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W dniu 29 listopada 
2022 roku z inicjatywy 
Pana Senatora Jana Filipa 
Libickiego oraz jego 
Asystenta Społecznego 
Magdaleny Kubacha 
powstał Parlamentarny 
Zespół ds. Wspierania 
Hodowców Psów Rasowych.

Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Wspierania Hodowców Psów Rasowych.  
Od lewej siedzą: Leszek Salamon, Izabella Krasowska-Salamon, Małgorzata 
Wieremiejczyk-Wierzchowska, Jagna Marczułajtis-Walczak. 

W przerwie posiedzenia na sejmowym korytarzu. J. F. Libicki, M. Wieremiejczyk-Wierzchowska, 
I. Krasowska -Salamon,  L. Salamon,  W. T. Bartoszewski, M.Kubacha, J.Marczułajtis-Walczak

ZKwP

Stachurska, Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii w Warszawie Izabela Śmiecho-
wicz-Molęcka oraz ekspert zespołu 
Magdalena Kubacha.

Związek Kynologiczny w  Polsce 
reprezentowali Przewodniczący ZG 
Leszek Salamon, członek Prezydium 
ZG Małgorzata Wieremiejczyk-Wierz-
chowska, członek GSK Izabella Kra-
sowska-Salamon.

Obecni na posiedzeniu przed-
stawiciele Krajowej Rady Lekarsko-
-Weterynaryjnej oraz Głównego 
Inspektoratu Weterynarii omówili 
informacje dotyczące zakazu organi-
zacji wystaw psów rasowych z uwagi 

Wskład zespołu wchodzą  
parlamentarzyści:
■ Jan Filip Libicki – prze-

wodniczący
■ Krzysztof Paszyk – wiceprzewodni-
czący
■ Władysław Teofil Bartoszewski
■ Jagna Marczułajtis-Walczak
■ Marek Biernacki
■ Jacek Tomczak
■ Magdalena Kubacha – ekspert  
Zespołu.

Do zadań Zespołu należy w szcze-
gólności:
1. Wspieranie hodowców psów raso-
wych w Polsce.
2. Promocja ras polskich.
3.Przygotowywanie rozwiązań praw-
nych ułatwiających ochronę zwierząt 
ze szczególnym uwzględnieniem 
psów rasowych.
4. Popularyzacja kynologii jako nauki.

W  dniu 11 stycznia 2023  roku  
odbyło się pierwsze posiedzenie  
Parlamentarnego Zespołu ds. Wspie-
rania Hodowców Psów Rasowych.

Wzięli w nim udział:
Przewodniczący Zespołu Pan Senator 
Jan Filip Libicki, Pani Poseł Jagna Mar-
czułajtis-Walczak, Prezes Krajowej Rady 
Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. 
Marek Mastalerek, Sekretarz Krajowej 
Rady Lekarsko- Weterynaryjnej lek. 
wet. Jacek Łukaszewicz, Dyrektor Biura 
Zdrowia i Ochrony Zwierząt z Główne-
go Inspektoratu Weterynarii Katarzyna 
Wawrzak, starszy specjalista w  Biurze 
Zdrowia i Ochrony Zwierząt Katarzyna 

na wściekliznę, obowiązek szcze-
pienia psów przeciwko wściekliźnie 
w Polsce versus inne kraje członkow-
skie UE, wystawianie paszportów dla 
psów w  związku z  wprowadzeniem 
w  życie z  dniem 1 grudnia 2022 
roku znowelizowanej ustawy Dobra  
Praktyka Wystawiania Paszportów 
dla zwierząt.

Kolejne posiedzenie Parlamentar-
nego Zespołu ds. Wspierania Hodow-
ców Psów Rasowych planowane jest 
w  marcu. Podczas posiedzenia po-
ruszone zostaną tematy, które mają  
na celu realizację zadań Zespołu. 

MAGDALENA KUBACHA

POWOŁANIE PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU 
ds. Wspierania Hodowców Psów Rasowych

POSIEDZENIE_(E.O).indd   4 22/02/2023   01:13
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W dniach 3-9 listopada budynek Sejmu RP zdominowały psy ras myśliwskich 
zaklęte w sztuce i w literaturze. Na wystawie zatytułowanej „Ogary poszły w las. 

Kulturotwórcza wartość kynologii łowieckiej” zaprezentowano kilkaset sztuk rzeźb, 
reliefów, starodruków, medali, plakiet, a także dawnych grafik oraz pocztówek 

z wizerunkami psów służących do łowów od średniowiecza do dzisiaj.

Kulturotwórcza 
rola kynologii

Niełatwym zadaniem było wprowadzenie psów ras polskich do budynku Sejmu, fot. Krzysztof Mielnikiewicz 

SEJM_wystawa_E.O.•-kopia.indd   5 25/02/2023   21:43
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wa Gosztyłę z  KKiKŁ. Rozeszło się 
w  mgnieniu oka, a  przewodniczący 
ZG ZKwP wyróżnił dodatkowo osoby 
zasłużone dla wystawy pamiątkowy-
mi odznakami i egzemplarzami księ-
gi jubileuszowej „100 lat kynologii 
w wolnej Polsce. Psy ras polskich”.

Kynologiczna ekspozycja
Główną atrakcją wystawy „Ogary po-
szły w las...” były zgromadzone ekspo-
naty, które pochodziły z kolekcji Bog-

dana Kowalcze, Leszka Szewczyka, 
Wacława Gosztyły i  pp. Stańczykow-
skich – z Klubu Kolekcjonera i Kultury 
Łowieckiej PZŁ, a także z mojej.

Kolekcja okazałych brązów, sre-
ber, wyrobów z cyny, kości słoniowej 
i rogu, w wielu przypadkach mister-
nie zdobionych, cyzelowanych, zło-
conych i  srebrzonych wywoływały 
zachwyty oglądających. To te przed-
mioty oraz zachowane unikalne sta-
rodruki, druki ulotne, grafiki wyko-

nane w różnych technikach, a także 
przedmioty użytkowe z  wizerunka-
mi psów ras myśliwskich świadczą 
o  naszej kulturze łowów, tradycji 
i nieprzemijalności. Wiele z nich jest 
dziś poszukiwanych na aukcjach 
i  giełdach kolekcjonerskich. Osiąga-
ją często bardzo wysokie ceny i nie-
mal od razu znajdują zamiłowanych 
w kynologii myśliwskiej nabywców. 

Co ciekawe, akcesoria łowieckie 
związane z  psami służącymi do ło-

Związek Kynologiczny w Polsce był jednym z współtwórców tego ważnego wydarzenia, fot. Krzysztof Mielnikiewicz

SEJM_wystawa_E.O.•-kopia.indd   7 25/02/2023   21:44

6 Pies 1 (389) 2023

Wystawa nie bez kozery mia-
ła swoje uroczyste otwarcie 
3 listopada – w  dniu św. 

Huberta, który jest patronem myśli-
wych, jeźdźców i  leśników. To wyjąt-
kowe wydarzenie było zorganizowane 
przez Poseł Urszulę Pasławską – prze-
wodniczącą Komisji Ochrony Środowi-
ska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 
Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej 
PZŁ, Polski Związek Łowiecki i Związek 
Kynologiczny w Polsce. Partnerstwo to 
okazało się niezwykle udane, o  czym 
świadczyły entuzjastyczne opinie po-
słów i zaproszonych gości.

Wystawę otworzyli Poseł Urszula 
Pasławska i pierwszy przewodniczący 
Parlamentarnego Zespołu do Spraw 
Kultury i Tradycji Łowiectwa Stanisław 
Wziątek, który swoje przemówienie 
zaczął od deklamacji fragmentu pieśni 
myśliwskiej Juliana Ejsmonda „Myśliw-
ska ochoto, dniu łowów szczęśliwy; 
Hej, serce jak złoto ma każdy myśli-
wy.... Obecni byli również: Władysław 
Kosiniak-Kamysz szef Klubu Parlamen-
tarnego Koalicji Polskiej, prof. Józef Za-
jąc przewodniczący Zespołu do Spraw 
Kultury Łowieckiej, Edward Siarka Se-
kretarz Stanu w  Ministerstwie Klima-
tu i  Środowiska, pełnomocnik rządu 
do spraw Leśnictwa i  Łowiectwa, Jó-
zef Kubica dyrektor generalny Lasów 
Państwowych, Łowczy Krajowy Paweł 
Lisiak, przewodniczący Zarządu Głów-
nego ZKwP Leszek Salamon, Marek 
Stańczykowski prezes Klubu Kolekcjo-
nera i  Kultury Łowieckiej PZŁ, Janusz 
Dawidziuk dyrektor biura Urządzania 
Lasu i  Geodezji, prof. Bartłomiej Wró-
blewski i posłowie z Komisji Ochrony 
Środowiska oraz liczne grono parla-
mentarzystów. Okolicznościowe prze-
mówienie wygłosił przewodniczący 
ZG ZKwP Leszek Salamon, podkreśla-
jąc ważną rolę psów w naszym życiu, 
folklorze, kulturze, gospodarce i  jako 
towarzyszy Polaków.

Wydarzenie bacznie obserwowali 
przedstawiciele mediów łowieckich 
i  kynologicznych, a  element zasko-
czenia i  podziwu stanowiły – po raz 
pierwszy w historii obecne w budynku 
Sejmu - psy myśliwskie ras polskich, 
które przybyły ze swoimi przewodnika-
mi ze Stowarzyszenia Miłośników Goń-
czego Polskiego. Była to więc świetna 
okazja do osobistego porozmawiania 

o  ich zaletach użytkowych i  zobacze-
nia na żywo ogara polskiego, gończe-
go polskiego oraz polskiego spaniela 
myśliwskiego. Zaistnienie Związku 
Kynologicznego w Polsce w tym miej-
scu i czasie pokazało dobitnie jego rolę 
i ważność.

W uznaniu zasług
Bardzo ważnym momentem było 
wyróżnienie medalem „Darz Bór” 
zasłużonych dla tradycji i  kultury 
łowieckiej – w tym członków Klubu 
Kolekcjonera i  Kultury Łowieckiej. 

W tym roku odznaczeni zostali: prof. 
Roman Dziedzic, prof. Dariusz Gwiaz-
dowicz, Krzysztof Mielnikiewicz, 
Bogdan Kowalcze, Wacław Gosztyła, 
Marek Piotr Krzemień oraz Marian 
Ozimek, Stanisław Hodorowicz, Rafał 
Kornas, Agnieszka Angelina Prus, Ja-
cek Salamańczyk i Mirosław Sawicki.

Było to prawdziwe spotkanie po-
nad podziałami, a psy walnie się do 
tego przyczyniły. Z  okazji wystawy 
ukazało się specjalne, bogato ilu-
strowane wydawnictwo opracowa-
ne przez autorkę artykułu i  Wacła-

ZKwP

SEJM_wystawa_E.O.•-kopia.indd   6 25/02/2023   21:44
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wów są wytwarzane i  dzisiaj, choć 
w zalewie kiczu i chińskich podróbek 
coraz trudniej trafić na coś wyjątko-
wo estetycznego.

Powróćmy jednak do kilku pięknych 
przedmiotów, które wybrałam dla Pań-
stwa w sejmowej ekspozycji. Ekspono-
wane były dzieła znanych rzeźbiarzy: 
Georga Bommera (1823-1896), Édo-
uarda Paula Delabrièrrea (1829-1910), 
Fritza Dillera (1876-1946), Pierre-Julesa 
Mêne (1810-1879), Auguste Josepha 
Peiffera (1832-1886), Wilhelma Zwicka 
(1839-1916), a także rzeźby ze znanych 
odlewni francuskich, niemieckich, wie-
deńskich, polskich i rosyjskich.

Zainteresowanie budziły też laski,  
porcelana i  malarstwo z  kolekcji  
pp. Stańczykowskich, niejednokrotnie 
będące przedmiotami na wskroś użyt-
kowymi i  używanymi również dzisiaj. 

Wśród tych zbiorów wyróżniała się 
gablota z  przedmiotami do różnego 
rodzaju myśliwskich namiętności – 
piersiówki, kulawki, popielnice i papie-
rośnice, a także obcinacze do cygar.

Zwiedzający wystawę mogli zoba-
czyć też grafiki: Jana Fyta (1611-1661), 
sir Edwina Landseera (1802-1873), Jo-
hanna Eliasa Ridingera (1698-1767), 
a  także XIX wiecznego angielskiego 
grafika F. Taylera.

Nie mniej atrakcyjne były rzadkie 
druki, dyplomy z konkursów i wystaw 
psów rasowych z  przełomu wieków 
XIX i XX oraz spory zbiór książek o te-
matyce łowiecko-kynologicznej ze 
zbiorów Leszka Szewczyka i  autorki 
artykułu.

Kilka słów refleksji
Wystawa w Sejmie odbyła się z po-
mocą moich kolegów z  Klubu Ko-
lekcjonera i Kultury Łowieckiej oraz 
spoza tego grona. Dzięki nim mo-
głam wyeksponować część mojej 
kolekcji w profesjonalnych i dobrze 
zabezpieczonych gablotach. Budo-
wanie wystawy było fascynującym 
wydarzeniem, bo wówczas mieli-
śmy niepowtarzalną okazję do pa-
sjonujących rozmów, dotknięcia 
(za przyzwoleniem właściciela) uni-
kalnych eksponatów, wysłuchania 
ich niezwykłych historii i poddania 
się gorączce kolekcjonerskiej pasji. 
Tego dreszczyku emocji, tak bli-
skiego wszystkim prawdziwym pa-
sjonatom, nie da się porównać do 
niczego innego.

Kultura kynologiczna jest moim 
zdaniem tym, czym powinniśmy 

się szczycić i podkreślać przy każdej 
okazji. A mamy w tej dziedzinie wie-
le do zaoferowania. Może za kilka 
lat doczekamy się doborowej grupy 
pasjonatów – członków ZKwP i sym-

Porcelana z motywami polowań par force, ze zbiorów pp. Stańczykowskich

ZKwP

Z okazji wystawy ZG ZKwP oraz KKiKŁ 
wydał okolicznościową publikację.

Relief z jamnikami osaczającymi odyńca, 
Fritz Diller, Niemcy, 1920 r. ze zbioru 
Gabrieli Łakomik-Kaszuby

Terier wychodzący z nory, rzeźba z brązu 
na marmurze, Anglia, XIX wiek, ze zbioru 
Gabrieli.Łakomik-Kaszuby

SEJM_wystawa_E.O.•-kopia.indd   8 01/03/2023   23:46
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patyków psiej historii, którzy stworzą 
gremium fachowców, a potem kolej-
ne wystawy i eventy.

W  kuluarach rozmawialiśmy też 
o  tym, że niespodziewany sukces 
osiągnięty przy pomocy naszych 
czworonożnych towarzyszy łowów 
będzie miał swoją kontynuację 
w  gmachu sejmowym w  roku przy-
szłym. Wszak „Ogary poszły w  las” 
nie tylko w  „Popiołach” Stefana  
Żeromskiego, gdzie sfora Nardzew-
skiego, którą tworzyły Niemen  
i  Wisła dawały popisy ogarzego 
kunsztu w okolicach Łysicy w święto-
krzyskim, ale i dzisiaj grają w polskich 
kniejach. 

GABRIELA ŁAKOMIK-KASZUBA

Fragment ekspozycji z patronem myśliwych św. Hubertem

Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ z autorką

Katalogi wystaw psów myśliwskich od XIX wieku, ze zbioru Gabrieli Łakomik-Kaszuby
Diana z seterem i łukiem, relief srebrzony 
ze zbiorów Bogdana Kowalcze

SEJM_wystawa_E.O.•-kopia.indd   9 01/03/2023   01:24
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wyodrębniono dwa nowe oddziały: 
Przemyśl (1985 r.) i  Krosno (1991 r.). 
Zanim to jednak nastąpiło oddział 
rzeszowski zorganizował w Przemyślu 
kilka wystaw wyjazdowych, co w tam-
tym środowisku wzbudziło zaintere-
sowanie tym „sportem”. Mimo różnych 
trudności i  zagrożeń wywoływanych 
przez zmieniające się warunki natury 
społeczno-politycznej i ekonomicznej 
zachodzące w naszym kraju i regionie 
oddział wciąż się rozwijał. Z  biegiem 
czasu uzyskał, dzięki silnym staraniom 
swoich działaczy, coraz dogodniejsze 
warunki  lokalowe. 

Pierwsza siedziba oddziału, jak już 
wspomniano, mieściła się w  budyn-
ku Polskiego Związku Łowieckiego 
przy ulicy Turkienicza 25 w Rzeszowie 
(obecnie ul. ks. J. Jałowego). Było to 
małe pomieszczenie, w  którym trze-
ba było urządzić biuro obsługi inte-
resantów, magazyn na sprzęt i  wy-
gospodarować miejsce na spotkania 
z  aktywem. Zmagano się z  ciasnotą 
i niewygodą, ale oddział działał, mimo 

że nie dysponował nawet telefonem. 
Z  czasem wynajęliśmy dodatkowe 
pomieszczenia i dysponowaliśmy już 
dwoma pokojami oraz magazynem 
na sprzęt techniczny.  Założony też 
został telefon, co znacznie uspraw-
niło kontakt z  dużą liczbą członków 
zamiejscowych. W  1986 r. ówczesny 
przewodniczący oddziału – Piotr Ku-
bica –  „wychodził” lokal w Rynku. Lo-
kal co prawda był zdewastowany, bez 
światła, wody, urządzeń sanitarnych 
i ogrzewania, ale po remoncie służył 
on oddziałowi przez czternaście lat. 
W roku 2000 władze miejskie uznały, 
że pękające mury budynku stwarzają 
zagrożenie dla lokatorów. 

Rok 2001 i kolejne lata
Rozpoczęto ponowne starania o nową 
siedzibę dla oddziału. I  tak w  maju 
2001 roku oddział otrzymał przydział 
najmu ładnego, dużego lokalu z  wi-
tryną i wejściem z zewnątrz przy ulicy 
Żwirki i  Wigury 8 w  Rzeszowie, który 
jest siedzibą do dziś.

Jednak nie siedziba i  jej urzą-
dzenie były ważne. Najważniejszą 
gwarancją pomyślnego rozwoju 
oddziału byli i  są ludzie i  ich pasja 
– ludzie zdolni do bezinteresow-
nego poświęcania swojego czasu, 
umiejętności na rzecz różnorakich 
zajęć w oddziale. Dla dobra naszego 
oddziału pracuje grupa doświadczo-
nych działaczy – wytrawnych kyno-
logów. Od wielu lat, często już nawet 
kilkudziesięciu, służą oni oddziałowi 
swoimi umiejętnościami, radą, po-
mocą i nadal są aktywni w tym działa-
niu. Im należą się słowa najwyższego 
uznania i serdeczne podziękowania. 
Należą do nich: Anna Zwierzyńska– 
międzynarodowy sędzia kynolo-
giczny, honorowy członek Związku 
Kynologicznego w Polsce; Marta Gu-
towska (legitymacja członkowska nr 
7) – międzynarodowy sędzia kynolo-
giczny, członek honorowy Związku 
Kynologicznego w Polsce; Anna Ro-
gowska – międzynarodowy sędzia 
kynologiczny, wiceprzewodnicząca 
Zarządu Głównego ZKwP, Przewod-
nicząca Głównej Komisji Hodowla-
nej ZKwP, a  także od wielu lat Prze-
wodnicząca Zarządu Oddziału ZKwP 
Rzeszów; Ewa Borkiewicz – działacz, 
hodowca, wieloletni kierownik sekcji 
i skarbnik Zarządu Oddziału.

Od kilku lat młodsze pokolenie 
członków oddziału, pod okiem do-
świadczonych kolegów z ogromnym 
sukcesem rozwija swoje pasje ky-
nologiczne. W  roku 2014 do grona 
sędziów kynologicznych dołączyła 
Katarzyna Gazda, obecnie sędzia 
międzynarodowy, kierownik sekcji, 
wiceprzewodnicząca Zarządu Od-
działu. W kolejnych latach sędzią zo-
stał Jacek Pazdan, obecnie również 
sędzia międzynarodowy – kierownik 
sekcji, wiceprzewodniczący Zarządu 
Oddziału. W  roku jubileuszowym 
2022 nasze grono powiększyło się 
o  kolejnych sędziów krajowych 
eksterieru i pracy, a zostali nimi: Ka-
tarzyna Wołowiec, Paweł Zaręba, 
Wojciech Gawroński, Grzegorz Bury, 
Tomasz Krzan i  Arkadiusz Zulewski. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy. 
W  grudniu 2022 roku teoretyczny 
egzamin sędziowski zdały: Dorota 
Gieroń, Liliana Cholewa i Sylwia Ro-
gowska, którym również gratuluje-
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Rok 2022 był dla rzeszowskiego oddziału Związku  
Kynologicznego w Polsce rokiem szczególnym,  
gdyż to właśnie w tym roku oddział obchodził kolejny 
jubileusz – 60. rocznicę założenia. 

Zamysł utworzenia rzeszowskie-
go oddziału zrodził się w  1948 
roku. Początkowo jednak za-

interesowanie sprawą przejawiało 
zaledwie kilka osób; nie było więc wa-
runków, aby mógł powstać oddział. 
Nie sprzyjał temu również obojętny 
stosunek ówczesnych władz do tego 
rodzaju inicjatyw. Posiadanie psa ra-
sowego, a tym bardziej jego hodowla 
były uznawane za przeżytek minio-
nych epok nieprzystający do nowych, 
socjalistycznych czasów. Dopiero po 

roku 1956 zaistniały bardziej sprzyja- 
jące warunki dla takiej działalności.
 
Początki funkcjonowania 
oddziału
Na początku 1962 roku Oddział ZKwP 
w  Rzeszowie został zarejestrowany 
przez Prezydium Miejskiej Rady Naro-
dowej. Nie miał wówczas samodziel-
nej siedziby. Skorzystano z gościnno-
ści Polskiego Związku Łowieckiego, 
gdzie wynajęto jedną salę. Oddział 
nasz był XIV (14) oddziałem w Polsce 

Członkowie Władz Naczelnych ZG ZKwP obecni na uroczytsości  60-lecia oddziału.

60 LATrzeszowskiego oddziału Związku 
Kynologicznego w Polsce

RZESZÓW 2022

i  pod takim numerem został zareje-
strowany przez Zarząd Główny ZKwP. 
W  skład pierwszego zarządu weszli: 
dr Aleksander Lasota – przewodni-
czący, Stanisław Brydak – zastępca  
przewodniczącego, Stanisław Brzo-
zowski – skarbnik i Stanisław Skarbek 
– sekretarz. 

Początki funkcjonowania oddzia-
łu były trudne, a  możliwości skrom-
ne, ale entuzjazm i  bezinteresowne 
oddanie sprawie działaczy pokonały 
piętrzące się problemy. Oddział stop-
niowo się rozwijał (w pierwszym spra-
wozdaniu podano, że liczył dziesię-
ciu członków) i  umacniał, skupiając 
w  swoich szeregach coraz więcej za-
interesowanych. Organizacja obejmo-
wała swoim zasięgiem całe ówczesne 
województwo rzeszowskie. Z  czasem 
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FCI co jakiś czas uznaje nowe rasy psów, ostatnio 
głównie egzotycznych pariasów, zgłaszanych przez 
kraje będące na kynologicznym „dorobku”. Jedną 
z tych ras jest thai bangkaew dog, rasa, która nie do-
czekała się jeszcze polskiej nazwy, a tak po prawdzie, 
to nawet nie bardzo wiemy, jak tę oryginalną wyma-
wiać, bo i jak to zrobić, skoro w języku tajskim każda 
sylaba ma pięć różnych tonów...

Tajlandia to przede wszystkim 
cel wspaniałych wakacji, ale 
turyści odwiedzają tylko nad-

morskie rejony tego kraju. Mało znane 
pozostaje jego wnętrze, jeszcze mniej 

historia. A  warto wiedzieć, że jest to 
jeden z  niewielu krajów południo-
wo-wschodniej Azji, który nigdy nie 
był kolonią, a  niezależną monarchią, 
jaką pozostaje do dziś. Z  tą królew-

ską przeszłością związana jest historia 
wcześniej uznanej rasy, a  mianowicie 
tajskiego ridgebacka. Historia naszego 
bohatera jest i krótsza, i skromniejsza.  

Początki rasy
Według tradycji rasa miała powstać 
w  zlokalizowanym w  oddalonym od 
morza centrum kraju, w  okolicy wsi 
Bangkaew w  prowincji Phitsanulok 
w  buddyjskim klasztorze, którego 
opat Luang Puh Mah Metharee był, 
zgodnie z  naukami buddyzmu, wiel-
kim miłośnikiem zwierząt. Od miesz-
kańca okolicznej wioski miał on do-
stać biało-czarną sukę. Ale żadne ze 
skąpych zresztą źródeł nie podaje, 
kiedy to nastąpiło.  Można tylko zna-
leźć stwierdzenie, że był to wiek XX.  

Ważne, aby małe szczenięta poznawały hierarchię sfory

Thai bangkaew dog 

PORTRET RASY
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my i trzymamy kciuki za pozytywne 
zakończenie kolejnych etapów eg-
zaminu.

Grono najaktywniejszych działaczy 
oddziału uzupełniają kierownicy sekcji, 
którzy są asystentami kynologicznymi. 
Im również dziękujemy za zaangażo-
wanie w pracę na rzecz oddziału i pol-
skiej kynologii.

Kończąc wspomnienia ostatnich 60 
lat, warto przytoczyć również garść da-
nych, które ilustrują postępujący roz-
wój naszej terenowej placówki.

Z  pierwszych zarejestrowanych 
psów tylko jeden owczarek niemiec-
ki CZEMIR Merkiza (numer rejestracji  
4/XIV/61) posiadał rodowód. W  roku 
powstania oddziału (1962) zarejestro-
wano dwa mioty i wydano dwanaście 
metryk. 26 maja 1963 roku odbył się 
pierwszy przegląd hodowlany psów, 
który prowadziła sędzia z  Krakowa 
pani Halina Woner. Na przegląd dopro-
wadzono 33 psy. 

Przez okres 60 lat na nasze wystawy 
przyjechało łącznie ponad 25 tysięcy 
psów, 180 ras. W tym czasie moda na 

Z okazji jubileuszu wręczono honorowe odznaki zasłużonym członkom oddziału.  
Na zdjęciu od lewej: L. Salamon, Z. Buczkowska, (otrzymała złotą odznakę), 
A. Rogowska, P. Zaręba, I. Krasowska-Salamon, A. Chrystoph, T. Wirmański

rasy ciągle zmieniała się i nadal ulega 
zmianom. Kiedyś bardzo popularne 
były wyżły niemieckie szorstkowłose, 
boksery, foksteriery, cocker spaniele 
angielskie czy jamniki, które dzisiaj 
reprezentowane są przez kilka lub po-
jedyncze egzemplarze. Jedyną rasą, 
która była i nadal jest liczna na naszym 
terenie są owczarki niemieckie. 

Pierwsza wystawa psów rasowych 
odbyła się w  Rzeszowie 11 września 
1966 roku. Zgłoszono wówczas 165 
psów, doprowadzono 132 z  siedem-
nastu ras. Od 15 lat oddział organizuje 
wystawy międzynarodowe, począt-
kowo w porze zimowej (luty), a obec-
nie wiosennej (maj), które należą do 
bardzo udanych. Uczestniczą w  nich 
psy z Polski, jak i wielu krajów Europy,  
oceniane są przez wybitnych, między-
narodowych sędziów kynologicznych.

Od roku 2019 z inicjatywy śp. kol. Mag-
daleny Leśko jako pierwszy oddział ZKwP 
zarejestrowaliśmy sztab WOŚP. Od trzech 
lat wolontariusze kwestują w  słusz-
nej sprawie z  czworonożnymi psimi 
aniołami. 

Oprócz chwil radosnych pojawia-
ją się również te przykre. W  ostat-
nim okresie pożegnaliśmy działaczy 
oddziału. Byli nimi: Piotr Kubica – 
międzynarodowy sędzia kynolo-
giczny; Magdalena Leśko – młoda, 
aktywna działaczka, pełna pomy-
słów i  zapału, asystent kynologicz-
ny; Renata Kruk – wieloletni członek 
zarządu oddziału, kierownik sekcji, 
hodowca; Jan Bocheński – wielo-
letni działacz i  sekretarz oddziału; 
Leonard Rogowski – wieloletni dzia-
łacz, lekarz weterynarii. Cześć Ich  
pamięci!

Cieszymy się, że nasz oddział roz-
wija się bardzo prężnie w atmosferze 
życzliwości i wsparcia zarówno dzia-
łaczy, jak i władz lokalnych. Mamy na-
dzieję, że nadal będziemy wspólnie 
działać na rzecz rozwoju oddziału, 
kynologii i promocji psa rasowego.

Ta krótka „historia w  pigułce”  
naszego oddziału została opraco-
wana na podstawie materiałów kol. 
Anny Zwierzyńskiej, która opisała 
historię naszego oddziału, oraz ma-
teriałów kol. Jana Bocheńskiego. 

KATARZYNA GAZDA
ZKwP O.RZESZÓW

ZDJĘCIA: BOGUSŁAWA WIELGOS

RZESZÓW 2022
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i  dwie suki do Polski, a  jedną nawet 
widziałem, bodajże na wystawie we 
Włocławku. Czy i  co zdarzyło się da-
lej, tego nie wiem, w każdym razie ani 
nie słyszałem o  miocie, ani żadnego 
wyhodowanego w Polsce psa z Bang-
kaew nie widziałem. To samo w całej 
Europie – po krótkim okresie entuzja-
zmu ostatnio znacznie mniej się o nich 
słyszy. Nie bez znaczenia są trudności 
i  koszty koniecznego dla prawidło-
wego rozwoju rasy importu nowych 
psów z  jej ojczyzny. W  USA istnieją 
dwa małe kluby, jeden, z kilkunastolet-
nią już historią, to Thai Bangkaew Dog 
Lovers Club, drugi, United Thai Bang-
kaew Alliance, dopiero co powstał 
i stara się o uznanie rasy przez United 
Kennel Club.

Charakterystyka rasy
Ale też po prawdzie w rasie tej nie ma 
niczego szczególnego ani wyjątko-
wego. Jest to typowy szpic – parias, 
najbardziej chyba podobny (ale tro-
chę większy) do pasterskich szpiców 
islandzkich i mniej popularnych ras ja-
pońskich. Podobne pariasy żyją także 
w innych krajach Indochin i możliwe, 
że stopniowo będziemy je pozna-

zwierzętom, ale nie nakazuje, aby się 
nimi szczególnie przejmować...

Droga do międzynarodowe-
go uznania
Od popularności w  kraju pochodzenia 
do międzynarodowego uznania droga 
daleka, ale Tajlandia miała już doświad-
czenie z wcześniej uznaną rasą rodzimą, 
toteż w  tym przypadku sprawy poto-
czyły się dość szybko. W  październiku 
2010 roku, czwartego dnia Wystawy 
Sekcji Azji i Pacyfiku FCI, grupie sędziów 
przedstawiono kilkadziesiąt wyrówna-
nych w  typie psów; przy tej okazji kil-
ka z  nich zabrano do nowych domów 
w Europie i w USA.  W tym czasie istniały 
już w Tajlandii dwa kluby rasy, a  w  jej 
promocję włączył się sam król, który 
ufundował nagrody dla zwycięzców  
tejże wystawy.  

Na początku spore zastrzeżenia 
wzbudzał temperament psów z  Bang-
kaew – były one dość agresywne, nie 
tylko wobec siebie (co jest typowe dla 
pariasów), ale także wobec ludzi.  Wy-
glądało to na tyle poważnie, że w roku 
2008 w Australii i USA dokonano analizy 
około 200 próbek pobranych od psów 
w ojczyźnie rasy, by sprawdzić, czy nie 

Obecnie znana w całej 
Tajlandii rasa uznana
 jest oficjalnie za dzie-
dzictwo kulturowe 
prowincji. 

znajdzie się w  nich genu – markera 
agresji.  Genu takiego nie znaleziono, 
a przynajmniej nie udało mi się znaleźć 
pracy, potwierdzającej jego istnienie, 
a  w  ostatnich latach temperament po-
dobno bardzo się poprawił, ale o to za-
pytać trzeba by kogoś, kto ma z tą rasą 
na co dzień do czynienia. FCI uznała ją 
w roku 2013. 

Do Europy pierwsze psy z  Bangka-
ew przywieziono do Holandii i Szwecji; 
do tego ostatniego kraju sprowadził je 
popularny sędzia Paul Stanton i z pew-
nością jego imię i  otwartość na mię-
dzynarodowe kontakty spowodowały, 
że szczenięta z  jego hodowli Tintavon, 
znanej wcześniej z  doskonałych terie-
rów tybetańskich i lhasa apso, trafiły do 
Rosji i na Ukrainę, a  także innych krajów 
europejskich.  

Jeśli mnie pamięć nie myli, to przed 
kilku lat sprowadzono jedną, a  może 

Sylwetka psa z Bangkaew jest wpisana w kwadrat, u tego osobnika kątowanie tyłu jest bardzo strome
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Najczęściej występującym umaszczeniem psów z Bangkaew jest biało-rude

Obecny przewodniczący klubu rasy 
i  jej promotor pan Jetsada Sangjan 
twierdzi, że suka ta wyglądała całkiem 
tak, jak dzisiejsze psy tej rasy, ale skąd 
on to wie? Gdy przyszła na to pora, 
suka z klasztoru została pokryta (a ra-
czej sama o  tym zdecydowała), i  tu 
źródła podają różne warianty – albo 
dzikim psem dhole, albo szakalem, 
albo psem z wioski.  O ile ostatni wa-
riant nie wzbudza większych wątpli-
wości, to wersja z  szakalem wydaje 
się nam mało prawdopodobna, choć 
niesłusznie, bo wyhodowane w  Rosji 
psy Sulimova są właśnie krzyżów-
kami szakali i  łajek.  Dzikie psy dhole 
są dziś w Tajlandii rzadkością, ale czy 
tak samo było kiedyś? Opublikowane 
w 2017 roku wyniki badań genetycz-
nych wskazują jednak, że za przodka 
psów z Bangkaew należy raczej uznać 
psa domowego, a nie szakala (Ukadej 
Boonyaprakob et al. Cloning and com-
parative analysis of protein-finger gene 
on Y-chromosome between Thai Bang-
kaew Dog and other Thai canids, Scien-
ce Direct, 51,2017).  Za miejscowymi 
psami przemawia także fakt, że cieczki 
suk miały miejsce w  porze deszczo-
wej, gdy rzeki wylewały, a  klasztor 
i  wieś pozostawały na dłuższy czas 
odcięte od świata. Bez względu na to, 

kto był rzeczywiście ich ojcem, uro-
dziły się cztery szczenięta, wszystkie 
długowłose i  jednomaściste (ale po 
matce niosące recesywny allel łacia-
tości), które szybko znalazły właścicieli 
w wiosce. Powstałą z czasem w drodze 
izolacji geograficznej, dość jednorod-
ną w  typie populacją psów z  Bang-
kaew zainteresowano się w  latach 
pięćdziesiątych zeszłego wieku, a  ich 
planową hodowlę rozpoczęto w roku 
1957. Jednak ostry inbred, stosowany 
w dodatku w zamkniętej populacji, po 
kilkunastu pokoleniach doprowadził 
do silnej depresji inbredingowej (osła-
bienia żywotności i  płodności) i  rasa 
znalazła się na krawędzi wyginięcia. 

Jej uratowanie jest zasługą lekarza we-
terynarii z prowincji Phitsanulok, dok-
tora Nisita Tangtrakarnponga, który 
w  roku 1987 opracował projekt „Thai 
Bangkaew wraca” i uzyskał nawet sto-
sowane poparcie i fundusze ze strony 
lokalnych władz. Mieszkańcy Bangka-
ew nie byli jednak szczególnie zainte-
resowani, więc centrum hodowli stał 
się cały dystrykt Bang-Rakam, będący 
częścią tej samej prowincji.  Wiodącą 
rolę w  programie restytucji stała się 
istniejąca do dziś hodowla Chum-
SangSongKram, mieszcząca się we wsi 
o tej samej nazwie. Obecnie liczy ona 
około 20 psów, wystawianych nie tylko 
w  Tajlandii, lecz także we wszystkich 
krajach okolicznych. W 2008 roku mia-
ła miejsce pierwsza wystawa specja-
listyczna, a w rok później rasa została 
uznana przez Tajlandzki Kennel Club. 
Obecnie znana w całej Tajlandii, uzna-
na jest oficjalnie za dziedzictwo kultu-
rowe prowincji, podjęto także próby 
wykorzystania jej do wykrywania nar-
kotyków i materiałów wybuchowych, 
a zarejestrowane hodowle liczą nawet 
i  kilkadziesiąt sztuk „stada podstawo-
wego”.  Celowo użyłem tego słowa, bo 
stosunek do psów jest w Tajlandii dość 
różny od naszego – buddyzm nakazu-
je wprawdzie, aby nie robić krzywdy 

Powstałą z czasem 
w drodze izolacji geo-
graficznej, dość jedno-
rodną w typie populacją 
psów z Bangkaew zain-
teresowano się w latach 
pięćdziesiątych zeszłego 
wieku, a ich planową 
hodowlę rozpoczęto 
w roku 1957.
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RASA  – CURSINU

W ruchu ogon może być noszo-
ny wysoko i zakręcony (O'Leone 
DITG, hodowla Di I Tre Ghjalghi 
– DITG, zdj. @AngElise Photos, 
dzięki uprzejmości Rachel 
Bacciochi)

Towarzyszył pasterzom, myśliwym, wspierał swoich właścicieli, 
bronił domostw – to wyjątkowy, wszechstronny pies z Korsyki – cursinu, 

francuska rasa nieuznana jeszcze przez FCI.

Omnibus z Korsyki

RASA_CURSIN_popr.indd   17 25/02/2023   22:19

16 Pies 1 (389) 2023

je poznawać. Proporcje długości tu-
łowia do wysokości w  kłębie to 1 do 
1 (sylwetka kwadratowa), odległość 
od podłoża do łokcia jest nieco więk-
sza niż odległość od łokcia do kłębu. 
Wzrost psa wynosi 46–55 cm, suki 
41–50 cm (ogromna rozpiętość jak 
na psa mniej niż średniego wzrostu!), 
waga jest stosowna do wzrostu, od 
kilkunastu do dwudziestu kilku kilo-
gramów. W roku 2019 grupa badaczy 
z  jednego z  tajskich uniwersytetów 
opublikowała wyniki badań ponad 50 
psów z rejonu Bang – Rakam dotyczą-
ce zgodności ich wyglądu z wzorcem 
rasy (Suphawadee Yaemkong et a  al. 
Phenotypic and morphometric analysis 
of Bangkaew dog in Phitsanulok provin-
ce, Thailand. Biodiversity 20, 2019). Ana-
lizie poddano 9 cech fenotypowych.  
Wszystkie badane psy mieściły się we 
wzorcu, z  wyjątkiem jednej cechy – 
umaszczenia. Wzorzec zakłada, że psy 
z Bangkaew są zawsze łaciate, w  łaty 
od cytrynowych aż po czarne. I tak też 
na ogół było – najwięcej było biało-ru-
dych, z  łatami w czystym kolorze lub 
śniadymi (55.3%), biało-szarych (23%) 
i biało-czarnych (10.8%). Występowały 
jednak także psy jednomaściste, rude 
(6.4%), szare (2.1%) i czarne (1.4%). Ba-
dane cechy morfometryczne (długość 
ciała, wysokość, długość ciała, długość 
nóg) odznaczały się średnimi kore-
lacjami, co pokazuje, że rasa nie jest 
jeszcze całkiem wyrównana.  

u psów, których inne cechy pozwalają 
na uznanie ich za wybitne. Sierść nie 
wymaga szczególnej pielęgnacji, jest 
„samoczyszcząca się”, tylko w okresie 
linienia konieczne jest regularne, na-
wet codzienne wyczesywanie mar-
twego włosa, którego ilość jest wprost 
niewyobrażalna.

Brak jest wiadomości z  kraju po-
chodzenia, czy w  rasie występują 
jakiekolwiek choroby dziedziczne. 
Kluby amerykańskie zalecają jednak 
(chyba tak „na wszelki wypadek”) ba-
dania w  kierunku dysplazji stawów 
biodrowych i chorób oczu.

Co do charakteru psów z Bangka-
ew, to mogę się opierać tylko na tym, 
co o  nim napisano, bo żadnego nie 
poznałem osobiście. A  to, co prze-
czytałem, jest zgodne pod jednym 
względem – to nie jest rasa dla po-
czątkujących entuzjastów. Jak każ-
dy parias, tak i pies z Bangkaew jest 
dość trudny, jednocześnie nieufny 
i dość ostry, co czyni z niego dosko-
nałego, choć niezbyt karnego stróża; 
jeśli trzymany w większej grupie, to 
ustawicznie stacza potyczki o  usta-
lenie lub podniesienie swej pozycji 
w  hierarchii sfory. Potrzebuje więc 
stanowczego właściciela i  nie nada-
je się dla dzieci.  Szkolenie nie jest 
szczególnie łatwe, ale, jak napisa-
łem wcześniej, w kraju pochodzenia 
rasy podjęto próby jej wykorzysta-
nia w  wojsku i  policji. Gdzie indziej 
liczebność tych psów jest zbyt mała, 
aby z  zachowania pojedynczych 
osobników wyciągać daleko idące 
wnioski. 

MIROSŁAW REDLICKI 

Charakterystyczna dla psów 
z  Bangkaew jest ich szata, zawsze 
dwuwarstwowa i z obfitym podszerst-
kiem. Włos okrywowy jest półdługi, 
twardy i nastroszony, a krótki i przyle-
gający na głowie i przednich stronach 
kończyn. Za uszami jest długi i miękki. 
Ogon (luźno zawinięty nad grzbie-
tem) jest obficie owłosiony, bogate 
są też portki i kryza. Ich zupełny brak 
jest poważną wadą. Co do umaszcze-
nia, to poza wymogiem, by było ono 
łaciate, wzorzec nie formułuje  spe-
cjalnych wymagań co do wielkości 
i  kształtu łat, niemniej jednak pożą-
dane jest, aby na głowie były one sy-
metryczne i obejmowały oczy i uszy. 
Niepożądane jest nakrapianie białego 
tła; nieznaczne można tolerować tylko 

Życie psów w ojczyźnie rasy nie jest godne pozazdroszczenia

Charakterystyczne 
dla psa tej rasy są 
lekko nachylone  
ku przodowi uszy

PORTRET RASY
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Mózgoczaszka cursinu jest prawie płaska. Kufa stanowi niespełna połowę długości gło-
wy. Linie mózgoczszki i kufy są rozbieżne (Storià DITG, hodowla Di I Tre Ghjalghi – DITG, 
zdj. @AngElise Photos, dzięki uprzejmości Rachel Bacciochi)

Francja jest ojczyzną wielu ras 
psów uznawanych przez FCI. 
Pod tym względem wyprze-

dza ją tylko Wieka Brytania. Jednak 
nie wszystkie francuskie rasy zosta-
ły już uznane przez FCI. Kilka wciąż 
jeszcze musi na to poczekać. Jedną 
z nich jest cursinu, rasa pochodząca 
z  Korsyki, wyspy, na której urodził 
się Napoleon Bonaparte. Ponieważ 
cursinu znane były na Korsyce już 
w XVI wieku, to w czasach urodzone-
go w 1769 roku Napoleona musiały 
tam już powszechnie występować, 
pełniły bowiem bardzo różnorodne 
funkcje. Były psami pomagającymi 
myśliwym w  polowaniu na różne 
zwierzęta, między innymi króliki, 
lisy i  dziki. Oprócz tego wykorzy-
stywano je również do pilnowa-
nia gospodarstw rolnych, strzeże-
nia i  przeganiania stad owiec, kóz 
i krów, brały nawet udział w walkach 
psów. Korsyka jest wyspą górzystą, 
o  stosunkowo wysokich szczytach 
i stromych stokach, nic więc dziwne-
go, że cursinu są psami sprawnymi 
i  wytrzymałymi. Obecnie zaliczone 
zostały do V grupy FCI (szpice i psy 
w  typie pierwotnym), jednak wiele 
ich cech przywodzi na myśl również 
molosy i  psy gończe. Mimo swojej 
wszechstronności i  doskonałego, 
wielowiekowego przystosowania 
do warunków panujących na wyspie 
oraz potrzeb lokalnych mieszkań-
ców w połowie XX wieku, rasa zaczę-
ła wymierać. Cursinu podzieliły los 
innych ras ukształtowanych i  istnie-
jących dzięki izolacji geograficznej. 
Rozwój transportu osłabił izolację 
wyspy, na którą dotarło wiele psów 
modnych, atrakcyjnie wyglądają-
cych ras. Rosnąca konkurencja z  ich 
strony i  dokonywanie krzyżówek 
zbiegły się z  przemianami zacho-
dzącymi w  tradycyjnym rolnictwie. 
Cursinu nie były już  tak  potrzebne 
ani popularne jak wcześniej, ale na 
szczęście nie znaczy to, że straciły 
wszystkich zwolenników. Miłośnicy 
rasy założyli w  1989 roku organi-
zację  Association de Sauvegarde 
du Chien Corse (Stowarzyszenie na 
Rzecz Ochrony Psa Korsykańskiego), 
która od tego czasu przeszła trochę 
przemian i obecnie nosi nazwę Club 
du Cursinu. Oczywiście głównym ce-

lem jej członków jest ratowanie rasy 
i  jej propagowanie. Należąca do FCI 
francuska organizacja kynologiczna 
Société Centrale Canine (SCC) uznała 
cursinu w  2003 roku, w  następnym 
roku przyjęto obowiązujący aktual-
nie standard rasy.

 Jak wyglądają cursinu 
Cursinu są średniej wielkości psami, 
bowiem wysokość w kłębie waha się 
od 46 do 58 cm w przypadku samców 
i od 46 do 55 cm w przypadku suczek. 
Sylwetka psów tej rasy jest zbliżo-
na do kwadratu, ponieważ długość 
mierzona od szczytu barku do guza 
kulszowego jest zwykle równa wy-
sokości w kłębie. Cursinu są wszech-
stronną rasą, charakteryzującą się 
niezwykłą wytrzymałością, czego od-
zwierciedleniem jest ich proporcjo-
nalna, wyważona budowa, ani nazbyt 
delikatna, ani nazbyt ciężka. Pomimo 
swego rustykalnego wyglądu, a może 
dzięki niemu, cursinu przyciągają 
wzrok. Niezwykle ważne są proporcje 
i kształt głowy. Jej charakterystyczny-
mi cechami są prawie płaska mózgo-
czaszka i niezbyt długa kufa, które są 
rozdzielone nieznacznie zaznaczo-
nym stopem. Kufa w  kształcie tępo 
ściętego stożka o prostym grzbiecie, 
stanowiąca w  przybliżeniu połowę 
długości głowy, skrywa mocne, bia-
łe zęby. Zakończona jest szerokim 

czarnym nosem o dużych nozdrzach. 
Inteligentnego wyrazu przedstawi-
cielom tej rasy nadają owalne, lekko 
ukośnie ustawione oczy w kolorze od 
orzechowego do ciemnobrązowego. 
Dopełnieniem ładnie ukształtowanej 
głowy cursinu są średniej długości 
(sięgające do wewnętrznego kącika 
oka), zazwyczaj opadające trójkątne 
uszy. Zwykle osadzone są powyżej 
oczu, choć czasami mogą być osa-
dzone na ich wysokości. 

Cursinu nie mogą pochwalić się 
długą szyją, bowiem jest ona raczej 
krótka, dobrze umięśniona, stanowią-
ca mocne połączenie głowy z  resztą 
ciała. Szyja przechodzi poprzez szero-
ki, wyraźnie widoczny kłąb w równie 
mocny, ale bez jakichkolwiek oznak 
ciężkości, prosty grzbiet. Zarówno 
lędźwie, jak i  lekko opadający zad 
są dobrze umięśnione i  krótkie. Wy-
trzymałość i  zdolność pokonywania 
dużych odległości zapewnia cursinu 
szeroka klatka piersiowa, której głę-
bokość stanowi w przybliżeniu poło-
wę wysokości w kłębie. 

Ozdobą przedstawicieli tej rusty-
kalnej rasy jest ogon, który powinien 
sięgać do stawu skokowego lub po-
niżej. W pierwszym przypadku ogon 
określa się jako średniej długości, 
w  drugim zaś – jako długi. Ogon ni-
gdy nie powinien być cięty. W  spo-
czynku zwisa swobodnie lub może 
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być nieco zagięty. W  ruchu lub gdy 
cursinu są czymś zaintrygowane, 
ogon może być noszony wysoko, czę-
ściowo lub w pełni zakręcony.

Wytrzymałość cursinu zawdzięcza-
ją nie tylko silnemu umięśnieniu i roz-
budowanej klatce piersiowej, lecz 
także mocnym, prostym, średnio ką-
towanym kończynom przednim i tyl-
nym, zakończonym równie mocnymi 
łapami o sprężystych poduszeczkach. 
Przy okazji warto wspomnieć, że tyl-
ne łapy zaopatrzone są powszechnie 
w wilcze pazury.

Cursinu poruszają się sprawnie 
zarówno kłusem, jak i  galopem, ale 
to ten drugi typ ruchu jest cechą wy-
różniającą przedstawicieli tej rasy. 
Galop cursinu jest raczej krótki, ale za 
to energiczny i sprężysty, ułatwiający 
poruszanie się w  trudnym, zarośnię-
tym terenie. 

Umaszczenie cursinu jest zazwy-
czaj pręgowane, chociaż dopuszczal-
ne są także inne jak płowe lub pia-
skowe z czarnym nalotem czy czarne 
z  płowym lub piaskowym podpala-
niem. Dopuszczalna jest także czarna 
maska. Białe znaczenia, jeśli są, po-
winny być niezbyt duże i ograniczone 
do klatki piersiowej i kończyn.

 Jakie są cursinu 
Cursinu są żywiołowymi psami, kocha-
jącymi przestrzeń, sprawnie porusza-
jącymi się w  trudnym korsykańskim 
terenie, przy czym niewykazującymi 
tendencji do nadmiernego włóczęgo-
stwa. To ich jedno oblicze. Drugie to 
przywiązanie do swojego właściciela 
i  rodziny oraz gotowość do ich obro-
ny i pilnowania domostwa. Niezwykle 
oddane swojej rodzinie, okazujące jej 
wiele atencji i przyjaźni cursinu mogą 
być mniej ufne w stosunku do obcych. 
Swoje zaniepokojenie głośno obwiesz-
czają, szczekając i powarkując. Zresztą 
głośne i  częste szczekanie to cecha 
charakterystyczna tych psów. 

Cursinu potrafią prze-
trwać trudne warunki 
klimatyczne dzięki swo-
jej okrywie włosowej, 
która może być krótka 
lub średniej długości. 

Choć to szczenię,  już widać inteligencję w jego spojrzeniu (Zora DITG, hodowla Di I Tre 
Ghjalghi – DITG, zdj. @AngElise Photos, dzięki uprzejmości Rachel Bacciochi)

Kończyny cursinu są mocne i proste (Storià DITG, hodowla Di I Tre Ghjalghi – DITG, 
zdj. @AngElise Photos, dzięki uprzejmości Rachel Bacciochi)
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Białko URAT1 jest zlokalizowane 
w  błonie kanalika proksymal-
nego i  kodowane przez gen 

SLC22A12. GLUT9 jest białkiem kodo-
wanym przez gen SLC2A9 i  odpowia-
da za wychwyt zwrotny moczanów. 
W  związku z  tym, że białko to jest 
transporterem moczanów o  dużej 
pojemności, mutacja pojedynczego 
nukleotydu w  genie SLC2A9 może 
przyczyniać się do powstania hiperu-
rykozurii.

Mutacją nazywamy zmianę w  se-
kwencji nukleotydowej DNA. Może 
być ona punktowa, czyli dotyczyć 
tylko jednego nukleotydu, lub może 
obejmować kilka nukleotydów. Wy-
różnia się podstawowe rodzaje mutacji 
punktowych: delecję (usunięcie jed-
nego nukleotydu), addycję (dodanie 
jednego nukleotydu) oraz substytucję 
(zmianę jednego nukleotydu na inny).

Mutacja w  genie SLC249 powodu-
jąca hiperurykozurię została zidenty-
fikowana u  człowieka i  kilku ras psa 
domowego.

Opis objawów i charaktery-
styka hiperurykozurii 
Hiperurykozuria to stan, który zwięk-
sza ryzyko  wystąpienia kamicy mo-
czowej, zarówno u człowieka, jak i psa 
domowego. W przebiegu tej choroby 
następuje nadmierne wydalanie kwa-
su moczowego wraz z moczem, a kon-
sekwencją tego może być tworzenie 
się kamieni nerkowych. 

Kwas moczowy jest głównym pro-
duktem metabolizmu puryn między 

PROBLEM U NIEKTÓRYCH RAS PSA DOMOWEGO (CANIS LUPUS FAMILIARIS)

innymi u  człowieka, małp człeko-
kształtnych oraz psów rasy dalma-
tyńczyk*). Pozostałe ssaki wydalają 
wraz z  moczem alantoinę. Podczas 
ewolucji u  naczelnych doszło do 
wyciszenia działania oksydazy mo-
czanowej (UOX), odpowiedzialnej 
za katalizację utleniania kwasu mo-
czowego do alantoiny. W przypadku 
psów rasy dalmatyńczyk hiperury-
kozuria jest powodowana przez inny 
czynnik niż u naczelnych. U psów tej 
rasy kwas moczowy swobodnie krą-
ży w osoczu w postaci moczanu, soli 
kwasu moczowego, gdzie służy jako 
„zmiatacz” wolnych rodników. Dys-
funkcja metabolizmu puryn u psów 
rasy dalmatyńczyk jest spowodowa-
na wadliwym systemem transporto-

wym w  komórkach wątroby, przez 
co dochodzi do zmniejszonej prze-
miany kwasu moczowego do alan-
toiny. Dodatkowo zidentyfikowano 
u  nich nieprawidłowości w  trans-
porcie błonowym w nerkach, co po-
woduje zmniejszenie wchłaniania 
kwasu moczowego w  kanalikach 
nerkowych.

Hiperurykozuria spowodowana 
przez zaburzenia procesów metabo-
licznych została stwierdzona również 
u  kilku innych ras psa domowego, 
takich jak: czarny terier rosyjski oraz 
buldog angielski. Mocz tych psów 
jest przesycony kwasem moczo-
wym, co jest spowodowane tym sa-
mym defektem transportera kwasu 
moczowego w  wątrobie i  nerkach, 
jak w  przypadku psów rasy dalma-
tyńczyk. Zaburzenie to ma wpływ na 
zdolności metabolizowania kwasu 
moczowego. W  przypadku osobni-
ków mających pierwotnie występu-
jące choroby wątroby, takie jak wro-
dzone anomalie naczyń wrotnych, 
może dochodzić do zmniejszonej 
przemiany kwasu moczowego do 
alantoiny oraz amoniaku do mocz-
nika. Proces ten może prowadzić do 
rozwoju kamicy moczanowej. 

U  człowieka oraz większości ras 
psów występuje dwukierunkowy 
transport moczu przez nefron, przez 
co następuje ponowne wchłania-
nie kwasu moczowego z  przesączu 
kłębuszkowego. Proces ten chroni 
przed powstaniem kamieni nerko-
wych. Wyjątkiem są między innymi 

Hiperurykozuria
Transportery moczanu ABCG2, GLUT9 i URAT1 są odpowiedzialne 
za transport kwasu moczowego, dzięki czemu korzystnie wpływają 

na zapewnienie homeostazy organizmu. Białko ABCG2 jest kodowane 
przez gen ABCG2, który ulega ekspresji w błonie komórek proksymalnych prze-

wodu zbiorczego. Białko to jest związane z występowaniem dny moczanowej. 

WETERYNARIA

Mutacją nazywamy zmia-
nę w sekwencji nukleoty-
dowej DNA. Może być ona 
punktowa, czyli dotyczyć 
tylko jednego nukleotydu, 
lub może obejmować kilka 
nukleotydów. Wyróżnia się 
podstawowe rodzaje mu-
tacji punktowych: delecję 
(usunięcie jednego nukle-
otydu), addycję (dodanie 
jednego nukleotydu) oraz 
substytucję (zmianę jedne-
go nukleotydu na inny).
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Cursinu uchodzą za bardzo inteli-
gentne psy, które uczą się z łatwością, 
co warto wykorzystać. Powinny być 
szkolone i  socjalizowane już od naj-
wcześniejszego wieku. Jedną z najważ-
niejszych komend, której powinny się 
nauczyć, jest przychodzenie na przy-
wołanie. Często bowiem chęć pogoni 
za zającem czy królikiem może być 
kłopotliwa. Dobrze wyszkolone i socja-
lizowane cursinu zaakceptują innych 
czworonożnych domowników i mogą 
nawet nawiązać z nimi przyjaźnie. 

Cursinu lubią zabawę i  raczej do-
brze znoszą rodzinny zgiełk. Mogą być 
dobrymi kompanami dzieci, jednak 
należy bacznie obserwować bawiące 
się strony. Zawsze należy zwracać uwa-
gę na prawidłowe zachowania dzieci 
i psów oraz uczyć delikatności we wza-
jemnych relacjach. 

 Kto może być właścicielem 
 cursinu 
Dzięki swoim cechom charakteru cur-
sinu uznawane są za odpowiednią 
rasę nawet dla osób decydujących 
się na pierwszego psa w swoim życiu. 
Jednakże warto tutaj wspomnieć, że 
cursinu są bardzo energiczne i  choć 
łatwo się uczą, mogą być czasami 
uparte. Ważne jest więc, aby po-
czątkujący właściciel był gotowy do 
współpracy z doświadczonym szkole-
niowcem, nawet jeśli obdarzony jest 
naturalnym talentem porozumiewa-
nia się z psem. 

Co prawda cursinu uwielbiają 
przestrzeń, to jednak odporność na 
hałasy i  zgiełk, jakie mogą panować 
w  ich otoczeniu, oraz umiejętność 
spędzania samotnie czasu, sprawiają 
że z powodzeniem mogą być trzyma-
ne w mieszkaniu, w mieście.  Wszak-
że pod pewnymi warunkami – psom 
należy zapewnić wiele ruchu z możli-
wością wykonywania zadań. Dwugo-
dzinny, pełen różnorodnych bodźców 
spacer (przynajmniej jeden taki w cią-

Cursinu świetnie pokonują wszelkie przeszkody, chociażby gęste zarośla (Ribellu DITG, 
hodowla Di I Tre Ghjalghi – DITG, zdj. @AngElise Photos, dzięki uprzejmości Rachel 
Bacciochi)

Dobrze wychowane cursinu tworzą wspaniałe więzi z właścicielem i znanymi sobie  
psami (Storià, Rena i Ribellu DITG, hodowla Di I Tre Ghjalghi – DITG, zdj. @AngElise  
Photos, dzięki uprzejmości Rachel Bacciochi)

gu dnia) to podstawa. Osoby zapra-
cowane, lubiące spędzać czas na ka-
napie nie najlepiej sprawdzą się w roli 
właściciela psów tej rasy. Znudzone, 
pełne energii psy będą wykazywały 
niepożądane zachowania, z  których 
uporczywe szczekanie może być wy-
jątkowo męczące w  mieście. Warto 
także zadbać o wspólne spacery z in-
nymi psami, aby uniknąć konfliktów 
na przyszłość. Doskonałymi właści-
cielami będą więc osoby kochające 
długie, nawet intensywne, wspólne 
spacery z psami. Miłośnicy joggingu 
będą tu mile widziani. Być może cur-
sinu zostaną wkrótce odkryte przez 
miłośników psich sportów.

 Perspektywy 
Starania popularyzatorów rasy przy-
noszą spodziewane efekty. Obecnie 

Dzięki swoim cechom cha-
rakteru cursinu uznawane 
są za odpowiednią rasę 
nawet dla osób decydują-
cych się na pierwszego psa 
w swoim życiu.

liczebność rasy przekroczyła 2000 
psów, a  liczba jej hodowli przekro-
czyła 100. Oczywiście zdecydowaną 
większość cursinu spotkać można 
na Korsyce, na której liczba miesz-
kańców przekracza jedynie 300 ty-
sięcy osób! Cursinu coraz częściej 
spotykane są też w  kontynental-
nej części Francji. Pierwsze psy tej  
rasy dotarły nawet do USA.  
Wciąż organizowanych jest wiele 
akcji popularyzujących rasę. W 2011 
roku na światowej wystawie psów 
rasowych w  Paryżu konkurencje 
finałow na ringu honorowym po-
przedzała parada cursinu, które 
były jedyną francuską rasą nieuzna-
ną przez FCI prezentowaną w  ten 
sposób.

IZABELLA OLEJNICZAK
PAWEŁ BONIECKI
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Częstość występowania kamicy 
moczanowej wywołanej czynnikami 
genetycznymi może zostać obniżo-
na. W  tym celu należy opracować 
dobrą strategię hodowlaną, pole-
gającą na zmniejszeniu częstości 
występowania zmutowanego allelu 
w  populacji psów określonej rasy. 
Opracowanie strategii hodowlanej 
opiera się na ustaleniu częstotliwo-
ści zmutowanych alleli w danej rasie 
psów. Obliczenie częstości zmuto-
wanych alleli polega na określeniu 
stosunku kopii mutacji obserwowa-
nej w populacji do całkowitej liczby 
kopii genu. Określenie częstotliwo-
ści zmutowanych alleli jest ważne, 
ponieważ jest wykorzystywana do 
oszacowania odsetka osobników 
zdrowych, nosicieli i chorych w po-
pulacji, a  także oszacowania zgod-
ności z  równowagą genetyczną 
populacji według  Hardy’ego-Wein-
berga.

Charakterystyka genu 
SLC2A9 i białka GLUT9
Gen SLC2A9 należy do rodziny no-
śników substancji rozpuszczonych 
2 i  jest jej dziewiątym członkiem. 
Główną rolą tej rodziny jest uła-
twienie transportu glukozy, dzię-
ki czemu w  organizmie zostaje 
zachowana homeostaza glukozy.  
Gen SLC2A9 jest genem kodującym 
białko GLUT9, które jest 9 transpor-
terem glukozy obecnym w  błonie 
komórkowej u ssaków.

GLUT jest rodziną składającą się 
z  14 białek odpowiedzialnych za 
bierny transport glukozy przez bło-
ny komórkowe. Białka te posiadają 
strukturę α-helisy i są podzielone na 
3 klasy w zależności od rozmieszcze-
nia w  tkankach, powinowactwa do 
heksozy i  jednorodności struktural-

nerkowych obejmuje czynniki gene-
tyczne oraz środowiskowe. 

Do głównych mechanizmów 
odpowiedzialnych za krystaliza-
cję szczawianu wapnia w  wyniku  
hiperurykozurii należą:
■ wytrącanie się na kryształach mo-
czu szczawianu wapnia,
■ usuwanie inhibitorów krystaliza-
cji szczawianu za pomocą koloidal-
nych cząsteczek moczanu, 
■ zmniejszenie rozpuszczalności 
szczawianu wapnia poprzez wystę-
powanie zwiększonego stężenia 
moczanów,  co sprzyja wytrącaniu 
szczawianu wapnia.

Częstotliwość występowania ka-
mieni różni się pomiędzy płciami. 
U suk kamienie moczowe występu-
ją znacznie rzadziej niż u  psów. Na 
różnice te może wpływać odmien-
ny skład moczu u  danej płci. Psy 
wydalają z  moczem więcej białek, 
pełniących ważną rolę w  procesie 
hamowania tworzenia się kamieni 
moczowych. Skutkuje to mniejszą 
rozpuszczalnością kwasu moczo-
wego, czego konsekwencją jest 
częstsze powstawanie kamieni. Inną 
przyczyną częstszego występowa-
nia kamieni moczowych u  psów 
może być różnica w średnicy, rozcią-
gliwości i długości cewki moczowej. 
Suki posiadają szerszą, krótszą i bar-
dziej rozciągliwą cewkę moczową 
od samców. Dzięki temu małe, kuli-
ste, zazwyczaj gładkie kamienie nie 
odkładają się w przewodzie moczo-
wym i nie dochodzi do ich agregacji 
i niedrożności cewki moczowej.

Hiperurykozuria to choroba auto-
somalna recesywna. Oznacza to, że 
osobnik, u  którego zdiagnozowano 
hiperurykozurię, posiada dwie ko-
pie genu SLC2A9 z  mutacją w  542 
pozycji nukleotydowej genu. 

psy rasy dalmatyńczyk, u  których 
wchłanianie wrotne nie występuje. 
Mutacja genu SLC2A9, która wystę-
puje u  tych osobników i  przyczynia 
się do powstania hiperurykozurii, 
powoduje wrodzoną wadę meta-
bolizmu. Badania prowadzono na 
znaczącej liczbie (247 osobnikach) 
psów rasy dalmatyńczyk i 387 psów 
z 58 różnych ras. Wszystkie psy rasy 
dalmatyńczyk zostały zdiagnozowa-
ne jako homozygoty pod względem 
występowania wyżej wspomnianej 
mutacji genu SLC2A9. Badacze suge-
rują, że mutacja ta została utrwalona 
w  obrębie rasy dalmatyńczyk pod-
czas „utrwalania” charakterystycz-
nego wzoru kropek. W  trakcie ba-
dań stwierdzono wiele przypadków 
homozygotyczności u  psów rasy 
czarny terier rosyjski oraz  buldog 
angielski.

Kamienie moczowe składają się 
z  rodzajów związków mineralnych. 
Ich skład można określić za pomocą 
ilościowej analizy krystalograficznej, 
która polega na rentgenowskiej ana-
lizie faz krystalicznych. Gromadzenie 
się w  górnych drogach moczowych 
związków mineralnych, a  szczegól-
nie szczawianu wapnia, może dawać 
niepożądane efekty takie jak wystę-
powanie kolki nerkowej, niedroż-
ności i  infekcji dróg moczowych. 
Patofizjologia powstawania kamieni 

HIPERURYKOZURIA JEST 
CHOROBĄ AUTOSOMALNĄ 
RECESYWNĄ. 
Oznacza to, że by można było zaobser-
wować objawy kliniczne, osobnik musi 
posiadać dwie kopie genu z  mutacją. 
Mutacja powodująca hiperurykozurię 
występuje w  genie SLC2A9 i  polega 
na zmianie guaniny na tyminę w 542 
pozycji nukleotydowej (SLC2A9 
542G> T). Zamiana ta powoduje za-
stąpienie cysteiny na fenyloalaninę 
w  181 pozycji sekwencji aminokwa-
sowej (Cys181Phe). Mutacja występu-
jąca w genie SLC2A9 została najpierw  
 zidentyfikowana u psów rasy dalma-
tyńczyk, a  następnie udowodniono, 
że powoduje hiperurykozurię również 
u psów ras buldog angielski oraz czar-
ny terier rosyjski.

Rycina 1. Porównanie sekwencji nukleotydowej genu SLC2A9  
osobnika zdrowego i chorego.

Rycina 2. Porównanie sekwencji aminokwasowej białka GLUT9  
osobnika chorego i zdrowego.
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nej. GLUT9 wchodzi w  skład trans-
porterów klasy II. Klasa ta charakte-
ryzuje się różnym powinowactwem 
białek do heksozy. GLUT9 jest trans-
porterem glukozy w  hepatocytach. 
Glukoza jest pobierana przez wątro-
bę i traktowana jako główne źródło 
syntezy trójglicerydów, przez co 
dochodzi do zmniejszenia ilości ATP, 
a następnie do deaminacji AMP i de-
gradacji puryn. Konsekwencją tego 
procesu jest zwiększone wytwarza-
nie kwasu moczowego. GLUT9 ule-
ga wysokiej ekspresji w komórkach 
wątroby i  jest zdolny do transportu 
kwasu moczowego, który jest z niej 
uwalniany pod wpływem rozkładu 
glukozy. GLUT9 również odgrywa 
bardzo ważną rolę w  transporcie 
kwasu moczowego w nerkach. 

Charakterystyka mutacji 
w genu SLC2A9
Hiperurykozuria jest chorobą auto-
somalną recesywną. Oznacza to, że 
by można było zaobserwować obja-
wy kliniczne, osobnik musi posiadać 
dwie kopie genu z mutacją. Mutacja 
powodująca hiperurykozurię wy-
stępuje w genie SLC2A9 i polega na 
zmianie guaniny na tyminę w  542 
pozycji nukleotydowej (SLC2A9 
542G> T). Zamiana ta powoduje za-
stąpienie cysteiny na fenyloalaninę 
w 181 pozycji sekwencji aminokwa-
sowej (Cys181Phe). Mutacja wystę-
pująca w  genie SLC2A9 została naj-
pierw zidentyfikowana u psów rasy 
dalmatyńczyk, a następnie udowod-
niono, że powoduje hiperurykozurię 
również u psów ras buldog angielski 
oraz czarny terier rosyjski.

Metody identyfikacji 
mutacji – PCR-RFLP
Polimorfizm długości fragmentów 
restrykcyjnych (ang. Restriction Frag-
ments Length Polymorphism – RFLP) 
jest dobrą i  znaną metodą służącą 
między innymi do identyfikacji mu-
tacji i  zastosowania w  badaniach 
przesiewowych do identyfikacji 
nosicieli zmutowanych alleli. Pierw-
szym etapem jest łańcuchowa reak-
cja polimerazy (ang. Polymerase Cha-
in Reaction – PCR), czyli amplifikacja 
określonej sekwencji DNA, znajdu-
jącej się między zaprojektowanymi 

starterami (w dużym uproszczeniu).
Na  drugim etapie metody wy-

korzystuje się polimorfizm długo-
ści fragmentów restrykcyjnych. 
W  metodzie tej stosuje się enzymy 
restrykcyjne, które rozpoznają spe-
cyficzną dla siebie sekwencję DNA, 
a  następnie ją tną w  odpowiednim 
miejscu. Po uzyskaniu odpowiedniej 
ilości produktu PCR przeprowadza 
się cięcie wybranym enzymem re-
strykcyjnym. Trzecim etapem analizy 
jest rozdział elektroforetyczny, gdzie 
uzyskany produkt reakcji sprawdza 
się w żelu agarozowym lub poliakry-
loamidowym. Ostatnim krokiem jest 
analiza uzyskanych wyników.

Metoda PCR-RFLP umożliwia 
szybkie i  łatwe wykrycie mutacji 
w  laboratoriach wyposażonych 
w  podstawowy sprzęt do biologii 
molekularnej. Za pomocą testów 
diagnostycznych opartych o  tę me-
todę można wykryć zmiany pojedyn-
czych nukleotydów (mutacje punk-
towe) w  chorobach dziedzicznych  
u różnych ras psa domowego. 

Leczenie hiperurykozurii
Hiperurykozuria spowodowana czyn-
nikami genetycznymi takimi jak mu-
tacja w  sekwencji genu SLC2A9 przy 
nieodpowiednim leczeniu lub jego 
braku prowadzi do ryzyka występo-
wania kamicy moczanowej. U  psów, 
u których występuje hiperurykozuria 

na tle genetycznym, stosuje się diety 
niskopurynowe, inhibitory oksydazy 
ksantynowej alkalizację moczu lu-
b/i zwiększone spożycie wody. 

Dieta o  niskiej zawartości puryn 
często osiągana jest przez redukcję 
białek w  pożywieniu. Jednak przy 
stosowaniu tej diety mogą pojawić 
się niekorzystne dla organizmu skut-
ki związane z  utratą beztłuszczowej 
masy ciała. Problemy te mogą wyni-
kać ze spożywania niewystarczającej 
ilości niezbędnych aminokwasów 
do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu. Zachowanie prawidło-
wego profilu aminokwasów oraz 
strawności w  organizmie jest bar-
dzo ważne, dlatego u psów z hiper-
urykozurią stosowana jest tak zwa-
na dieta terapeutyczna. W  składzie 
diety terapeutycznej znajdują się 
składniki o wyższej zawartości białka,  
ale z ograniczoną ilością puryn. Pury-
ny są dostarczane do organizmu ze 
źródeł egzogennych (wraz z  pokar-
mem) oraz endogennych (metabo-
lizm kwasów nukleinowych). 

Wysokie stężenie kwasu moczo-
wego w  moczu może być czynni-
kiem ryzyka występowania kamicy  
moczanowej, ponieważ jony amono-
we i  wodorowe mogą wytrącać się 
wraz z kwasem moczowym i tworzyć 
kamienie moczowe. 

U  psów ze stwierdzoną na tle  
genetycznym hiperurykozurią stoso-
wana jest alkalizacja moczu. Związ-
kiem używanym do zwiększenia pH 
moczu jest cytrynian potasu.

JOANNA GRUSZCZYŃSKA1 
MAGDA KOŁPAK2 

BEATA GRZEGRZÓŁKA1, 2
1KATEDRA GENETYKI I OCHRONY ZWIERZĄT, 

INSTYTUT NAUK O ZWIERZĘTACH, 
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA 

WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
2KOŁO NAUKOWE ZWIERZĄT DOŚWIADCZAL-

NYCH I LABORATORYJNYCH SGGW 
W WARSZAWIE

Źródła: 
Artykuł powstał w ramach Projektu  
[SKN/SP/496431/2021] „Opracowanie  
przez członków KNZDiL molekularnych  
testów diagnostycznych wybranych chorób  
genetycznych”, w ramach programu  
„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” 
Ministerstwo Edukacji i Nauki.
* W  USA poprzez krzyżowanie z pointerami  
wyhodowano linie dalmatyńczyków,  
które wydalają alantoinę (przyp.red.).

Gen SLC2A9 ulega  
ekspresji głównie  
w nerkach oraz  
w wątrobie. Transporter 
9 glukozy (GLUT9)  
jest odpowiedzialny  
za transport moczanów 
w sposób zależny  
od ładunku. Wpływa 
on istotnie na zmianę 
poziomu kwasu moczo-
wego w surowicy dzięki 
odpowiedniej modulacji 
wydalania kwasu mo-
czowego przez nerki.
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Kilka słów na temat badań  kardiologicznych u psów

się normuje. Tego rodzaju szmery 
występują jednak rzadko. Istnieją 
również tzw. szmery niewinne, któ-
re występują u  zdrowych szczenia-
ków; nie wynikają one z choroby ser-
ca i  zanikają zwykle w  pierwszych  
6 miesiącach życia. 

Badaniem za pomocą stetoskopu 
nie da się odróżnić cichych szme-
rów sercowych wynikających z cho-
roby serca od tych niewinnych lub 
wynikających z  innych chorób lub 
zmian niesercowych.

Średnie lub głośne szmery ser-
cowe z reguły są jednak wynikiem 
choroby serca. 

Osłuchowe badania przesiewo-
we powinny być wykonywane u ho-
dowlanych psów ras predyspono-
wanych do wrodzonych wad serca 
lub do nabytych chorób serca jak 
przewlekła zwyrodnieniowa cho-
roba zastawki dwudzielnej. Nie na-
dają się dla ras predysponowanych 
do kardiomiopatii rozstrzeniowej, 
bowiem nawet w średniozaawanso-
wanej chorobie psy mogą nie mieć 
szmerów sercowych. 

Badania kompleksowe 
serca
Niekiedy dodatkowo do badania 
osłuchowego serca wykonujemy 
echokardiografię. Są oczywiście 

Badanie echokardio-
graficzne to precyzyjne 
badanie ultrasonogra-
ficzne umożliwiające 
ocenę anatomiczną 
i czynnościową serca 
i najczęściej posta-
wienie ostatecznego 
rozpoznania choroby 
serca.

Obraz przedstawia jamy serca oraz poszczególne zastawki: LK – lewa komora, 
LP – lewy przedsionek, PK – prawa komora, PP – prawy przedsionek, strzałki pokazują 
zastawkę dwudzielną i trójdzielną (opisane na rycinie), 1 – zastawka pnia płucnego, 
2 – zastawka aorty. Rysunek autorstwa Natalii Niziołek.

bardziej złożone wady serca, któ-
re wymagają dodatkowych badań 
obrazowych, np. angiografii kon-
trastowej, a  w  niektórych wyjątko-
wych przypadkach dopiero bada-
nie sekcyjne umożliwia ustalenie 
końcowego rozpoznania. Badanie 
echokardiograficzne wykonujemy 
u  młodych psów, kiedy stwierdza-

my u nich szmery sercowe. Ma ono 
na celu ustalić sercową przyczy-
nę tych szmerów. Jest to badanie, 
które wykonujemy również u psów 
z  predyspozycją do kardiomiopatii 
rozstrzeniowej, nawet kiedy nie sły-
chać szmerów sercowych (we wcze-
snych etapach tej choroby nie ma 
szmerów sercowych). 
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Wkardiologii weterynaryj-
nej najczęściej mamy do 
czynienia z  chorobami 

nabytymi serca, m.in. z  przewlekłą 
zwyrodnieniową chorobą zastawki 
dwudzielnej (ok. 75% wszystkich 
chorób serca) i kardiomiopatią roz-
strzeniową (chorobą występującą 
głównie u psów ras dużych i olbrzy-
mich). Przewlekła zwyrodnieniowa 
choroba zastawki dwudzielnej (tzw. 
endokardioza) ma wyraźną skłon-
ność rodzinną, a podłoże genetycz-
ne zostało potwierdzone u cavalier 
king charles spanieli1 oraz whip-
petów6. Występuje często u  psów 
małych ras. Wrodzone wady serca 
stanowią mniejszość chorób ser-
ca, jednak ciężkie wady prowadzą 
nawet do śmierci najmłodszych 
pacjentów. Dodatkowo coraz czę-
ściej w  naszym kraju w  badaniach 
kardóiologicznych stwierdzamy 
u psów zmiany serca, jakie dawniej 
nie występowały albo były dla nas 
nierozpoznawalne. Ze względu na 
zmiany klimatu więcej uwagi zwra-
camy na pasożyty sercowo-płucne. 
Nietypowe, złożone wady serca 
stwierdzamy coraz lepszym sprzę-
tem i  możliwością badań obrazo-
wych (np. tomografia komputerowa 
bramkowana EKG).  Badania nauko-
we pozwalają nam lepiej zrozumieć 
zależność pomiędzy wrodzonymi 
wadami serca a genetyczną do nich 
predyspozycją. Warto więc przed-
stawić współczesne podstawowe 
metody badań, aby zwrócić uwa-
gę właścicieli psów na możliwości 
diagnozowania już wczesnych sta-
nów zaburzeń kardiologicznych, co 

CHOROBY SERCA U PSÓW RASOWYCH               STANOWIĄ POWAŻNE ZAGROŻENIE ICH ŻYCIA.

pozwoli na odpowiednio wczesne  
im przeciwdziałanie. 

Rola poszczególnych badań 
kardiologicznych
■ Badania przesiewowe 
Przesiewowe badanie serca pole-
ga na dokładnym osłuchaniu serca 
w  celu stwierdzenia lub wyklucze-
nia szmerów sercowych. 

Większość wad wrodzonych 
serca związana jest z  wyraźnymi 
szmerami sercowymi, dlatego ba-
danie osłuchowe jest najbardziej 
ergonomiczną metodą do wstępnej 
oceny wad wrodzonych. Dokładnie 
osłuchujemy wszystkie punkty nad 
wszystkimi czterema zastawkami 
serca oraz okolicę przedsercową, 
ponieważ szmery sercowe są zwy-
kle słyszalne nad okolicą serca, 
której wada dotyczy. Dodatkowo 
podczas badania osłuchowego mo-
żemy ocenić tony serca (czy są zbyt 
głośne, czy też słabo słyszalne) oraz 
rytm serca (często chorobom ser-
ca towarzyszą zaburzenia rytmu). 
W  przypadku obecnych szmerów 
sercowych, szczególnie w przypad-
ku głośnych szmerów sercowych, 

konieczne jest dalsze badanie  
obrazowe umożliwiające ocenę ser-
ca, aorty i pnia płucnego. 

Z czym związane 
są  szmery sercowe 
Szmery sercowe wynikają z  turbu-
lentnego przepływu krwi przez ser-
ce i  / lub główne naczynia odcho-
dzące od serca (aorta, pień płucny). 
Najczęściej turbulentny przepływ 
wynika z  wady wrodzonej serca 
lub choroby nabytej serca. Czę-
ste wrodzone wady serca u  psów 
to zwężenie aorty, zwężenie tętnicy 
płucnej, przetrwały przewód tętni-
czy, dysplazja zastawki dwudzielnej, 
ubytek przegrody międzykomoro-
wej czy dysplazja zastawki trójdziel-
nej3.  W populacji zbadanych psów 
w  Polsce z  publikacji z  2017 roku 
wady wrodzone serca stanowiły 
2,7% wszystkich zbadanych psów 
w kardiologicznym gabinecie wete-
rynaryjnym2. Choroby nabyte serca 
stanowią dużo większy problem 
zdrowotny dla psów i dotyczą głów-
nie psów w  starszym lub ewen-
tualnie średnim wieku. Spośród 
nabytych chorób serca najczę-
ściej mamy do czynienia z  prze-
wlekłą zwyrodnieniową chorobą 
zastawki dwudzielnej, rzadziej 
z kardiomiopatią rozstrzeniową4.  
Są sytuacje, szczególnie w  naby-
tych chorobach serca, w  których 
choroba łagodna już występuje,  
jednak jeszcze nie słychać szmerów 
sercowych. 

Szmery sercowe mogą wynikać 
również z  przyczyn niesercowych, 
mogą się pojawić m.in. przy odwod-
nieniu, cieczce, ciąży, ciąży urojonej, 
gorączce czy w wyniku zmian mor-
fologii krwi, zaburzeń hormonal-
nych, niekiedy z  podniecenia, jeśli 
akcja serca jest szybka. W  takich 
sytuacjach szmery są zwykle ciche 
i oczywiście ustępują, kiedy sytuacja 

Kilka słów na temat badań  kardiologicznych u psów
Choroby serca u psów rasowych stanowią poważne 
zagrożenie ich życia. U niektórych ras psów wystę-
puje wyraźna predyspozycja do wrodzonych wad 
lub nabytych chorób serca. 

WETERYNARIA

Choroby nabyte 
serca stanowią dużo 
większy problem 
zdrowotny dla psów 
i dotyczą głównie 
psów w starszym 
lub ewentualnie 
średnim wieku.
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populacji psów wykazało, że podza-
stawkowe zwężenie aorty dotyczy 
33% wszystkich wad wrodzonych 
serca, zwężenie tętnicy płucnej 
18%, przetrwały przewód tętniczy 
17%, dysplazja zastawki dwudziel-
nej 16%, ubytek przegrody mię-
dzykomorowej 7% oraz dysplazja 
zastawki trójdzielnej 5%2. Spośród 
rasowych psów z  wrodzonymi wa-
dami serca najczęściej wady wystę-
powały u bulterierów (10% chorych 
psów), bokserów (9%), owczarków 
niemieckich (6%), yorkshire terie-
rów (6%), buldogów francuskich 
(5%)2. Warto podkreślić, że od czasu 
tej publikacji (2017 r.) zmieniły się 
popularne rasy psów w Polsce, a co 
za tym idzie, niewątpliwie zmieniła 
się statystyka – obecnie jest więcej 
maltańczyków, a  co za tym idzie – 
więcej przetrwałego przewodu tęt-
niczego, więcej niektórych ras bra-
chycefalicznych i  zwężenia tętnicy 
płucnej (obserwacje własne). 

W  Polsce zwężenie aorty wystę-
puje najczęściej u bokserów, bulte-
rierów i golden retrieverów, zwęże-
nie tętnicy płucnej u  mieszańców, 
buldogów francuskich i  yorkshire 
terierów, przetrwały przewód tętni-
czy u  mieszańców, owczarków nie-
mieckich, yorkshire terierów i  mal-
tańczyków, a  dysplazja zastawki 
mitralnej u  bulterierów, golden re-
trieverów i owczarków niemieckich. 

Wady serca nie zawsze dają 
objawy chorobowe. Łagodne lub 
średnie zmiany serca są nieodczu-
walne dla psów, które nie pokazują 
żadnych objawów chorobowych. 
Jednak w przebiegu ciężkich posta-
ci chorób występują widoczne dla 
właściciela zmiany, w  tym szybkie 
męczenie się, duszności czy kaszel, 
a  nawet nagła śmierć sercowa. Za-
tem stwierdzenie, że pies jest 
zdrowy, tylko dlatego że nie ma 
objawów chorobowych, nie za-
wsze jest prawdziwe. Tym bardziej 
w przebiegu nabytych zmian serca, 
szczególnie u  psów pracujących, 
zmiany serca mogą narastać powoli. 

Ciche szmery sercowe są zwykle 
związane z  łagodnymi chorobami 
serca, szmerami niewinnymi (zwią-
zane z  okresem wzrostu) lub nie-
sercowymi zmianami. Ostatecznie 

badanie echokardiograficzne jest 
konieczne, by wykluczyć sercową 
przyczynę nawet cichych szmerów 
sercowych. Szmer sercowy o  śred-
nim nasileniu zwykle jest związa-
ny z  łagodną lub średnią zmianą 
serca. Umiejscowienie szmerów 
sercowych sugeruje lokalizację 
zmian serca. I  tak słyszalny szmer 
nad koniuszkiem serca po lewej 
stronie klatki piersiowej suge-
ruje niedomykalność zastawki 
dwudzielnej, po prawej stronie 
klatki piersiowej – niedomykal-
ność zastawki trójdzielnej, nad 
podstawą serca – zwężenie aorty 
lub pnia płucnego. Znów badanie 
echokardiograficzne umożliwiło-
by ustalenie dokładnej lokalizacji 
w tych przypadkach, w których fak-
tycznie jest choroba serca. 

Kluczowy w  ocenie każdego 
psa pod kątem choroby serca 
jest wiek, w  którym rozpoznaje 
się zmianę serca. Jeśli teoretycz-
nie z  dyskusji wykluczymy szmery 
niesercowe oraz niewinne, moż-
na założyć,  że u  młodych psów ze 
szmerami sercowymi podejrzewa-
my wady wrodzone, u  starszych – 
choroby nabyte serca. A co z psami 
w średnim wieku? Jest to kluczowe 
pytanie, ponieważ większość psów 
trafia na badania właśnie w średnim 
wieku. Są wtedy dwie możliwości. 
Pies ma łagodną wrodzoną wadę 
serca, której wcześniej nie wykry-
to (bo nigdy nie został zbadany), 
lub ma początek nabytej choro-
by serca, która właśnie zaczęła 
się rozwijać. W  tej sytuacji trzeba 
powiedzieć, że każda ww. opcja – 
łagodna dysplazja zastawki dwu-
dzielnej lub początek przewlekłej 
zwyrodnieniowej choroby zastawki 
dwudzielnej – jest możliwa. W obu 
przypadkach ciche i  średnie szme-
ry sercowe mówią nam o klinicznie 
nieistotnej ewentualnej zmianie 
serca, która raczej nie wymaga le-
czenia. Jednak badania echokar-
diograficzne pomogłyby ustalić, 
czy zmiany te obciążają serce, czy 
też są tak małe, że serce pozostaje 
niezmienione. Dopiero po takich 
badaniach można ustalić dalsze 
kroki postępowania. Jednak nasze 
polskie badanie nad wrodzonymi 

wadami serca pokazało, że więk-
szość wrodzonych wad serca rozpo-
znano u  psów powyżej roku życia 
(60%), aż 24% psów z  wrodzonymi 
wadami serca zostało zdiagnozowa-
nych dopiero w wieku od 3 do 8 lat, 
a  około 15% psów zdiagnozowano 
po ukończeniu 8 roku życia. To sta-
nowczo za późno na diagnostykę 
u psów hodowlanych z kilku powo-
dów. Po pierwsze, u ras z predyspo-
zycją do wrodzonych wad serca to 
często już po okresie rozrodczym. 
Po drugie, w przypadku niektórych 
wrodzonych wad serca istnieją za-
biegi operacyjne, które mogą pro-
wadzić do znacznej poprawy serca, 
co pozwoli psu na normalne i  dłu-
gie życie. Zapraszamy na badania 
serca psich członków rodziny. 
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Badanie elektrokardiograficzne 
nie jest stosowane samoistnie jako 
badanie do rozpoznawania chorób 
serca. Jest to dodatkowe badanie 
wykonywane w  przebiegu chorób 
serca związanych z  arytmiami (np. 
arytmogenna kardiomiopatia, kar-
diomiopatia rozstrzeniowa). 

Rola badań 
w hodowli psów
Warto uświadomić sobie, jaką 
rolę mają badania przesiewowe 
i  kompleksowe serca5. Często bo-
wiem dochodzi do nieporozumień, 
jeśli definicja takiego badania nie 
jest spójna pomiędzy zainteresowa-
nymi (hodowca, właściciel pupila, 
lekarz weterynarii). Hodowca chciał-
by mieć jak najlepsze i najzdrowsze 
psy, jednak decyzje hodowlane musi 
opierać o coraz większą liczbę badań 
i testów. Potencjalny właściciel chce 
gwarancji zdrowego pupila. Lekarz 
weterynarii ma ocenić zdrowie (naj-
częściej fenotypowe) psa. I tu warto 
wspomnieć o obrazie fenotypowym 
a  uwarunkowaniu genetycznym 
chorób – obraz fenotypowy choroby 
to ten, który widzimy. Fenotypowe 
zmiany to te, które możemy rozpo-
znać badaniem klinicznym lub ob-
razowym. W przypadku chorób dzie-
dzicznych obraz fenotypowy może 
być różny – pies może być zupełnie 
zdrowy fenotypowo, ale przekazy-
wać chorobę dalej. 

Najlepiej byłoby mieć test, 
który oceni zarazem obraz fe-
notypowy i  genetyczny. Niestety 
istnieje duży dysonans pomiędzy 
dziedzicznymi chorobami serca (lub 
tymi, które podejrzewamy o  pod-
łoże genetyczne) a  dostępnymi te-
stami genetycznymi. Znamy wiele 
chorób uwarunkowanych gene-
tycznie, dla których nie ma jedno-
znacznych testów genetycznych. 
W  tych przypadkach pozostają 
wyłącznie badania kliniczne na-
szych podopiecznych, czyli wy-
łącznie ocena fenotypu. Od wielu 
czynników, a  przede wszystkim od 
chorób, których szukamy, zależy, 
czy lekarz będzie sugerował ba-
danie przesiewowe (osłuchowe),  
czy też kompleksowe badanie  
kardiologiczne. 

Z  drugiej strony coraz więcej 
badań i  coraz większe restrykcje 
hodowlane utrudniają prowadze-
nie hodowli. Nadmiernie restryk-
cyjne podejście do hodowli może 
zawężać pulę rozrodczą, co z kolei 
może predysponować do innych 
wad dziedzicznych. Rozsądne de-
cyzje hodowlane powinny opierać 
się o badania przesiewowe tych ras, 
które mają predyspozycje do dzie-
dzicznych wrodzonych lub naby-
tych chorób serca. 

Zanim możemy w  ogóle mówić 
o  skłonnościach dziedzicznych do 
choroby, konieczne są badania po-
pulacji psów. U nowopowstałej rasy 
badania przesiewowe służą jako 

narzędzie orientacyjne. Wyniki tych 
badań powinny zostać przeana-
lizowane wspólnie z  hodowcami, 
a w przypadku znacznej liczby zwie-
rząt z odchyleniami w badaniu prze-
siewowym warto wykonać bardziej 
kompleksowe badania (w  przypad-
ku kardiologii – echokardiografia). 
Potem warto również rozważyć  
pomoc ze strony genetyka. 

Ciekawostki 
kardiologiczne
W populacji zbadanych psów w Pol-
sce wady wrodzone serca stano-
wiły 2,7% wszystkich zbadanych 
psów w kardiologicznym gabinecie 
weterynaryjnym2. Nie jest to duża 
liczba, ale warto zwrócić uwagę na 
fakt, że występują skłonności raso-
we. Badania nad populacją psów 
pokazują nam, że problem często 
dotyczy konkretnych ras. Najczęst-
sze wady wrodzone serca u  psów 
na świecie to zwężenie aorty, zwę-
żenie pnia płucnego i  przetrwały 
przewód tętniczy. Badania polskiej 

Najczęstsze wady wro-
dzone serca u psów na 
świecie to zwężenie 
aorty, zwężenie pnia 
płucnego i przetrwały 
przewód tętniczy.

Tabela 1. Skala szmerów sercowych jest sześciostopniowa. 
Jest to próba nadania obiektywnej wartości do subiektywnej 
oceny dźwięków, które słyszymy stetoskopem nad sercem. 

STOPIEŃ NASILENIA OPIS

1/6 (cichy)

2/6 (cichy)

3/6 (średni)

4/6 (głośny)

5/6 (głośny)

6/6 (głośny)

Cichy słyszalny tylko przy uważnym osłuchiwaniu 

Cichy szmer wyraźnie słyszalny 

Średni szmer słyszalny bez wyczuwalnych drżeń klatki 

piersiowej 

Głośny szmer sercowy bez wyczuwalnych drżeń klatki 

piersiowej 

Głośny szmer sercowy z wyczuwalnym drżeniem klat-

ki piersiowej, niesłyszalny, gdy stetoskop umiejsco-

wiony jest przy ścianie klatki, bez dotykania do niej

Głośny szmer sercowy z wyczuwalnym drżeniem 

klatki piersiowej i słyszalny, gdy stetoskop trzymany 

jest obok ściany klatki piersiowej, bez dotykania 
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Orteza 
firmy WIMBA

BY PSOM ŻYŁO SIĘ ZDROWIEJ I LEPIEJ   

Nowoczesne rozwiązania 
w medycynie weterynaryjnej

WETERYNARIA

I nnowacyjne protezy i  or-
tezy dla psów firmy Wim-
ba. Jest to indywidualne zaopa-

trzenie ortopedyczne zrealizowane 
w  technologii druku 3D, które wy-
korzystuje zaawansowaną  sztuczną  
inteligencję.

Jednym z  rozwiązań stosowanych 
w  ortopedii i  rehabilitacji są ortezy, 
które mają na celu korygowanie wad 
powstałych na skutek zwyrodnień, 
urazów czy wrodzonych problemów 
zwierząt w  sposób dostosowany in-
dywidualnie do potrzeb każdego  
z nich. Orteza Wimba to wyrób me-
dyczny dla psów używany w  celu 
wsparcia, wyrównania, ustawienia, 
zapobiegania lub korygowania 
deformacji kończyny oraz wspoma-
gania słabych mięśni lub poprawy 
ich funkcji. Urządzenie w  sposób 
dynamiczny dostosowuje się do 
ciała zwierzęcia i zapewnia ochronę 
ruchu w  pożądanym zakresie. Or-
tezy Wimba zapewniają fizjologiczne 
zakresy ruchów, ale także dają możli-
wość ich ograniczenia, jeśli wymaga 
tego terapia zalecona przez lekarza 
weterynarii.

Zadaniem protezy jest przywróce-
nie mobilności, dobrostanu i  biome-
chaniki zwierzęcia po utracie kończy-
ny. W przypadku amputacji kończyny 
dobrze dobrana lekka proteza może 
usprawnić mobilność zwierzęcia i od-
ciążyć pozostałe, zdrowe kończyny.

Proces dobrania ortezy przez leka-
rza weterynarii odbywa się za pomocą 
aplikacji, która pozwala lekarzowi we-
terynarii zeskanować kończynę z wy-
korzystaniem smartfona. Eliminuje to 
najczęstsze błędy skutkujące niedopa-
sowaniem ortezy czy protezy. Nie bez 
znaczenia jest wyjątkowo niska waga 
ortez, które są około sześciokrotnie 
lżejsze od klasycznych dostępnych na 
rynku wyrobów.

Po zeskanowaniu kończyny psa  
do aplikacji proces produkcji ortezy 
zajmuje około 7 dni. Nowoczesna 
orteza drukowana jest w technologii 
druku 3D.   

Dzięki tej innowacyjnej metodzie 
produkcji nie generuje się odpadów, 
co jest bardzo ważne w  aspekcie 
dbałości o  środowisko! Rozwiązania 
Wimba są systematycznie obejmowa-
ne ochroną patentową.

W  niedalekiej przyszłości dzię-
ki indywidualnej procedurze każdy 
pies będzie mógł liczyć dodatkowo 
na skrojoną na jego potrzeby kom-
pleksową terapię ruchową – tzw. 
złoty standard w  leczeniu ortope-
dycznym zaburzeń ruchu kończyn 
u  psów, gdyż producent, wspierany 
przez ekspertów branżowych z uczel-
ni weterynaryjnych i  prywatnych 
klinik, dokłada wszelkich starań, aby  
przywrócić zwierzęciu sprawność 
w najwyższym możliwym stopniu.

Projekt stworzyło trzech pasjona-
tów, lekarz weterynarii i osoby mające 
ponaddziesięcioletnie doświadczenie 

w protetyce ludzkiej. Ogromnie cieszy 
fakt  szybkiego rozwoju współczesnej 
medycyny weterynaryjnej i  zapew-
nienie naszym psom lepszych, łatwiej-
szych i bardziej dostępnych rozwiązań 
w terapii.

Sztuczna inteligencja 
przeciwko pasożytom 
wewnętrznym!
Każdy hodowca i właściciel wie, iż paso-
żyty jelitowe są powszechnym proble-
mem u zwierząt domowych. Zakażeniu 
mogą sprzyjać m.in. określony styl ży-
cia, sposób żywienia i  warunki środo-
wiskowe. Według publikacji najczęściej 
wykrywanymi pasożytami wewnętrz-
nymi są: glisty, tęgoryjce, giardia 
i  kokcydia. Na ogół identyfikuje się je 
podczas badania kału. Zawsze zalecane 
jest badanie kału wykonywane w labo-
ratorium lub w lecznicy weterynaryjnej 
– obecnie  przy pomocy zaawansowa-
ne sprzętu.

Badania przesiewowe na obecność 
pasożytów jelitowych mają kluczowe 
znaczenie dla ochrony czworonogów 

Przegląd nowinek
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VETSCAN  
IMAGYST 

i  ich opiekunów przed chorobami.  
Zaleca się, aby hodowcy regularnie 
badali kał swoich psów i  stosowali 
preparaty odrobaczające, zalecone 
przez lekarza weterynarii, aby ogra-
niczać transmisje pasożytów. Dzięki 
dokładnym wynikom badania kału  
można dobrać  lek odrobaczają-
cy i  przeprowadzić odrobaczenie  
celowane.

I  tu z  pomocą przychodzi rewolu-
cyjne urządzenie diagnostyczne VET-
SCAN IMAGYST firmy Zoetis, które 
wspomaga lekarzy weterynarii w dia-
gnozowaniu chorób pasożytniczych. 
Jest to innowacyjna platforma – po-
łączenie sztucznej inteligencji z  za-
awansowaną optyką mikroskopową, 
która z wysoką czułością i swoistością 
klasyfikuje pasożyty jelitowe u  psów 
i kotów.

W  praktyce odpowiednio przy-
gotowana próbka kału oceniana jest 
przez urządzenie usytuowane w lecz-
nicy. W ciągu dziewięciu minut system 
przeprowadza zautomatyzowane 
badanie kału i w sposób ustandaryzo-
wany rozpoznaje jaja i  larwy paso-
żytów wewnętrznych. Zapewnia to 
lekarzom weterynarii możliwość szyb-
kiego i  dokładnego diagnozowania 
pacjentów na miejscu w klinice. 

Lekarz weterynarii może podzielić 
się wynikami z właścicielami zwierząt 
podczas jednej wizyty, co umożliwia 
natychmiastowy wybór odpowied-
niej formy terapii.

Nie do przecenienia jest czułość 
urządzenia wynosząca 75,8–100%, 
a  swoistość aż 80,4–100%. Są to po-
ziomy odpowiadające rozpoznaniem 
certyfikowanych specjalistów parazy-
tologii. Co więcej, dzięki odpowied-
nim ustawieniom platforma non stop 
się udoskonala, poszerzając własną 
bazę danych. Obecnie korzysta z ob-
razów zgromadzonych na przestrzeni 
ostatnich pięciu lat. 

Poprzez tak zaawansowaną tech-
nologię urządzenie otwiera szeroki 
wachlarz zastosowań. Oprócz badania 
kału nowymi użytecznościami sprzętu 
staną sią ocena badania cytologiczne-
go oraz rozmazu krwi. 

Wzrośnie tym samym wykrywal-
ność chorób, nie tylko pasożytni-
czych, co zapewni pupilom dłuższe 
i zdrowsze życie.

Czy termometry pójdą 
w odstawkę? 
Pomiar temperatury z czipa!
Bardzo ciekawą i praktyczną nowością 
na polskim rynku są wprowadzone 
przez firmę MSD Animal Health mikro-
czipy – Thermochip Mini SureSense®, 
które oprócz numeru identyfikacyj-
nego zwierzęcia dostarczają także in-
formacji o  temperaturze wewnętrznej 
ciała. Dla wygody  to rozwiązanie łączą-
ce dwie funkcje nazywamy Termochi-
pem. Ta nowoczesna technologia daje 
nam iwele korzyści na co dzień.  

Termochip działa w taki sam sposób, 
jak każdy inny standardowy mikroczip 
do identyfikacji zwierząt – pomaga zi-
dentyfikować zwierzę, a w przypadku 
zaginięcia, jeśli wprowadzono infor-
macje na temat zwierzęcia do bazy 
danych – ustalić dane jego właścicie-
la.  Dodatkowo posiada zintegrowany 
bioczujnik temperatury, który umoż-
liwia monitorowanie i  rejestrowanie 
podskórnych pomiarów temperatury 
zwierzęcia. Zakres monitorowanych 
temperatur: od 33°C do 43°C.

Odczytu temperatury dokonuje się 
przy pomocy czytnika, który jedno-
cześnie sprawdza numer zwierzęcia. 
Numer termochipa może być od-
czytany przez każdy czytnik zgodny 
z  normą ISO 11785, wykorzystujący 
technologię odczytu FDX B i  fale ra-
diowe o  niskiej częstotliwości (134,2 
kHz). Do odczytu pomiaru tempera-
tury z  bioczujnika zaleca się użycie 
uniwersalnego czytnika SureSense® 
lub GPR+. Dzięki temu czytnikowi od-
czyt temperatury jest szybki, wygodny 
i z pewnością łatwiejszy niż w przypad-
ku pomiaru temperatury w  odbycie. 
W  medycynie weterynaryjnej pomiar 
temperatury rektalnej (w odbycie) trak-
towany jest do tej pory jako standard. 
Jednak temperatura zwierzęcia ulega 
wahaniom, podobnie jak u człowieka.  
Prawidłowa temperatura znajduje się 

w pewnym zakresie, który zmienia się 
w zależności od czynników indywidu-
alnych takich jak płeć, rasa, wielkość, 
wiek, pora roku, warunki utrzyma-
nia, pora dnia, poziom aktywności, 
kondycja (np. otyłość), poziom stresu 
oraz stanu fizjologicznego (choro-
by, osłabienia) i  np. ciąży, pierwszej 
fazy porodu. Przedział temperatury 
fizjologicznej zwierzęcia zależy więc 
od jego własnych czynników we-
wnętrznych i  może być różny także 
u  zdrowych zwierząt, niezależnie czy 
temperatura jest mierzona w odby-
cie czy za pomocą Termochipu Mini.                                                                                                             
Pomiar temperatury poprzez odczyt 
wskazań z Termochipa Mini, w  aspekcie 
pracy lekarzy weterynarii, ale również 
dla opiekuna zwierzęcia, a także dla 
hodowcy to oszczędność czasu oraz 
możliwość znacznej poprawy higieny, 
ponieważ termometry doodobytnicze 
niosą zawsze ryzyko zanieczyszcze-
nia drobnoustrojami z kału badanych 
zwierząt. Dodatkowo dzięki szybkości 
i wygodzie użycia Thermochipa Mini 
możliwość wykonania wielu pomia-
rów pozwala na lepsze zrozumienie 
zakresu temperatur poszczególnych 
zwierząt. Dla czworonożnych pacjen-
tów oznacza to zmniejszenie stresu, 
a  tym samym poprawę ich dobro-
stanu. Jest to szczególnie korzystne  
w sytuacji zwierząt hospitalizowanych 
lub po zabiegach, w  trakcie inten-
sywnej terapii, kiedy monitorowanie  
stanu pacjenta wymaga wielokrotnych 
pomiarów temperatury, gdyż wskaza-
nia zakresów temperatury są bardziej 
przydatne niż jednorazowe odczyty.                                                                                                                       
Zapakowany w  sterylną, jednora-
zową strzykawkę termochip posia-
da certyfikat Międzynarodowego  
Komitetu ds. Rejestracji Zwierząt (ICAR  
– www.icar.org) i  jest tak samo bez-
pieczny jak każdy inny mikrochip  
do identyfikacji zwierząt.

LEK. WET. ANNA DOMINIAK  
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Rak wątrobowokomórkowy u jedenastoletniej suczki WHWT. Badanie ultrasonograficz-
ne jamy brzusznej jest bardzo przydatne w postawieniu rozpoznania, pozwala stwier-
dzić obecnośc guza, jego lokalizację, ocenić strukturę, ewentualne krwawienie.

Guz wątroby z licznymi torbielami 
i obszarami martwicy (czarne obszary 
na zdjęciu) u dziesięcioletniej suki rasy 
akita japońska – przerzut z raka gruczołu 
mlekowego.

produkują i wydzielają insulinę. Zdro-
we komórki beta wydzielają insuli-
nę, gdy poziom glukozy we krwi (po 
posiłku) wzrasta powyżej 110 mg/
dl. Komórki beta objęte naciekiem 
nowotworowym uwalniają insulinę 
cały czas, niezależnie od zapotrzebo-
wania organizmu. Skutkiem tego jest 
hipoglikemia, czyli spadek poziomu 
glukozy we krwi. Pies w takiej sytuacji 
staje się osłabiony, słania się lub po-
pada w letarg ,a w końcu w śpiączkę. 

Hipoglikemia może też występo-
wać jako tzw. objaw paranowotwo-
rowy, czyli towarzyszący innym no-
wotworom, np. mięśniakowi gładko 
komórkowemu przewodu pokarmo-
wego lub rakowi wątrobowokomór-
kowemu.

Nowotwory przewodu 
pokarmowego
Wśród guzów przewodu pokarmo-

■ ślinienie się, odruchy wymiot-
ne, ulewanie, czyli zwracanie treści 
pokarmowej bez ruchów brzucha, 
a właściwie tzw. tłoczni brzusznej, 
■ zwiększone pobieranie wody – po-
lidypsja (trzeba policzyć ilość wypi-
janej wody w ciągu doby przez kilka 
dni, następnie wyciągnąć średnią). 
Jeśli pies wypija więcej niż 60 ml/kg 
masy ciała, może to już budzić pe-
wien niepokój, gdy jest to więcej niż 
100 ml/kg, świadczy to już  o polidyp-
sji.  Przyczyn takiego stanu jest wiele. 
■ powiększenie obrysu brzucha.

Nowotwory wątroby
Najczęstsze złośliwe pierwotne 
nowotwory wątroby to rak wą-
trobowokomórkowy i  rak z  na-
błonka przewodów żółciowych. 
Ponieważ wątroba przyjmuje krew 
z wielu narządów jamy brzusznej, jest 
też częstym miejscem przerzutów, 
np. naczyniakomięsaka śledziony, 
gruczolakoraka gruczołu mlekowe-
go, guza z  komórek tucznych skóry, 
moszny czy jamy ustnej. W wątrobie 
zdarzają się też zmiany łagodne, takie 
jak gruczolaki czy guzki regeneracyj-
ne u  psów ze zwyrodnieniem miąż-
szu wątroby.

Nowotwory trzustki
Insulinoma – nie jest to częsty no-
wotwór, ale powoduje dość silne ob-
jawy. Guz ten wywodzi się z komórek 
beta trzustki, czyli komórek, które 

Nowotwory przewodu pokarmowego, predyspozycje rasowe i lokalizacje guzów:

LOKALIZACJA

Przełyk

Żołądek

Jelito cienkie

Jelito grube

NOWOTWORY ŁAGODNE

Mięśniak gładkokomórkowy (beagle)

Mięśniak

Gruczolak

Obłoniak

Mięśniak

Mięśniaki
Gruczolaki polipowate
Histiocytoma

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

Mięsaki
Raki
Naciek nowotworu sąsiadujących struktur, np. grasiczaka

Raki – owczarki belgijskie, owczarki collie, staffordshire bull 
teriery

Mięsaki

Guzy z komórek okrągłych, czyli guzy z komórek tucznych, 
plazmocytomy i chłoniaki
Rakowiak

Raki (owczarki niemieckie, szkockie collie)
Mięsaki

Guzy z komórek okrągłych
Nerwiaki
Rakowiak

wego najczęstsze są nowotwory jelit 
(około 10% przypadków nowotwo-
rów), rzadziej występują guzy żo-
łądka (tylko 1%) a  najrzadziej guzy 
przełyku– (0,5%). Guzy  jelit z  kolei 
lokalizują się przede wszystkim w je-
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Są wśród nich zarówno guzy ła-
godne, jak i  zmiany o  różnym 
stopniu złośliwości, tzw. guzy 

pierwotne, czyli wywodzące się  
z  samego układu pokarmowego,  
oraz zmiany przerzutowe, mające 
źródło np. w śledzionie czy gruczole 
mlekowym. 

Tak jak i  inne zmiany nowotworo-
we, tak i guzy układu pokarmowego 
często przez pewien czas nie dają 
żadnych objawów. Zwłaszcza guzy 
wątroby mogą osiągnąć znaczące 
rozmiary, o średnicy nawet kilku  czy 
kilkunastu centymetrów, zanim pies 
zacznie wykazywać objawy choroby. 
Wtedy z kolei może być za późno na 
interwencję i pomoc.

Jak więc odpowiednio wcześnie 
dowiedzieć się o chorobie? Tak, jak to 
dotyczy wielu nowotworów u  ludzi 
(np. raka jelita grubego, który ujaw-
nia się, gdy choroba osiąga bardzo 
zaawansowany stopień), tak i u zwie-
rząt należy wykonywać okresowe ba-
dania kontrolne, zwłaszcza w dojrza-
łym wieku, powyżej siódmego roku 
życia u małych i średnich ras i powy-
żej piątego–szóstego roku u  ras ol-
brzymich. Nie należy też bagatelizo-
wać drobnych, z  pozoru niewinnych 
zmian w zachowaniu naszego pupila. 

Na nowotwory przewodu pokarmowego, wątroby czy trzustki częściej zapadają starsze 
psy, powyżej siódmego–dziewiątego roku życia.

Właściciela powinny zaniepokoić– 
i skłonić do wizyty w gabinecie wete-
rynaryjnym następujące objawy:
■ nawracające rozwolnienia, wymio-
ty, krew w kale lub wymiocinach, roz-
wolnienia na przemian z zaparciami, 
parcie na kał,
■ postępujący zanik apetytu,
■ dysfagia, czyli zaburzone łaknienie, 
zjadanie rzeczy niejadalnych (ziemi),
■ chudnięcie lub tylko pogorszenie 
umięśnienia – przy głaskaniu wyczu-

walne są kręgi, łopatki, guzy kulszo-
we, zapadają się mięśnie skroniowe 
na głowie,
■ pogorszenie jakości okrywy  
włosowej,
■ okresowe „dziwne” zachowa-
nie wskazujące na bóle brzucha.                           
Pies – zwłaszcza po posiłku – nie 
może znaleźć sobie miejsca, dyszy, 
domaga się wyjścia na spacer, ale nie 
jest zainteresowany załatwianiem 
swoich potrzeb fizjologicznych,

Nowotwory układu 
pokarmowego

Nowotwory układu 
pokarmowego obejmują 
zarówno guzy samego 
przewodu pokarmo-
wego, czyli przełyku, 
żołądka, jelit, jak i na-
rządów powiązanych 
czynnościowo z proce-
sem trawiennym, czyli 
wątrobę i trzustkę. 

WETERYNARIA
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Summary
Paulina Sowik, DVM

Gastrointestinal neoplasia includes esophagus, stomach, 
duodenum, colon or rectum, liver or pancreatic tumors. 
Dogs are typically 6 to 9 years old at onset. Symptoms like 

lethargy, vomiting, regurgitation,  diarrhea, difficulty with 
eating, loss of weight. Diagnosis gastrointestinal neoplasia 
includes blood analysis, an ultrasound, a needles biopsy  
or fine needle aspirate, sometimes an explorative surgery. 
The treatment depends on the extend of the condition but 
the preferred treatment is surgical resection. 

licie grubym czyli okrężnicy i  prost-
nicy. Są to raki lub gruczolakoraki, 
rzadziej mięsaki czy guzy z komórek 
tucznych. 

Jakie badania powinniśmy 
wykonywać u naszego pu-
pila profilaktycznie lub gdy 
wystąpią u niego powyżej 
wymienione objawy?
Wśród badań profilaktycznych na 
pierwszym miejscu jest oczywiście 
badanie kliniczne przeprowadzone 
w  gabinecie weterynaryjnym przez 
lekarza internistę. Ma ono na celu 
ocenę kondycji psa (według dzie-
więciostopniowej skali BCS – body 
condition score), porównanie obec-
nej oceny z wynikami z poprzednich 
wizyt, stwierdzenie ewentualnej bo-
lesności lub zmiany obrysu brzucha, 
koloru  błon śluzowych (blade mogą 
świadczyć o  anemii). Na podstawie 
wywiadu, czyli informacji zebranych 
od opiekuna psa i    badania klinicz-
nego, lekarz dobiera dalszą diagno-
stykę. Jednym z  pierwszych badań 
jest analiza krwi.

Niestety u  wielu pacjentów z  no-
wotworami, wyniki krwi znajdują 
się w  granicach normy. Kolejnym, 
nieinwazyjnym i  stosunkowo ła-
two dostępnym badaniem jest USG 
jamy brzusznej. U  starszych psów 
powinno być wykonywane co roku, 
a  u  psów ze zwiększonym ryzykiem 
rozwoju nowotworu, np. ze znacznie 
podwyższonym poziomem ALP bez 
wyraźnej przyczyny – co sześć mie-
sięcy. Badanie to może wykryć guz, 
dać informację z jakiego narządu się 
on wywodzi, czy powoduje krwa-
wienie, czy dał przerzuty do innych 
narządów lub węzłów chłonnych. 
USG zwykle nie pozwala jednak na 
ustalenie rodzaju guza – nie może  
z  całą pewnością dać odpowiedzi,  
czy guz jest zmianą nowotworową 
czy guzkiem przerostowym, stłusz-
czeniowym (tak jest w  wątrobie), 

zapalnym. Tym bardziej często nie 
można na podstawie USG ustalić, czy 
jest to nowotwór złośliwy czy łagod-
ny i do jakiego rodzaju należy. W tym 
celu trzeba wykonać badanie cytolo-
giczne, czyli pobrać wycinek zmiany 
lub biopsję z niej, żeby patolog mógł 
ocenić, z jakich komórek jest złożona 
ta zmiana. Wycinek można pobrać 
albo podczas zabiegu operacyjnego, 
czyli tzw. laparotomii diagnostycznej 
lub wykonując badanie endosko-
powe przewodu pokarmowego: ga-
stroskopię dwunastnicy, duodeno-
skopię lub okrężnicy – kolonoskopię. 
Czasem przed podjęciem ostatecznej 
decyzji, czy dany guz jest operacyjny, 
czy można go w  całości usunąć, nie 
uszkadzając jednocześnie dużych 
naczyń krwionośnych lub innych na-
rządów, trzeba wykonać dodatkowo 
tomografię komputerową. Jest to 
badanie obrazowe, które pozwala na 
dokładną ocenę położenia i  zasięgu 
guza. U  psów przeprowadza się ją 
w  pełnym znieczuleniu, ponieważ 
zwierzę nie może się poruszać pod-
czas badania. 

Zmiany w badaniu krwi mogące towarzyszyć nowotworom 
układu pokarmowego:

Zmiana parametru/ów krwi 

Spadek liczby czerwonych krwi-
nek, hemoglobiny i hematokrytu

Znaczny wzrost eozynofili (grupa 
białych ciałek krwi)

Znaczna leukocytoza (znaczne 
zwiększenie całkowitej liczby 
białych ciałek krwi)

Znaczny (często odosobniony, 
czyli bez wzrostu innych para-
metrów wątrobowych) wzrost 
fosfatazy zasadowej (ALP, AP)

Hipoglikemia

Rodzaj nowotworu

■ Krwawienia związane z guzami 
przewodu pokarmowego

■ Niektóre chłoniaki i guzy z komórek 
tucznych
■ Niektóre raki trzustki, gruczolaki 
prostnicy, chłoniaki

■ Może poprzedzać lub towarzyszyć 
rozwojowi raka wątrobowokomórko-
wego

Insulinoma, rak wątrobowokomór-
kowy.

Leczenie
Główną metodą leczenia jest chirur-
giczne usunięcie zmiany. Niestety, 
zwłaszcza przy złośliwych guzach 
czy zmianach bardzo już zaawan-
sowanych, nie zawsze możliwe jest 
całkowite wycięcie z  zachowaniem 
odpowiedniego marginesu, czyli 
fragmentu zdrowej tkanki, niezajętej 
już przez naciek komórek nowotwo-
rowych. Czasem operacja jest tylko 
częścią postępowania paliatywnego, 
czyli ma na celu poprawę komfortu 
życia zwierzęcia, usunięcie niedroż-
ności przewodu pokarmowego, do 
której doprowadził rosnący guz. 

LEK. WET. PAULINA SOWIK
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synonimem stosowanych nauk o  za-
chowaniu i  jest interdyscyplinarny. 
Obejmuje takie aspekty jak psycholo-
gia (np. emocje, procesy uczenia się), 
etologia (naturalne wzorce zachowa-
nia gatunku) i  biologia (na przykład 
funkcjonowanie mózgu, wpływ leków 
na emocje i zachowanie).  

Z  kolei dr Katarzyna Fiszdon 
z SGGW preferuje termin zoopsycho-
logia. Zauważa, że teoretyczne pod-
stawy behawioryzmu zaprzeczają 
istnieniu emocji, więc nazwa ta nie 
nadaje się do opisu pracy terapeu-
tycznej opartej głównie na emocjach. 
A  właśnie na nich bazuje praca ze 
zwierzętami, rozwiązywanie ich pro-
blemów, poprawa dobrostanu i  rela-
cji z  opiekunem. Odkrycia naukowe 
ostatnich lat bezsprzecznie dowiodły 
istnienia emocji u  zwierząt. Zoop-
sychologia jest terminem bardziej 
adekwatnym do określenia specyfiki 
pracy, chociaż jest to termin mniej 
rozpoznawalny niż behawioryzm. 

Czym różni się praca behawio-
rysty i trenera psów?
Wraz z rozwojem wiedzy o zachowa-
niach psów zaczynają pojawiać się 
różnice w  metodach pracy behawio-
rystów i  trenerów (szkoleniowców). 
Behawiorysta musi znać metody 
szkoleniowe, techniki uczenia się psa 
oraz umieć zastosować je w praktyce. 
Podczas konsultacji często rozwiązuje 
problemy takie jak jak ciągnięcie na 
smyczy, brak uwagi, problem z  przy-
woływaniem. Uczenie psa nowych 
umiejętności odbywa się z  uwzględ-
nieniem szerszej perspektywy i  cało-
ściowo rozpatrywanych potrzeb psa, 
jego emocji. Liczy się nie tylko skutecz-
ność w nauczaniu posłuszeństwa lecz 
także codzienne funkcjonowanie psa  
i zaspokojenie jego potrzeb.

Trenerzy w swojej pracy także opie-
rają się na znajomości teorii uczenia 
się psa i stosują praktyczne narzędzia, 
aby nauczyć psa konkretnych umie-
jętności. Liczy się dla nich przede 
wszystkim skuteczność, zachowanie 
psa na placu szkoleniowym, wyniki na 
egzaminie czy zawodach. Część szko-
leniowców wciąż używa awersyjnych 
technik i narzędzi szkoleniowych, któ-
re nie są akceptowane przez behawio-
rystów.

wszystko można było zmierzyć, opi-
sać i  porównać. Nurt ten kwestio-
nował istnienie procesów psychicz-
nych. Zachowania (reakcje) miały być 
odpowiedzią na działanie bodźca. 
Olbrzymim osiągnięciem behawio-
ryzmu było dokładne opisanie pro-
cesów uczenia się zwierząt. Jedno-
cześnie nurt ten negował istnienie 
emocji i na długo zahamował bada-
nia nad emocjami zwierząt.

Etolodzy tacy jak Konrad Lorenz 
czy Niko Tinbergen opierali się na ba-
daniach Karola Darwina, który skata-
logował i opisał wiele zachowań spo-
łecznych psów. Uważał, że zwierzęta 
społeczne posiadają system komu-
nikacji. Kolejne badania poszerzyły 
naszą wiedzę na temat komunikacji 
zwierząt. Badania nad stosowanym 
zachowaniem psów i  genetyką po-
zwoliły lepiej zrozumieć rolę selekcji 
hodowlanej różnych ras psów.

Zastosowanie psychologii po-
równawczej, teorii uczenia się oraz 
etologii do terapii problemów be-
hawioralnych psów zyskiwało na 
popularności. L.F. Whitney zasto-
sował odkrycia psychologii ekspe-
rymentalnej do analizy zachowań 
psów i  ich szkolenia. Jego zasługą 
było także upowszechnienie szkole-
nia pozytywnymi metodami (w  tym 
klikerem). W  latach 60. XX wieku 
Dare Miller założył w Kalifornii Cani-
ne Behavior Centre. Stosował w nim 
metody behawioralne do korygowa-
nia niepożądanych zachowań psów. 
Podkreślał rolę frustracji i  niepokoju 
w  powstawaniu zaburzeń behawio-
ralnych. Swoją pracę określał mia-
nem  „psychologii psa”. Zastosowanie 
odkryć psychologii do rozwiązywa-
nia problemów z zachowaniem spra-
wiło, że zaczęła pojawiać się nowa 
kategoria specjalistów. 

Zoopsycholog 
czy behawiorysta?
Brakuje jednomyślności, jak nazywać 
osoby zajmujące się problemami 
behawioralnymi zwierząt. Andrzej 
Kinteh-Kłosiński z  COAPE optuje za 
terminem behawiorysta. Zauważa, 
że w tradycji anglosaskiej pojęcie be-
hawioryzmu traktowane jest szerzej 
niż nurt kojarzony z badaniami Skin-
nera. Behawioryzm jest w jego opinii 

Konsultacja behawioralna odby-
wa się zazwyczaj w  domu klienta. 
Wizja lokalna oraz szczegółowy wy-
wiad pozwalają całościowo zrozu-
mieć różne aspekty funkcjonowania 
psa w środowisku. Behawiorysta nie 
tylko pomaga rozwiązywać proble-
my, lecz także udziela wskazówek, 
jak poprawić funkcjonowanie psa 
w  innych aspektach, co przekłada 
się na poprawę dobrostanu i  lepsze 
zaspokojenie potrzeb. Szkolenie 
prowadzone jest zazwyczaj na placu 
i  polega na nauczeniu psa konkret-
nych umiejętności. 

Andrzej Kinteh-Kłosiński porów-
nuje pracę trenera do pracy nauczy-
ciela, który musi dziecko nauczyć 
określonego materiału. Nauczyciela 
interesuje tylko, czy dziecko przyswo-
iło wiedzę. Nie zajmuje się jego pro-
blemami psychologicznymi ani nie 
wnika, dlaczego dziecko może mieć 
trudności z uczeniem się.

Behawioryści wypracowali także 
odmienne techniki pracy ze zwierzę-
ciem, modele diagnostyczne i sposo-
by oceny dobrostanu. 

COAPE i model MHERA
■ COAPE (Centre of Applied Pet 
Ethology) to największa brytyjska or-
ganizacja kształcąca behawiorystów 
zwierzęcych, działająca od 1993 roku. 
Zajmuje się nie tylko funkcjonowa-
niem zwierząt towarzyszących, lecz 
także dzikimi zwierzętami w  niewoli 
i ich dobrostanem. 

W 2008 roku z  inicjatywy Andrze-
ja Kinteh-Kłosińskiego powstał od-
dział COAPE w Polsce. Od tego czasu  
COAPE kształci behawiorystów  
zwierząt.

COAPE wypracowało własne me-
tody diagnostyczne oraz modele 
pracy ze zwierzętami. Model MHERA, 
służący do diagnostyki i  analizy po-
trzeb zwierzęcia, pozwala spojrzeć na 
sytuację z  różnych perspektyw: psy-
chologicznej, społecznej, medycznej. 
Dzięki temu możliwe jest rozpozna-
nie różnorodnych potrzeb zwierzęcia. 
■ Model MHERA bierze pod uwagę 
4 elementy.
1. Mood state assessment (ocena 
nastroju). Pierwszym etapem jest 
ocena nastroju, czyli temperamentu 
zwierzęcia. Psy mają różne struktury 
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Lekarz weterynarii leczy, szko-
leniowiec uczy psa pewnych 
umiejętności, a  behawiorysta 

zajmuje się szerokim spektrum funk-
cjonowania psa. Jego zadanie nie pole-
ga tylko na rozwiązywaniu problemów 
behawioralnych, lecz także na zapew-
nieniu psu jak najlepszych warunków 
do realizacji potrzeb.

Popularność usług behawio-
rysty/ zoopsychologa wynika 
z dwóch powodów. 
Po pierwsze, zmienia się sposób trak-
towania zwierząt we współczesnym 
społeczeństwie. Psy w większości przy-
padków straciły wartość użytkową, 
a zaczęły pełnić funkcje emocjonalne. 
Nasz styl życia i wymagania nie zawsze 
umożliwiają im zaspokojenie potrzeb 
gatunkowych. Prowadzi to do różnego 
rodzaju problemów behawioralnych.

Po drugie, wiemy więcej o  zacho-
waniach zwierząt, a przez to inaczej je 

postrzegamy. Badania nad funkcjono-
waniem mózgu czy emocji dowodzą, 
że w  wielu aspektach psy są bardzo 
podobne do nas. Zmienia to sposób 
traktowania zwierząt, powoduje więk-
szą troskę o dobrostan czy zaspokoje-
nie potrzeb. 

Krótka historia powstania be-
hawioryzmu/ zoopsychologii
Zainteresowanie życiem psychicz-
nym i  emocjonalnym zwierząt po-
chodzi z  dwóch źródeł: behawiory-
zmu i etologii.

Odkrycia Pawłowa przyczyniły się 
do szybkiego rozwoju badań nad za-

chowaniem i uczeniem się zwierząt. 
W oparciu o badania Pawłowa Jerzy 
Konorski wraz ze Stefanem Mille-
rem prowadzili badania w  Polsce. 
Ich efektem było odkrycie warunko-
wania instrumentalnego. W Stanach 
Zjednoczonych Edward Thorndike 
obserwował zwierzęta, które uczą się 
wychodzenia z  labiryntu. Uważał, że 
zwierzęta uczą się przez podejmowa-
nie prób i sukces lub porażkę. Proces 
uczenia się jest procesem tworzenia 
powiązań. Na badaniach Pawłowa, 
Konorskiego i Thorndike’a opierał się 
Skinner. Był pierwszym, który opisał 
kształtowanie zachowań psów przez 
wzmocnienie warunkowe. To dzięki 
jego badaniom kilka dekad później 
szkolenie za pomocą klikera odniosło 
taki sukces.

Behawioryzm był odpowiedzią 
na zarzuty braku naukowości ba-
dań psychologicznych. Badania pro-
wadzone były w  taki sposób, żeby 

 BEHAWIORYSTA 
Kim jest i jakimi metodami pracuje

Odkrycia naukowe 
ostatnich lat bez-
sprzecznie dowiodły 
istnienia emocji 
u zwierząt.

SZKOLENIE

Do tej pory psami zaj-
mował się lekarz wetery-
narii (zdrowie) i trener 
(szkolenie). Obecnie do 
tego grona dołącza be-
hawiorysta/ zoopsycho-
log. Profesja ta wypełnia 
lukę, jeśli chodzi 
o kompetencje. 
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mózgowe, co wpływa na skłonność 
do przeżywania różnych emocji. Psy 
mogą być introwertyczne lub eks-
trawertyczne, na nowe rzeczy reago-
wać ciekawością lub lękiem. Nastrój 
(temperament) wpływa na sposób 
funkcjonowania w  świecie, reakcje, 
zachowania. Temperament może też 
sugerować, jakie działania terapeu-
tyczne będą najskuteczniejsze.
2. Hedonic budget assessment (oce-
na budżetu przyjemności). Kategoria 
ta odnosi się do potrzeb sztywnych 
i  elastycznych psa. Potrzeby sztywne 
to takie, które muszą być zaspoko-
jone (pożywienie, spanie, poczucie 
bezpieczeństwa, pielęgnacja). Z  kolei 
potrzeby elastyczne kształtowane są 
indywidualnie i pomagają w utrzyma-
niu dobrego samopoczucia psa. Zali-
czamy do nich takie aktywności jak 
ruch, zabawa, stymulacja intelektual-
na, rozmnażanie się. Analiza budżetu 
przyjemności pozwala poznać szer-
szą perspektywę funkcjonowania psa 
i kontekst, który powoduje powstawa-
nie problemów behawioralnych.
3. Emotion assessment. Emocje są 
czymś, co wyzwala określone zacho-
wania, także działania niepożądane. 
Na przykład frustracja może powo-
dować nadmierne gryzienie. Trzeba 
przeanalizować, jakie emocje pies 
przeżywa w  sytuacji problemowej. 
Zrozumienie emocji pozwala na sku-
teczne prowadzenie terapii. 
4. Reinforcement Assessment 
(wzmocnienia). To analiza wewnętrz-
nych i zewnętrznych czynników, które 
przyczyniają się do wystąpienia pro-
blemów behawioralnych. Behawiory-
sta stara się zrozumieć, co wzmacnia 
emocje oraz jakie korzyści z określone-
go zachowania ma zwierzę. Korzyści 
te mogą być dwojakie – zewnętrzne 
(np. oddalenie się niebezpieczeństwa) 
lub wewnętrzne (np. doznanie ulgi od 
strachu czy frustracji).

Model MHERA służy do analizy 
różnych aspektów życia zwierzęcia 
oraz zaspokojenia jego potrzeb. Na 
tej podstawie behawiorysta opraco-
wuje indywidualne sposoby terapii 
i pracy z pacjentem. Celem terapii jest 
zerwanie związku między wyuczonym 
zachowaniem a jego konsekwencjami 
lub zastąpienie reakcji niepożądanych 
takimi, które mogą być akceptowane 

przez opiekuna. Można także zadzia-
łać przez zarządzanie środowiskiem, 
czyli stworzyć warunki, w których pies 
nie będzie narażony na negatywne 
bodźce. Czasem drobne zmiany w ży-
ciu psa (jak przeniesienie legowiska 
w  bardziej zaciszne miejsce) mogą 
przynieść olbrzymie korzyści.

Weryfikacja kompetencji 
behawiorystów
Ostatnio samozwańczy behawiory-
ści wyrastają jak grzyby po deszczu. 
Udzielaniem porad behawioralnych 
opiekunom zwierząt zajmują się oso-
by bez odpowiednich kwalifikacji czy 
etyki. Porady osób o wątpliwej wiedzy 
mogą tylko pogłębić problemy beha-
wioralne psa. Ważna jest świadomość 
klientów, którzy sami powinni zwe-

ryfikować kompetencje osoby, która  
będzie pracować z ich psem.

W  Polsce funkcjonuje kilka wia-
rygodnych instytucji kształcących  
behawiorystów/zoopsychologów, np. 
wspomniane wcześniej COAPE.

W strukturach akademickich pierw-
szym programem w  całości poświę-
conym psom i  kynologii były studia 
podyplomowe „Pies w społeczeństwie 
– hodowla i zachowanie”, prowadzone 
od 2007 roku w  warszawskiej SGGW. 
Od 2016 roku prowadzone są studia 
podyplomowe „Zoopsychologia. Pro-
blemy behawioru psów”. Ich pomysło-
dawczyni dr Katarzyna Fiszdon chciała 
stworzyć program, który da dobre pod-
stawy do wykonywania zawodu zoop-
sychologa/ behawiorysty i pracy z psa-
mi. Program nie oferuje jednej spójnej 
metody pracy z  psami. Uczestnicy 
studiów mogą zapoznać się z różnymi 
metodami, aby wypracować indywidu-
alne podejście do każdego przypadku. 

Dziękuję dr Katarzynie Fiszdon 
(SGGW) i  Andrzejowi Kinteh-Kłosińskie-
mu (COAPE) za pomoc w przygotowaniu 
artykułu.

DR MAGDALENA DĄBROWSKA, 
BEHAWIORYSTKA – ZOOPSYCHOLOG

Behawioryści wypra-
cowali także odmien-
ne techniki pracy 
ze zwierzęciem, 
modele diagnostycz-
ne i sposoby oceny 
dobrostanu.
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M&M’S na podium wystawy światowej 
z sędzią Kim Leblanc

Zwycięzca Świata Sao Paulo 2022 
Husqvarna M&M’S

Zwycięzca Europy i Rasy, Paryż 2022 
Husqvarna MY LOVE SONG

Wśród sześciu szczeniąt po 
mieszkającym obecnie 
w Japonii Crystal Fountain 

JP SILVER FOX i  Husqvarna UWERTU-
RA narodziły się szczenięta, które zdo-
były wszystko to, o czym marzy każdy 
hodowca. W  hodowli pozostała para 
M&M’S i  MAMMA MIA. Od począt-
ku pełne temperamentu, rosły jak na 
drożdżach. Obserwowanie ich rozwo-

ju, pierwsze próby ustawiania i prawi-
dłowej prezentacji w ruchu były praw-
dziwą przyjemnością.

Po kilku miesiącach zadebiutowa-
ły na ringach polskich i  europejskich. 
Nie trzeba nikogo z  czytelników „Psa” 
przekonywać, że siberian husky  licznie 
wystawiane w  wielu krajach Europy, 
i u nas są na wysokim poziomie. 

Poznajmy więc wielką trójkę: Hu-
sqvarna MY LOVE SONG, zwany „NEO”, 
wyjechał do Hiszpanii do Ricardo Gu-
errero i Rafaela Fernandeza, u których 
zdobył na Europejskiej Wystawie Psów 
Rasowych Paryż 2022 tytuł Zwycięzcy 
Europy i  Rasy oraz vice Zwycięstwo 
Grupy V. Zaś jego siostra Husqvarna 
MAMMA MIA dotrzymując mu kroku, 
wybiegała tytuł Zwyciężczyni Europy.

Jakby tego było mało, ich miotowy 
brat Husqvarna M&M’S tego samego 
roku w brazylijskim Sao Paulo z rąk wy-
bitnego specjalisty i hodowcy siberian 
husky z Kanady Kim Leblanc (hodowla 
„Snowmist”) otrzymał tytuł Zwycięzcy 
Świata. Serdeczne gratulacje należą się 
zarówno hodowcy, jak i  właścicielom 
tych pięknych psów.

GABRIELA ŁAKOMIK-KASZUBA
ZDJĘCIA Z ARCHIWUM J. ZIAJI-KARDYKI

23 lutego 2020 roku 
w hodowli „Husqvarna” 
Jolanty Ziaji-Kardyki, 
od  22 lat hodującej 
siberian husky, 
narodził się nieco-
dzienny miot. 

Wyjątkowy 
miot

HODOWLA

Zwyciężczyni Europy 
i BOS Husqvarna 
MAMMA MIA
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Wyglądam tak jak ty? 
Czy jakoś inaczej ?

słonie, niektóre gatunki ptaków. Wizja 
całkowitej odrębności samoświado-
mego człowieka zaczęła się kruszyć.

Jedno wydawało się pewne – psy 
w teście lustra wypadają słabo. Znako-
mita większość psów zwyczajnie igno-
ruje swoje odbicie w lustrze. Niektóre, 
zwłaszcza te o dużych potrzebach so-
cjalnych, reagują na swoje odbicie jak 

Test lustra
Koronnym dowodem na to, że zwie-
rzęta nie są zdolne do żadnej formy 
samoświadomości, miał być test lustra. 
Dla człowieka lustro to niezbędny ele-
ment codziennych rytuałów. Starannie 
studiujemy własne odbicie, aby spraw-
dzić, jak wyglądamy i  jakie wrażenie 
wywrzemy na otoczeniu. Reagujemy 
na zaskakujące zmiany wyglądu wła-
snego – niewielki pryszcz może stać 
się obiektem długich badań i prób za-
maskowania. Nic dziwnego, jesteśmy 
świadomi swego wyglądu i jego wagi 
dla otoczenia. Inaczej niż zwierzęta. 
Ejże! A chociażby ptaki i ich upierzenie 
godowe? Jednak powszechnie wia-
domo, że zwierzęta nie wystają przed 
lustrem i nie próbują poprawiać swego 
wyglądu, bo zapewne nie mają poję-
cia, że w lustrze widzą swoje odbicie. 

A  jednak seria eksperymentów na-
ukowych pokazała, że małpy naczelne 
znakomicie zaliczają test lustra, także 

na widok towarzysza do wesołej zaba-
wy, do którego z jakichś niezrozumia-
łych względów nie mogą się dostać. 
Zdarzają się oczywiście pojedyncze 
przypadki przedstawicieli psiego rodu, 
którzy wydają się być świadomi, że 
spoglądają na własne odbicie, potrafią 
je długo i uważnie studiować, zmieniać 
pozy, bez histerycznych prób nawią-
zania kontaktu z  tym po drugiej stro-
nie tafli. Jednak takie, niezbyt częste, 
przypadki to z punktu widzenia nauki 
żaden dowód.

Można oczywiście domniemywać, 
że dla zwierząt prowadzących stad-
ny tryb życia wygląd poszczególnych 
członków stada ma jakieś znaczenie, 
ale czy każdy członek grupy z osobna 
zdaje sobie sprawę z własnego wyglą-
du? Czy raczej automatycznie zakłada, 
że skoro wszyscy dookoła tak wyglą-
dają, więc zapewne i ja wyglądam tak 
samo? I  czy wygląd ma jakiekolwiek 
znaczenie?

„Można oczywiście 
domniemywać, że dla 
zwierząt prowadzących 
stadny tryb życia wygląd 
poszczególnych człon-
ków stada ma jakieś 
znaczenie, ale czy każdy 
członek grupy z osobna 
zdaje sobie sprawę z wła-
snego wyglądu?”
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A jednak – okazało się, że zwie-
rzęta też mówią, tylko używają 
innych środków wyrazu. Po-

twierdzone przez naukę fakty musieli 
w końcu zaakceptować nawet najbar-
dziej zagorzali antropocentrycy.

Świadomość własnej 
odrębności
Ale zawsze pozostawał jeden bastion, 
którego – jak się wydawało – bardzo 
bronić nie będzie potrzeby – samo-
świadomość. W  końcu potrzeba na-
prawdę wysoko rozwiniętego mózgu, 
aby dokładnie zdawać sobie sprawę 
z własnej odrębności, zarówno fizycz-
nej, cielesnej, jak i tej wewnętrznej, du-
chowej. Świadomość samego siebie, 
nawet u  niektórych ludzi nie zawsze 
do końca oczywista, miałaby dotyczyć 
także zwierząt? Niemożliwe. A jednak? 

W miarę rozwoju psycho-
logii porównawczej coraz 
więcej cech zarezerwowa-
nych – zdawało się – tylko 
dla ludzi zaczęto przyzna-
wać także zwierzętom. 
Zdolność do myślenia 
abstrakcyjnego – niemoż-
liwe? A jednak! Dlaczego 
nie? Tylko na znacznie 
niższym niż u człowieka 
poziomie. Mowa?  
Wykluczone, mówić  
może jedynie człowiek. 

CO PSY WIDZIAŁY 
po drugiej stronie lustra 

Bez wdawania się w  głębszą fi-
lozofię zauważyć można, że zwie-
rzęta rozpoznają jednak całkiem 
nieźle przedstawicieli własnego 
gatunku, odróżniają całkiem nieźle 
przedstawicieli przyjaznych i  wro-
gich gatunków. Mają też całkiem 
niezłą świadomość własnych ogra-
niczeń cielesnych, choćby poprzez 
odczuwanie bólu. No tak, ale jeśli 
przyjąć pokutujący po dziś dzień 
kartezjański pogląd, że zwierzę to 
tylko ożywiony automat, niezdolny 
do odczuwania bólu, czy jego wer-
sję bardziej zmodernizowaną – ból 
może i  odczuwa, ale nie jest zdolny 
do głębszej refleksji nad jego naturą, 
łatwo uznać, że wszelkie zwierzęce 
działania to jedynie seria złożonych 
odruchów, zarówno wrodzonych, jak 
i tych opartych na doświadczeniu.

WSPÓŁCZESNY PIES 
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razem okazało się, że psy znacznie 
więcej czasu poświęcały zapachom 
innych przedstawicieli własnego ga-
tunku niż swoim własnym i to nieza-
leżnie od tego, czy były one „czyste” 
czy też modyfikowane. Zapachowe 
lustro znakomicie odbija poziom 
samoświadomości naszych pod-
opiecznych.

Dla miłośników i właścicieli psów 
eksperymenty Gattiego i  Horowitz 
są jedynie naukowym potwier-
dzeniem tego, co sami doskonale 
wiedzą, choćby z  codziennych spa-
cerów, kiedy widzą reakcje swoich 
podopiecznych. Jeden z moich psów 
– duży, mocno wydłużony samiec do 
zapachów na trasie spacerów przy-
wiązywał szczególnie dużą wagę, 
„czytał” wiadomości długo i  staran-
nie, na koniec decydował się odpisać, 
zostawiając swój ślad zapachowy. 
I  nieodmiennie był w  drodze po-
wrotnej zaskoczony brakiem swojej 
odpowiedzi, bowiem przy wysokiej 
świadomości własnej odrębności 
zapachowej nie do końca ogarniał 
uwarunkowania płynące z własnych 
warunków fizycznych.

Świadomość własnej 
fizyczności
No właśnie. Świadomość siebie to 
także świadomość własnych ogra-
niczeń fizycznych. W  formie naj-
bardziej podstawowej występuje 
u wszystkich stworzeń czujących, bo 
„ja” zaczynam się tam, gdzie zaczyna 

się ból. Strzygliśmy kiedyś straszli-
wie skołtunionego PON-a, znosił to 
dzielnie, zwłaszcza że strzyżenie oka-
zało się znacznie przyjemniejsze od 
wyszarpywania kołtunów szczotką. 
Ale za każdym razem, kiedy ostrze 
maszynki niebezpiecznie zahaczało 
o  skórę, dawał znać z  niezadowole-
niem „auć, tu już kończy się kołtun, 
a  zaczynam się ja”. Ten sam pies, już 
ostrzyżony, poczuł się tak lekko, że 
wykonał radosną rundę po ogrodzie, 
a  następnie zdał sobie sprawę z  od-
mienionego wyglądu i  natychmiast 
schował się pod ławą i odmawiał wyj-
ścia. Trudno się oprzeć chęci włożenia 
mu w usta takich oto słów: „no dobra, 
jest dużo lżej, ale co chłopaki powie-
dzą?”. Ta historia to wszak pojedyncza 
obserwacja. Co na to naukowcy? 

Naukowcy długo uważali, że 
świadomość fizycznych ograniczeń 
nie jest mocną stroną naszych do-
mowników. Wnioskowali to choćby 
z  tego, że przedstawiciele wielkich 
ras uparcie pchają się na kolana wła-
ścicieli, nawet gdy dawno wyrośli 
z wieku szczenięcego. Moim zdaniem 
jednak uczeni zbyt małą wagę przy-

kładają w tym przypadku do czynni-
ka uczuciowego w  zachowaniu. Bo 
czymże innym, jak nieświadomością 
własnych fizycznych ograniczeń jest 
zadzieranie jak najwyżej łapy, ba, cza-
sem nawet wbieganie jak najwyżej 
na pień przy oddawaniu moczu przez 
nikczemnych rozmiarów psy obda-
rzone ogromnym ego? Jak mówił 
ojciec Małego Rycerza: „jak się ludzie 
nie będą ciebie bali, to się będą z cie-
bie śmiali”. Co się przekłada na psią 
mowę „tylko ja wiem, że jestem mi-
krusem, wy macie myśleć, że jestem 
brytanem”.

Zespół naukowców z  budapesz-
teńskiego uniwersytetu postanowił 
sprawdzić, jak to jest z tą świadomością 
własnej fizyczności u  psów. Zastoso-
wano podobne testy, jakie stosuje się 
w badaniach zachowań niemowlaków. 
W eksperymencie użyto 32 psów róż-
nych ras i wielkości, aby sprawdzić, na 
ile potrafią one postrzegać własne cia-
ło jako przeszkodę w wykonaniu zada-
nia. Psy miały za zadanie podnieść za-
bawkę i oddać właścicielowi, zabawka 
była przytwierdzoną do maty, na której 
siedziały. Okazało się, że dużo częściej 
wstawały i  zmieniały pozycje ciała, 
gdy zabawka była przytwierdzona do 
maty, niż wtedy, gdy była na ziemi, 
poza matą. Szybko orientowały się, że 
ich własny ciężar jest przeszkodą w wy-
konaniu polecenia. A że nie wszystkie? 
Cóż,  tak jak nie wszyscy ludzie, tak i nie 
wszystkie psy to bystrzaki.

ANNA REDLICKA 

Naukowcy długo 
uważali, że świado-
mość fizycznych 
ograniczeń nie jest 
mocną stroną naszych  
domowników.

Przy identyfikacji węchowej każdy z nich ma pełną świado-
mość przynależności gatunkowej, nie wiemy jednak, na ile 
biały orientuje się, że wyglądem odbiega od kolegów. 
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Skupmy się znów na psach domo-
wych – to gatunek o  niesłychanej 
wręcz różnorodności pod względem 
wyglądu, co więcej – od chwili naro-
dzin egzystujący w  otoczeniu ludzi, 
zapewniających im opiekę i pożywie-
nie.  Otaczający świat składa się więc 
z obrazów matki i rodzeństwa z jednej 
oraz ludzkich opiekunów z  drugiej 
strony. Szczenięta jednak szybko uczą 
się rozróżniać przedstawicieli psiego 
i  ludzkiego świata. W  okresie socjali-
zacji przychodzi pewien szok poznaw-
czy, kiedy szczenię po raz pierwszy 
styka się z  olbrzymią różnorodnością 
wyglądu przedstawicieli własnego 
gatunku. Reakcje bywają różne, jedne 
psiaki szybko przechodzą nad tym do 
porządku dziennego, inne zdają się 
mieć pewien problem do rozwiązania. 
Pojawia się tu cała seria pytań: czy róż-
nica w  wyglądzie psa i  człowieka jest 
dla naszych podopiecznych ważna? 
Czy ją w ogóle zauważają? Jeśli tak, to 
czy sami siebie identyfikują z obrazem 
matki czy też ludzkiego opiekuna? No 
i skąd szczeniak – powiedzmy labrado-
ra – wie, że chihuahua i pudel to także 
psy? No jak to? Poznaje po zapachu 
– to oczywiste dla każdego miłośni-
ka psów. Przecież znakomita więk-
szość psów, z  wyjątkiem polujących 
na szerokich przestrzeniach chartów, 
to nie wzrokowcy. W  życiu kierują się 
przede wszystkim węchem, szczegóły 
wyglądu rozpatrują jedynie z  bliskiej 
odległości. Każdy szkoleniowiec wie 
doskonale, jak wyraziste muszą być 
komendy wydawane sygnałami rąk na 
odległość, aby pies na nie reagował. 
Mikrosygnały sprawdzają się jedynie 
z bardzo bliskiej odległości. 

Czy zatem nie jest szaleństwem 
wymaganie od węchowca, aby zali-
czył typowy test lustra? Zareagował 
na bezwonny widok w  szklanej tafli? 
I czy brak tej reakcji w istocie świadczy 
o  braku świadomości siebie i  własnej 
odrębności? A  może użyto niewłaści-
wego lustra?

„Lustro” dla węchowców
Na pomysł użycia innego „lustra” wpa-
dli naukowcy. W  roku 2016 profe-
sor Roberto Cazzola Gatti, pracujący 
wówczas na rosyjskim uniwersytecie 
w  Tomsku, zainspirowany wcześniej-
szymi węchowymi eksperymentami, 

Dla węchowca identyfikacja zapachowa to podstawa...

Każdy spacer to kopalnia informacji zapachowych.

jak choćby obserwacjami amerykań-
skiego biologa i etologa, Marca Bekof-
fa, który badał reakcje własnego psa na 
„żółty śnieg”, czyli ślady uryny, mierzył 
czas, jaki zwierzę poświęcało na wą-
chanie śladów własnych i  tych pozo-
stawionych przez inne psy. Tu i ówdzie 
podejmowano podobne badania, jed-
nak nigdy nie powstał kompleksowy 
test samoświadomości dla tych, którzy 
jak psy zdecydowanie nie są wzrokow-
cami. Postanowił więc opracować wę-
chowy test samopoznania (STR) – „sniff 
test of self-recognition (STSR)”. 

Do opracowania testu Gatti użył 
próbek moczu czterech półdziko żyją-
cych psów. Próbki zbierano w różnych 
porach roku. Na koniec przygotował 
pięć pojemników zawierających prób-
ki zapachowe, cztery należały do te-
stowanych psów, piąty – bezzapacho-
wy stanowiła ślepa próba. Czas, jaki 
każdy z  psów poświęcił na wąchanie 
poszczególnych próbek, był dokład-

nie mierzony. Ku zaskoczeniu zespołu 
badawczego, okazało się, że czas, jaki 
psy poświęciły na wąchanie własnych 
próbek, był znacząco krótszy niż ten 
poświęcony obcym zapachom. To 
pokazuje, jak wysoka jest zapachowa 
samoświadomość psów – „to jestem 
ja, więc nie mam potrzeby się nad tym 
zastanawiać, zajmijmy się raczej tym, 
kto jeszcze tu był”. Co więcej, ekspery-
ment pokazał ścisłą zależność czasu 
wąchania od wieku psa, co zdaje się 
potwierdzać fakt, że samoświadomość 
rośnie wraz z  wiekiem i  nabywanym 
doświadczeniem. 

Test Gattiego powtórzyła dr Alek-
sandra Horowitz z  Wydziału Psy-
chologii Barnard College w Stanach 
Zjednoczonych. Tym razem prze-
testowano 36 psów, którym towa-
rzyszyli właściciele. W  tym ekspery-
mencie używano nie tylko „czystych” 
zapachów, ale także modyfikowa-
nych rozmaitymi dodatkami. I  tym 
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nie zadowolonego, swobodnie cho-
dzić na luźno trzymanej smyczy i stać 
wpatrzony w  handlera, czekając na 
jego kolejne sygnały. Jako nagrodę 
polecamy małe kawałeczki piersi kur-
czaka z  rożna. Ale nagradzanie psa 
wystawowego w odpowiednim mo-
mencie, tak aby wiedział, za co otrzy-
mał pochwałę, również jest sztuką, 
której trzeba się nauczyć przed wy-
stawą. Dzień przed występem na 
ringu radzimy nie karmić psa, a jeżeli, 
to jedynie niewielką ilością pokarmu, 
tak aby w  czasie pokazu był żywo 
zainteresowany jedzeniem. Dodat-
kowo pamiętajmy, że pies wykąpany, 
przystrzyżony i  rozczesany zawsze 
robi dobre wrażenie na sędziach. Na  
wystawę przyjeżdżamy najpóźniej 
na godzinę 8 rano, aby mieć czas na 
rozłożenie wszystkich potrzebnych 
nam rzeczy i  zapoznanie psa z  oto-
czeniem i z ringiem.   

Kwestie formalne
Wystawy klubowe zwykle rozpo-
czynają się konkurencjami hodow-
lanymi, które są bardzo ważne dla 
oceny hodowli, reproduktorów i suk 
hodowlanych oraz pokazują postęp 
w hodowli psów danej rasy. 

Na wystawach innej rangi konku-
rencje grupowe przeprowadzane są 
w czasie finałów wystawy, a czasem 
też na ringach rasy, jeśli zgłoszono 
więcej niż jedną grupę w  danej ra-
sie, tak aby wyłonić reprezentantów 
danej rasy do finałów w  konkretnej 
konkurencji grupowej.  

Dobór psów do konkurencji 
hodowlanych
Rano należy dokładnie przeczytać 
katalog, gdzie szczegółowo wypi-
sane są numery psów zgłoszonych 
do poszczególnych konkurencji. 
Najłatwiejsze są pary hodowla-
ne, ponieważ my sami zgłasza-
my psy do tej konkurencji – są  
to pies i  suka tego samego wła-
ściciela. Trudniej jest z  pozosta-
łymi konkurencjami grupowymi.                                                                                                   
Najlepsza Hodowla to od trzech do 
pięciu zwierząt z  tym samym przy-
domkiem hodowlanym, płeć nie ma 
znaczenia. Ale ważne jest, by psy 
były jak najbardziej wyrównane 
– takie same zarówno w typie, ro-

dzaju szaty, wielkości, sposobie 
poruszania się, noszenia głowy 
i ogona, jak i były w takim samym 
umaszczeniu. Ten identyczny wy-
gląd prezentowanych zwierząt w po-
zycji stojącej i  w  ruchu winien być 
podstawowym kryterium dla wer-
dyktu sędziego. Zazwyczaj trudno 
jest osiągnąć taką perfekcyjną jed-
nolitość, jakiej oczekują sędziowie. 
W niektórych krajach, aby dać więk-
szą szansę w jednolitości parze psów, 
można do tej konkurencji zgłaszać 
dwa samce lub dwie suki (co nie jest 
zupełnie związane z  ogólnie przyję-
tymi w  danym kraju zasadami życia 
w parze jednopłciowej). Jest to wte-
dy Para Psów, a nie Para Hodowlana 
i ta konkurencja nie dotyczy wystaw 
klubowych. Trudniejsze jest odpo-
wiednie – jak najbardziej jednolite – 
zestawienie Grupy Hodowlanej. Jeśli 
wiemy, że została do tej konkurencji 
zgłoszona hodowla, z  której pocho-
dzi nasz pies, radzimy rano skontak-
tować się z  hodowcą, który jest na 
wystawie, pokazać swojego psa i po-
zwolić właśnie hodowcy zdecydo-
wać, czy nasz pupil pasuje do innych. 
Hodowca może wtedy stwierdzić, 
w  jakiej aktualnie kondycji jest ten 
konkretny pies i  jak się zachowuje. 
Nie obrażajmy się, jeżeli nasz uko-
chany psiak nie załapie się do tej gru-

Grupa Hodowlana – Crufts, 2015 rok

Grupa chińskich grzywaczy – Wiedeń, 
2005 rok

py, bo z uwagi na typ, umaszczenie, 
kondycję, czy po prostu ze względu 
na ograniczoną liczbę (3 do 5 sztuk) 
w  grupie prezentowanych zwierząt 
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Konkurencje te rozgry-
wane są na wszystkich 
wystawach psów 
rasowych, a szczególnie 
ważne są na wystawach 
klubowych i specjali-
stycznych poświęconych 
jednej rasie. 

Na takich wystawach oceny, ja-
kie psy otrzymują w klasach 
hodowlanych (Najlepsza 

Para Hodowlana, Najlepsza Hodowla,  
Najlepszy Reproduktor i  Najlepsza 
Suka Hodowlana), mają dać świa-
dectwo o  osiągnięciach hodowców 
i ich hodowli. 

Znaczenie poprawnej 
prezentacji
Nie wystarczy jedynie zgłosić psa na 
wystawę – choć to też jest konieczne 

PARA psów i GRUPA psów

WYSTAWIANIE I OCENA W KONKURENCJACH:

Grupy Hodowlane – Crufts, 2017 rok

(aby nie zapomnieć!). Należy, jesz-
cze przed wystawą, spokojnie, bez 
pośpiechu, nauczyć psy (a może naj-
pierw siebie), jak pokazywać psa solo 
i w grupie w pozycji stojącej i w  ru-
chu. Można się skontaktować z  ho-
dowcą swojego psa lub iść na kurs 
prezentacji wystawowej psa. Nawet 

Grupy Hodowlane – Crufts, 2015 rok

WYBÓR GRUP

najpiękniejszy pies, który nie po-
zwala się dotknąć, nie da sobie 
obejrzeć zębów, szarpie się, nie słu-
cha i nie rozumie prezentera, ska-
cze lub „dusi się na smyczy,” powi-
nien dostać ocenę „nie do oceny”.                                                                                                                           
Pies na wystawie nie powinien bać 
się ludzi i  innych psów, robić wraże-
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Następnym dużym problemem jest 
pozowanie do zdjęć; zdjęć, które 
nierzadko są publikowane i  stano-
wią cenną pamiątkę, a  także będą 
kiedyś zdjęciami historycznymi. 
Musimy pamiętać, że w  grupie 
psy ustawiamy frontem do re-
porterów, możliwie blisko siebie 
i  największą uwagę zwracamy na 
równoległość przednich kończyn 
i  wyraz ich twarzy. Zwykle ktoś 
woła psy lub rzuca zabawkę czy 
piszczy piszczałką, tak aby wszyst-
kie patrzyły w  jedną stronę (a  wy-
stawcy na fotografa), nie nudziły 
się i  nie walczyły o  miejsce, a  całą 
uwagę skupiły na zabawce. Wtedy 
nawet duża grupa wygląda najład-
niej     i najefektowniej. Psy są wte-
dy jednolicie zainteresowane, na-
pięte, uszy mają typowo ustawione 
i w grupie potrafią wyglądać ślicznie.                                                                                                                        
Sądzimy, że w  tym miejscu warto 
również podać ogólne zasady po-
kazania psa czy suki w  poszczegól-
nych klasach indywidualnie, tak aby 
nasz pies w  krótkim czasie oceny 
sędziego (3 do 4 minut – tak, tak, 
to jedynie tak krótko) pokazał się 
jak najpiękniej. Należy psa tak po-
kazać, aby zdążyć uwypuklić jego 
zalety i  zminimalizować ewen-
tualne usterki. Sędzia podobnie 
obserwuje i  sprawdza psy prezen-
towane zarówno w  konkurencjach 

grupowych, jak i  indywidualnych. 
Sędzia ocenia każdego psa osobno 
w pozycji stojącej i w ruchu. 

Technika sędziowania bywa 
różna i  nie każdy sędzia ocenia 
tak samo jak inni. Najczęściej psy 
po wejściu na ring ustawiają się 
wzdłuż jednego z  dłuższych boków 
ringu w kolejności numerów. Każdy 
wystawca ma obowiązek posiadania 
numeru katalogowego wystawia-
nego psa, który powinien umieścić 
w  widocznym miejscu.  Sędzia naj-
częściej zaczyna ocenę od ruchu 
psów w kłusie po okręgu, gdzie ob-
serwuje ruch boczny, proporcje psa, 
ruch kręgosłupa, zachowanie głowy 
z  szyją i  ogona, sprawdza długość 
stawianych kroków, czas unosze-
nia kończyn, fazę podparcia oraz 
zachowanie się psa. Ocenia psy in-
dywidualnie i  porównawczo. Jeśli 
psów jest więcej, dzieli je na grupy. 
W  pozycji stojącej sędzia zwraca 
uwagę na typowość rasową budowy 
anatomicznej. Oglądając i dotykając 
poszczególne części ciała, szczegó-
łowo sprawdza uzębienie, ustawie-
nie łopatek, głębokość i  pojemność 
klatki piersiowej, osadzenie ogona. 
Sprawdza kształt, wielkość i osadze-
nie oczu, uszu, szczegóły budowy 
głowy, kłębu, kończyn itd. Następ-
nie sprawdza poprawność stawiania 
kończyn, ich równoległość, szero-
kość prowadzenia, występowanie 
wad pospolitych kończyn jak ich 
zbieranie, odstawianie czy wciska-
nie łokci, luźność związania stawów, 
zbliżenie stawów skokowych i wiele 
innych cech. Aby móc te wszystkie 
szczegóły zaobserwować, sędzia 
prosi wystawcę, aby przeszedł ze 
swym psem (pies, sprężystym, wy-
dajnym kłusem) najczęściej po prze-
kątnej ringu od sędziego i  wrócił 
do sędziego. Są to proste i łatwe do 
wykonania ewolucje, ale jedynie dla 
psów wcześniej tego nauczonych 
i  przyzwyczajonych do ich dobrego 
wykonywania. 

Trening psa wystawowego
Pies tego prostego zachowania na 
ringu musi się wcześniej nauczyć 
indywidualnie i  w  grupie, tak aby 
sędziemu ułatwić pracę, a  sam się 
jak najpiękniej pokazać. Sędzia po-

winien móc te wszystkie szczegóły 
zobaczyć, a nie ich się domyślać. Zbyt 
często na naszych ringach widzimy 
walkę psa z  wystawcą, który przy-
prowadził psa na wystawę psów ra-
sowych, ale sam dobrze nie wie, o co 
tu chodzi (a  tym bardziej jego pies).                                                                                                                                   
Najważniejszą zasadą w  wystawia-
niu jest zapewnienie naszym psom 
takich warunków na ringu, aby były 
zadowolone i chętnie oraz z radością 
pokazywały swe najlepsze cechy ra-
sowe. Mają tu być nagradzane, chwa-
lone, ale w  żadnym przypadku nie 
powinny być karcone. Pies w  ringu 
powinien być prowadzony na luźnej 
smyczy.    

Nie wolno psa szarpać, ciągnąć, 
strofować czy karać. Jeżeli ma stać, 
nie może się kręcić, skakać czy się 
bać lub nieufnie zachowywać się 
w  stosunku do sędziego. Trzeba 
umieć pokazać sędziemu psie zęby, 
tak aby je zobaczył i zdążył policzyć. 
W kłusie pies powinien poruszać się 
swobodnie i wydajnie po liniach pro-
stych, równomiernie poruszając no-
gami w najlepszym dla niego tempie. 
Nie należy hamować na zakrętach 
ani wpadać na poprzedników, czy też 
ich wyprzedzać. Nie jest to wyścig 
i  nie wygrywa tu pies szybszy, ale 
najpoprawniejszy i  najurodziw-
szy. Jeżeli nasz pies biegnie szybciej 
niż ten przed nim (bo jest znacznie 
wyższy), należy poruszać się po więk-
szym kole. 

Umiejętność dobrego pokazania 
sędziemu na wystawie swojego psa 
jest dużą sztuką. My obcujemy z na-
szymi psami na co dzień, często lata-
mi. Sędzia widzi i ocenia każdego psa 
naprawdę stosunkowo bardzo krótko 
i w tym czasie ma dokonać oceny bu-
dowy, jego cech rasowych i typowe-
go dla rasy sposobu poruszania się 
w kłusie. Warto pomóc w tym sędzie-
mu, aby miał pewność, że wszystko, 
co należy, zobaczył, poznał i dokonał 
właściwej oceny. Niech Państwo nam 
uwierzą, że jeśli wystawca dobrze 
przygotuje się do tego przed wysta-
wą i  pies będzie wiedział, o  co mu 
chodzi, to jest to możliwe i warte po-
święcenia nieco pracy.

TEKST: MAŁGORZATA SUPRONOWICZ, 
TOMASZ BORKOWSKI

ZDJĘCIA: TOMASZ BORKOWSKI
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Grupa sznaucerów miniaturowych w ringu przygotowawczym – Nowy Dwór Mazowiecki, 2006 rok

WYBÓR GRUP

nie zostanie wytypowany.  
Nieraz dużo lepiej jest pokazać 

trzy wyrównane, podobne do sie-
bie – niemal identyczne psy, niż pięć 
nie za bardzo jednolitych i  marnie 
pasujących do grupy.  Często w  tej 
konkurencji niesłusznie pokazywane 
w grupie i nagradzane są wraz z psa-
mi dorosłymi szczenięta w  różnym 
wieku czy np. chińskie grzywacze – 
jeden hairless a  drugi powder puff, 
mimo że to jedna rasa, podobnie la-
brador retriever – jeden czarny a dru-
gi czekoladowy. Dla podkreślenia 
podobieństwa do siebie psów pre-
zenterzy grupy ubierają się identycz-
nie, co ma dodatkowo sugerować 
jednolitość całości. Podobnie dobre 
wrażenie robi pokazanie dwu psów 
lub więcej przez jednego prezentera.

Powinno nam zależeć na tym, 
żeby hodowla, z której mamy psa, 
pięknie się prezentowała i  aby 
otrzymała jak najwyższą ocenę 
i lokatę – najlepiej gdyby zwycięży-
ła w  tej konkurencji (niezależnie od 
tego, czy jest tam pokazany mój pies 
czy nie).   

W 2006 roku pokazywaliśmy gru-
pę hodowlaną sznaucerów miniatu-
rowych na światowej wystawie psów 
w  Poznaniu. Były to same samce 
i mimo że mieliśmy tam ze sobą sukę 
Zwyciężczynię Świata, nie wyszła do 

tej konkurencji, bo odróżniałaby się 
wielkością od samców. Mimo że była 
to nasza ulubiona suka! Zajęliśmy 
wtedy trzecie miejsce na ponad 40 
grup hodowlanych. Tak samo trudny 
jest wybór do konkurencji Najlepszy 
Reproduktor lub Najlepsza Suka Ho-
dowlana. Nie zawsze organizator wy-
stawy wymaga obecności samego 
reproduktora – samca, czy też zwy-
kle już starszej suki hodowlanej i nie 
muszą one być na wystawie. Ocenia-
ne jest jedynie ich potomstwo. Nale-
ży przypuszczać, że właściciele tych 
zwierząt wykorzystanych w hodowli 
(psa reproduktora i suki hodowlanej) 
są/mogą być na wystawie i  to oni 
decydują, które potomstwo wchodzi 
na ring, aby reprezentować zasługi 
hodowlane ojca czy matki. Hodowcy 
nie zgłaszają tych psów do konku-
rencji hodowlanych na wystawach 
klubowych. To system katalogowy 
automatycznie wypisuje wszystkie 
psy i  suki zgłoszone na tę wystawę 
po danym psie czy danej suce w kon-
kretnej rasie. Nieraz ten sam pies 
wchodzi trzy razy na ring: do hodow-
li, do reproduktora i do suki hodow-
lanej. Tak że widzicie państwo, iż lo-
gistyczne ustalenie i dobór psów do 
(jeszcze raz to podkreślimy) tych nie-
zmiernie ważnych konkurencji jest 
dość trudnym przedsięwzięciem.      

W oczekiwaniu na ocenę 
Jeżeli ktoś ma więcej niż jednego 
zgłoszonego psa (na tej wystawie), to 
powinien postarać się o zapewnienie 
handlera do każdego wystawianego 
psa w grupie. Najlepiej byłoby prze-
ćwiczyć wcześniej razem, na ringu 
lub w  wolnym miejscu obok, przej-
ście w kółko oraz tam i z powrotem 
i umówić się, czy zwrot robimy przez 
prawe czy lewe ramię, tak aby całość 
wyglądała jak najbardziej jednolicie 
i nie rozpraszała uwagi sędziego. 

Ocena na ringu
Na wystawach klubowych wszystko 
przebiega dość szybko – może nawet 
za szybko i trzeba się zastanowić, czy 
sędzia nie powinien robić dłuższych 
przerw, np. po 5 minut, między oce-
nami konkurencji hodowlanych, aby 
dać czas wystawcom na przygoto-
wanie psów do kolejnej konkurencji 
grupowej. Wystawy klubowe są raz 
w  roku – czyli dość rzadko na nich 
występujemy. A  ocenie zawsze to-
warzyszy dużo emocji, zamiesza-
nia i  nie wszyscy są na to odpor-
ni, a  już szczególnie nowicjusze.  
Dlatego dobrze byłoby przeczytać 
nasze rady ze dwa razy i  starać się 
do nich dostosować, ponieważ są to 
uwagi na wskroś praktyczne, gdyż 
psy pokazujemy już od ponad 50 lat.                                                                                        
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Wyboru najpiękniejszego psa wystawy Best in Show dokonali eksperci Tomasz 
Borkowski, Leszek Salamon i Jussi Liimatainen 

GRAND PRIX Wystawy Championów 
Bytom 2022

znawany przez sędziego Demetrisa 
Christodoulou przypadł sznaucero-
wi miniaturowemu czarno-srebrne-
mu Lucyferowi Morningstar Silver of  
Reptilian, którego  właścicielem jest 
Rafał Kozieł. 
■ Natomiast sędzia Małgorzata Su-
pronowicz przyznała tytuł Najpięk-
niejszego Psa Ras Polskich Wysta-
wy Championów 2022 polskiemu 
owczarkowi podhalańskiemu King of 

Zwycięzca Wystawy Championów 
Bytom 2022

Happiness Alpejskie Zauroczenie, na-
leżącemu do Wojciecha Kucnera.

Wszyscy wystawcy otrzymali tort 
ufundowany przez organizatora – 
Oddział ZKwP w Bytomiu.

Dziękujemy wystawcom za przy-
bycie i stworzenie pozytywnej atmos-
fery sportowej rywalizacji, sędziom za 
profesjonalną ocenę i emocje, a spon-
sorom za liczne nagrody. Wielkie sło-
wa uznania kierujemy do komitetu 
organizacyjnego, który włożył wiele 
pracy i serca w realizację tego wyda-
rzenia. Z  radością informujemy, że 
znany jest termin kolejnej wystawy 
Champion of Champions – spotka-
my się ponownie 29 października 
2023 roku. Mamy nadzieję, że organi-
zacja spotkań najpiękniejszych psów 
na Śląsku stanie się nową tradycją i że  
zechcecie nas Państwo odwiedzić. 
A zatem – do zobaczenia! 

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU ODDZIAŁU 
ZKwP BYTOM ANETA CHRYSTOPH

ZDJĘCIA:  FRYCZ COMPANY

Najpiękniejszy 
Pies Ras Polskich 
Wystawy Cham-
pionów 2022

47
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Champion of Champions 2022  

23października do bytom-
skiej hali „Na Skarpie” 
przybyło ponad 400 psów 

z Polski i Europy, mogących pochwa-
lić się tytułami Championa Młodzieży, 
Championa Weteranów, Championa 
i  Interchampiona. Słynący z  gościn-
ności i  miłości do swojego regionu 
Ślązacy zorganizowali przyjezdnym 
serdeczne powitanie przy dźwię-
kach orkiestry górniczej, która swo-
im występem uświetniła otwarcie 
wystawy. Zaproszenie od komitetu 
organizacyjnego przyjęli cenieni sę-
dziowie z Polski i z zagranicy Tomasz 
Borkowski, Demetris Christodoulou 
(CY), Stefan Dimitrijevic (SB), Neman-

ja Jovanovic (SB), Izabella Krasowska-
-Salamon, Monika Kuriata-Okarmus, 
Vladimir Piskay (SK), Anna Rogowska, 
Leszek Salamon, Tomasz Sławik, Mał-
gorzata Supronowicz, Jussi Liimata-
inen (FI), Małgorzata Wieremiejczyk-
-Wierzchowska. 

Jak wiedzą wszyscy psiarze, wy-
stawianie ukochanych czteroła-
pych przyjaciół wiąże się z  wielkimi 
emocjami, bez względu na rangę 
imprezy. Jednak w  przypadku tak 
wyrównanych stawek, jakie zaprezen-
towano na wystawie championów, 
kiedy w  ringu spotkały się prawdzi-
we gwiazdy doskonale prowadzone 
przez swoich właścicieli i profesjonal-
nych handlerów, emocje naprawdę 
sięgnęły zenitu. Tak też było podczas 
finałowego wyboru najpiękniej-
szego psa wystawy Best in Show, 
którego dokonywali eksperci  Prze-
wodniczący Zarządu Głównego 
Leszek Salamon oraz Tomasz Bor-
kowski i Jussi Liimatainen. 

W 2022 roku wielkie 
święto najpiękniejszych 
przedstawicieli psich 
ras po raz pierwszy 
odbyło się na Śląsku.

Otwarcia wystawy dokonali Przewodni-
czący ZG ZKwP L. Salamon oraz A. Chry-
stoph, Przewodnicząca ZO ZKwP Bytom

WYSTAWA

Konferansjerkę wystawy prowadizła 
Karolina Lis z Oddziału ZKwP Kraków

■ Wielkim zwycięzcą został pies 
rasy lhasa apso Siimline’s Locked 
Out Of Heaven, którego właścicie-
lem jest Małgorzata Moskała.
■ Tytuł GRAND PRIX Wystawy 
Championów Bytom 2022 przy-

Orkiestra górnicza 
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MONTGOMERY      Terrier Show 2022

komfortowe dla ludzi i zwierząt, cię-
żarówki (motorhomy)  kempingowe.

Ocena psów rozpoczynała się 
o godzinie ósmej, a finały około pięt-
nastej i  trwały ponad trzy godziny. 
Finały to wybór pierwszych czterech 
psów w  siedmiu grupach AKC i  na 
końcu finałów wybór Res. BIS i  BIS. 
Grupy oceniane są według kolejno-
ści podanej w katalogu i ta kolejność 
różni się na każdej wystawie. Na ogół 
grupa, która była  ostatnia w danym 
dniu, w następnym jest pierwsza. 

Liczba zgłoszeń
Jako że komplet tych wystaw to 
święto terierów, na trzy wystawy 
poprzedzające niedzielną zgłoszono 
oczywiście najwięcej terierów. Pierw-
sza wystawa odbyła się w  czwartek 

w  parku Macungie. Na ogólną licz-
bę zgłoszonych psów – 1692 przy-
padało aż 1005 terierów, w  piątek, 
również w  Macungie, spośród 1828 
psów 1110 stanowiły teriery, w  so-
botę (ta wystawa odbywała się w in-
nym miejscu – w Ludwig’s Corner) na 
1488 psów przypadało 871 terierów 
i w niedzielę  (ponownie w Macungie) 
były już tylko teriery – 1648 zgłoszeń. 
Jak piszą Amerykanie, liczba zgłoszeń 
jeszcze nie osiągnęła poziomu sprzed 
pandemii, ale liczebność niektórych 
ras była imponująca. Pierwszego dnia 
było 78 kerry blue terierów i  75 soft 
coated wheaten terierów.

Wyniki finałów
W czwartek BIS wywalczył welsh te-
rier GCh. BRIGHTLUCK`S IMAGE AT 

GCH BRIGHTLUCK`S IMAGE AT BAYLEIGH GCH SURREY SAGE 

BAYLEIGH, trzyipółletni pies, a  Res. 
BIS – dwuletnia suka GCh. SURREY 
SAGE – czarny pudel miniaturowy, 
pokazywana przez swojego współ-
hodowcę Kaza Hosakę.      

W grupie terierów drugi był lake-
land terier – sześcioipółletnia suka 
GChG. HI-KEL TERRYDALE NANHALL 
MIZZCONCEVED, trzeci – dwuipół-
letni foksterier szorstkowłosy z klasy 
otwartej  FLEET ST ROGUE DOWN 
EASTER, pokazywany przez współ-
hodowcę R.C. Carusi, czwarty terier 
szkocki – trzyipółletnia suka GCHG 
(czyli złoty grand champion) PE-
ABAR  P.S. I  LOVE YOU. Nas, oprócz 
terierów, zachwycił zwycięzca gru-
py Hound, prawie pięcioletni blo-
odhound GCHB FLESSNER`S TOOT 
MY OWN HORN – to najpiękniejszy 
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Na początku październi-
ka wybraliśmy się 
z mężem do Pensylwa-
nii, aby po raz kolejny 
zobaczyć najpiękniejszą 
wystawę terierów, orga-
nizowaną co roku przez 
Montgomery County 
Kennel Club. 

Wystawę tę, odbywającą się 
w  tym roku w  pięknym 
parku Macungie, poprze-

dzały trzy wystawy wszystkich ras: 
dwie organizowane przez klub Hat-
boro i jedna organizowana przez De-
von Association w  Ludwig`s Corner. 
Wszystkie cztery wystawy odbywają 
się na wolnym powietrzu. Organi-
zatorzy rozstawili trzy ogromne na-
mioty. Jeden dla wystawców, gdzie 
odbywa się przygotowywanie psów 
przed wejściem na ring  i są tu miejsca 
na klatki, stoliki, suszarki itp. Dwa po-

MONTGOMERY      Terrier Show 2022

GCHS GOODSPICE EFBE MONEY  STACHE 

WYSTAWA

zostałe namioty są przeznaczone na 
ringi w taki sposób, że na środku jest 
szerokie przejście, a po bokach – sześć 
ringów po każdej stronie. Pół ringu 
jest pod namiotem, a pół – pod gołym 
niebem. Pogoda w  tym roku wyjąt-
kowo dopisała: słońce, bezchmurne 
niebo i piękne kolory jesiennych liści, 
głównie klonów.

Tu nikt nie przyjeżdża z  własnymi 
namiotami. Na dużych parkingach 
jest trochę samochodów osobowych, 
ale większość to duże busy przysto-
sowane do wożenia psów i ogromne, 
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miętnia wszystkich działaczy i  ludzi 
związanych z  tą wystawą od 93 lat. 
Pierwsza wystawa samych terierów 
odbyła się w  1929 roku w  Fort Wa-
shington PA i  zgłoszono wtedy 161 
terierów. Tegoroczny katalog to 388 
stron zapisanych drobnym drukiem.  
Można tu znaleźć historię wystaw, 
zwycięzców BIS przez te wszystkie 
lata, spis arbitrów, którzy te konku-
rencje oceniali, dużo reklam hodowli 
ze zdjęciami ich czołowych lub zasłu-
żonych psów. Prócz oceny danej rasy 
organizatorzy przewidują ocenę mło-
dych psów – sweepstakes oraz swe-
epstakes weteranów, pary psów (nie-
koniecznie musi to być pies i suka, ale 
mogą być to też zwierzęta tej samej 
płci), najlepszej suki hodowlanej 
oraz bardzo ciekawą konkurencję – 
najlepszy pies wyhodowany przez 
wystawcę. Jest też konkurs Młodego 
Prezentera – 20 zgłoszeń. Na wystawę 
najwięcej zgłoszono  cairn terierów – 
108, soft coated wheaten terierów 
– 106, po 89 terierów szkockich, aire-
dale i kerry blue, 83 sznaucery minia-
turowe. Ocena zaczęła się o  ósmej 
rano. Wystawa zgromadziła dużą 
publiczność z  całego świata. Bardzo 
dużo ludzi zna się i  spotyka tam od 

GCHG LBK`S REBEL AND PROUD PARTYCRASHER GChG. HI-KEL TERRYDALE NANHALL MIZZCONCEVED, 

GCHS HJOHOO`S  HJO WANT IT ALL
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pies tej rasy, jakiego kiedykolwiek 
widziałam. 

W piątek było nieco więcej zgło-
szonych psów: 97 soft coated terie-
rów, 82 cairn teriery i 81 kerry blue 
teriery. Finały zaczęły się nieco po 
godzinie piętnastej. W  terierach 
grupę wygrała lakelandka z  po-
przedniego dnia, drugi był pręgo-
wany  amerykański staffordshire 
terrier GCHP (platynowy) LBK`S RE-
BEL AND PROUD PARTYCRASHER 
(w siódmym pokoleniu ma naszego 
KAR-RON ZBIRA), trzeci welsh terier, 
a czwarta była szkotka – oba nagro-
dzone w grupie poprzedniego dnia. 
Grupę Hound znowu wygrał nasz 
ulubiony bloodhound, ale niespo-
dziewanie BIS został ciemno-prę-
gowany ze znaczeniami dość duży  
bokser GCHG TIMELINES O`HENRY 
DON`T LET ME DOWN. Rezerwowy 
BIS otrzymał piękny bloodhound.

Na sobotnią wystawę w  Ludwi-
g’s Corner zgłoszono trochę mniej 
psów. Rano mimo słońca było nam 
i psom bardzo zimno. Najliczniejsze 
rasy to cairn teriery – 64, sznaucery 

GCHB FLESSNER`S TOOT MY OWN HORN

GCHG BLUECRUSH FREEDOM  AND WHISKEY

miniaturowe – 56 i  szkockie terie-
ry – 55. Wiele czołowych psów się 
powtarza, choć grupa terierów ma 
trochę innych zwycięzców. Gr. I  to 
sealyham terier pokazywany przez 
Margery Good – GCHS GOODSPICE 
EFBE MONEY STACHE,  przepięknie 
przygotowany i bezbłędnie chodzą-
cy, mimo że ma tylko dwa lata. 

Gr. II to prawie sześcioletni skye 
terrier we wspaniałej kondycji wło-
sa GCHS GLEANNTAN`S SURE SHOT 

GREYJOY, Gr. III znowu lakelandka 
– jej handler to Ariel Cukier, Gr. IV – 
foksterier krótkowłosy dwuletni Ch. 
AIMHI HEAD DOVER HEELS. W  BIS 
ponownie biega bloodhound, ale 
całą wystawę wygrywa sealyham 
terier, a drugi najpiękniejszy pies to 
pudel miniaturowy Kaza Hosaki.

Montgomery Terrier Show
Nadeszła niedziela. O  siódmej rano 
odbyła się msza święta, która upa-

WYSTAWA
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Najpiękniejsza para

Finały wystawy terierów
Finały zaczęły się po szesnastej. Naj-
pierw konkurs par wygrały foksteriery 
krótkowłose: doskonale dobrane, bia-
łe z czarnymi głowami, w tym samym 
typie i równo, pięknie chodzące. Naj-
lepszym psem wyhodowanym przez 
wystawcę – przy ogromnym aplauzie 
publiczności – został sealyham terrier 
BIS z  poprzedniego dnia GCHS GO-
ODSPICE EFBE MONEY STACHE poka-
zany przez Margery Good.
■ I  najciekawsza konkurencja – 
Best In Show. Na ring weszły 32 psy 
(najlepsze w  swych rasach). Trochę 
rozczarował soft coated wheaten te-
rier, ponieważ nie był za bardzo za-
dowolony z  pobytu na dużym ringu 

i trudno zrozumieć, czemu to właśnie 
on został wybrany ze 106 psów. Ale 
czasem się zdarza, że pies błyszczy 
na małym ringu, a gaśnie na dużym. 
Każdy pies został dokładnie obejrza-
ny i omacany; duże, czyli airedale – na 
ziemi, średnie – na rampie, a małe te-
riery – na stole. Wybór był trudny, ale 
w  końcu sędzia Karen Wilson wska-
zała na sukę lakeland terier GChG. 
HI-KEL TERRYDALE NANHALL MIZZ-
CONCEVED. Jej hodowczyni, Maripi 
Wooldridge, która w  1995 roku wy-
grała ze szkocką terierką BIS na West-
minsterze, miała łzy w oczach. Drugie 
miejsce i  Res. BIS przypadły sealy-
ham terierowi pokazywanemu przez 
Margery Good. Trzecie miejsce zajął 

kerry blue terier GCHG BLUECRUSH 
FREEDOM AND WHISKEY, piękny 
i  swobodnie chodzący pięcioletni 
pies, czwarte miejsce – cairn terier, 
wyhodowana w  Szwecji czteroletnia 
suka, własność Victora Malzoniego, 
pokazywana przez Gabriela Rangela 
GCHS HJOHOO`S  HJO WANT IT ALL. 
Tak zakończyła się wystawa terie-
rów 2022. Jako że to październik, na 
dworze zapadał już zmrok. Robiło się 
chłodno. Ale były to cudowne cztery 
dni spędzone z miłośnikami terierów 
i  ze wspaniałymi, nie do zapomnie-
nia, pięknymi psami. Jak zawsze war-
to było tam być! 

TEKST I ZDJĘCIA: 
MAŁGORZATA SUPRONOWICZ
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GCHG TIMELINES O`HENRY DON`T LET ME DOWN

lat. Są to głównie miłośnicy terie-
rów. Nie sposób zobaczyć wszystkich 
psów. Nam udało się być przy ringach 
foksterierów szorstkowłosych i  krót-
kowłosych, lakelandów, norfolków, 
airedali, amerykańskich staffordshire 
terierów, dandie dinmont terierów, 
sznaucerów miniaturowych i  sealy-
ham terierów. Sędziowanie (jak za-

wsze w USA) jest bardzo sprawne, nie 
ma tam opisów ani ocen. Są jedynie 
lokaty. Do konkurencji Best of Breed 
wchodzi winners dog, winners bitch, 
wszystkie championy i dwa najlepsze 
weterany. Wybierany jest BOB, Best of 
Winners, BOS, select dog, select bitch, 
award of merit – psy i  suki, w  zależ-
ności od liczby zgłoszeń. Punkty do 

grandchampionatu otrzymują także 
te z tytułem Selekt. 

Zachwyca perfekcyjne przygoto-
wanie psów, nie tylko ich budowa, 
lecz także wspaniały temperament  
i  ruch. Widać, że psy wystawowe ko-
chają to, co robią. One mają za sobą 
kilka do kilkuset wystaw. Potrafią być 
wystawiane ponad 200 razy w roku.
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ko to oczywiście zasługa organizato-
rów wydarzenia, którym należy się 
ogromne podziękowanie. Toruński 
oddział ZKwP na czele z przewodni-
czącą kol. Marią Skowrońską stanął 
na wysokości zadania i  to właśnie 
dzięki nim mogliśmy cieszyć się 
wspaniałą atmosferą, choć jeśli cho-
dzi o pogodę, to moglibyśmy życzyć 
sobie lepszej. Trochę wiało, trochę 
padało, ale bez wątpienia grzały nas 
emocje, a  humor poprawiały spo-
tkania z przyjaciółmi.

Pierwszy dzień XL Klubowej 
Wystawy Chartów i Chartów 
Polskich
■ Najpiękniejszym psem wystawy 
został tego dnia charcik włoski – 
Astra Bravissimo Ulula wł. Ligi Straz-
diny z Łotwy.

Tego samego dnia odbyła się  
także Klubowa Wystawa Chartów 
Polskich. 
Tytuł Zwycięzcy Klubu 2022 otrzy-
mali pies: Radociech Divinacanis,
wł. Marka i Doroty Równickich, 
oraz Rozalia Divinacanis, 
wł. Barbary Sroki. 

W niedzielę 18 września rozpo-
częliśmy XVIII Europejską Wysta-
wę Chartów. 

W ringach pojawiło się 285 char-
tów, co świadczy o randze wystawy 
i  zainteresowaniu wystawców, dla 
których pokazanie swoich psów 
w  tak licznej stawce było prawdzi-
wym wyzwaniem.
■ Najpiękniejszym Psem Wysta-
wy Europejskiej został chart an-
gielski whippet – Shores In Flames 
At Stabmeldys, wł. Ramune Eugenija 
Tovstucha z Litwy. 

Warto też wspomnieć o zwycięz-
cy konkurencji Najpiękniejszy Junior 
Wystawy. Na lokacie pierwszej stanął 
chart perski saluki Lags Latifha Le-
onelle, wł. Leonarda Laskowskiego. 
■ Najpiękniejszym Psem Użytko-
wym Wystawy został charcik wło-
ski – Canis Nobilitas Inola, wł. Jelena  
Suhareva z Łotwy.

Już dziś zapraszamy charciarzy 
do Poznania na kolejne wydarze-
nie, tym razem rangi światowej. 

World Cup Sighthound odbę-
dzie się 17 września 2023 roku, 
a  w  przeddzień 16 września  

2023 odbędzie się kolejna klubo-
wa wystawa chartów i klubowa 
wystawa chartów polskich. 

Tę, która przeszła już do historii, 
uważamy za udaną, a  za organiza-
torów kolejnych wystaw będziemy 
trzymać kciuki. Oddział w Poznaniu 
planuje organizację tych wystaw 
w  przepięknych okolicach zamku 
w Kórniku.

Najpiękniejszy Junior Wystawy Europejskiej – chart perski saluki Lags Latifha Leonelle

Wyniki XVIII Europejskiej  
Wystawy Chartów oraz Klubowej 
Wystawy Chartów i Klubowej  
Wystawy Chartów Polskich 
znajdują się na stronie: 
www.klubcharta.zkwp.pl.

 W IMIENIU KLUBU CHARTA: 
ANNA SZKUDLARZ

ZDJĘCIA: 
EWA WOŹNICZKA  

Zwycięzca Klubu – chart polski Radociech Divinacanis
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Dla właścicieli chartów i miłośników tej wspaniałej gru-
py psów dwa dni na zamku w Golubiu−Dobrzyniu były 
prawdziwym świętem. W sobotę 17 września w ringach 
perfekcyjnie przygotowanych przez organizatorów 
podziwialiśmy uczestników XL Klubowej Wystawy 
Chartów oraz Klubowej Wystawy Chartów Polskich. 

Charty na zamku 
w Golubiu–Dobrzyniu 

XL KLUBOWA WYSTAWA CHARTÓW, 
KLUBOWA WYSTAWA CHARTÓW POLSKICH (17 WRZEŚNIA 2022 R.) 

XVIII EUROPEJSKA WYSTAWA CHARTÓW (18 WRZEŚNIA 2022 R.)

Najpiękniejszy Pies XVIII Europejskiej Wystawy Chartów– SHORES IN FLAMES AT STABMELDYS – chart angielski whippet

Do oceny psów organizato-
rzy zaprosili znakomitych 
sędziów: Małgorzatę Szmur-

ło i  Macieja Lipca z  Polski, Zdenkę 
Jilkovą z  Czech, Gerarda Jippinga, 
André van den Broeka z  Holandii 
oraz Espena Engha  Norwegii. Za-
równo sędziowie, jak i  wystawcy  
zauroczeni byli pięknem golubskie-
go zamku i jego otoczeniem. Wszyst-
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W poprzednim artykule ogól-
nie scharakteryzowałem umowy 
przedwstępną i rezerwacyjną. 
Wypada mi zatem jedynie 
przypomnieć, że umowa przed-
wstępna została zdefiniowana 
w art. 389 Kodeksu cywilnego. 

przedwstępnej 
i rezerwacyjnej

PODSTAWOWE ELEMENTY UMÓW:

Przepis ten stanowi, że umową przedwstępną jest umowa, 
przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do za-
warcia oznaczonej umowy przyrzeczonej;  powinna okre-

ślać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Innymi słowy, 
umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub 
obie zobowiązują się do zawarcia w przyszłości z góry oznaczo-
nej umowy (umowy przyrzeczonej). Z kolei umowa rezerwacyjna, 
w przeciwieństwie do przedwstępnej, nie ma swojego szczegóło-
wego uregulowania w przepisach prawa i korzysta z zasady swo-
body zawierania umów wyrażonej w przepisie art. 3531 Kodeksu 
cywilnego, który stanowi, że Strony zawierające umowę mogą ułożyć 
stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel 
nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani za-
sadom współżycia społecznego. Istotą tej umowy jest zobowiązanie 
sprzedającego, że nie zaoferuje danej rzeczy – w tym wypadku psa 
- innemu potencjalnemu nabywcy. Zawarcie tej umowy nie pociąga 

PRAWNIK RADZI §

57-58_PRAWNIK.indd   57 22/02/2023   04:06

56 Pies 1 (389) 2023

WARTO PRZECZYTAĆ

Recenzja książki „W harmonii z psem”, Zofia Zaniewska-Wojtków, Piotr Wojtków, 
Warszawa 2022

Książka jest bardzo ładnie wydana i ilustrowana 
(Monika Smetaniuk). Interesującym pomy-
słem jest uzupełnienie tekstu o filmy. Umiesz-

czone w tekście kody QR odsyłają nas do filmów 
z nagranymi zachowaniami psów (interakcjami psów 
z ludźmi), które autorzy interpretują. 
Najsłabszy jest aspekt merytoryczny. „W harmo-
nii z psem” przypomina zbiór wpisów w mediach 
społecznościowych – wyrywkowy, niepełny, uprosz-
czony, pełen anegdot i osobistych historii. Książka 
porusza takie tematy jak witanie się psów, zabawa, 
agresja. Wszystkie te zagadnienia traktowane  
są bardzo pobieżnie i skrótowo. 

Książka „W harmonii z psem” 
Zofii Zaniewskiej-Wojtków i Piotra 
Wojtków jest jak przeglądanie Instagrama. 
Miła, zapewniająca rozgrywkę i niezbyt 
wymagająca intelektualnie.

W harmonii z psem
Włączenie do książki materiałów wizualnych (kody QR) 
jest doskonałym pomysłem. Minusem jest zła jakość 
filmów użytych do interpretacji zachowań. Filmy 
nagrywane są słabej jakości sprzętem, często z dużej 
odległości, więc pies i jego komunikacja jest mało 
widoczna. Widać zmianę dynamiki zachowania, odci-
nanie drogi czy pracę ogona, ale bardziej szczegółowe 
zmiany zachowania (np. mimika pyska) nie są widocz-
ne. Czasem to właśnie szczegóły decydują o tym,  
jak interpretować zachowanie psa.
Istnieje cienka granica między interpretacją a nad-
interpretacją, między tym, co się dzieje, a tym, co 
się dzieje według obserwatora. Autorzy książki nie 
mają żadnej metody weryfikacji poprawności swoich 
interpretacji. Czasem można odnieść wrażenie, że 
zachowania psów (i ich opiekunów) trochę na siłę 
podciągane są pod konkretną teorię/ interpretację. 
Ponieważ zachowania omawiane są na podstawie 
słabej jakości filmów, czasem interpretacja zachowań 
bardziej przypomina wróżenie z fusów.
Największą wartością książki jest nacisk na komunika-
cję z psem. Autorzy zrywają z podejściem „pan rozka-
zuje, pies słucha”. Zamiast tego zachęcają do podjęcia 
wysiłku zrozumienia psa, jego potrzeb i emocji.  
Taki wysiłek ze strony opiekuna na pewno przełoży 
się na lepszą relację z psem. Autorzy są zwolennikami 
koncepcji komunikacji bez przemocy (non-violent 
communication) i próbują tą metodą zastosować  
do komunikacji człowiek – pies. 
Metoda ta proponuje skupienie się w komunikacji 
na uczuciach i potrzebach, aby dzięki temu wyeli-
minować wystąpienie przemocy w dialogu. Ilekroć 
wchodzimy z kimś w dialog, robimy to po to, aby 
przedstawić swoje potrzeby lub sprawdzić, czy ktoś 
może nasze potrzeby zaspokoić. Zaspokojenie lub 
niezaspokojenie potrzeb wywołuje pozytywne lub 
negatywne uczucia. Aby komunikacja była możliwa, 
niezbędna jest empatia. Autorzy dają więc opiekunom 
psów podstawowe narzędzia, aby umieli rozpoznawać 
potrzeby swoich psów oraz bardziej empatycznie 
podejść do relacji z nimi.
Książka może być wartościowa dla początkujących 
opiekunów psów. Dzięki niej zwrócą uwagę na komu-
nikację z psem, drobne gesty, kroki, spojrzenia, zatrzy-
mania, które wykonujemy podczas spaceru z psami. 
Doświadczeni psiarze mogą być rozczarowani pobieżną 
i płytką analizą psich zachowań i komunikacji. 

DR MAGDALENA DĄBROWSKA, 
BEHAWIORYSTKA-ZOOPSYCHOLOG
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za sobą zobowiązania do kupna psa. Innymi słowy, poten-
cjalny nabywca może zrezygnować z  zakupu szczenięcia. 
Dlatego też wraz zawarciem umowy rezerwacyjnej osoba 
zainteresowana zakupem psa dokonuje zapłaty  opłaty  re-
zerwacyjnej (możliwe są także zaliczka lub zadatek), co do 
zasady bezzwrotnej w  przypadku braku zawarcia umowy 
sprzedaży szczenięcia. Ponadto, sprzedając szczenięta, ho-
dowcy mogą korzystać z umowy rezerwacyjnej z elementa-
mi umowy przedwstępnej. Umowa rezerwacyjna z elemen-
tami umowy przedwstępnej łączy w sobie dwa elementy: 
rezerwację psa i zobowiązanie do zawarcia umowy przyrze-
czonej w przyszłości na warunkach określonych w umowie 
przedwstępnej. Pozostaje mi zatem omówić podstawowe 
elementy obydwu umów, mając na względzie to, że pewne 
elementy będą się powtarzać zarówno w jednej, jak i drugiej 
umowie. Do takich elementów należy zaliczyć datę i miejsce 
zawarcia umowy, oznaczenie stron i przedmiotu umowy, czy 
tez podpisy stron.

Co powinna zawierać umowa przedwstępna?
Pierwszy element wydaje się być oczywisty, a  jest nim 
data i miejsce zawarcia umowy. Miejscem zawarcia umowy 
będzie co do zasady siedziba hodowli, choć w niektórych 
przypadkach nie można wykluczyć innych możliwości.

Drugi niezbędny element to strony umowy. W  tym 
wypadku w umowie należy wskazać osobę hodowcy oraz 
nabywcy. Dane zamieszczone w umowie powinny umoż-
liwiać ich bezproblemową identyfikację. W  kwestii osób 
fizycznych, które są najczęstszymi nabywcami szczeniąt, 
niezbędne minimum weryfikacyjne spełnia podanie takich 
danych jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowo-
du tożsamości, opcjonalnie PESEL. Gdyby jednak nabywcą 
była osoba prawna, będzie to podanie nazwy, adresu siedzi-
by, NIP oraz danych osoby reprezentującej dany podmiot.

Trzeci element dotyczy przedmiotu umowy, czyli szcze-
nięcia. W  praktyce przedmiot sprzedaży powinien być 
szczegółowo opisany, by nie było żadnych wątpliwości co 
do jego identyfikacji. W przypadku szczenięcia powinniśmy 
wskazać jego datę urodzin, imię, przydomek hodowlany, 
a jeżeli szczenię jest już zachipowane, także numer chipa.

Czwarty element dotyczy ceny sprzedaży. Sprzedaż ma 
charakter odpłatny, w związku z czym w umowie musi być 
określona cena sprzedaży szczenięcia wyrażona w jednost-
kach pieniężnych. Sprzedaż może nastąpić w formie gotów-
kowej bądź bezgotówkowej.

Piąty element ma charakter opcjonalny i dotyczy zalicz-
ki lub zadatku. Następstwa wpłacenia zadatku i zaliczki są 
zgoła odmienne. Należy pamiętać, że wpłacona zaliczka zo-
staje zaliczona na poczet należnego świadczenia i nabyw-
ca może domagać się jej zwrotu. Z kolei zadatek dany przy 
zawarciu umowy oznacza, że w razie niewykonania umowy 
przez nabywcę szczeniaka hodowca może bez wyznacze-
nia terminu dodatkowego odstąpić od umowy i otrzyma-
ny zadatek zachować, ale jeżeli to hodowca nie wykona 
umowy, nabywca może żądać sumy dwukrotnie wyższej. 
Podsumowując, zadatek zabezpiecza wykonanie umowy, 
a zaliczka jest jedynie częścią zapłaconej ceny przedmiotu 
umowy sprzedaży.

Szósty element to termin zawarcia umowy przyrzeczo-
nej, czyli de facto termin wydania szczenięcia nabywcy. 
Brak wyznaczenia tego terminu w umowie przedwstępnej 
może rodzić komplikacje dla obydwu jej stron. Art. 389 
§ 2 Kodeksu cywilnego stanowi bowiem, że jeżeli termin, 
w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie 
został oznaczony, powinna ona być zawarta w terminie wy-
znaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia 
umowy przyrzeczonej. W  przypadku sprzedaży szczenię-
cia za uprawnione należy uznać obydwie strony umowy, 
a  w  takim przypadku jeżeli każda z  nich wyznaczyła inny 
termin, wówczas strony wiąże termin wyznaczony przez tę 
z nich, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie.
Siódmy element to podpisy stron pod umową.
■ Co powinna zawierać umowa rezerwacyjna?
Jak już wskazano powyżej, umowa rezerwacyjna ma za za-
danie rezerwację dla danego klienta określonego szczenięcia 
w taki sposób, aby nikt inny nie mógł go nabyć przez czas 
wskazany w jej zapisach. Ponieważ umowa taka nie zawiera 
zobowiązania do zakupu szczenięcia, nie będzie ona zwierała 
też takich elementów umowy przedwstępnej jak: cena sprze-
daży i termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Jednocześnie 
będzie zawierała elementy umowy przyrzeczonej takie jak: 
data i  miejsce zawarcia, strony umowy, przedmiot umowy 
oraz podpisy stron. Do wskazania pozostają elementy cha-
rakterystyczne dla umowy rezerwacyjnej, do których należą:
■ 1. termin rezerwacji,
■ 2. wysokość opłaty rezerwacyjnej,
■ 3. określenie charakteru opłaty rezerwacyjnej.

Termin rezerwacji to nic innego, jak czas, w  którym 
umowa rezerwacyjna będzie obowiązywała, częstokroć 
określany też mianem „okresu rezerwacji”. W  przypadku 
sprzedaży szczeniąt można przyjąć, że będzie to okres od 
momentu zawarcia umowy rezerwacyjnej do ustalonego 
przez strony terminu, kiedy hodowca zwyczajowo wydaje 
szczenięta do nowych domów.

Opłata rezerwacyjna nie ma charakteru obligatoryjne-
go, jednakże w interesie stron, a w szczególności hodowcy, 
jest jej określenie w umowie rezerwacyjnej. Istota sprawy 
sprowadza się do wskazania jej charakteru, tj. czy jest ona 
zwrotna, czy też bezzwrotna i na jakich zasadach. Wydaje 
się, że najracjonalniejszym rozwiązaniem będzie przyjęcie 
zasady, że w przypadku wycofania się nabywcy z zakupu 
szczenięcia hodowca zatrzymuje opłatę rezerwacyjną, zaś 
gdy hodowca zrezygnuje ze sprzedaży szczenięcia powi-
nien zwrócić tę opłatę nabywcy.

Pozostaje kwestia umowy rezerwacyjnej z  elementa-
mi umowy przedwstępnej. Jak już wskazałem powyżej, 
umowa taka łączy w sobie dwa elementy: rezerwację psa 
i zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej w przy-
szłości na warunkach określonych w umowie przedwstęp-
nej. Poza elementami wspólnymi dla umów przedwstęp-
nej i  rezerwacyjnej, takimi jak: data i  miejsce zawarcia,  
strony umowy, przedmiot umowy oraz podpisy stron, 
powinna ona zawierać cenę sprzedaży i  termin zawarcia 
umowy przyrzeczonej, a  także zapisy dotyczą ce opłaty 
rezerwacyjnej.

CEZARY SZCZEPANIAK
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