wieku, własność Justyny Jezienickiej

Kasownik VII Wielkopolskiej Wystawy Psów 
Rasowych z wizerunkiem pudla, Gniezno 
1966 r., ze zbiorów autorki

Filuterny pudel Korek, bohater książki 
Marii Zientarowej, własność autorki

„Mistrz Pędzel” Miry Michałowskiej, 
własność Justyny Jezienickiej

rych znajdziemy artykuły z  dziedziny 
kynologii. Jedną z  zamieszczonych 
ilustracji jest drewniana forma pier-
nikarska z  Orawy (krainy historycznej 
w  Europie Środkowej, leżącej w  dzi-
siejszych granicach Polski i  Słowacji), 
przedstawiająca pudla z XVIII wieku.

Pudel czy pudelek?
Dwaj znawcy pudlego rodu – Zyg-
munt Jakubowski i  Marian Szy-
mandera w  swoim opracowaniu 
zatytułowanym „Pudle” z  1988 roku, 
napisali o  nich: „Za jej twórców uwa-
żają się Francuzi, Niemcy, ba, nawet 
Hiszpanie i Włosi. Rozpowszechniono 
ją w rozhulanej epoce baroku i jej ko-
smopolitycznych przedstawicieli, bez-
troskich, wesołych, zmieniających pa-
łace, ojczyzny, lubiących uwypuklać, 
trochę manierować i  przepyszniać 
kształty swego otoczenia”.

Wielostronne wykorzystywanie 
przodków pudli i barbetów w łowiec-
twie, pasterstwie i wielu zajęciach go-
spodarskich oraz domowych ukształ-
towało w  nich uległość i  chęć do 
podporządkowania się człowiekowi. 
Pudle i  ich antenaci nigdy nie działali 
„na własną łapę”, zawsze byli psami per-
sonalnymi – współdziałającymi z czło-
wiekiem, czy to jako płochacze, apor-
tery, czy psy zaganiające trzodę. Nie są 
to psy zacięte, twarde i  samodzielne, 
za to odznaczają się nieprzeciętną in-
teligencją i wielką chęcią zadowolenia 
człowieka, co czyni je wyśmienitymi 
psami rodzinnymi. Jest jednak pewna 
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wstawaniu towarzystw i  klubów po-
szczególnych psich ras. Pierwsze kluby 
miłośników pudli powstały w  Anglii 
(1886), w Niemczech (1893) i we Fran-
cji (1922). Co ciekawe, w finale to Fran-
cja została uznana za ojczyznę rasy. 

Do Polski, ze względu na historycz-
ne uwarunkowania, wystawy psów 
zawitały stosunkowo późno. Spróbuj-
my odkryć najwcześniej zgłoszone 
na nie pudle. 12 czerwca 1902 roku 
Warszawskie Oddział Cesarskiego To-
warzystwa Prawidłowego Myślistwa 
zorganizował I  Warszawską Wystawę 
Psów Rasowych. Wystąpił jeden duży 
czarny pudel w  sznurowej fryzurze, 
zaliczony do tak zwanych psów ras 
„zbytkownych” – z niemiecka zwanych 
Luxushunde. Schnüro, wł. p. Berensa, 
otrzymał złoty medal.

W  rok później na warszawskiej 
wystawie medalem srebrnym odzna-
czono Żoka, wł. Dominika Molskiego, 
a brązowym Abusa, wł. Wandy Stypuł-
kowskiej.

W  dwudziestoleciu międzywo-
jennym pudle rejestrowane były 
w księgach rodowodowych Polskiego 
Związku Hodowców Psów Rasowych 
z Warszawy i Stowarzyszenia Hodow-
ców Psów Rasowych i  Użytkowych 
z Chorzowa, lecz nie były zbyt liczne. 
W przedwojennych polskich periody-
kach kynologicznych dwukrotnie na 
okładkach spotykamy białe pudle. Po 
raz pierwszy w „Moim psie” z 1937 roku 
–  w wydaniu sierpniowym mamy por-
tret dziewczynki w stroju regionalnym 
z  miniaturowym pieskiem na rękach, 
a  w  jednym z  ostatnich numerów 
z lipca 1939 roku okładkę zdobi ame-

rykański champion Blakeen Jung Fran.
W latach powojennych pudle były 

balsamem na dusze zmęczonych woj-
ną ludzi. Wnosiły nieco radości w szarą 
rzeczywistość. Zawsze wesołe, zachę-
cały do wyjścia na spacer. Na I  Ogól-
nopolskiej Wystawie Psów Rasowych 
we Wrocławiu we wrześniu 1948 roku 
wystawiono dwa pudle – białego du-
żego Dżema, wł. J. Trybuły  z Warsza-
wy i czarnego Bobusia p. Borowskiej. 
Na kolejnych imprezach pudli powoli 
przybywało.

Pierwszą okładką katalogu wysta-
wy psów, którą zdobi zdjęcie czarnego 
pudla autorstwa Danuty Forelle, jest ta 
z Warszawy 1959 roku. Na wystawę tę 
zgłoszono 12 pudli dużych, 13 śred-
nich i 2 miniaturowe. Popularność sta-
ła u drzwi!

W latach sześćdziesiątych XX wieku 
na ulicach większych miast królowały 
elegantki w rozkloszowanych sukien-
kach z  ręcznie malowanych tkanin 
szytych w Modzie Polskiej. Do nich jak 

Duży czarny sznurowy pudel Mohr, Wystawa Psów Rasowych, Mediolan 1904 r., 
fot. ze zbiorów Justyny Jezienickiej

Pudel na okładce „Mojego Psa”, 
sierpień 1937 r., własność autorki

Medal niemieckiego klubu pudla z siedzibą 
w Miśni, wydanie kolekcjonerskie, brąz paty-
nowany, własność Justyny Jezienickiej

Kasownik XV Jubileuszowej Wystawy Psów 
Rasowych w Krakowie w 1968 roku zdobi 
sylwetka stojącego pudla, 
ze zbiorów autorki

RETRO

Amerykański champion, „Mój pies”, 
lipiec 1939 r., własność autorki
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Pudel epoki wiktoriańskiej, Anglia, XIX wiek, 
Rotary foto, ze zbiorów J. Jezienickiej

Zimowe odwiedziny, ryc. R.R. von Wichera, 
pocztówka noworoczna, Montreal, początek 
XX wieku, ze zbiorów Justyny Jezienickiej

Graf von Bülow ze swoim pudlem, ryc. za 
Carl Zorn „Des edlen Hundes”, Zahna 1901 r.

(tak, tak, miał również pudle – Rufusa 
I  i Rufusa II), producent filmowy Walt 
Disney (Duchess), antropolog Jane 
Goodall (Gigi) i  cała rzesza aktorów: 
Cary Grant (Suzette), Katharine Hep-
burn (Button), Grace Kelly (Oliver i kil-
ka innych), Vivien Leigh (Sebastian), 
Marilyn Monroe (Maf), Patrick Swayze 
(Derek), Joan Crawford (Cliquot), Kirk 
Douglas (Teddy), aktorki i piosenkarki 
Doris Day (miała ich kilka – Bubblesa, 
Columbusa, Ivanę, Dido i  Muffy’ego), 
Barbra Streisand (Sadie) i wielu innych.

Pudle namieszały też w  świecie 
psiego groomingu – nie tylko wy-
myślną szatą. To od nich wzięła nazwę 
słynna i cały czas popularna szczotka 
„pudlówka”, a w USA w latach 60. po-
pularna była spódnica zwana „poodle 
skirts” – oczywiście z  pudlim moty-
wem. Mamy też plotkarski portal in-
ternetowy zwany „Pudelkiem” – ale 
ten wpisuje się doskonale w  temat  
kiczu, opisany w trzeciej części pudle-
go tryptyku.

Pudle zasłużyły się ludzkości na wie-
lu polach. Jako psy bardzo plastyczne 
pod względem psychiki, obdarzone 
dużą chęcią współpracy, wigorem, 
szybkością i  siłą, wykorzystywane 
były jako psy myśliwskie, pasterskie, 
tropiące, przewodniki niewidomych, 
psy wojskowe, terapeutyczne, poszu-
kujące ofiar katastrof oraz zatrudnia-
ne do dogoterapii, a  nawet przy 

przemycie ko-
ronek przez bel-
gijską granicę, 
o  czym wspo-
minał Zygmunt 
J a k u b o w s k i . 
Ze wszystkich 
tych zadań wy-
wiązywały się 
świetnie.

GABRIELA 
ŁAKOMIK-
-KASZUBA

Proporczyk XI 
Międzynarodowej 
Wystawy Psów 
Rasowych zdobi 
portret pudla, 
Opole 1974 r., ze 
zbiorów autorki

Pudel jako pies policyjny, ryc. Jean Bun-
gartz, Berlin 1921 r. za „Die Dressur des 
Polizeihundes”, ze zbiorów autorki

Pudel duży szkolony na przewodnika niewi-
domego, ryc. Jean Bungartz, Berlin 1921 r. 
za „Die Dressur des Polizeihundes”, ze zbio-
rów autorki

Chłopiec z pudlem w ogrodzie, pocztówka, 
Francja, 1910 r., własność autorki
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granica – nie są to psy uniwersalne do 
tego stopnia, aby zostawione same 
sobie nie odczuwały z  tego powodu 
frustracji. Tak wychwalane pudla inte-
ligencja, spryt i  zawsze dobry humor 
muszą mieć swoje ujście. 

Nasi bohaterowie, niezależnie od 
wielkości i  rodzaju szaty, nie znoszą 
nudy. Pozostawieni na wiele godzin 
w  samotności, wokalizują, aranżują 
swoje otoczenie niezgodnie z naszymi 
upodobaniami, kopią doły, żują różne 
przedmioty i po prostu cierpią. Pudle 
nie nadają się również do hodowli 
kennelowych – to, co je uszczęśliwia, 
to obecność ludzi i  przemożna chęć 
zadowolenia nas. Jednym słowem – 
pudel (nawet ten w odmianie toy) to 
nie zabawka, którą można dowolnie 
odłożyć na czas nieokreślony, kiedy 
będziemy dysponować większą ilością 
wolnego czasu.

Zadowolony i  szczęśliwy pudel 
zawsze jest chętny do figli i  wyjścia 
na spacer, nawet przeciętnie zorien-
towany w psiej edukacji człowiek jest 
w stanie nauczyć go kilku przydatnych 
rzeczy. Nie od parady nosił on przydo-
mek „najlepszego klauna wśród psów”. 

Pudle przymioty charakteru i  nie-
banalny wygląd stały się podstawą do 
odgrywanych od drugiej połowy XIX 
wieku przedstawień ulicznych, cyr-
kowych i  teatralnych z udziałem tych 
czworonogów. Na dowód proponuję 
sięgnąć do starych programów ber-
lińskiego Affentheater Louisa Broek-
manna lub do poczytnej książki dla 
młodzieży Aleksandra Kuprina „Biały 
pudel”, wydanej w Polsce kilkukrotnie.

Na podbój świata
Pudle towarzyszyły wielkim ludziom 
dawnych i  naszych czasów. Ludwik 
XV, zwany Ukochanym (1710–1774), 
król Francji i  Nawarry miał swojego 
ukochanego pudla Filou. Jego na-
stępca Ludwik XVI również posiadał 
i  bardzo lubił pudle. Od tego czasu 
to francuski dwór nadawał ton w wy-
borze psów do towarzystwa. Pudle 
różnych rozmiarów – w tym te coraz 
mniejsze, najczęściej śnieżnobiałe 
– stały się prawdziwie cenne i  po-
szukiwane. Uwieczniali je na swoich 
obrazach najwięksi artyści. Jednym 
z  nich był Thomas Gainsborough 
(1727–1788), który dodał do portretu 

RETRO

Pudel średni czarny, portret, pocztówka lata 
70. XX wieku, Czechy, własność autorki

swoich córek wpatrzonego w nie bia-
łego (a  jakże!) dużego pudla z  unie-
sioną łapką.

Napoleona Bonaparte (1769–
1821), który – delikatnie mówiąc – za 
psami nie przepadał, prześladował 
pudel (niekiedy przedstawiany jako 
mops) jego żony Józefiny. Zwał się 
Fortunatem i  był prawdziwym dam-
skim faworytem. Napoleon, chcąc 
przypodobać się małżonce, w  liście 
do niej napisał „ślę milion całusów, 
nawet dla okropnego Fortunata”. Ce-
sarz Francuzów docenił jednak inte-
ligencję i  użyteczność dwóch pudli 
Moustache i  Minette, które bardzo 
pomogły żołnierzom walczącym 
w bitwach pod Marengo i Austerlitz, 
wymieniając je imiennie w rozkazach 
pochwalnych.

W  czasie rewolucji francuskiej 
(1789–1799) szlachta emigrowała 
wraz ze swoimi psami. To ponoć pod 
suknią królowej Francji Marii Anto-
niny skrył się jej miniaturowy pudel. 
W  Niemczech rasa zmieniła nazwę 
z Canich na Pudel, a w Anglii nazwa-
no ją pudlem francuskim.

Na przełomie wieków XIX i  XX, 
w  czasach, kiedy nacjonalizm za-
czął przybierać na sile, książę Bern-
hard Heinrich Karl Martin von Bülow 
(1849–1929), niemiecki polityk, dy-
plomata, kanclerz i  premier Prus, 
obwołał pudla nowym psem Rzeszy. 
A  jakże, miał również swojego, czar-
nego, sporych rozmiarów psa Mohra, 
zakupionego –  jak donosiła gazeta 
„Wirtemberger Tageblatt” z  5 listo-
pada 1901 roku – za pośrednictwem 
słynnej firmy Cesar&Minka z Hunde-
parku w Zahnie. Kanclerz i jego mał-
żonka byli zachwyceni inteligencją 
Mohra, co przyczyniło się do popula-
ryzacji pudli w Niemczech.

Pudle owinęły sobie wokół łapki 
wielu znanych ludzi. Ich urokowi – i to 
bez względu na wielkość pieska – ule-
gli m.in.: Książe Ruper Reński (miał psa 
Boya), malarz Pablo Picasso, reżyser 
Ingmar Bergman (miał Teddy’ego), 
amerykański generał z czasów II wojny 
światowej Omar Bradley, śpiewacz-
ka operowa Maria Callas (posiadacz-
ka wielu pudli, z  których najbardziej 
znane to Djedda i  Pixie), autorka ro-
mansów Barbara Cartland, premier 
Wielkiej Brytanii Winston Churchill 

Pudel w towarzystwie arlekinów, kartka 
noworoczna, Morawy, 1920 r., własność 
Justyny Jezienickiej

„Biały pudel”, 
książka dla 
dzieci A. 
Kuprina, Nasza 
Księgarnia, wła-
sność Justyny 
Jezienickiej
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szenia wydziela się dopamina, która 
poprawia nastrój. W noseworku pies 
pracuje na tzw. stożku zapachowym. 
Jest to rodzaj łamigłówki zapacho-
wej, która stymuluje intelektualnie 
i  powoduje zdrowe zmęczenie. No-
sework zalecany jest psim seniorom, 
bo jest to forma aktywności mało 
wymagająca fizycznie, a  za to wy-
magająca pracy intelektualnej. Psy 
niespokojne, reaktywne uczą się 
skupienia i  spokojnej pracy. Psy lę-
kliwe koncentrują się na zapachu, co 
pozwala zredukować niepokój.

Nosework wymaga od psa nie 
tylko umiejętności rozpoznawania 
konkretnego zapachu, lecz także 
komunikacji z opiekunem. Pies musi 
oznaczyć zapach w taki sposób, aby 
było to czytelne dla przewodnika. 
Treningi uwrażliwiają przewodnika 
na mowę psiego ciała. Uczą go wy-
różniać moment, gdy pies wchodzi 
w  stożek zapachowy i  lokalizuje za-
pach. Ta uważna obserwacja pozwa-
la lepiej zrozumieć zachowania psa. 

Człowiek uczy się odczytywać mowę 
ciała psa, poprawia umiejętność ro-
zumienia jego zachowań, uczy się 
wspierać psa i  kierować jego pracą. 
Dzięki temu jesteśmy w  stanie zbu-
dować z psem lepszą, opartą na za-
ufaniu i komunikacji relację.

Obecnie bardzo popularne są róż-
ne zabawki stymulujące wąchanie, 
takie jak maty czy kule węchowe. 
Jednak nosework to coś więcej niż 
zabawy węchowe, podczas których 
pies poszukuje smakołyków ukry-
tych w  przedmiotach czy pomiesz-
czeniach. Poszukiwanie jedzenia 
jest dla psa naturalne. Nosework wy-
maga wyższego poziomu abstrak-
cji. Początkowo zapoznajemy psa 
z  zapachem (np. cynamon), który 
naturalnie jest dla niego neutralny. 
Uczymy psa wyróżniać dany zapach 
spośród innych i  nagradzamy za 
właściwe wskazanie. Pies nie szuka 
jedzenia, ale dostaje nagrody pokar-
mowe za wskazanie zapachu oraz 
komunikację z przewodnikiem. 

niezależnie każdym nozdrzem. Praw-
dopodobnie nie jesteśmy w  stanie 
pojąć, jak za pośrednictwem węchu 
psy doświadczają świata.

Do tej pory psi węch wykorzy-
stywany był głównie u  psów służ-
bowych, które uczono wykrywania 
narkotyków czy materiałów wybu-
chowych, oraz tradycyjnie w  myśli-
stwie. Psy wykorzystywane były tak-
że do tropienia osób zaginionych. 
Obecnie coraz popularniejsze stają 
się zajęcia z wykorzystaniem węchu, 
w  których amatorsko uczestniczą 
psy i ich opiekunowie. Tropienie czy 
nosework to sposób na spędzanie 
wolnego czasu, zapewnienie psu za-
jęcia i rozrywki.

Nosework jako forma 
aktywności
Nosework to sport kynologiczny 
opierający się na detekcji zapachu. 
Wykorzystuje naturalne predyspo-
zycje psa do szukania zapachów. To 
sport wyjątkowo demokratyczny, 
bo mogą go uprawiać psy wszyst-
kich ras, młode i  stare, małe i  duże, 
a  nawet psy niepełnosprawne. Psy 
poszukują ukrytych próbek zapa-
chowych. Najczęściej pracuje się na 
trzech zapachach: cynamon, goździk 
i  pomarańcza. Używane są próbki 
naturalne (czyli przyprawy, które 
można znaleźć w  każdym sklepie) 
lub olejki eteryczne.

Uruchomienie psiego nosa nie-
sie ze sobą wiele korzyści. Węszenie 
uspokaja, podnosi poziom dopami-
ny, pomaga zredukować stres. Psy 
zestresowane, niespokojne, reak-
tywne mają trudności z węszeniem. 
Nosework i zabawy węchowe stoso-
wane są często jako element terapii 
behawioralnej u  problemowych 
psów. Pies nabywa kompetencji spo-
łecznych, wycisza się, a koncentrując 
się na nosie, zapomina o  negatyw-
nych bodźcach płynących z otocze-
nia. Uruchamiając nos, pies zaczyna 
zwracać większą uwagę na zapachy. 
Wzbogaca to jego doznania, poma-
ga mu lepiej komunikować się z  in-
nymi przedstawicielami gatunku.

Nosework buduje pewność siebie 
psa, uczy go samodzielności, skupie-
nia oraz wyciszenia. Praca węchowa 
stymuluje psi mózg. Podczas wę-

Trening nosework wymaga od psa umiejętności oznaczania zapachu. Fot. Joanna Wolak 
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WYSTAWA

Zarianna Bona Espero podczas treningu nosework. 
Fot. Joanna Wolak

Psy posiadają średnio 150 cm2 

nabłonka węchowego, podczas 
gdy ludzie około 3–5 cm2. Mają 

także więcej receptorów węcho-
wych, potrafią rozpoznawać dużo 

więcej zapachów i  odseparować je 
od siebie. Część mózgu odpowie-
dzialna za przetwarzanie zapachów 
jest u  nich dużo bardziej rozbudo-
wana niż u ludzi. Opuszki węchowe, 

czyli neurony odpowiedzialne za 
rozpoznawanie zapachów, w  ludz-
kim mózgu ważą około 1,5 grama, 
a u psów – około 6 gramów. Psy wę-
szą średnio pięć razy na sekundę, 

Obecnie obserwujemy „zwrot w stronę psiego nosa”. Rośnie popularność 
aktywności, które pozwalają psom na wykorzystywanie ich niesamowi-
tego powonienia. Psi węch jest nawet 10 000 razy czulszy od ludzkiego. 

SZKOLENIE

NOSEWORK, 
CZYLI WĘSZENIE ZA CYNAMONEM

SZKOLENIE(EJ•).indd   40 02/06/2022   00:16



43Pies 2 (386) 2022

Zespół sygnalistów myśliwskich „Hagard” Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na scenie Targów Łowiectwa 
i Myślistwa, fot.  Mieczysław Mirek

W     dniach 22-23 kwietnia 
w  Centrum Targowo-Kon-
gresowym EXPO Kraków 

odbyła się premierowa edycja Tar-
gów Łowiectwa i Wędkarstwa HUNT 
& FISH EXPO. 

Związek Kynologiczny 
w Polsce objął tę imprezę 
honorowym patronatem. 
Organizatorzy skierowali targi do 
przedstawicieli oraz miłośników le-
śnictwa, łowiectwa, wędkarstwa, 
szeroko pojętego outdooru, kyno-
logii myśliwskiej oraz pokrewnych 
branż i dziedzin. 

Wydarzenie to było jednym 
z  pierwszych tego typu przedsię-
wzięć odbywających się po zniesie-
niu większości ograniczeń związa-
nych z  COVID-19. Zarówno wśród 
wystawców, jak i zwiedzających dało 
się odczuć, że wszystkim takich spo-
tkań od dawna ogromnie brakowało. 

HUNT & FISH EXPO

Impreza taka organizowana była po  
raz pierwszy w Krakowie i była próbą 
zapełnienia luki wystawienniczej tej 
branży w południowej Polsce. Firmie 
Targi w Krakowie sp. z. o.o. EXPO Kra-
ków udało się przygotować ją per-
fekcyjnie. 

Targi to nie tylko marketing, re-
klama, handel, promocja, rozmowy, 
wymiana doświadczeń czy informa-
cji, lecz także okazja do spotkania do-
brych znajomych i nawiązania nowych 
kontaktów. Pomimo tego że impreza 
odbywała się w  trudnym dla wszyst-
kich czasie i  w  cieniu wojny za naszą 
wschodnią granicą, frekwencja dopisa-
ła. Dotarli wystawcy i zwiedzający nie 
tylko z różnych stron Polski, lecz także 
z  innych państw. Dało się odczuć, że 
uczestnicy spragnieni są normalności, 
małej odskoczni od codziennych pro-
blemów, złaknieni wymiany poglądów 
i zwykłych rozmów o swoim hobby.

Atmosfera targów była niemal 

rodzinna – organizatorom, wystaw-
com i zwiedzającym należą się za to 
duże brawa. 

Na targach Związek Kynologiczny 
w  Polsce reprezentowany był przez  
Oddział ZKwP w  Krakowie. Dzięki 
uprzejmości organizatorów przez 
dwa dni na naszym stoisku targo-
wym mieliśmy możliwość promocji 
ZKwP, krakowskiego oddziału ZKwP, 
kynologii myśliwskiej, hodowli psów 
rasowych, czasopisma „Pies”, albumu 
„100 lat kynologii w  wolnej Polsce”, 
imprez kynologicznych, wystaw psów 
rasowych oraz całej naszej działalności. 
Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Na 
stoisku można było porozmawiać z ho-
dowcami psów myśliwskich, właścicie-
lami psów pracujących, szkoleniowca-
mi, sędziami i  asystentami eksterieru 
i  pracy psów myśliwskich, członkami 
ZKwP zainteresowanymi tematyką 
myśliwską. Przez cały czas trwania tar-
gów do stoiska zapraszały i przyciągały 

TARGI EXPO
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Olbrzymią zaletą noseworku 
jest to, że nie wymaga specjalnego 
ekwipunku i  nie jest czasochłon-
ny. Do przeprowadzenia treningu 
wystarczy kilka minut. Nosework 
z  powodzeniem można trenować 
w przestrzeni miejskiej czy w domu. 
Ringiem treningowym może być 
ławka na osiedlu, donice z kwiatami, 
porowata ściana, schody. Wszędzie 
tam możemy ukryć próbki i  popro-
sić psa o  ich znalezienie. W  trakcie 
szkolenia przewodnik zdobywa pod-
stawowe informacje o  teorii zapa-
chu, dzięki temu może stopniować 
trudność ringów. Treningi można 
prowadzić także w  domu. Wtedy 
do ukrywania próbek wystarczą pu-
dełka, domowe przedmioty czy po-
mieszczenia. 

Nosework jako sport 
kynologiczny
Nosework to nie tylko sposób na 
spędzanie czasu z  psem, lecz tak-
że sport kynologiczny. Polska Liga 
Nosework oraz Nosework Polska to 
dwie największe organizacje skupia-
jące miłośników tego sportu i orga-
nizujące zawody. Poza tym zawody 
organizowane są przez mniejsze klu-
by czy psie szkoły. Polska Liga Nose-
work i  Nosework Polska mają regu-
laminy, które szczegółowo opisują 
klasy startowe i  wymagania. Dzięki 
temu zawodnik startujący w  zawo-
dach wie, czego się spodziewać oraz 
jak prowadzić treningi. 

Aby przystąpić do zawodów, ko-
nieczne jest zaliczenie testów zapa-
chowych. Podczas testów pies spo-
śród 10 identycznych puszek musi 
oznaczyć tę, w  której znajduje się 
próbka zapachowa. Testy wykonuje 
się dla każdego zapachu: cynamonu, 
goździka i  pomarańczy. Testy po-
twierdzają, że pies został nauczony 
rozpoznawania i  oznaczania okre-
ślonych zapachów. Każdy z nich sta-
nowi przepustkę do wyższej klasy 
w zawodach.

Podczas zawodów obowiązuje 
podział na klasy, które odpowiadają 
poziomowi trudności. W klasie 0 pies 
szuka wyłącznie 1 próbki zapacho-
wej i  pracuje na zapachu cynamo-
nu. W klasie 1 dodatkowo dochodzi 
zapach pomarańczy, a  pies musi 

odnaleźć 2 lub 3 próbki zapacho-
we. W klasie 2 używane są wszystkie 
trzy zapachy (cynamon, pomarańcza 
i goździk), a pies ma do odnalezienia 
od 1 do 5 próbek. Przewodnik nie 
zna liczby próbek. Próbki mogą być 
ukryte także w miejscach niedostęp-
nych dla psa. W  najbardziej wyma-
gającej klasie 3 pracuje się na trzech 
zapachach. Na ringu może być ukry-
tych od 0 do 5 próbek zapachowych, 
a oprócz tego zapachy zwodnicze – 
zapachy pożywienia, zwierząt oraz 
inne. Psy powyżej 8 roku życia mogą 
startować w klasie senior. Pracuje się 
na wszystkich zapachach, a  liczba 
ukrytych próbek wynosi od 1 do 2. 

Na zawodach stosuje się także 
podział na kategorie: przedmio-
ty, pomieszczenia, teren i  pojazdy. 
Kategoria przedmioty polega na 
przeszukaniu różnych przedmiotów 
ustawionych na ringu. Mogą być 
to pudełka, ale także najróżniejsze 
przedmioty codziennego użytku. 

SZKOLENIE

W klasie pomieszczenia przeszukuje 
się pomieszczenie. W kategorii teren 
ring wyznaczony jest na zewnątrz. 
W kategorii pojazdy do przeszukania 
używane są samochody, a  w  wyż-
szych klasach także inne pojazdy. 

Zawody organizowane są w  taki 
sposób, aby poza pracą zapewnić 
zawodnikom rozrywkę. Organizato-
rzy starają się, aby ringi były ciekawe, 
zaskakujące dla psów i  przewodni-
ków. Popularne są zawody tematycz-
ne, gdzie scenografia nawiązuje do 
określonego motywu. Za starty za-
wodnicy otrzymują dyplomy, a  naj-
lepsze drużyny – medale, puchary 
i nagrody.

Podsumowując, nosework to 
doskonały sposób na aktywne spę-
dzanie czasu z psem i urozmaicenie 
codziennej rutyny. To demokratycz-
ny sport, który mogą uprawiać psy 
wszystkich ras i w każdym wieku.

DR MAGDALENA DĄBROWSKA
ZOOPSYCHOLOG, PSI BEHAWIORYSTA

Trening nosework wymaga od psa umiejętności oznacznia zapachu. Fot. Natalia Kujawa
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Trzeba jednak przyznać, że Fran-
cuzi spisali się na medal i  wy-
stawcom niczego nie brakowało: 

duże ringi, czyste toalety, dogodne 
tereny na spacer z psem, wiele miejsc 
parkingowych, a dla zwycięzców pięk-
ne kolorowe rozety. 

PON-y w Paryżu sędziowała  Marie-
-Josée Melchior Schlechter z  Luksem-
burga. Zgłosiło się zaledwie 10 psów 
(a  do oceny doprowadzono tylko 8). 
Taka mała liczba zgłoszeń była zasko-
czeniem – w  końcu Paryż nie jest na 
końcu świata. Z  drugiej strony duże 
imprezy nie cieszą się ostatnio popu-
larnością wśród PON-iarzy. W zeszłym 
roku na WDS w  Brnie, choć to po są-
siedzku, zaprezentowano tylko 15 
PON-ów, a w Budapeszcie na EDS jesz-
cze mniej.

W  Paryżu, chociaż było nas mało, 
było bardzo sympatycznie. Wystawcy 

WYSTAWA

i miłośnicy rasy zorganizowali tradycyj-
ny już PON-iarski stolik ze smakołykami 
– były francuskie sery, hiszpańskie cho-
rizo, crepes, a  także polska śliwowica 
i michałki. Gdy emocje wystawowe już 
opadły, można było odpocząć w  mi-
łym gronie, wymienić się spostrzeże-
niami, zaspokoić głód oraz snuć dalsze 
wystawowe plany.

Zwycięzcą Europy i  Rasy został Int.
Ch., Ch. FR, Ch. MON OLEK de Kaill-
hanes, wyhodowany we Francji, ale 
z  polskim rodowodem (matką Olka 
jest Ponadto Akwarela, a ojcem Franek 
Chluba z  Polski, choć urodzony pod 
Paryżem, to po polskich rodzicach: 
Kontusz z  Wielgowa i  Nizinna Chlu-
ba Rivendall). Tytuł Zwycięzcy Europy 
w sukach wybiegała zaledwie 19-mie-
sięczna ROZALKA de Kaillhanes, brata-
nica Olka (Opat de Kaillhanes x Ozella 
Tak Piekne Loving Secrets). Oba psy są 

Na wystawę europejską w Paryżu jechaliśmy z niemałymi obawami. Wspomnienie organizacji 
światówki w 2011 roku, a także dość niepokojące komunikaty publikowane na kilka dni przed 

rozpoczęciem wystawy na Facebooku dotyczące parkingu i wczesnej godziny rozpoczęcia 
sędziowania spowodowały, że nasze oczekiwania co do wystawy nie były zbyt wysokie. 

Od lewej: Zw EU i Rasy Olek de Kaillhanes, Zw. EU Rozalka de Kaillhanes z sędzią,  fot. J. Albertini.

w rękach Elżbiety Seguier, Polki miesz-
kającej na stałe we Francji, która z wiel-
kim zaangażowaniem promuje rasę  
w  zachodniej Europie. Oba psy miała 
zaszczyt i przyjemność wystawiać au-

Lawina Polska Biel Hard River, fot. J. Albertini

PON-y na EDS w Paryżu
22. 04. 22. r.
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Prezentacja psów użytkowych, 
fot. Małgorzata Bożyk

Stoisko ZKwP Oddział Kraków,
fot. Mieczysław Mirek

Pokaz psów myśliwskich przygotowany przez ZKwP Oddział Kraków, fot. Małgorzata Bożyk

Liczna grupa polskich spanieli myśliwskich 
w trakcie pokazu, fot. Małgorzata Bożyk

zwiedzających piękne psy. Odwiedziło 
nas także wielu naszych kolegów, ky-
nologów z  innych oddziałów.  Obok 
nas swoje stoisko rozłożył Klub Pol-
skiego Spaniela Myśliwskiego przy 
PZŁ – udało nam się wspólnie stwo-
rzyć dużą i ciekawą dla zwiedzających 
strefę kynologiczną. Była to najbardziej 
oblegana przez publiczność część hali 
targowej, a  rozmowom o  psach nie 
było końca.  

Głównym punktem programu 
w  obydwa dni targów były dla zwie-
dzających zorganizowane przez ZKwP 
Oddział Kraków i  uświetnione przez 
sygnalistów myśliwskich godzinne po-
kazy psów ras myśliwskich. W dwa dni 
zaprezentowanych zostało kilkadzie-
siąt ras psów pochodzących z różnych 
zakątków Europy i świata, w tym kilka 
ras rzadkich. Szczególne zainteresowa-
nie wzbudzała rasa poitevin, prezento-
wana przez naszych gości z ZKwP Od-
dział  Bielsko-Biała, państwa Justynę 
i  Piotra Staroniów. Prowadzący pokaz 
opowiadali publiczności o  użytkowo-
ści, szkoleniu oraz historii prezentowa-
nych ras. Kulminacją pokazu był pokaz 
polskich ras myśliwskich: ogarów pol-
skich, gończych polskich, polskich spa-
nieli myśliwskich oraz charta polskiego 
w ujęciu historycznym. Dzięki  naszym 
sąsiadom ze stoiska Klubu PSM, którzy 
zgodzili się dołączyć do naszego poka-
zu, udało się zaprezentować szerokiej 
publiczności bardzo liczną grupę pol-
skich spanieli myśliwskich. W grupie tej 
największą furorę robiły kilkumiesięcz-
ne maluchy. Ogromnym zainteresowa-
niem cieszyły się także gończe polskie, 
które cały czas były obecne na naszym 
stoisku. 

HUNT & FISH EXPO zostanie na 
pewno zapamiętane jako pierwsze 
takie wydarzenie na południu Polski 
i  jedno z  najciekawszych w  branży. 
Dla nas była to niepowtarzalna okazja 
do promocji psów rasowych, nie tylko 
wśród osób związanych z myślistwem, 
lecz także pośród niepolującej części 
zwiedzających i  osób niezwiązanych 
z  kynologią. Imprezy tego typu stwa-
rzają możliwość spotkań, długich rze-
czowych rozmów o  psach, czasami 
porad, a  czasami tylko snucia psich 
anegdotek które tak bardzo lubimy, 
bez tej nutki stresu i pośpiechu, która 
towarzyszy nam często na wystawach 
psów rasowych. Myślę, że udało nam 
się zainteresować tematyką psa raso-
wego wiele nowych osób. Ponieważ 
targi były bardzo udane, a organizato-
rzy już zapowiedzieli ich powtórzenie, 
liczymy na zaproszenie w  przyszłym 
roku. Z  wieloma spotkanymi na tar-
gach osobami już jesteśmy umówieni 
na przyszłoroczną edycję. Do zobacze-
nia za rok!

MAŁGORZATA BOŻYK

TARGI EXPO
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Najlepsze psy zawodów, na pierwszym miejscu saluki FCI CACIL – CSS class: MIX FREDEGUNDA Psia Kometa (FCI) Female Winner, 
BOB, WINNER BIF

Tegoroczne Międzynarodowe 
Mistrzostwa Wielkopolski w  Co-
ursingu odbyły się 7 maja 2022 

w  podpoznańskich Sannikach, na 
łąkach należących do stadniny koni 
w Iwnie. Jest to impreza cykliczna, or-
ganizowana przez Oddział ZKwP w Po-
znaniu. Pierwszy raz zawody coursin-
gowe odbyły się tutaj w roku 2013.

W tym roku do zawodów zgłoszono 
133 psy. Najliczniejszą grupę stanowiły 
whippety – zgłoszono ich 81, ponadto 
zgłoszonych zostało jedenaście char-
tów perskich saluki, siedem chartów 
rosyjskich borzojów, dziewięć chartów 
afgańskich, siedem chartów afrykań-
skich azawakh, siedem chartów pol-
skich, pięć chartów hiszpańskich galgo 
espanol, dwa charty arabskie sloughi 
oraz cztery charciki włoskie – przed-
stawicieli najmniejszej rasy z grupy X.  
Mile zaskoczyli nas zagraniczni goście, 
którzy pojawili się na zawodach w licz-
nej grupie. 

Zawody rozegrano na dwóch par-
kurach i  dwóch dystansach: 700 me-

Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski 
PP, V4, CACIL, CCWC

7 MAJA 2022 r.

trów dla małych ras oraz 900 metrów 
dla dużych, na nawierzchni trawiastej.

Zawodników oceniała międzyna-
rodowa obsada sędziowska: Jarosław 
Grunt (PL), Vit Pasek (CZ), Slavka Bozi-
kowa (SK), Roman Bozik (SK), Miklos 
Majer (HUN), Denisa Metelkova (CZ).   
W  czasie trwania coursingu sędzio-
wie oceniają pracę psów według ści-
śle określonych kryteriów: zręczność, 
szybkość, wytrzymałość, podążanie 
(tzw. follow) i  zaciętość. Owe kryteria 
reguluje Międzynarodowy regulamin 
torowych i  terenowych wyścigów 
chartów FCI. Każdy sędzia może przy-
znać maksymalnie 20 punktów w wy-
żej wymienionych kryteriach.

W  organizację zawodów coursin-
gowych w  Poznaniu od dwóch lat 
zaangażowanych jest wiele osób, bez 
których taka impreza nie mogłaby się 
odbyć: Charty znad Warty Team, człon-
kowie i sympatycy z innych oddziałów 
– od komisarzy zawodów, operatorów 
wabika, obsługi technicznej, kontroli 
startu, sekretariatu, lekarzy wetery-

narii, po obsługę dbającą o  osoby 
funkcyjne, o czystość, wodę dla psów  
czy parkowanie aut w  odpowiednich 
miejscach.

Zawody coursingowe to również 
sponsorzy, dzięki którym każdy za-
wodnik otrzymał w  tym roku pakiet 
startowy, a wszyscy zwycięzcy piękne 
nagrody, puchary oraz medale. 

Zwycięzcami w  poszczególnych 
rasach zostali:
■ Whippet CSS – class: MALE – CHER-
RY ON TOP Sonic Workaholic (FCI) – 
529 punktów
■ Whippet CSS – class: FEMALE – 
Fit for Speed (FCI) FLYING ROCKET  
– 548 punktów, Winner BOB
■ Whippet FCI-CACIL – class: MALE 
– FORCE FIORE Gallaunt (FCI) – 536 
punktów, Winner BOS
■ Whippet FCI-CACIL – class: FEMA-
LE – TEQUILA Rushmaniac (FCI) – 544 
punkty, Winner
■ Charcik włoski FCI-CACIL-CSS – 
class: MIX – Wind Flower Feritte Bugsy 
– MALE – 525 punktów

COURSING

Coursing, czyli „polowanie” z psami, to nazwa zwyczajowa terenowych wyścigów chartów, 
podczas których zwierzęta gonią za wabikiem – sztucznym zającem (wiązką z folii),  ciągniętym 

po ziemi w naturalnym terenie. W zawodach coursingowych mogą brać udział rodowodowe 
psy wszystkich ras chartów.
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torka tekstu. Olek i Rozalka pochodzą 
z wiodącej hodowli PON-ów we Francji 
– de Kaillhanes, wł. Beatrice Lequeux 
i Pierre Hillenweck, która na dzień pisa-
nia tego artykułu plasuje się na trzecim 
miejscu w rankingu wystawowym ho-
dowli wszystkich ras we Francji.

Co do pozostałych wyników: res.
CACIB w psach otrzymał  brat Rozal-
ki  REYTAN de Kaillhanes (wł. Janina 
Albertini), 2 lokatę z oceną doskona-
łą w  klasie championów zajął NIEBO 
du Clos de L’Igloo (wł. V. Peiroux). 
W sukach res.CACIB otrzymała LAWI-
NA POLSKA BIEL Hard River z  Polski 
(wł. A. Skoczylas), w  klasie otwartej 
2 lokatę z  oceną doskonałą zajęła 
RAWKA de Kaillhanes (wł. A. Hajzler).  
W  klasie championów 1 lokatę 
z  oceną doskonałą zajęła ONA de  
Kaillhanes (wł. A. Hajzler). Najlepszym 
Juniorem w  Rasie został Ponwoods 
XENON (wł. B. Bruns i W. Stamp), który 
w zeszłym roku w Budapeszcie otrzy-
mał tytuł Młodzieżowego Zwycięzcy 
Europy. Do zobaczenia w Madrycie!

URSZULA STASZCZYK

REKLAMA

Reytan de Kaillhaness, fot. T. Garcia

Ponwoods Leon, fot. T. Garcia
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COURSING

■ Sloughi FCI-CACIL-CSS – class: 
MIX – AL’FARABY BALTIJOS DEIMAN-
TAS – FEMALE – 507 punktów
■ Chart rosyjski borzoj FCI-CACIL-
-CSS – class: MIX – KAIROS Flegeton 
(FCI) – MALE – 529 punktów, Winner, 
BOB
■ Saluki FCI-CACIL-CSS – class: MIX 
– FREDEGUNDA Psia Kometa (FCI) – 
FEMALE – 552 punkty, Winner BOB, 
WINNER BIF
■ Azawakh FCI-CACIL-CSS – class: 
MIX – TAHULET ED TARHA ASTA AH-
TENE – FEMALE – 526 punktów, Win-
ner BOB
■ Chart afgański FCI-CACIL-CSS – 
class: MIX – CELESTIAN HENKA OF 
KHAU CARRERAS – FEMALE – 540 
punktów, Winner BOB
■ Chart polski FCI-CACIL-CSS – 
class: MIX – RÓŻA Divinacanis (FCI) – 
FEMALE – 529 punktów, Winner BOB
■ Galgo FCI-CACIL-CSS – class: MIX 
– OFELIA DE MONTE PODRIDO – FE-
MALE – 531 punktów.
(winner BOB – BEST OF BREED – 
Zwycięzca rasy, BIF – BEST IN FIELD 
– dosłowne tłumaczenie: najlepszy 
w  polu, a  w  rzeczywistości oznacza 
to najlepszego psa zawodów).

Kolejnego dnia, czyli 8 maja, 
w  tym samym miejscu odbyły się 
biegi licencyjne i  przedlicencyjne, 
trening oraz konkurs SPEED&FUN, 
który cieszył się bardzo dużą popu-
larnością, nie tylko wśród chartów. 

Tego dnia zwycięzcami zostali:
■ w konkurencji rasy małe – bulte-
rier Wąski GRUFFALO Trismus, pręd-
kość 39 km/h
■ w  konkurencji rasy średnie – 
whippet XOLO Brodwinek, prędkość 
63 km/h
■ w konkurencji rasy duże –  mie-
szaniec charta MORDA, prędkość 57 
km/h
■ nagrodę specjalną otrzymał kun-
delek ZOYA, prędkość 41 km/h.

Zadowolenie uczestników, satys-
fakcja, zacięta rywalizacja oraz fakt, 
że wszystkie psy dotarły na metę cało 
i  zdrowo, to największa nagroda dla 
organizatorów!

Do zobaczenia na kolejnych  
zawodach! 

ZKwP ODDZIAŁ POZNAŃ, 
CHARTY ZNAD WARTY TEAM

ZDJĘCIA: PIOTR DOMKE

Whippety po biegu odbierane przez 
właścicieli, a obok złapanie wabika

Zwycięzcy rasy chart afrykański azawakh: na pierwszym miejscu suka z naszego 
oddziału TAHULET ED TARHA ASTA AHTENE

Zwycięzcy rasy whippet CSS – class: MALE, na pierwszym miejscu CHERRY ON TOP Sonic 
Workaholic (FCI), poniżej  zwycięzcy rasy whippet FCI, CACIL, class: MALE, na pierwszym 
miejscu FORCE FIORE Gallaunt (FCI)
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Pierwszego dnia 
pokazano psy z grup 
Working i Pastoral.
W  grupie Working najliczniej repre-
zentowane były berneńskie psy pa-
sterskie – 140, dogi niemieckie we 
wszystkich umaszczeniach – 132, 
rottweilery – 124 i alaskan malamu-
te – 114. Najmniej było psów gren-
landzkich – 7. W każdej grupie prócz 
terierów jest kategoria Imported Bre-
ed Register, i  tu były tylko entlebu-
chery. Rasy w tej kategorii czekają na 
przyjęcie do występowania w  danej 
rasie i grupie, co nie oznacza, że każ-
dy zwycięzca rasy BOB i  zwycięzca 
płci przeciwnej BOS otrzymują nomi-
nację CC. Jest tu wiele ras, które jesz-
cze czekają na możliwość uzyskiwa-
nia CC, a tym samym – championatu 
KC. Do tych ras należą np. neapolitan 
mastiff, czarny terier rosyjski, hova-
wart czy pinczer średni.

W  grupie Pastoral prym wiodły 
border collie – 253, bearded collie – 
205 i  collie rough – 152, a  najmniej 
psów zgłoszono w rasach turecki kan-
gal – 1, laekenois – 2 i komondor – 4. 
Polskich owczarków nizinnych zgło-
szono 29, a rasę wygrał pies w angiel-
skich rękach wyhodowany w  Polsce 
Ch. RABARBAR Astarte Gold. W  kon-
kurencji importowanych ras pokaza-
no białe owczarki szwajcarskie, ber-
gamasco i owczarki pikardyjskie.

W drugim dniu wystawy 
można było oglądać 
grupy Terrier i Hounds.
W  piątek wystawę odwiedziło nieco 
więcej ludzi, ale nadal było bardzo 
luźno. W terierach jak zwykle rekordy 
biją staffordshire bull teriery – 306, 
border teriery –33, oraz jack russell 
teriery – 111, które jako jedyne w tej 
grupie nie dostają jeszcze nominacji 
CC. I  tu znów pojawia się polski ak-
cent – BOB otrzymał west highland 
white terrier CIB, AM GCh. VISION 
OF VERTRAGUS EW`18 pani Justyny 
Skrobiszewskiej. Najmniej było terie-
rów australijskich – 12.

W  Hounds najwięcej zgłoszono 
whippetów (382), następnie 188 be-
agle i  183 rhodesian ridgebacki. Nie-
licznie stawiły się foxhundy w  liczbie 
1 i  sloughi – 7, te ostatnie bez CC. 
Rasę basenji wygrała polska suka ze 

BOB – west highland white terier – ICH, CH. AKC VISION of Vertragus

BOB – polski owczarek nizinny – CH  GB RABARBAR Astarte Gold

BOB – basenji – ICH. CH. PL, SK,  
CZ SELMA Liwang

Pokaz łowiecki

znanej hodowli Liwang, siedmiolet-
nia PL, SK, CZ, L Ch., INT Ch. SELMA 
LIWANG WW’17 pani Doroty Muller. 
Z  ras importowanych zgłoszono psy 
ras posokowiec bawarski, black&tan 
coonhound,  griffon fauve de breta-
gne, azawakh, basset bleu de gasco-
gne. Grupa 6 jest najliczniejsza w FCI, 
a w KC do tej grupy zaliczają się jesz-
cze charty i jamniki.
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W dniach 10–13 marca w halach NEC w Birminhgam odbyła się doroczna wystawa 
psów – Crufts 2022. W ubiegłym roku miała się odbyć 130 jubileuszowa wystawa, 

ale została odwołana ze względu na pandemię. Jak stwierdził szef The Kennel Club: 
brak wystawy w 2021 roku spowodował stratę około miliona funtów! 

Best in Show

Liczba zgłoszeń była nieco 
mniejsza niż ostatnio, ale i tak 
imponująca – prawie 16  300 
psów. Było też dużo mniej pu-

bliczności, dużo mniej stoisk z akce-
soriami i  nieporównywalnie mniej 
zwiedzających oraz reporterów. Wy-
daje mi się, że transmisja z wystawy 
w  Internecie powoduje, że miłośni-
cy psów (wielu z  nich jest sympa-

tykami tylko jednej rasy) zamiast 
dalekiej i drogiej podróży – dodam, 
że Anglia jest dla wielu krajem dro-
gim – wolą w wygodnym domowym 
fotelu zobaczyć to, co ich interesuje. 
To, co się nie zmieniło, to hale, ringi 
dla poszczególnych ras w  tych sa-
mych miejscach i  bardzo podobne 
finały. Niestety w tym roku nie odbył 
się międzynarodowy konkurs Młode-

go Prezentera! Brak licznej publicz-
ności sprawił, że bardzo wygodnie 
oglądało się prezentacje poszczegól-
nych ras i przy niemal każdym ringu 
można było znaleźć wolne miejsce 
siedzące.

Ze względu na sytuację politycz-
ną świata Anglicy nie pozwolili na 
pokazanie psów z  Rosji ani udział 
handlerów z tego kraju w wystawie.

Crufts Dog Show 2022

WYSTAWA
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Zwycięzcy grupy Pastoral

Zwycięzcy grupy Terrier

Zwycięzcy grupy Hound

irlandzkich, 224 flat coated retievery 
– i te pięć ras oceniano na dwóch rin-
gach z podziałem na psy i suki. W su-
mie codziennie sędziowie – głównie 
arbitrzy z  Wysp – oceniali psy na 36 
ringach. Z  innych krajów była jedna 
Kanadyjka, jeden Irlandczyk, dwóch 
Holendrów i z krajów skandynawskich 
– dwóch Szwedów, trzech Norwegów, 
jedna Dunka i dwóch Finów. Zwycięz-
ców grup i BIS mieli zaszczyt wybierać 
jedynie wyspiarze.
■ Zwycięzcy grupy Working
1. Siberian husky Ch Siberiadrift Keep 
The Love for Zimavolk JW ShCMI
2. Alaskan malamute IT, Int Ch Black 
Star del Biagio – przyjechał z Włoch
3. Bokser Ch Lanfrese Argento
4 Mastiff Ch Cyberus Its All About Ber-
tie for Womlu
■ Zwycięzcy grupy Pastoral 
1. Border collie Etched in Sand by 
The Lake – HUN JCH, JWW 2021, JEW 
2021 – przyjechał z Węgier
2. Welsh corgi pembroke Ch Penliath 
Bill Me Later
3. Fiński lapphund CIB, Multi Ch Uk-
konen Av Vintervidda JEW 2013, HEV 
2015, 2018, NORDW 2014 – przyje-
chał z Norwegii
4. Puli Ch Moonshadow Mud Bug 
(imp. USA)
■ Zwycięzcy grupy Terrier 
1. Terrier irlandzki Turith Adonis
2. Lakeland terrier Northcote´s Isn´t 
That The Way
3. Bedlington terrier Ch Rocabec Ri-
ding Shotgun
4. Skye terrier Flanagan Limited Edi-
tion – przyjechał ze Słowacji
■ Zwycięzcy grupy Hound 
1. Greyhound Ch, CIB, DK, NL, DE Ch 
Ina’s Fashion Desirable JWW 2018 – 
przyjechał z Niemiec
2. Whippet Creme Anglaise’s Irish 
Cream,
3. Pies faraona SWE Ch Vaskurs Moni 
Maker Qiwidotter – wyhodowany 
w Szwecji
4. GBGV Ch Forget-Me-Not V Tum-Tu-
m’s Vriendjes – przyjechał z Holandii
■ Zwycięzcy grupy Utility 
1. Pudel toy Ch Afterglow Agent 
Orange
2. Chow chow Elvis The Amazing Boy 
del Tassino to Loyjean (imp. CHE)
3. Dalmatyńczyk Ch Ellemstra Aga-
inst All Odds JW
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Trzeciego dnia prezento-
wane były psy z grup 
Toy i Utility. 
Najpierw Utility. To mieszanka na-
szych grup 2, 5, 6 i  9. Od niedawna 
jest tu toy pudel, tak że wszystkie pu-
dle są już w Utility, podobnie shih tzu 
i lhasa apso. Z nowo wprowadzanych 
ras znajdują się w  niej xoloitzcuntle 
i korean jindo. Najwięcej zgłoszonych 
było dalmatyńczyków (202), buldo-
gów (189), buldogów francuskich 
(179) i  terierów tybetańskich (156). 
Canaan dog było tylko 4; nie otrzy-
mują one CC. 

W grupie Toy w imported register 
jest jedynie rosyjski toy – zgłoszono 
ich 32. Najwięcej było mopsów – 223, 
cavalier i king charles spanieli – 194,  
chihuahua długowłosych – 171, pa-
pillonów – 159, pomeranianów – 138. 
Wszystkie rasy w tej grupie mają pra-
wo do CC i  nie było tu zgłoszonych 
psów mało licznej rasy.

Ostatniego dnia zaprezentowano 
psy z  najliczniejszej tu grupy Gun-
dog. Wybór w  grupie był poprze-
dzony pokazem zdolności i talentów 
łowieckich grupy psów należących 
do królowej Elżbiety II. W czasie prze-
biegu wszystkich dni wystawy na 
Arenie (ringu centralnym i  finałów) 
odbywały się psie konkursy i  poka-
zy. W  niedzielę – w  dniu wystawia-
nia psów myśliwskich (GunDog Day) 

odbył się wyjątkowy pokaz z  psami 
z psiarni królowej Elżbiety II i jej trze-
ma handlerami (John Halsted, David 
Lisett i  Jan Openshaw). W  bieżącym 
roku przypada „Platinum Jubilee Ce-
lebration to Mark Her 70’th Year on 
The Throne”. W styczniu na oficjalnym 
konkursie Kennel Club Cocker Spaniel 
Championship, Field Trials Champion 
(FTCh) Wolferton Drama prowadzony 
przez Jana Openshawa zajął pierwsze 
miejsce. To niezwykle prestiżowe tro-
feum było podobno marzeniem życia 
królowej Elżbiety II i przyniosło po raz 
pierwszy jej psu zwycięstwo w  kon-
kursie łowieckim rangi championship.                                                                                                                          
Do pokazu wybrano młode psy (7–9 
miesięcy) – spaniele, retrievery i wy-
żła. Przygotowywano je do konku-
rowania na field trialsach.  Była to 
prezentacja pracy grupowej kilku 
spanieli różnych ras i  retrieverów 
– też różnych ras oraz wyżła w  wy-
szukiwaniu i  aportowaniu na rozkaz 
przewodnika rzucanych lub rozkła-
danych w międzyczasie trofeów. Cie-
kawe było śledzenie bardzo szybko 
poruszających się psów kierowanych 
(gestami i  sygnałami dźwiękowymi) 
w celu przeszukania wskazanego re-
jonu ringu. Tak, że tylko jeden przy-
wołany pies, w  pozycji siedzącej lub 
stojącej, czekał na rozkaz i po sygna-
le pędził we wskazanym kierunku, 
a  wszystkie pozostałe po powrocie 

wysłanego do pracy, podjęciu i odda-
niu aportu czekały na swoje zadania. 
Poszczególne psy (mimo że bardzo 
podniecone) posłusznie oczekiwa-
ły na swoją kolej, a  nie biegały sa-
mowolnie tam, gdzie akurat często 
i  w  różnych kierunkach oraz w  róż-
nych odległościach od psów (raz bli-
sko, raz daleko) rzucano aporty.  

Psy kierowano kolejno do pra-
cy, a  one z  wielką pasją odszukiwa-
ły aport, często przeczesując krzaki 
i  pokonując przeszkody, i  z  radością 
przynosiły zdobyte trofeum do rąk 
swojego handlera. Młody wyżeł po 
kilku nieudanych próbach w  końcu 
zatrzymał się, robiąc „stójkę”, co nagro-
dzono burzą braw. Młode psy z psiarni 
królowej Elżbiety II w  jubileuszowym 
70. roku jej zasiadania na tronie zasłu-
żyły u publiczności na niekończące się 
owacje na stojąco. Gundog to połą-
czenie 7 i 8 grupy w FCI. Dwie rasy z tej 
grupy nie dostają CC – lagotto roma-
gnolo (78 psów) i wyżeł niemiecki dłu-
gowłosy (22 psy). W rasach imported 
register zgłoszono wyżła portugalskie-
go, barbeta, gryfona Korthalsa, wyżła 
słowackiego szorstkowłosego i  bra-
que d’Auvergne. W tym dniu w sumie 
zgłoszono aż 3800 psów. Najliczniej-
szą reprezentowaną rasą był golden 
retriever (458), a  następnie labrador 
(456). Poza tym zgłoszono 321 an-
gielskich cocker spanieli, 251 seterów 

Zwycięzcy grupy Working
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WARTO PRZECZYTAĆ

Ten fenomenalny towarzysz człowieka, który jako 
pierwszy do nas przystał i trwa u naszego boku 
na dobre i na złe, jest naszym najlepszym przyja-

cielem. Kupujemy lub przygarniamy psy, traktujemy je 
jako kawałeczek przyrody, który zamieszkał w naszych 
miejskich domach. Takie swoiste zderzenie światów. 
Zaspokaja to nasze pragnienia więzi ze światem fauny 
i flory. Z tym drugim najczęściej podczas krótkich  
i nieco wymuszonych obowiązkowych spacerów  
po osiedlowych trawnikach i miejskich parkach. 
Odnoszę wrażenie, że równie często czujemy się różnej 
maści „specjalistami” od psiej natury, wizerunku, gamy 
potrzeb i sposobów ich zaspokojenia. Jakże często 
domorośli spece zwą się szumnie „behawiorystami”  
lub „groomerami”, traktując powyższe dziedziny psiego 
psyche i fizis, jak gdyby zjedli na nich zęby. A na proste 
pytanie, czym jest kognitywistyka i czym różni się od 
etologii i niezwykle modnego behawioryzmu, szeroko 
otwierają oczy.
Na nasz stosunek do psiego rodu wpływ mają kultura, 
moda, rynek i wszelkiej maści publikatory. One kreują 
podejście do psa, metody szkolenia, modne kolory 
ubranek i smyczy, klatki, gryzaki i wszelkie psie akce-
soria. Nasza chęć dogodzenia psim podniebieniom 
i zachciankom nie ma granic. Ale czy to wszystko jest 
szczytem marzeń przeciętnego psa? Niestety rzadko 
zadajemy sobie to pytanie, a właściwie wielu z nas 
w ogóle nie przychodzi to do głowy. Odpowiedź  
wydaje się być oczywista. 
Nasze postrzeganie psiego świata ma również od-
zwierciedlenie w sposobach wychowania, szkolenia 
czy zwracania się do psów. W ilu pozycjach znajdziemy 
określenia „wydawanie komend”, a w ilu – „proszenie 
o ich wykonanie”? Drogi Czytelniku, czy zastanawiałeś 
się, dlaczego mamy tak wiele lękliwych, wokalizujących, 
drżących z emocji i znerwicowanych psów? Przecież ży-
jemy w XXI wieku i pies towarzyszy nam od setek tysię-
cy lat. Dlaczego więc tak mało go znamy? Dziś celowo 
wybrałam trzy lektury – odmienne w podejściu i rozu-

Mamy XXI wiek. Zdawałoby się, że potrafimy  
zarabiać na utrzymanie, stosować w praktyce  
osiągnięcia wielu nauk, ba, nawet polecieć  
w kosmos. Nasza cywilizacja przyspieszyła  
w rozwoju, postępie i inteligencji homo  sapiens. 
W pogoni za naszymi partykularnymi interesami, 
ambicjami czy aspiracjami posługujemy się psami. 
Czy jednak rozumiemy psy, czy postrzegamy  
je według naszego uznania?

Trzy spojrzenia na psy

mieniu roli psa we współczesnym świecie. Proponuję 
przeczytanie ich i wyciągnięcie własnych wniosków. 
W świecie ludzi dążymy do systemu demokratycznego, 
do pokoju i współistnienia. Czy w świecie zwierząt jest 
podobnie, czy psy żyją w naszym świecie, czy my w ich 
– na te pytania z pogranicza filozofii, socjologii i polityki 
spróbujmy znaleźć własne odpowiedzi.
Pierwszą pozycją jest książka Przemysława Pawlaczyka 
„Psy okiem praktyka”, wydana przez Warszawską Firmę 
Wydawniczą w 2021 r. Autor z osiemnastoletnią prak-
tyką w posiadaniu, układaniu psów i hodowli polskich 
owczarków podhalańskich proponuje traktowanie psa 
jak psa, z całym bagażem jego zachowań i poszano-
waniem odrębności gatunkowej. Jest zwolennikiem 
teorii, że sensem życia i dobrego samopoczucia psów 
są praca i współpraca z człowiekiem. Za bardzo waż-
ne, ba, kluczowe, uważa też przywództwo człowieka. 
Ceni hodowców z pasją i cały czas rozwijających swoją 
wiedzę. Docenia rolę stada i rolę samca w wychowaniu 
szczeniąt oraz słusznie zauważa, że pies dorastający 
w naszym domu jest tak jakby zwierzęciem dwuję-
zycznym – musi poznać język człowieka i własnego 
gatunku. Czyż nie świadczy to o plastyczności i genial-
ności gatunku canis lupus familiaris? Czy zdajecie sobie 
sprawę, że szczeniak cały czas nas obserwuje, aby nas 
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4. Pudel miniaturowy Ch Minarets Best 
Kept Secret
■ Zwycięzcy grupy Toy 
1. Yorkshire terrier Ch, Multi Ch Royal 
Precious Jp’s F4 Conan – wyhodowany 
chyba w Japonii
2. Pomeranian NO, SE, DK, NORD Ch 
Tiny Fellow`s U Got The Look, SEW 2019, 
DKW 2018, KBHW 2018, NW 2017, NJW 
2017, JWW 2017 – przyjechał z Norwegii
3. Cavalier king charles spaniel Leogem 
Winter Melody
4. Bichon frise Ch Limartine Mr Blue
■ Zwycięzcy grupy Gundog
1. Flat coated retriever Int Ch, NORD, 
DAN, NORW Ch Almanza Backseat 
Driver SE Ch, FW 2018-2019, DW 2019-
2021, NORDW 2019 –  wyhodowany 
w Szwecji, a mieszkający w Oslo
2. Seter irlandzki Gwendariff Come Fly 
with Me
3. Vizsla Sh Ch Layways Van Winkle JW
4. Angielski cocker spaniel Sh Ch Coed-
cernyw Calendar Girl JW

Na tej – jak nazywają ją Anglicy – The 
Greatest Show on Earth, na finałach, któ-
re każdego dnia rozpoczynają się o 17, 
na zupełnie osobnej sporej hali zwanej 
Areną mają miejsce różne pokazy bar-
dzo lubiane przez publiczność – agility 
dla psów trzech wielkości, flyball drużyn 
zagranicznych i  z Wielkiej Brytanii, po-
kazy psów policyjnych, taniec z  psem, 
pokazy łowieckie czy wybór najpięk-
niejszego kundelka roku.

W  niedzielę wieczorem przy niecał-
kowicie wypełnionej widowni nastąpił 
kulminacyjny punkt wystawy – wybór 
najpiękniejszego psa wystawy. Z  sied-
miu wspaniałych psów (zwycięzców 
7 grup) sędzia Stuart Plane wskazał 
najpierw jako res. BIS toy pudla ze zna-
nej angielskiej hodowli Ch.  Afterglow 
AGENT ORANGE. Następnie, uśmie-
chając się, podszedł do (jak się później 
okazało) bardzo utytułowanego czeko-
ladowego flat coated retrievera – Int Ch, 
NORD Ch, Dan Ch, Norw Ch Almanza 
BACKSEAT DRIVER.

Były brawa, owacje, masa reporte-
rów i fotografów oraz kilkunastu oficjeli 
gotowych do zdjęcia z najpiękniejszym 
psem w 2022 roku na tej  „The Greatest 
Show on Earth”, które ukażą się w  set-
kach pism i  innych publikacji na całym 
świecie oraz przejdą do historii.

MAŁGORZATA SUPRONOWICZ
ZDJĘCIA:  TOMASZ BORKOWSKI

Zwycięzcy grupy Utility

Zwycięzcy grupy Toy

Wicezwycięzca grupy Gundog

CRUFTS(EJPOPR••).indd   54 08/06/2022   23:34



57Pies 2 (386) 2022

Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż w języku potocznym 
pojęcia pierwokupu i odkupu mają podobne znacze-
nie. Na gruncie przepisów prawa zawarcie w umowie 

zapisów o pierwokupie czy odkupie niesie za sobą zupełnie 
odmienne konsekwencje. Wspólny mianownik stanowi na-
tomiast fakt, że obydwa opisywane prawa ograniczają swo-
bodę dysponowania własnością rzeczy, w  tym oczywiście 
także własnością psa.  

Ponieważ – jak już wspomniałem – obydwie instytucje 
były już przeze mnie opisywane, tym razem nie będę cyto-

wał poszczególnych przepisów je regulujących, lecz skupię 
się na wskazaniu podstawowych podobieństw i różnic po-
między pierwokupem a odkupem.

Zacznijmy zatem od istoty obydwu praw. W przypad-
ku odkupu hodowca może odkupić psa, nawet jeżeli 
obecny właściciel nie chce go sprzedać. Innymi słowy ho-
dowca, sprzedając psa, zastrzega sobie w umowie prawo 
do odkupienia go w  przyszłości. Z  kolei  prawo pierwo-
kupu  będzie miało zastosowanie właśnie wtedy, kiedy 
obecny właściciel psa zechce go sprzedać osobie trzeciej. 

Na łamach tutejszego kwartalnika miałem już okazję opisywać zarówno 
instytucję pierwokupu, jak i odkupu. Zauważyłem jednak, że obydwie 

instytucje są często mylone lub opacznie rozumiane.  

Prawo pierwokupu 
a prawo odkupu

PRAWNIK RADZI §
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WARTO PRZECZYTAĆ

lepiej poznać i zrozumieć? Prawidłowo i sprawiedliwie 
wychowany bez szemrania akceptuje głowę rodziny, 
osiąga szczęście i stabilizację psychiczną. W książce 
Przemysława Pawlaczyka znajdziecie sposoby na dobrą 
socjalizację, dobry spacer bez odrobiny nudy, informa-
cje o potrzebie i roli hierarchii oraz wiele przykładów 
z życia wziętych – również przypadków trudnych  
lub prawie beznadziejnych.
Drugą pozycją jest kolejna książka Zofii Mrzewińskiej 
„Zwykły niezwykły przyjaciel”, wydana przez Etovet 
w 2021 roku. Autorki nie trzeba przedstawiać, jest 
niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie szko-
lenia psów. W tej pracy bardzo cenne wskazówki 
znajdą wszyscy miłośnicy psów, a w szczególności ci, 
którzy mają zacięcie sportowe i w przyszłości planują 
uczestnictwo w psich sportach i zawodach. Dowiecie 
się z niej, jak być dorosłym psem dla szczeniaka – tak, 
tak, nie człowiekiem, ale właśnie psem, jaka jest różnica 
pomiędzy odbieraniem aportu nachwytem i pod-
chwytem, czym jest psia głupawka i czemu wybucha 
zazwyczaj wieczorem, jak odczytywać „poezję ogona” 
i kiedy ogon tańczy „Jezioro łabędzie”, dlaczego trzeba 
się zawsze witać, a pożegnania nie wymagają wielkich 
ceremonii. Sentencją, którą autorka zdecydowała się 
podać tłustym drukiem, jest: „W przyrodzie wychowa-
nie bezstresowe nie istnieje, zwierzę, także młodziutkie, 
ponosi bolesne, często śmiertelne konsekwencje wszel-
kich popełnianych błędów”. Warto się nad tym zastano-
wić. My ludzie mamy podobne do psich zachowania,  
co nas z pewnością łączy. Autorka bezlitośnie obnaża 
niekonsekwencje w dążeniach dzisiejszych hodowców, 
no bo jak pogodzić to, że chcemy mieć jednocześnie 
psy: bezgranicznie odważne, bezgranicznie samo-
dzielne i jednocześnie bezgranicznie uzależnione od 
człowieka, łatwe w szkoleniu? Dowiecie się również,  
jak za pomocą instynktów łowieckich odnaleźć klucz do 

najgłębszego porozumie-
nia i zaufania, kiedy hoj-
nie i za szybko wydawane 
smakołyki przynoszą 
więcej szkody niż pożyt-
ku, a także dlaczego pies 
„ma cały świat w nosie”. 
Książka napisana jest ze 
swadą, rytmem i wielkim 
znawstwem tematu – 
z pewnością nie znudzi 
czytelnika.
Trzecia z pozycji jest 
nieco inna, napisana 
przez Agnieszkę Orłow-
ską nosi tytuł „Nie!”, co 
jest w zamyśle wydaw-
cy (wydawnictwo EMG, 
Kraków 2021 r.) częścią 
serii zatytułowanej 
„Ktoś, nie Coś”. Książka 
jest inna niż poprzednie, ponieważ autorka proponuje 
i wskazuje a priori jako jej zdaniem właściwe, modne 
ostatnio, jedynie pozytywne podejście do naszych 
czworonożnych towarzyszy, odrzucając wszelkie bodź-
ce awersyjne. Zachęca do myślenia pozytywnego, na-
gradzania i jak najrzadszego wypowiadania słowa „nie!”, 
do chwalenia za dobre zachowanie, a nie tylko ganienia 
za gafy i przewinienia. Proponuje też wprowadzenie 
sygnału zastępczego – jako sygnału uniemożliwiają-
cego zaprezentowanie nieakceptowanego przez nas 
zachowania. Pokazuje, jak zastosować m.in. kołdrę sen-
soryczną lub kamizelkę uciskową, feromonoterapię lub 
zaproponować psu coś do żucia w celu wyciszenia jego 
emocji. Ważnymi, nie zawsze uświadamianymi sobie 
przez współczesnych właścicieli czworonogów (autorka 
nazywa ich opiekunami) psimi potrzebami, które nie 
wygasły w procesie „ukanapowienia” są: wylizywanie, 
gryzienie, żucie i rozszarpywanie – świetne odstresowy-
wacze. Moim zdaniem druga część książki jest bogatsza 
od pierwszej pod względem treści. Już pod koniec 
pracy Agnieszka Orłowska zwraca uwagę na to, że 
jest wiele ciepłych gestów, które odruchowo prezen-
tujemy wobec zwierząt, a które są zupełnie opacznie 
rozumiane przez psy. Najczęściej są to: spojrzenie 
prosto w oczy, gwałtownie wyciągnięta ręka, dotyk, 
objęcie, przytulenie, przybliżenie twarzy do pyska czy 
nachylenie się. Psy najczęściej nie zrozumieją naszych 
dobrych intencji, co może obu stronom napytać biedy. 
Bardzo celną uwagą jest to, że zanim zabierzemy się 
do wychowania naszego psa, warto się zorientować, 
kogo tak naprawdę prowadzimy na smyczy. Książka 
opatrzona jest siedemnastoma pochodzącymi z XVIII 
wieku archiwalnymi rycinami Georgesa Louisa Leclerca 
hrabiego de Buffon, które jednak nie mają odniesienia 
w tekście – są jedynie upiększaczami zastosowanymi 
przez wydawcę.

GABRIELA ŁAKOMIK-KASZUBA
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PRAWNIK RADZI§
W  tym zatem przypadku hodowca sprzedając psa, 

zastrzega sobie w  umowie prawo kupienia go, gdyby 
jego właściciel chciał go sprzedać. Dopiero gdy hodowca 
nie będzie chciał kupić psa, jego właściciel będzie mógł  
go sprzedać osobie trzeciej.

Sprzedaż psa przez jego właściciela
Pierwsza zasadnicza różnica pomiędzy omawianymi 
prawami wynika z ich istoty. W przypadku pierwokupu 
sprzedaż psa jest jak najbardziej możliwa, z tym że wła-
ściciel psa ma obowiązek zawiadomić hodowcę o takim 
zamiarze, jak również o treści umowy, którą ma zamiar 
zawrzeć z osoba trzecią. Hodowca może, lecz nie musi 
skorzystać z  prawa pierwokupu. Z  kolei zastrzeżenie 
w  umowie prawa odkupu powoduje, że właściciel psa 
nie może go sprzedać przez okres ustalony w umowie 
lub okres wynikający z przepisów prawa.

Termin na wykonanie prawa
Prawo odkupu może być zastrzeżone na maksymal-
nie 5 lat, a  w  przypadku ustalenia dłuższego terminu 
ulega on skróceniu z  mocy prawa. A  zatem nawet je-
żeli w  umowie zostanie ono zastrzeżone na okres 7, 8 
czy 10 lat, zapis taki będzie prawnie nieskuteczny. Nic 
natomiast nie stoi na przeszkodzie, aby strony umowy 
zdecydowały, że termin na wykonanie odkupu będzie 
krótszy niż 5 lat. Może on wynosić 3 lata, 2 lata, a nawet 
być określony w  miesiącach. Z  kolei prawo pierwoku-
pu nie jest ograniczone czasem. Jeżeli zatem zostało 
zastrzeżone w  umowie i  właściciel chce sprzedać psa 
dziesięcioletniego, hodowca będzie mógł skorzystać  
ze swojego prawa.

Realizacja prawa
Prawo odkupu wykonywane jest poprzez jednostron-
ne oświadczenie sprzedawcy (hodowcy) złożone ku-
pującemu (nabywcy psa). Oznacza to, że kupujący nie 
ma prawa odmówić zwrotu kupionej rzeczy. Jeżeli 
natomiast chodzi o  prawo pierwokupu, hodowca po 
uzyskaniu informacji o  zamiarze sprzedaży psa przez  
jego właściciela, musi złożyć oświadczenie, iż korzysta 
z tego prawa.

Czas na skorzystanie z prawa
W przypadku otrzymania informacji o zamiarze sprze-
daży psa przez jego właściciela hodowca ma 7 dni na 
skorzystanie ze swojego prawa, chyba że w  umowie 
okres ten skrócono lub wydłużono. Z kolei przy prawie 
odkupu, zważywszy na fakt, iż wykonywane jest po-
przez jednostronne oświadczenie hodowcy, tenże ma  
5 lat na skorzystanie z  odkupu, chyba że w  umowie 
okres ten skrócono.

Niezbywalność i niepodzielność
Obydwa omawiane prawa są niezbywalne i niepodzielne. 
Niezbywalność oznacza, że prawo to nie może być przeka-
zane innym osobom (ew. może być dziedziczone). Niepo-
dzielność oznacza, że nie może być odkupione „w części”.

Koszty wykonania prawa
Hodowca korzystający z prawa odkupu powinien oddać 
nabywcy psa kwotę, za jaką pies został sprzedany, a tak-
że nakłady poniesione przez nabywcę, ale zwrot nakła-
dów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy 
się nabywcy tylko w granicach istniejącego zwiększenia 
wartości rzeczy. Strony mogą także w umowie sprzedaży 
samodzielnie ustalić cenę odkupu – kwotowo lub po-
przez określenie sposobu jej obliczenia. 

W przypadku psów kosztami sprzedaży będą przede 
wszystkim koszty transportu. Kwestię kluczową stanowią 
jednak nakłady konieczne. Przyjmuje się, że za takowe 
uznać należy nakłady, które pozwalają utrzymać rzecz 
w stanie zdatnym do normalnego użytku. W przypadku 
psów będą to nakłady związane z żywieniem, opieką we-
terynaryjną, szkoleniem itp. Poza nakładami konieczny-
mi możemy mieć jednak do czynienia z innymi nakłada-
mi. Cytowany przepis wskazuje, że zwrot nakładów, które 
nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się jedynie 
wówczas, gdy zwiększyły one wartość rzeczy. Jeżeli za-
tem nabywca psa zakupił dla niego np. obrożę wysadza-
ną diamentami, to zakup taki po pierwsze nie stanowi 
koniecznego nakładu, a po drugie nie zwiększa wartości 
psa. Niemniej jednak w przypadku psów istnieje szereg 
nakładów, które nie są konieczne, lecz ich poniesienie 
zwiększa wartość zwierzęcia. Mogą to być specjalistycz-
ne szkolenia, nieobowiązkowe badania, wystawy pro-
wadzące do uzyskania uprawnień hodowlanych, a dalej 
tytułów championa i  interchampiona. Jeżeli zatem ho-
dowca decyduje się na odkupienie bardzo utytułowane-
go psa, przebadanego pod kątem chorób występujących 
w rasie, to musi liczyć się z koniecznością zwrotu kosztów 
uzyskania przez psa określonych tytułów i wykonanych 
badań. 

Jeżeli chodzi o prawo pierwokupu, to wielu hodowców 
uważa, ze sprowadza się ono do zwrotu ceny uiszczonej za 
szczeniaka. Niestety jest to błędne rozumowanie. Hodow-
ca decydujący się na skorzystanie z  prawa pierwokupu 
jest zobowiązany do zawarcia z właścicielem psa umowy 
o tej samej treści, co umowa, którą właściciel psa zawarł-
by z osobą trzecią, gdyby hodowca nie skorzystał z prawa 
pierwokupu. Oznacza to w praktyce, że hodowca nie ma 
wpływu na treść umowy, na podstawie której wykonuje 
prawo pierwokupu, w tym na cenę psa. Jeżeli osoba trze-
cia była gotowa zapłacić za psa np. 10000 zł, to hodowca 
będzie musiał taką kwotę zapłacić, niezależnie od tego, że 
szczeniaka sprzedawał za np. 5000 zł (pomijam tu kwe-
stie udaremnienia pierwokupu). Na wyższą cenę sprze-
dawanego psa może mieć wpływ wiele różnego rodzaju 
nakładów, począwszy od opieki weterynaryjnej, wykony-
wanych badań, a  skończywszy na uzyskanych tytułach. 
Analogicznie jak przy odkupie i tu hodowca musi liczyć się 
z koniecznością zapłacenia wyższej ceny za psa.

Na zakończenie wypada dodać, że prawo pierwoku-
pu i prawo odkupu się nie wykluczają. W jednej umowie 
sprzedaży szczenięcia możemy zatem zawrzeć zapisy  
dotyczące obydwu praw.

CEZARY SZCZEPANIAK
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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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