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PORTRET RASY

Jednym ze skutków udomowienia była możliwość 
utrwalenia rozmaitych mutacji, także takich, które 
w warunkach naturalnych obniżały sprawność zwie-
rzęcia lub narażały je na niebezpieczeństwa, zatem 
eliminowane były poprzez selekcję naturalną.

Inne – obojętne dla przeżycia – 
nie były faworyzowane przez 
dobór naturalny, więc nie  zasłu-
giwały na utrwalenie... Do takich 

należą mutacje skutkujące nowymi 
umaszczeniami lub wzorami umasz-
czenia. Dla człowieka natomiast, któ-
rego fascynują nowości, pojawienie 
się nowych umaszczeń (często, jak 
pokazał Belayev, będących „skut-
kiem ubocznym” selekcji na zupeł-
nie inne cechy) było dostatecznym 

powodem, aby je utrwalić. Inne niż 
wilcze umaszczenia powstały skut-
kiem mutacji w loci kodujących pro-
dukcję, rozmieszczenie i  chemiczne 
oraz fizyczne zmiany w  strukturze 
barwników, a  także zawiadujących 
biologią komórek je produkujących.  
W  ten sposób powstały tak zwane 
„allele wielokrotne” – jeden gen ma 
więcej niż dwie swoje formy (jedną 
dominującą i  jedną recesywną). Pa-
miętać trzeba przy tym, że żaden 

SYMFONIA BARW

pies nie ma więcej niż dwa allele 
danego genu, tyle tylko, że liczba 
możliwości jest większa. Wszystko 
to, w  połączeniu z  epistatycznym 
oddziaływaniem jednych genów na 
drugie oraz mrówczą pracą licznych 
ilościowych modyfikatorów o działa-
niu na ogół addytywnym, daje całą 
paletę umaszczeń, jakie dziś widzimy 
u psów. Jednak tylko nieliczne wzor-
ce dopuszczają wszelkie możliwe 
umaszczenia, nawet takie, których 
nigdy w danej rasie nie widziano (na 
przykład wzorzec naszego PON-a). 
Większość ogranicza ich liczbę, a nie-
które wręcz żądają jednej tylko maści, 
będącej wręcz wyznacznikiem typu 
rasowego (wyżeł weimarski, sussex 
spaniel, poszczególne rasy owczar-
ków belgijskich). W tyglu tym nieźle 
mieszają Amerykanie, wprowadza-
jący do swoich populacji i  wzorców 

Jamniki krótkowłose o umaszczeniach: czekoladowym,  
podpalanym i czekoladowym podpalanym

KLASYKA KLASYKI

Symfonia barw 
na krótkich nóżkach

Jamnik szorstkowłosy  
o typowym dla tej  
odmiany sierści 
umaszczeniu dziczym 
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WARIACJE NA TEMAT KOLORUumaszczenia nieznane w  Europie. 
Tak jest w  przypadku jamników – 
z dość skromnej puli umaszczeń do-
puszczalnych w  kraju pochodzenia 
rasy (Niemcy) Amerykanie stworzyli 
cały ich wachlarz.

 STANDARD FCI 
Jamniki krótkowłose
■ Maść: 

Jednobarwna: czerwona (ruda), 
dopuszczalne przesianie czarnymi 
włosami, ale bardziej pożądana maść 
czysta i  intensywna. Biała plamka 
o  maksymalnej średnicy do 3 cm do-
puszczalna jedynie na piersi. Nos, 
opuszki i  pazury czarne; czerwone są 
niepożądane.

Dwubarwna: głęboka czerń lub 
brąz (czekoladowa) z  podpalaniem, 
im ciemniejszym i   bardziej czystym, 
tym lepiej (...). Barwa nosa, opuszek 
i  pazurów odpowiada umaszczeniu 
zasadniczemu – jest czarna u  psów 
czarnych podpalanych, brązowa 
u  czekoladowych podpalanych. Biała 
plamka o  maksymalnej średnicy do 
3 cm dopuszczalna jedynie na piersi. 
Wysoce niepożądane podpalanie roz-
myte, jak i nie dość wyraźne.

Marmurkowa: podstawowa maść 
ciemna, czarna lub brązowa (czeko-
ladowa); wyjątek stanowią psy rude 
marmurkowe, u  których tło jest rude, 
a  na nim widać ciemniejsze plamy. 
Najbardziej pożądane są plamy nie-
regularne, szare lub beżowe. Duże łaty 
niepożądane. Ani ciemny, ani jasny 
kolor nie powinny przeważać. Nos, pa-
zury i opuszki jak wyżej.

Pręgowana: na czerwonym (ru-
dym) tle ciemne pręgi. Nos, pazury 
i opuszki czarne.

Wszelkie inne maści dyskwalifikują. 
Wysoce niepożądane są jakiekolwiek 
braki w pigmentacji.

Jamnik długowłosy – takie same 
umaszczenia, jak opisane powyżej.

Jamnik szorstkowłosy – poza 
umaszczeniami opisanymi wyżej jesz-
cze dzicze i  brązowo-dzicze (czekola-
dowo-dzicze).

 Little nie mylił się tak 
 bardzo... 
Pierwsze badania nad dziedzicze-
niem umaszczenia u  psów przepro-
wadził już w  latach 50. ubiegłego 

wieku Amerykanin Clarence Little, 
wykorzystując jedynie obserwacje 
i  kojarzenia testowe. Dzisiaj geny 
umaszczenia identyfikowane są za 
pomocą analizy DNA i przyznać trze-
ba, że przenikliwość tych starych ob-
serwacji zadziwia. Oczywiście sporo 
się zmieniło, ale nie aż tak bardzo, 
jak można było się spodziewać. No 
i im dalej w las, tym więcej drzew… 
i   wszystko staje się coraz bardziej 
złożone i   skomplikowane. Całkiem 
możliwe, że to, co piszę teraz, już za 
pół roku, a  może nawet za miesiąc, 
wymagać będzie sprostowania lub 
uzupełnienia.

 Loci decydujące 
 o umaszczeniach 
 jamników 
Jamnik jest psem pod tym wzglę-
dem dość „łatwym” i  znakomita 
większość umaszczeń tej rasy daje 
się już dziś wyjaśnić. 

Organizm psa, jak i  wszystkich 
ssaków, produkuje dwa rodzaje 
barwnika: eumelaninę i  feomela-
ninę. Eumelanina to barwnik czar-
ny, feomelanina – rudy.  Odmianą 
eumelaniny jest barwnik czekola-
dowy; optyczny efekt uzależniony 
jest  w  tym przypadku od zmiany 
kształtu, wielkości  i  rozmieszczenia 
ziaren pigmentu. O  tym, jaka for-
ma eumelaniny będzie się wyrażała 
w fenotypie i jaka będzie podstawo-
wa pigmentacja psa, decydują allele 
z locus B.
■ Locus B (black/brown)
B – eumelanina czarna
b – eumelanina czekoladowa. Ostat-
nio mówi się, że recesywnych alleli 
jest więcej niż jeden i dają one różne 
odcienie barwy. Rzeczywiście, o  ile 
psy czarne są jednakowo czarne, 
o  tyle czekoladowe już nie, ale nie 
jest to w przypadku jamników istot-
ne.
BB – maść i pigmentacja czarna.
Bb – maść i pigmentacja czarna.
bb – maść i pigmentacja czekolado-
wa. Wzorzec jamnika używa okre-
ślenia „brązowa”, zdarzają się jesz-
cze określenia „wątrobiana” („liver”) 
u psów myśliwskich,  a czasem i  inne, 
np. kolor „martwej trawy”, co nie uła-
twia rozmów o umaszczeniach.
■ Locus A (agouti)

Jamnik długowłosy blękitny podpalany

Jamnik krótkowłosy lila podpalany isabella tan

Jamnik szorstkowłosy czekoladowo-dziczy

Jamniki długowłose kremowe

Jamnik kremowy 
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szości) kyky – niepręgowane. Wzorzec 
nie uwzględnia możliwego geno-
typu kbr-atat, czyli psa fenotypowo 
podpalanego z  pręgowaniem na 
podpalaniu.
■ Locus M (merle)

Ciekawy locus, bo badania mo-
lekularne ujawniły jego osobliwe 
pochodzenie – jest to wstawka 
DNA, wbudowana w  chromosom 
podobnie, jak wbudowują się wiru-
sy. Wykazano też, że przynajmniej 
u  niektórych ras (np. louisiana ca-
tahoula, aussie, border collie), w za-
leżności od długości wbudowanego 
fragmentu DNA (liczby par zasad) 
występować może kilka  różnych al-
leli genu M: niektóre dają odmienny 
efekt fenotypowy, inne zaś  nie po-
wodują większej zmiany w  wyglą-
dzie, to znaczy w umaszczeniu psa. 
Wydaje się, że u jamników występu-
ją „stare, poczciwe” warianty genu 
M – klasyczny marmurek i  chyba 
też Mc, obydwa także  w wariantach 
z plusem, nieróżniących się fenoty-
powo od tych bez plusa.

■ Jamnicze allele genu marmur-
kowatości to:
M i M+ – umaszczenie marmurkowe 
– na szarym (u psów BB i Bb), beżo-

wym (u  psów bb) i  rudym (feome-
lanina) tle ciemniejsze, czarne lub 
czekoladowe  plamki. Ideałem są 
małe, poszarpane plamki na jasnym 

Jamnik niebieski marmurkowy

Jamnik krótkowłosy łaciaty
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Allele Ay, aw, at i a
AY – maść ruda (czerwona) czysta 
lub śniada (z  ciemnym nalotem 
z  rozproszonych włosów czarnych). 
Choć ta ostatnia nie jest szczególnie 
pożądana, to występuje dość często 
u  jamników długowłosych, u  któ-
rych w  dodatku wygląda całkiem 
ładnie. Zupełne nieprawidłowa jest 
natomiast wersja maści śniadej z do-
datkiem włosów czekoladowych, bo 
takiej towarzyszyć musi czekolado-
wa  pigmentacja.
aw – agouti; maść dzicza, typowa dla 
jamników szorstkowłosych. U jamni-
ków długo- i  krótkowłosych niedo-
puszczalna.
araly – czaprakowa, u  jamników nie 
występuje.
at – podpalanie.
a – recesywna czerń, u jamników nie 
występuje.

Możliwe genotypy i  fenotypy  
(widoczne umaszczenia):
AYAY, AYa

w
,

  
AYa

t
 – rude lub śnia-

de (co zależy zapewne od licznych 
modyfikatorów, dziedziczących się 
ilościowo). Kiedyś sądzono, że maść 
śniada jest dowodem na to, że pies 
jest heterozygotą Ayat, ale nie jest to 
regułą.
awaw, awat – dzicze, także w  wersji 
czekoladowo-dziczej przy bb w  lo-
cus B.
atat – podpalane (czarne lub czekola-
dowe, w zależności od alleli w locus B).

Przy obecności alleli bb w  locus 
B  i maści rudej pigmentacja psa jest 
czerwona, u jamników niepożądana.
■ Locus E (extension)
EM – melanistyczna maska, raczej nie 
występuje, a w każdym razie jest nie-
pożądana.
EG – grizzly, nie występuje.

E – rozmieszczenie eumelaniny i  fe-
omelaniny zależy tylko od genów 
z innych loci.
e – występuje wyłącznie feomelani-
na, na ogół mocno rozjaśniona przez 
allele z  locus INT.  U  europejskich 
(kontynentalnych)  jamników maść 
niedopuszczalna.

Kontynentalne jamniki, hodowa-
ne według wzorca FCI, są jedynie EE 
(ewentualnie  Ee). 
■ Locus K (dominująca czerń)
KB – maść jednolicie czarna lub cze-
koladowa, bez podpalania; u  jamni-
ków nie występuje, są one zawsze 
podpalane.
kbr – pręgowanie.
ky – rozmieszczenie eumelaniny  
i feomelaniny zależy tylko od genów 
z innych loci.

Jamniki są więc albo kbrkbrky albo 
kbrky – pręgowane, a  także (w  więk-

Jamniki krótkowłose pręgowane

WARIACJE NA TEMAT WZORU

SYMFONIA BARW
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tle, o  co u  europejskich  jamników   
trudno, bo z  nieznanych bliżej po-
wodów takie umaszczenie najlepiej 
udaje się, gdy towarzyszą mu białe 
znaczenia, które według wzorca FCI 
nie są dopuszczalne.
Mc i  Mc+ – tak zwany „cryptic mer-
le”, przy którym marmurkowatość 
ograniczona jest do nielicznych, 
małych obszarów, najczęściej na 
uszach i  głowie. Często są one tak 
małe, że na pierwszy rzut oka niewi-
doczne, a pies wydaje się być czarny 
podpalany, czekoladowy podpala-
ny lub rudy.
m – brak marmurkowatości.

Genotyp psa „niemarmurkowe-
go” to mm – maść niezmieniona, 
brak marmurkowatości, a  marmur-
kowego to Mm (lub M+m) i Mcm  (lub 
Mc+m).

No dobrze, zapytacie, a  dlacze-
go brak tutaj MM, MM+, M+M+ oraz 
takich samych kombinacji Mc i Mc+? 
I  tutaj dochodzimy do stwierdze-
nia, że maść marmurkowa jest po-
tencjalnie niebezpieczna... Poten-
cjalnie, bo ze skojarzenia dwóch 
osobników marmurkowych rodzą 
się  osobniki, u  których występują 
dwa allele genów marmurkowato-
ści, a które są łaciate z dużą przewa-
gą bieli  lub całkiem białe, z dużymi 
brakami lub zupełnym brakiem pig-
mentacji, często też z  małooczem; 
mogą one być ślepe, a  najczęściej 
są  głuche. Są one określane w  ję-
zyku polskim i angielskim jako „de-
fektywne białe”, ale w  języku kraju 
pochodzenia nazywają się one „we-
isse tiger”; gdy z   tym niemieckim 
– niezbyt udanym – określeniem 
spotyka się mało fachowy tłumacz, 
to otrzymujemy, jak w  niedawno 
wydanej książce niemieckiego le-
karza weterynarii – patologa, „białe 
tygrysy” i  wtedy już naprawdę nie 
wiadomo, o  co chodzi... Kojarzenia 
marmurka z marmurkiem są uważa-
ne za nieetyczne, bo hodowca świa-
domie powołuje do życia szczenięta 
mocno upośledzone, i  są w  niektó-
rych krajach zabronione, a w innych 
po prostu niedokonywane, bo ża-
den hodowca nie chce się narazić 
na powszechne potępienie. Z  tego 
względu z  dużą ostrożnością pod-
chodzi się też do hodowania rudych 

Jamnik długowlosy czekoladowo-marmurkowy

marmurków – gen marmurkowato-
ści działa mocno na eumelaninę, na 
feomelaninę zaś dość słabo i  rude 
marmurki mogą optycznie nie róż-
nić się od psów rudych. Można więc 
całkiem nieświadomie skojarzyć 
dwa rude marmurki ze wszystkimi 
tego konsekwencjami. Inaczej jest 
w USA, gdzie troska o tak zwany do-
brostan psów jest jakby mniejsza...  
Tam hodowcy nie wahają się przed 
kojarzeniami dwóch marmurków. 
Uzyskane psy białe lub z niewielkimi 
łatkami marmurkowymi dają  w ko-
lejnym pokoleniu 100% marmur-
ków, które przez wielu uważane są  
za bardzo atrakcyjne. Sam widzia-
łem niedawno fotografie białego, 
wielkiej urody psa, którego szpecił 

różowy nos, wargi i  powieki. Nie 
wiadomo, czy był też głuchy, w każ-
dym razie reklamowany był jako re-
produktor. Niestety ze względu na 
prawa autorskie nie mogę tej foto-
grafii opublikować, a innych nie zna-
lazłem – psy takie niektórzy wpraw-
dzie celowo  produkują, ale nikt nie 
chce się tym chwalić. 
■ Locus S (spotting)

Allele z  tego locus decydują 
o  rozmieszczeniu bieli na ciele psa. 
Little postulował, że jest ich cztery, 
ale molekularnie potwierdzono, jak 
dotąd, istnienie tylko dwóch.
S – umaszczenie bez białych zna-
czeń.
sp – łaciatość.

Europejskie jamniki są w znacznej 

SYMFONIA BARW
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większości, jeśli nie wszystkie,  ho-
mozygotami SS, bo białe znaczenia 
praktycznie u nich nie występują.
■ Locus D (dilution)
Występują w nim tylko dwa allele:
D – umaszczenie nierozjaśnione.
d – umaszczenie rozjaśnione.

W Europie dopuszczalne są tylko 
umaszczenia nierozjaśnione, a więc 
psy o  genotypie DD. Teoretycznie 
możliwy jest też genotyp Dd, ale nie 
występuje on lub występuje niezwy-
kle rzadko w populacji europejskiej.
■ Locus Int (intensity)
INT – rozjaśnia feomelaninę, domi-
nacja niezupełna lub modyfikatory 
powodują, że rozjaśnia ją w różnym 
stopniu, aż do bieli.
int – brak rozjaśnienia.

Europejskie jamniki mają rece-
sywny genotyp intint, jako że naj-
bardziej pożądana jest maść inten-
sywna, czerwona (ruda).

Pozostałe opisane u  psów loci  
(G, H, Co, R, T) nie mają znaczenia dla 
umaszczenia europejskich jamników, 
więc nie będę ich tutaj omawiał.

 Ach, ta Ameryka... 
W  USA, jak wiadomo, wszystko jest 
trochę inne niż w  Europie. Inne 
są też psy... Jedne rasy różnią się 
nieznacznie (np. briardy), inne tro-
chę bardziej (do tej grupy zaliczyć 
można właśnie jamniki), a  jeszcze 
inne wyglądają całkiem inaczej niż 
w Europie (np. boksery, dogi, collie). 
Jamniki, poza trochę odmiennym 
wyglądem, mogą być też inaczej 
umaszczone – dopuszczalne są 
rozmaite umaszczenia, będące nie-
pożądane lub stanowiące dyskwali-
fikację w myśl przyjętego przez FCI 
wzorca z  kraju pochodzenia rasy.  
W locus A nie dzieje się nic nowego, 
ale już locus B w połączeniu z locus 
D przynoszą spore niespodzianki. 
Umaszczenie czarne podpalane pod 
wpływem rozjaśniacza d w  stanie 
homozygotycznym (dd), działające-
go na eumelaninę, zmienia się na 
błękitne podpalane, z szarą pigmen-
tacją, a czekoladowe podpalane – na 
liliowe podpalane, w USA nazywane 
„isabella/tan”, przy którym pigmen-
tacja ma barwę mlecznej czekolady. 
Nazwa tego umaszczenia pochodzi 
rzekomo od… koloru bielizny kró-

lowej Izabeli Kastylijskiej, zwanej 
też Izabelą Katolicką, protektorki 
Kolumba. Jeszcze w  młodości ślu-
bowała ona, że nie zmieni jej nigdy, 
i  z  upływem lat królewska bielizna 
z białej stała się... no właśnie izabe-
lowata. 

Zarówno maść błękitna podpa-
lana, jak i  liliowa podpalana są jeśli 
nie  niebezpieczne, to przynajmniej 
ryzykowne, bo często towarzyszy 
im CDA (ang.  colour dilution allope-
cia) – postępująca z wiekiem utrata 
sierści, prowadząca nawet do zupeł-
nego wyłysienia.  Dlatego też maść  
błękitna podpalana usunięta została 
przed laty z  wzorców niemieckich 
pinczerów, natomiast w  USA ho-
dowane są dobermany w  obydwu 
rozjaśnionych umaszczeniach. Etio-
logia CDA nie jest jeszcze dokładnie 
poznana, ale niewątpliwie coś tu 
jest na rzeczy...

Następna niespodzianka czai 
się w  locus E. Znajdujący się w nim 
recesywny, stosunkowo niedawno 
wykryty allel e w  stanie homozy-
gotycznym powoduje niejako znie-
sienie innych umaszczeń, warun-
kowanych przez geny z  innych loci.  
Rodzą się osobniki o maści jasnobe-
żowej (w  innych rasach nazywanej 
„różową” lub „szampańską”) i  o  cie-
listej pigmentacji. Takie osobniki 
występują w USA i klasyfikowane są 
jako „kremowe”; od „prawdziwych” 
kremowych, o  których będzie jesz-
cze mowa, różni je pigmentacja.

Prawdziwe jamniki kremowe  są 
skutkiem działania dominującego 
allelu (lub kilku alleli) z locus INT. Jak 
pamiętamy, rozjaśnia on feomelani-
nę (i  tylko feomelaninę) do odcieni 
biszkoptowych, kremowych i  nie-
mal białych, ale w  tym przypadku 
pigmentacja psa jest czarna. Takie 
kremowe jamniki hodowane są też 
w Wielkiej Brytanii. Jeśli to rozjaśnie-
nie dotyczy jedynie podpalania, to 
skutkiem tego staje się ono jasne, 
kremowe, co w  Europie jest zdecy-
dowanie niepożądane, natomiast 
w  USA nosi nazwę „ghost tan” lub 
„phantom”.

Amerykańskie marmurki (locus 
M) są atrakcyjniejsze od  europej-
skich, a to dlatego, że mają całkiem 
sporo bieli. Jak pisałem wcześniej, 

sprzyja ona wystąpieniu jasnej, ład-
nej maści marmurkowej. Ponieważ 
w  Europie białe znaczenia nie po-
winny u  jamników występować, to 
ich maść marmurkowa bywa często 
ciemna i mało atrakcyjna wizualnie.

Kolejna niespodzianka czeka nas 
w  locus S – w  USA hodowane są 
bowiem jamniki łaciate. Genotypy 
i fenotypy amerykańskich jamników 
mogą więc być w  tym locus nastę-
pujące:
SS – tak, jak w Europie. Psy nie mają 
na sobie śladu bieli.
Ssp – białe znaczenia, ale poza tuło-
wiem.
spsp  – łaciatość.

Little postulował tu jeszcze obec-
ność innych alleli, ale jak dotąd nie 
potwierdzono ich na poziomie mo-
lekularnym. O  ilości i  rozległości 
bieli decydują najprawdopodobniej 
ilościowe modyfikatory o  działaniu 
addytywnym (sumującym się). War-
to zauważyć, że umaszczenie łaciate 
to nie biel, na której widać kolorowe 
łaty, tylko kolor, na który biel niejako 
wtargnęła. Łaciaty pies to pies kolo-
rowy, który – jak to ładnie ujęła na-
sza znana sędzia – założył na siebie 
biały fartuch laboratoryjny; niestety, 
był on mocno dziurawy i  przez te 
dziury widać oryginalną maść psa. 
W  USA tą oryginalną maścią mogą 
być wszystkie opisane wcześniej, 
a zlokalizowanej w tym locus  w peł-
ni bezpiecznej łaciatości nie należy 
mylić z  jej defektywną odmianą, 
powstałą ze skojarzenia dwóch 
marmurków. Łaciate jamniki wy-
stępowały kiedyś w  Europie, także 
– a może nawet głównie – w Polsce, 
ale maść ta została z  niemieckiego 
wzorca usunięta. Skoro już mówimy 
o łaciatości, to zajrzeć musimy jesz-
cze do locus T. Zlokalizowane w  im 
allele decydują o  tym, czy biel jest 
czysta czy cętkowana.  U  łaciatych 
jamników możliwe są następujące 
genotypy i fenotypy:
TT i Tt – cętkowanie.
tt – czysta biel.

Czy jeszcze czymś będą nas mo-
gli Amerykanie zaskoczyć?

Dziękuję pp. Aleksandrze Sękow-
skiej i Magdalenie Rykowskiej-Janow-
skiej za krytyczną rewizję tekstu. 

MIROSŁAW REDLICKI

JAMNIKI(1)-E1•indd.indd   9 29/05/2021   20:41



11Pies 2 (382) 2021

Filozoficznego wyrazu pyszczka nadają średniej wielkości oczy (ATHINA, de Valoroso 
Kennel, wł. Nick Athanasiou)

życie tych zwierząt w  tak odległych 
czasach i  jaką odgrywały rolę. Wia-
domo, że były traktowane jak do-
mowi towarzysze, asystujący właści-
cielom zarówno podczas wszelkich 
prac domowych, jak i w podróżach. 
Były ulubieńcami ludzi zamożnych 
i  przyjaciółmi ich dzieci, a  na doda-
tek pomagały w  tępieniu gryzoni. 
Wzmianki o  kokoni znajdują się 
również w  starożytnych źródłach 
pisanych. Pieski te opisane zostały 
między innymi przez ucznia Ary-
stotelesa, greckiego filozofa i  przy-
rodnika Teofrasta z Eresos, żyjącego 
na przełomie czwartego i  trzeciego 
wieku p.n.e.!

Kokoni podobne są nieco do 
innych psów żyjących od najdaw-
niejszych czasów na terenie Grecji: 
alopekis (aλωπεκίς). Uważane były 
nawet za odmianę tych ostatnich, 
różniącą się od nich jedynie wielko-
ścią. Obecnie kokoni uznaje się jed-
nak za odrębną rasę.

 Jak wyglądają kokoni  
Kokoni są niewielkie, bowiem wy-
sokość w  kłębie psów waha się od 
24 do 28 cm, suczek – od 23 do 27 
cm, a  masa ich ciała nie przekracza 
8 kg. Te małe pieski o  starożytnym 
pochodzeniu charakteryzują się 
harmonijną budową ciała wpisującą 
się w prostokąt. Ozdobą kokoni jest 
proporcjonalna do ciała głowa o ład-
nych liniach. Niezbyt szeroka mó-
zgoczaszka jest umiarkowanie wy-
sklepiona. Krótsza od niej, klinowata 
kufa zwęża się łagodnie w kierunku 
nosa. Skrywa komplet całkiem po-
kaźnych – jak na tak małego pieska 
– zębów, układających się w  zgryz 
nożycowy. Filuterne, bystre, ciem-
nobrązowe, średniej wielkości oczy, 
dowodzą niezwykłej żywiołowości 
i  inteligencji kokoni. Ozdobą głowy 
są stosunkowo wysoko osadzone, 
ruchliwe, opadające, trójkątne uszy. 
To dzięki nim w dużym stopniu moż-
na odgadnąć, o czym myślą te małe 
sprytne pieski. Ładną głowę łączy 
z  tułowiem mocna, ładnie wygięta, 
średniej długości szyja, która łagod-
nie przechodzi w  grzbiet. Grzbiet 
jest prosty i  mocny. Przechodzi on 
w  równie mocny, lekko opadają-
cy zad. Dopełnieniem jest wysoko 

Kokoni pomimo niewielkich rozmiarów są czujnymi stróżami domostw (ARTHEMIS,  
de Valoroso Kennel, wł. Nick Athanasiou)

noszony, zagięty nad grzbietem, 
pokryty długim włosem i  nadający 
radosnego wyglądu ogon, będący 
poza tym ich niewątpliwą ozdobą. 
Warto tutaj dodać, że stojące spokoj-
nie kokoni trzymają ogon opuszczo-
ny. Chociaż są niewielkimi psami, to 
mogą poszczycić się głęboką i szero-
ką klatką piersiową. 

Kończyny przednie i tylne są moc-
ne, proste i  równolegle ustawione, 
zakończone okrągłymi, lekko wy-

sklepionymi łapkami. Często przed-
nie łapy są lekko odchylone na boki, 
co nie jest wadą. Kokoni poruszają 
się swobodnie i z gracją. 

Ozdobą kokoni jest ich szata zło-
żona z  gęstego podszerstka i   pro-
stych lub lekko pofalowanych wło-
sów okrywowych. Na głowie, całych 
uszach lub ich części oraz przednich 
częściach kończyn włosy są krótkie, 
o długości około 1 cm, podczas gdy 
na szyi i tułowiu są dłuższe, o długo-
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Mały, znany ze starożytnych amfor czy płaskorzeźb, towarzyszący 
arystokratkom piesek to kokoni (κοκόνι), starożytna grecka rasa, 

nieuznana jeszcze przez FCI.

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

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

POWIEW ANTYKU
Położenie geograficzne Grecji 

na Półwyspie Bałkańskim, 
Peloponezie i  licznych wy-
spach oraz ukształtowanie 

powierzchni z  dzielącymi kraj pa-
smami górskimi i  głęboko wrzyna-
jącymi się w  ląd zatokami sprzyjają 
izolacji odrębnych populacji psów, 
a  przez to naturalnemu powstawa-
niu ras. Mimo to Grecja jest krajem, 
który do tej pory wprowadził do FCI 
tylko jedną rasę psów – gończego 
greckiego (FCI-214). Jednak w  tym 

PORTRET RASY

kraju kolejne lokalne rasy psów za-
czynają budzić zainteresowanie tam-
tejszych hodowców i  pasjonatów 
kynologii. Pięć spośród nich zostało 
już uznanych przez Grecki Związek 
Kynologiczny – Κυνολογικός Όμιλος 
Ελλάδος i ma dzięki temu szansę na 
uznanie w przyszłości przez FCI. 

Najmniejszą spośród nich jest ko-
koni. Hodowcy i  miłośnicy tej rasy 
podkreślają, że małe pieski w tym ty-
pie towarzyszyły ludziom już w cza-
sach antycznych. Rzeczywiście na 

terenie Grecji zachowało się wiele 
podobizn niewielkich piesków, bar-
dzo podobnych do współczesnych 
kokoni. Świadczą one z  całą pew-
nością o  tym, że starożytni Grecy 
bardzo cenili sobie obecność takich 
towarzyszy. 

Ich wizerunki odnaleźć można 
między innymi na dziełach sztuki 
i  zdobnych przedmiotach codzien-
nego użytku, w tym amforach, a na-
wet monetach. Dzięki temu łatwo 
można odtworzyć, jak wyglądało 
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Nie powinno nastręczać to zbytnich 
kłopotów, bowiem kokoni uchodzą 
za psy bardzo inteligentne i  chętne 
do współpracy, bardzo łase na wszel-
kie pochwały.

 Kto może być 
 właścicielem kokoni 
Kokoni są w zasadzie uniwersalnymi, 
żywiołowymi małymi psami. Będą 
się dobrze czuły zarówno w ciasnym 
mieszkaniu w  bloku, jak i  w  gospo-
darstwie, jeśli właściciel zapewni im 
odpowiednio dużo wszelakich ak-
tywności i  będzie stanowczy, a  przy 
tym delikatny, w  egzekwowaniu po-
leceń. W  przeciwnym razie zamiast 
lojalnego przyjaciela wychowamy 
sobie nieufającego nam uparciucha 
ze złymi nawykami. Należy tu wspo-
mnieć, że konsekwentny w szkoleniu 
kokoni powinien być nie tylko jeden 
właściciel, lecz także cała rodzina, 
inaczej ten maluch owinie nas sobie 
wokół palca.  

Czasami może się ujawnić ich 
niezależna natura, nakazująca im 
chodzenie własnymi drogami (doty-
czy to zwłaszcza psów trzymanych 
w  gospodarstwie). Kokoni trzyma-
nym w mieszkaniu należy zapewnić 
przynajmniej raz dziennie trwający 
około godzinę spacer, pełen różno-
rodnych bodźców. Z  radością będą 
wykonywały polecenia, bawiły się 
piłeczką albo biegały na minitorze 
agility. W  przeciwnym razie swoją 
energię wyładują chociażby na de-
molowaniu mieszkania. Zatem oso-
by lubiące siedzący tryb życia lub 
spędzające wiele godzin w pracy nie 
będą najlepszymi kandydatami na 
właścicieli kokoni. Te małe psy będą 
odpowiednimi towarzyszami nie tyl-
ko miłośników psich sportów, lecz 
także starszych, aktywnych osób. 

Każdy, kto zdecyduje się na psa tej 
rasy, zdobędzie wiernego i oddane-
go przyjaciela na kilkanaście lat.

 Przyszłość rasy 
Mimo  że miłośnicy kokoni upatrują 
początki tej rasy już w antyku, a psy te 
cieszą się sporą popularnością zarów-
no w Grecji, jak i na Cyprze, to Grecki 
Związek Kynologiczny uznał kokoni 
dopiero w 2004 roku. Poza granicami 
rodzinnej Grecji świat mógł poznać 

kokoni dzięki temu, że pies tej rasy 
pojawił się w  komedii romantycznej 
z  gwiazdorską obsadą „Czarownica” 
(„Bewitched”) z  2005 roku. Do uzna-
nia kokoni przez FCI droga jeszcze 
daleka. Wydaje się jednak, że rosnące 
zainteresowanie niedużymi psami, 

mogącymi dzięki swojej wielkości 
doskonale pełnić funkcję towarzyszy 
we współczesnym, coraz bardziej zur-
banizowanym świecie, daje tej rasie 
szansę na wzrost jej popularności.

IZABELLA OLEJNICZAK
PAWEŁ BONIECKI

Nic nie zastąpi kontaktów z rodzeństwem (szczenięta, de Valoroso Kennel, 
wł. Nick Athanasiou)

Razem można pokonać tak wielką przeszkodę jak schody (szczenięta, 
 de Valoroso Kennel, wł. Nick Athanasiou)

Warto polegać na dorosłym (ORFEAS i szczenię, de Valoroso Kennel, 
wł. Nick Athanasiou)
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ści około 4–8 cm. Jak już wspomnia-
no wcześniej, ozdobą kokoni jest 
puszysty ogon, który pokryty jest 
włosami o  długości powyżej 8 cm, 
osiągającymi nawet długość 14 cm. 
Takiej też długości włosy występują 
na udach.

Kokoni mogą być dowolnie 
umaszczone. Różnorodne kolory 
i  ich kombinacje czynią te psy jesz-
cze atrakcyjniejszymi.

 Jakie są kokoni  
W tych małych psach, zachęcających 
wszelkimi sposobami do zabawy 
i przyjaźnie nastawionych do świata 
drzemie też nieustraszony stróż. 

Pieski tej rasy uwielbiają swojego 
właściciela (czasami bywają w  sto-
sunku do niego wręcz zaborcze) 
i  pozostałych domowników, oczeku-
ją od nich czułości, głaskania, przy-
tulania i  brania na kolana, jednakże 
gdy uznają, że rodzinie zagraża nie-
bezpieczeństwo, budzi się w  nich 
nieugięty obrońca. Kokoni będą 
wówczas ostrzegać wszystkich do-
mowników głośnym szczekaniem. 
Są bardzo czujne i dokładnie badają 
każdego przybysza. Czujność to wiel-
ka zaleta tych psów, ale także duże 
wyzwanie dla opiekuna. To z  jej po-
wodu potrzebne jest odpowiednie 
wychowanie malucha, które powin-
no rozpoczynać się już od najmłod-
szego wieku. Dobrze wychowane 
kokoni będą nie tylko świetnymi 

stróżami, lecz także pewnymi siebie 
pieskami, dobrze czującymi się wśród 
obcych ludzi, przyjaźnie do nich na-
stawionych.  Prawidłowa socjalizacja 
sprawi, że te małe psy nie będą miały 
kompleksów (często okazywanych 
poprzez agresję) i  będą czuły się 
swobodnie wśród innych psów, czy 
to małych, czy dużych. Kokoni zaak-
ceptują z  łatwością także mieszkają-
ce w domu koty, pod warunkiem, że 
będą się razem z nimi wychowywały. 
Pieski tej rasy były w przeszłości wy-
korzystywane do polowań na małe 
zwierzęta, więc mogą próbować 
ścigać trzymane w  domu myszki, 

chomiki czy króliki, dlatego tak waż-
ne jest ich prawidłowe wychowanie 
kokoni, co jednak nie zwalnia z  ko-
nieczności bacznego obserwowania 
całego towarzystwa.

Kokoni dzięki swemu figlarnemu, 
żywiołowemu i  przyjaznemu cha-
rakterowi z  łatwością dogadują się 
z  dziećmi. Jednakże należy mieć na 
uwadze niewielkie rozmiary psów 
tej rasy, co może wiązać się z  nie-
bezpieczeństwem wszelkich urazów. 
W związku z tym powinno się uczyć 
zarówno psy, jak i  dzieci prawidło-
wych wzajemnych zachowań, aby 
nie narażać obu stron na przykrości. 

PORTRET RASY

Kokoni potrafią być uparte i bardzo samodzielne i  nic ich nie 
powstrzyma przed poznawaniem świata ( MALOU de Valoroso 
Kennel, wł. Nick Athanasiou)

Kokoni poruszają się swobodnie i  z gracją (ORFEAS, 
de Valoroso Kennel, wł. Nick Athanasiou)

Każde miejsce jest dobre do zabawy (szczenięta, de Valoroso Kennel, wł. Nick Athanasiou)
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w postaci rolek. W tej formie trudno 
ją wykorzystać do zrobienia dobrego 
opatrunku. Powinniśmy więc mieć 
w  apteczce ligninę wcześniej po-
dzieloną przez nas na mniejsze rolki. 
Można to zrobić, dzieląc całą rolkę na 
dwu-, trzypłatowe części. Część z nich 
należy zrolować, a część jeszcze prze-
ciąć na pół, żeby uzyskać mniejsze 
rolki. Jeśli nasz pies to chihuahua lub 
pinczer miniaturowy, możemy przy-
gotować rolki z płatów ligniny pocię-
tych nawet na trzy części. 

Środki do dezynfekcji – może to 
być zwykła woda utleniona, Rivanol. 
Dobrze sprawdza się Octenisept – 
można go użyć do odkażania błon 
śluzowych, skóry i  powierzchow-
nych ran, a  nie jest szczypiący tak, 
jak spirytus. 

Jednorazowe rękawiczki w  od-
powiednim rozmiarze.

Nożyczki, najlepiej z  zaokrąglo-
nymi końcami, żeby nie zranić skóry 
psa. Potrzebna jest też pęseta, np. 
do usunięcia kawałka szkła wbitego 
w  opuszkę czy w  skórę, oraz przy-
rząd do usuwania kleszczy – ważne, 
żebyśmy wcześniej nauczyli się nim 
posługiwać, bo na rynku jest wiele 
różnych urządzeń.

Strzykawki różnej wielkości: 2 ml, 
5 ml, 10 ml, 

Termometr, najlepiej z  miękką, 
giętką końcówką (pediatryczny), 
i  małe pudełeczko wazeliny, żeby 
zwilżyć nią końcówkę termometru 
przed pomiarem temperatury.

Leki i  inne preparaty: sól fizjo-
logiczna w  buteleczkach po 5 ml, 
węgiel leczniczy w  kapsułkach (ta-
bletki gorzej działają u  psów), olej 
parafinowy, czyli tzw. parafina cie-
kła, sprzedawana w buteleczkach po 
100 ml w  aptekach, laktuloza – na 
wypadek zaparć. Jeśli pies cierpi na 
nawracające/przewlekłe choroby, 
np. ma dyskopatię, alergię, zapalenia 
jelit, opiekun powinien ustalić z  le-
karzem weterynarii, jakie leki mogą 
znaleźć się w  apteczce i  w  jakich 
dawkach należy je podawać. 

W  apteczce hodowcy przyda się 
też butelka żelu dla zwierząt do ba-
dań rektalnych i  inseminacji, który 
dobrze sprawdza się przy pomocy 
w trakcie porodu do nawilżenia dróg 
rodnych suki.

pyskiem. Średnią z  tych pomiarów 
możemy zapisać na kartce, którą 
schowamy w apteczce. 
■ Liczba oddechów w ciągu minuty: 
powinno być ich od 10 do 20, mak-
symalnie do 30.  Oddechy mierzymy, 
patrząc, jak unosi się klatka piersio-
wa psa. Najlepiej robić to, gdy pies 
śpi lub odpoczywa. Obecnie są też 
dostępne aplikacje na telefon ko-
mórkowy, np. KardioPies, które uła-
twiają pomiary. 
■ Liczba uderzeń serca/tętna w cią-
gu minuty mieści się w granicy od 60 
do 140, przy czym u ras olbrzymich 
jest ich mniej, u ras miniaturowych – 
więcej. Niższe jest tętno psów doro-
słych w porównaniu ze szczeniętami 
(tu nawet do 200). Liczbę uderzeń 
serca można mierzyć, przykładając 
dłoń do lewej strony klatki piersiowej,  

Prawidłowe parametry 
życiowe psa
Żeby skutecznie pomóc naszemu 
psu, musimy wiedzieć, kiedy w ogó-
le wymaga on pomocy. Niektóre 
sytuacje są oczywiste, np. skalecze-
nie kawałkiem szkła, zadławienie, 
zjedzenie leków opiekuna. Czasem 
jednak widzimy tylko, że nasz pies 
stał się bardziej apatyczny, że nie ma 
apetytu lub „dziwnie oddycha”. Wte-
dy warto sprawdzić podstawowe 
parametry życiowe, żeby obiektyw-
nie ocenić jego stan zdrowia. War-
tości referencyjne, które podam ni-
żej, mają nieraz dość szeroki zakres, 
dlatego dobrze jest ustalić, jakie są 
„normalne” parametry dla naszego 
psa. Żeby tego dokonać, należy kilka 
razy zmierzyć je, gdy pies jest spo-
kojny, leży, oddycha z  zamkniętym 

Sposób pomiaru tętna po wewnętrznej stronie uda psa, mniej więcej przez jego środek 
przebiega żyła udowa, na której mierzy się tętno.

Domowa apteczka, którą powinien mieć każdy opiekun psa.
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Od tego tematu chciałabym 
zacząć serię artykułów 
poświęconą nagłym zabu-
rzeniom zdrowia u  psów. 

Każdy opiekun psa, a  w  szczegól-
ności hodowca, który posiada wie-
le czworonogów w  różnym wieku, 
w tym szczeniąt, powinien wiedzieć, 
jak udzielić im pierwszej pomocy 
w  nagłej sytuacji. Proszę pamiętać, 
że często ta pierwsza pomoc nie za-
stąpi wizyty u  lekarza weterynarii, 
ma ona na celu wstępną stabilizację 
stanu psa. Na początek kilka słów 

o  tym, jak skompletować psią ap-
teczkę. Dla wielu jest to oczywiste, 
ale dobra apteczka to podstawa, 
więc przypomnę, czego nie powin-
no w niej zabraknąć. 

Dobrze jest mieć takie miejsce 
– pudełko czy szafkę, gdzie zawsze 
trzymamy (i  uzupełniamy) rzeczy 
potrzebne na wypadek choroby lub 
urazu naszego psa. Najlepiej, żeby 
było to właśnie zamykane pudełko, 
dobrze sprawdza się tu np. skrzynka 
na narzędzia. Pies ani dziecko nie po-
winni móc się do niego dostać. 

Materiały opatrunkowe – jałowe 
gazy różnej wielkości na różne rany 
(5 × 5 cm, 7,5 × 7,5 cm, 10 × 10 cm 
i  kilka większych półmetrowych), 
bandaże, tzw. opaski dziane, też róż-
nej wielkości (5, 7,5, 10 cm), opaska 
elastyczna, tzw. opaski typu flex – 
samoprzylepne, które można kupić 
w  lecznicy weterynaryjnej i  niektó-
rych sklepach internetowych, plastry 
bawełniane (mnie najbardziej przy-
datne wydają się plastry o szerokości 
2,5 cm), wata opatrunkowa, lignina. 
Lignina jest dostępna w  aptekach 

STANY NAGŁE
Przygotowanie apteczki, prawidłowe parametry życiowe psa  

i resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Metoda ustalenia położenia serca przed wykonaniem masażu serca. Należy zgiąć kończynę piersiową psa w łokciu – tam, gdzie jest zgięcie, 
znajduje się serce i w tym miejscu należy przyłożyć dłonie.
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za łokciem lub jako tętno – przykła-
dając palce wskazujący i  środkowy 
do wewnętrznej powierzchni uda, 
tam gdzie biegnie żyła udowa. Rękę 
przykładamy mniej więcej w  poło-
wie odległości między grzbietem 
a kolanem.
■ Temperatura ciała – od 37,5 do 
39,0–39,1 stopni Celsjusza. Wyższą 
temperaturę można zaobserwować 
u  psów ras miniaturowych, a  niższą 
– u ras olbrzymich i osobników star-
szych, chorych czy wyniszczonych. 
Temperaturę psa mierzy się w prost-
nicy, wkładając końcówkę termome-
tru do odbytu. 
■ Czas wypełnienia kapilar (czy-
li drobnych naczyń krwionośnych, 
włosowatych) – pozwala sprawdzić, 
czy pies jest właściwie nawodniony. 
Ocenia się go poprzez uciśnięcie pal-
cem dziąsła nad kłem szczęki, czyli 
„górnym” kłem, i  liczenie czasu, po 
którym dziąsło znowu będzie różo-
we. U zdrowego psa jest to mniej niż 
dwie sekundy.

Dla przykładu: u mojego własne-
go psa, ważącego 30 kg, właściwe 
są parametry: 16 oddechów na mi-
nutę, 110 uderzeń serca na minutę, 
temperatura 38,2–38,5 stopni Cel-
sjusza. To są jego wartości referen-
cyjne. Jeśli zobaczę, że źle się czuje 
i  temperatura jego ciała wyniesie  
39 stopni Celsjusza, to mimo że 
mieści się ona w  granicach normy,  
dla mnie będzie już sygnałem do 
wzmożonej czujności i dokładniejszej  
obserwacji Lenny’ego. 

 Po tym wstępie chciałabym na-
pisać jeszcze kilka słów o  trudnym 
temacie – o sytuacji, gdy dojdzie do 
zatrzymania akcji serca u  naszego 
psa. O dwóch rzeczach musimy wte-
dy pamiętać: po pierwsze za wszelką 
cenę musimy zachować opanowa-
nie i spokój – panika obezwładni nas 
i uniemożliwi jakiekolwiek działanie. 
Po drugie nawet jeśli nie przeprowa-
dzimy akcji reanimacyjnej perfekcyj-
nie, najważniejsze, żebyśmy w ogóle 
spróbowali. Jeśli nie zrobimy nic, 
nasz pies na pewno umrze.

Nawet jeśli nie mamy nikogo do 
pomocy, możemy przeprowadzić 
skuteczną resuscytację krążenio-
wo-oddechową, czyli masaż serca 
i wentylację psa metodą usta–nos.

Masaż serca 
Przygotowanie psa: musimy położyć 
psa na prawym boku, tak, aby le-
wym bokiem był zwrócony w naszą 
stronę (serce jest bliżej lewej strony 
klatki piersiowej). Wyjątkiem są psy 
z wypłaszczoną klatką piersiową, jak 
buldogi. One mogą zostać położo-
ne na wznak, a my kładziemy dłonie 
nad ich mostkiem. Sami powinniśmy 
uklęknąć za psem lub – jeśli leży na 
wznak – obok niego. Nasza postawa 
też jest bardzo ważna – powinniśmy 
mieć jedną dłoń ułożoną nad drugą, 
zablokowane łokcie (ręce wyprosto-
wane w  łokciach), ramiona bezpo-
średnio nad rękami i sylwetkę zgiętą 
w  pasie, wtedy mięśnie tułowia też 
są zaangażowane w uciskanie klatki 
piersiowej psa.

U  małych szczeniąt klatkę pier-
siową możemy uciskać tylko jedną 
ręką. Żeby znaleźć miejsce ułożenia 
dłoni, powinniśmy zgiąć łapę psa 
w  łokciu, w  miejscu łokcia jest ser-
ce. Ręce układamy w  najszerszym 
miejscu klatki piersiowej. Uciskamy 
1/3 do 1/2 szerokości klatki piersio-
wej w tempie 100–120 razy minutę.  
Co 30 uciśnięć wykonujemy dwa 
wdechy metodą usta–nos.

Metoda wentylacji usta–nos była 
przez długi czas bardzo niedocenia-
na. W warunkach lecznicy weteryna-
ryjnej pies szybko zostaje zaintubo-
wany – lekarz wkłada do jego gardła 

rurkę intubacyjną, a do niej podłącza 
specjalny worek oddechowy (worek 
AMBU), ewentualnie zakłada maskę 
oddechową i  do niej podłącza wo-
rek. Tymczasem niedawno przepro-
wadzone badania wykazały, że me-
toda usta–nos jest równie skuteczna 
jak wentylacja przy użyciu maski 
i worka AMBU.

Żeby prawidłowo wprowadzać 
powietrze do płuc psa, przede 
wszystkim musimy upewnić się, że 
w  jamie ustnej i  gardle nie zalega 
żadna wydzielina, że nie ma tam 
ciała obcego. Następnie zamykamy 
jamę ustną psa dłonią i  wdychamy 
powietrze do nozdrzy, tak aby klatka 
piersiowa psa się uniosła. Siłę wde-
chu dostosowujemy do wielkości 
psa. Nie możemy robić tego zbyt  
intensywnie. 

LEK. WET. PAULINA SOWIK
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u małych zwierząt”, Galaktyka.

Sposób ułożenia rąk i ciała przy masażu serca dużego lub średniej wielkości psa:  
dłonie są położone jedna na drugiej, ręce wyprostowane w łokciach, głowa osoby  
wykonującej masaż znajduje się nad rękami.
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Wwigilijny wieczór, kiedy 
życzymy sobie wzajem 
wszelkiej pomyślno-
ści, przełamujemy się 

opłatkiem z  rodziną, każdy rasowy 
psiarz wymyka się ukradkiem, by po 
cichutku, gdzieś w kątku dać psu ka-
wałek opłatka. Wielu z  nas czyni to 
jawnie, nie bacząc na lekko zgorszo-
ne spojrzenia dalszej rodziny. Trady-
cja? Chęć podzielenia się opłatkiem 
z kimś, kto kocha nas naprawdę, bez-
warunkowo, bezgranicznie. Z  kimś, 
kto jest z nami tak krótko, psy odcho-
dzą wszak szybciej, znacznie szybciej 
niż ludzie. 

Pisząc o Tęczowym Moście wierzy-
my, mniej lub bardziej świadomie, że 
gdzieś tam, na zielonych niebiańskich 
łąkach znowu się z nimi spotkamy. 

Ta nadzieja na przyszłe spotkanie 
nakazuje jednak postawić zahaczają-
ce o herezję pytanie o psią duszę. I tu 
zaczyna się nader delikatna materia.
Odkąd pies miał nieszczęście ugryźć 
Mahometa, muzułmanie mają go za 
zwierzę nieczyste, więc i duszą takie-
go stworzenia zajmować się nie będą. 
Dla ortodoksyjnych żydów pies to 

Rozważania 
o psiej duszy 

WSPÓŁCZESNY PIES 

Psy opuszczają nas na zawsze znacznie szybciej, niżbyśmy 
tego chcieli. Zostawiają po sobie pustkę i tę odrobinę 
wiary, że gdzieś tam, za Tęczowym Mostem czekają na nas 
wszystkie, znów młode, zdrowe, z tym zapamiętanym 
na zawsze błyskiem w oku.

również zwierzę niekoszerne. Jedni 
tylko buddyści nie mają z tym proble-
mu. Wiadomo, wędrówka dusz...

A chrześcijanie? Niestety tradycja 
chrześcijańska też psa nie traktuje 
dobrze. W  Biblii próżno by szukać 
o nim wzmianki. Chociaż nie. Tobiasz 
miał psa, towarzyszył mu on na po-
czątku wędrówki, na którą wysłał go 
ojciec. I  choć cała Księga Tobiasza 
jest pochwałą wierności i  małżeń-
stwa (wymarzone zdawałoby się 
miejsce dla psa), to o  samym zwie-
rzęciu nic więcej nie wiadomo – czy 
był pomocny swemu panu w trudnej 
podróży, bronił go, był mu przewod-
nikiem, który szczęśliwie przywiódł 
go z  powrotem na próg domu? Nic 
o tym nie wiemy. Był jeszcze święty 
Krzysztof, na bizantyjskich ikonach 
przedstawiany z  głową psa, ale ta 
głowa nie miała wcale symbolizować 
jakichś szczególnych przymiotów 
charakteru świętego, tylko podkre-
ślać jego nieco podejrzane pocho-
dzenie z  plemion dzikich, żyjących 
na obrzeżach ziemi.  Zostawmy więc 
może rozważania teologiczne.

Jeśli założyć, że o  istnieniu duszy 

możemy mówić jedynie w odniesie-
niu do istoty obdarzonej świadomo-
ścią, to zastanówmy się, na ile świa-
dome siebie są psy.

Świadomość cielesnej 
odrębności
W  mniejszym lub większym stop-
niu posiada ją każdy żywy organizm 
mający zdolność odczuwania bólu 
i  przyjemności. „Aj, tu zaczynam się 
ja” – popiskuje mały szczeniak, gdy 
braciszek utnie go w  ucho podczas 
zabawy. „O  tak, tu zaczynam się ja” 
– pomrukuje z zadowolenia, z przy-
jemnością,  nadstawiając brzuszek 
do głaskania. Ale to są doznania na-
tury fizycznej, wspólne wszystkim 
organizmom posiadającym recep-
tory czuciowe. A  jak to jest ze świa-
domością własnego wyglądu? Czło-
wiek patrzy w lustro i wie, że ten po 
drugiej stronie to właśnie on. A pies? 
Psy raczej nie patrzą w lustro, rzadko 
reagują na swoje odbicie, traktując 
je raczej jak intruza, z którym warto 
by się rozprawić. Badania nauko-
we dowodzą, że psy w  porównaniu 
z  małpami czy papugami dość sła-
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Zaliczamy 
test lustra

bo zaliczają test lustra, nie do końca 
zdając sobie sprawę, że patrzą oto 
na własne odbicie. Chociaż, dawno 
już temu, kiedy mój leciwy już Szu-
szu w  ekskluzywnej windzie eksklu-
zywnego wieżowca zaczął się prężyć 
przed lustrem (miał na to całe dzie-
sięć pięter), nie mogłam się oprzeć 
wrażeniu, iż podziwia właśnie swoją 
urodę. Wygląda na to, że rozmaite 
psie osobniki w różnym stopniu ten 
test zaliczają, wiele zależy od osobi-
stej wrażliwości i  sposobu odbiera-
nia świata. Większość moich psów 
reaguje na odbicie w  lustrze raczej 
słabo, poza wspomnianym Szusz-
kiem test bezbłędnie zaliczyła Helen-
ka, która powodowana tęsknotą po 
rozdzieleniu z siostrą wpatrywała się 
w swoje odbicie, popiskując smutno. 
Nie trwało to zbyt długo, choć nie 
jest pewne, czy to dlatego, że tęsk-
nota minęła czy spowodowało to 
odkrycie, że obraz jest tylko obrazem 
i nie ma większego sensu się nim dłu-
żej zajmować.

Psy są oczywiście doskonale świa-
dome własnej odrębności zapacho-
wej, bo to nos jest ich przewodni-
kiem po świecie. Ale kiedy na Polu 
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wał. Po drugiej stronie drogi biega-
ły za płotem okropnie jazgotliwe 
miniaturowe stworzonka, należące 
do tak lubianych u  nas  „miniatu-
rek”  (coś między ratlerkiem a  pra-
skim szczurołapem). Szuszu, który 
już zamierzał pójść dalej, skamieniał 
ponownie – „o  matko, a  co to???” – 
zdumiony corgi bardzo śmiesznie 
zbiera uszy na czubku głowy, u nie-
go zetknęły się, tworząc w tym mo-
mencie jedno wielkie ucho. Nos po-
nownie poinformował go, że to też 
psy, ale w to jakoś nie bardzo mógł 
uwierzyć. Stał na środku piaszczystej 
drogi i kręcił głową. „To pies... I to też 
pies” – medytował. W to, że dogi są 
psami, uwierzył dosyć szybko. Z mi-
niaturkami nie poszło tak łatwo, jesz-
cze przez kilka tygodni zatrzymywał 
się przy płocie, przyglądając się bar-
dzo podejrzliwie. Uwierzył dopie-
ro wtedy, gdy któryś z  tych małych 
potworów ukąsił go boleśnie w nos 
wetknięty między sztachety. Za to 
w  to, że pudel jest psem, tylko nie 
ma prawa wyglądać, jak wygląda, 
uwierzył błyskawicznie – „to jest ob-
raza dla psiego rodu” – zawyrokował 
przy pierwszym spotkaniu i  potem 
na każdej wystawie niemal polował 
na nieszczęsne pudle, bez względu 
na wielkość, płeć i wiek.

Może więc niechęć niektórych 
reproduktorów do krycia bierze się 
stąd, że mają one nie tylko świado-
mość własnego wyglądu, lecz także 
pewne, im tylko właściwe, poczucie 
piękna? Nie odmawiajmy im tego 
zbyt pochopnie. 

Życie duchowe psów
Jeszcze wcale nie tak dawno temu 
każdy, kto powiedziałby głośno, że 
psy czy inne zwierzęta mają przynaj-
mniej do pewnego stopnia zdolność 
myślenia abstrakcyjnego albo uczu-
cia zwane wyższymi, dotąd rezerwo-
wane jedynie dla człowieka, zostałby 
bezlitośnie wyszydzony, jak czułost-
kowa stara panna upierająca się, że 
Pikuś bardzo ją kocha. Dziś sytuacja 
uległa zasadniczej przemianie. Psom 
przyznano zdolność myślenia abs-
trakcyjnego na poziomie trzy-, czte-
rolatka i  jest to postęp olbrzymi, bo 
ostatecznie przestano je traktować 
jak ożywione automaty, funkcjonu-

jące na zasadzie mniej lub bardziej 
skomplikowanego łańcucha reakcji 
odruchowych. A i o ich życiu uczucio-
wym mówi się coraz głośniej, już nie 
tylko w domu przy kominku (miłośni-
cy psów nigdy nie mieli co do tego 
wątpliwości), lecz także w  gronie 
poważnych naukowców. Dokumen-
towane i opisywane są przypadki sil-
nych namiętności, miłości i  nienawi-
ści, smutku i radości, które dowodzą, 
że życie wewnętrzne naszych czwo-
ronożnych przyjaciół jest dużo bo-
gatsze, niżbyśmy chcieli to przyznać. 

Co z tą duszą?
Na dyskusje o tym, czy psy posiadają 
dusze, jest jednak zdecydowanie za 
wcześnie. Pomijając już materię teo-
logiczną, przyznanie i  tego atrybutu 
zwierzętom powodowałoby u  nas 

uczucie ogromnego dyskomfortu. 
Zwłaszcza że u  wielu hodowców 
uczucie dyskomfortu powoduje już 
samo zajmowanie się psychologią 
psa, przyznanie mu prawa do posia-
dania uczuć i  zdolności abstrakcyj-
nego myślenia, bo już samo to sta-
wia nas ludzi w  dosyć nieciekawym 
świetle. Wszystko, co złego zrobili-
śmy zwierzętom, zyskałoby nowy, 
niezbyt ładny dla nas wymiar, więc 
nie tylko teolodzy będą się przed tą 
myślą bronić ze wszystkich sił. Tylko 
my, miłośnicy psów, uparcie łamie-
my się z  nimi opłatkiem, wierząc 
gdzieś w  głębi duszy, że i  one jakoś 
tam po swojemu przeżywają z nami 
misterium świąt i że po najdłuższym 
życiu spotkamy je znowu, w  innym,  
lepszym świecie. 

ANNA REDLICKA 

Dotyk ręki ukochanego człowieka jest bezcenny
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WSPÓŁCZESNY PIES 

Mokotowskim spotyka się stadko 
corgi, dzieje się coś dziwnego. Przy-
chodzą na miejsce spotkania z  róż-
nych stron, po drodze kolegując się 
z  przedstawicielami innych ras, lecz 
kiedy tylko w  jednym miejscu zbie-
rze się ich większa grupka, o  kole-
gowaniu się z innymi nie ma mowy; 
ten, kto nie wygląda jak corgi, nie ma 
wstępu do towarzystwa.

U  psów „miastowych” obraz róż-
norodności psiego rodu kształtuje 
się w sposób trudny do zauważenia 
dla człowieka. Te wiejskie mają mniej 
okazji do spotkań z  pobratymcami, 
a  to daje możliwość ciekawych ob-
serwacji. Wspomniany już Szuszu 
jako bardzo młode zwierzątko prze-
żył szok. Ujrzał bowiem na space-
rze biegające za płotem dwa dogi. 
Tak wielkie psy widział pierwszy raz 
w życiu i przypatrywał się im w zdu-
mieniu. Nos wyraźnie mówił mu, że 
należą do tego, co i  on, gatunku, 
choć ich rozmiar nieco go detono-

To tylko gaszenie pragnienia czy świadomość własnego odbicia?

Uważaj, jak tniesz! Tu zaraz zaczynam się ja!

WSPÓŁCZESNY PIES 
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WYSTAWA

Dobros tan psów w mieście
Psy potrzebują moż-
liwości swobodnego 
biegania i węszenia, 
aby realizować swoje 
potrzeby gatunkowe. 
W miastach, szczegól-
nie na obszarach o gę-
stej zabudowie, trudno 
znaleźć miejsca, gdzie 
psy mogą bezpiecznie 
biegać. Wiele miej-
skich psów całe życie 
spędza na smyczy. 
Konsekwencją tego 
są otyłość i zaburzenia 
behawioralne.

Wmiastach coraz bardziej 
popularne stają się wy-
biegi dla psów. To wy-
dzielone i  ogrodzone 

przestrzenie, gdzie psy mogą biegać 
bez smyczy i  spotykać się z  innymi 
przedstawicielami swojego gatun-
ku. Czy wybiegi wystarczą, aby za-
pewnić dobrostan psów w mieście? 
A może powinniśmy poszukiwać in-
nych sposobów dzielenia przestrze-
ni miejskiej z naszymi czworonożny-
mi przyjaciółmi?

Obecność psów w  mieście stwa-
rza niedogodności. Najczęściej wy-
mieniane argumenty to: kwestie 
czystości i  higieny (psie odchody), 
hałas oraz ryzyko związane z  obec-
nością psów (pogryzienia, wypadki). 
Psy zanieczyszczają chodniki i traw-
niki odchodami, bo wielu opieku-
nów nie wyrobiło sobie nawyku 
sprzątania. Rozpieszczeni pupile 
rozpaczliwie wyją zostawieni sami 

WYWIADPIES W MIEŚCIE 

Ogrodzenie wybiegu dla 
psów. W tle widoczne 
poidło z wodą.
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Wybieg dla dużych psów, USA

Dobros tan psów w mieście
w  domu, czym uprzykrzają życie  
sąsiadom. Nic dziwnego, że obec-
ność psów w  miastach ma wielu 
przeciwników.

Historia wybiegów
 dla psów w USA 
i Wielkiej Brytanii
Tworzenie wybiegów i  parków dla 
psów było odpowiedzią na coraz 
większe restrykcje dotyczące obec-
ności psów w  miastach. Pierwsze 
wybiegi powstawały w  Stanach 
Zjednoczonych. Tam najbardziej 
restrykcyjnie przestrzegana jest za-
sada, że psy w  mieście mogą być 
prowadzane wyłącznie na smyczy. 
Parki, wybiegi oraz przydomowe 
ogródki to jedyne miejsca, gdzie 
mogą swobodnie biegać. 

Pierwszy psi park w USA powstał 
w 1979 roku w Berkeley w Kalifornii. 
Był to wygrodzony fragment traw-
nika, na którym znalazło się kilka 
ławek dla właścicieli. Współczesne 
psie wybiegi się od niego nie różnią. 
Wyposażone są w  ławki, poidła dla 
psów, a  czasami w  urozmaicenia – 
przeszkody  czy sprzęt treningowy. 
Liczba psich parków w USA systema-
tycznie rośnie, co związane jest z ry-
gorystycznie przestrzeganym naka-
zem prowadzania psów na smyczy 
w  miastach. Psy nie mogły być 
spuszczane nawet na nieuczęszcza-
nych terenach, miejskich skwerach 
czy w parkach. Od lat 90. przestrzeń 
dostępna dla psów w miastach oraz 
zakres ich swobody uległy bardzo 
mocnemu ograniczeniu. 

W Wielkiej Brytanii nie przyjęły się 
amerykańskie tendencje do ogra-
niczania psom swobody w  prze-
strzeni publicznej. Istniały wpraw-
dzie nakazy prowadzania psów na 
smyczy wzdłuż ulic, ale w  parkach 
mogły biegać luzem. Nakaz sprząta-
nia psich odchodów wprowadzono 
dopiero w latach 90. Podejmowano 
wprawdzie próby zakazania psom 
wstępu do parków miejskich, ale 
skończyły się one niepowodzeniem. 

W Wielkiej Brytanii istnieją wybie-
gi dla psów, ale ich zakładanie nie 
jest postrzegane przez opiekunów 
jako zjawisko pozytywne. W  2013 
roku, gdy weszło w  życie rozpo-
rządzenie o  ochronie przestrzeni 
publicznej, zaczęto intensywniej 
wydzielać wybiegi dla psów. Opie-
kunowie psów, organizacje prozwie-
rzęce, a  nawet  Kennel Club, wypo-
wiadają się na ten temat krytycznie. 
Krytykowane jest, że psy są spycha-
ne do małych, źle zorganizowanych 
przestrzeni. Kennel Club wydał 
oświadczenie, w  którym czytamy: 
„Kennel Club występuje przeciwko 
koncepcji psich parków, które zwy-
kle są miejscami bardzo małymi oraz 
symptomem znacznych ograniczeń 
nakładanych na psy. [...] Kennel Club 
sądzi, że parki nie niosą korzyści dla 

psów, ich właścicieli ani dla szerszej 
społeczności”. Bronione jest prawo 
psów do swobodnego przebywania 
w  przestrzeni publicznej. W  porów-
naniu z USA psom w Europie pozo-
stawia się więcej swobody. 

Wybiegi dla psów 
w Polsce
W  Polsce wybiegi zaczęły powsta-
wać kilka lat temu. Często są wyni-
kiem oddolnych inicjatyw i finanso-
wane są z budżetów obywatelskich. 
Pierwszy wybieg dla psów powstał 
w  Łodzi w  2005 roku. Obecnie  
w  samej Warszawie istnieje ponad 
25 różnych wybiegów. Postrzega 
się je jako psie place zabaw, symbol 
nowoczesności oraz odpowiedzial-
nego podejścia do posiadania psa 
w  mieście. Jednak czy rzeczywiście 
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Kynologia to ciekawe hobby, bo choć głównymi aktorami są psy, 
to gdyby nie ludzka zakulisowa praca, to i psów rasowych by nie było, nie mówiąc 

już o tak szerokim wachlarzu ras, wystawach czy psich sportach. 

Choć to pies zawsze powinien 
być w  centrum uwagi, to od 
ludzi zależne są postęp ho-

dowlany, rozwój kynologii czy spo-
sób postrzegania psa w  społeczeń-
stwie. To hodowcy od dziesięcioleci 
zajmują się kreowaniem wizerunku 
ras, sędziowie dokonują wyborów, 
które mogą mieć wpływ na przyszłe 
plany hodowlane, a  w  rezultacie na 
materiał, na którym oparte są kolej-
ne pokolenia. Coś, co dla zwykłego 
właściciela psa bądź osoby spoza 
tego środowiska, wydawać się może 

zwykłą zabawą, bieganiem po ringu, 
torze przeszkód czy ze szczeniaczka-
mi w  ogrodzie, jest w  istocie czymś 
dużo odpowiedzialniejszym. 

Stąd istotne jest, by rozmawiać 
między sobą, nawiązywać kontakty, 
współpracować, słuchać i  się uczyć! 
I tak też powstał pomysł, by poświęcić 
w „Psie” miejsce na rozmowy z  oso-
bistościami kynologicznego świata 
i dowiedzieć się, jakie były ich początki 
i w jaki sposób osiągnęły sukces, skąd 
brały pomysły, wiedzę i inspiracje, jaki 
miały pomysł na hodowlę i  czy po-

dejmowanie ryzykownych decyzji się 
opłaciło, czy oprócz sukcesów zda-
rzały się porażki, jakie fantastyczne 
znajomości i  przygody przyniosła im 
kynologia. Och, temat rzeka... 

Z  racji upływu lat coraz częściej 
tracimy osoby, które budowały  
kennel kluby, a ich mądrość 
i  doświadczenie były bezcenne.  
Często ich wieloletnia wiedza nie 
jest nigdzie zapisana i  odchodzi  
razem z nimi. 

11 kwietnia tego roku odszedł 
znany na całym świecie hodowca 

Revaz Khomasuridze
OSOBISTOŚCI ZE ŚWIATA KYNOLOGII: 

HODOWLA 
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wybiegi są optymalnym rozwiąza-
niem dla psów i ich opiekunów? 

Większość wybiegów dla psów 
bardzo rozczarowuje. Najczęściej to 
błotnista pozostałość tego, co kiedyś 
było trawnikiem. Projekty zazwy-
czaj ograniczają się do ogrodzenia 
kawałka trawy. Codzienny kontakt 
z dziesiątkami psich łap niszczy tra-
wę, wybieg jest więc błotnisty, gdy 
pada, albo pyli się, gdy jest sucho. 
Wyposażenie wybiegu dla psów tak-
że pozostawia wiele do życzenia. Za-
zwyczaj jest tam kilka ławeczek dla 
właścicieli i  kosz na psie odchody. 
Zdarza się, że wybiegi wyposażone 
są w  przeszkody, ale nie zawsze są 
one dobrze ustawione. Ograniczo-
na przestrzeń nie pozwala psom na 
swobodne penetrowanie i poznawa-
nie terenu. 

Na wybiegach kumulują się pro-
blemy, jakie stwarzają psiarze i  ich 
pupile w przestrzeni publicznej. Od-
chody nie są sprzątane, psy potra-
fią zachowywać się agresywnie lub 
dominacyjnie wobec innych psów, 
a  opiekunom brakuje zdrowego 
rozsądku. Na wybiegach zawiązują 
się przyjaźnie między opiekunami 
psów, ale dochodzi też do konfliktów 
i  wojen. Ta ograniczona przestrzeń 
doskonale pokazuje, że właścicielom 
psów bardzo często brakuje wiedzy 
na temat ich zachowania czy umie-
jętności zapewnienia im dobrostanu 
i bezpieczeństwa. 

Bezpieczna przestrzeń 
czy zamknięty krąg?
Psy w  większości polskich miast 
mogą przebywać bez smyczy 
w miejscach mało uczęszczanych, je-
śli są kontrolowane przez opiekuna. 
Regulaminy miejskie nie są precy-
zyjne. Co znaczy mało uczęszczane 
miejsce? Co znaczy, że pies jest pod 
kontrolą? Opiekunowie psów nie 
zawsze podchodzą do sprawy od-
powiedzialnie. Często psy nie  znają 
podstawowych komend i  nie re-
agują na wołanie właściciela. Nawet 
psy ze skłonnością do agresji wobec 
psów czy ludzi puszczane są luzem, 
a opiekun nie jest w stanie ich kon-
trolować. Nic dziwnego, że pomię-
dzy psiarzami a niepsiarzami docho-
dzi do konfliktów.

Ostatnio media obiegła niepraw-
dziwa informacja, że nowelizacja 
prawa zobowiązuje opiekunów do 
prowadzania psów wyłącznie na 
smyczy i  w  kagańcu. Opiekunowie 
psów biegających luzem mieliby 
ponosić surowe kary. Informacja 
była nieprawdziwa, ale mam wra-
żenie, że przez wiele osób przyjęta 
z satysfakcją. Wielu ucieszyło się, że 
wreszcie skończy się problem nie-
sfornych psów biegających luzem! 
Bo przecież miasto jest dla ludzi, nie 
dla zwierząt.

Możliwość swobodnego biegania, 
eksplorowania przestrzeni i  wącha-
nia to podstawa dobrostanu każde-
go psa. Ustawa o  ochronie zwierząt 
nakazuje, aby psy trzymane w  koj-

cach albo na łańcuchach miały moż-
liwość swobodnego biegania. Jed-
nocześnie często odmawiamy tego 
prawa psom miejskim, które spędza-
ją życie prowadzane na smyczy. Wy-
biegi dla psów nie zaspokajają psich 
potrzeb. Pies biegający w  koło przy 
płocie nie zaspokoi swoich potrzeb 
behawioralnych. 

Jako opiekunowie psów po-
winniśmy zabiegać o  możliwość 
swobodnego poruszania się psów 
w  przestrzeni publicznej, w  grani-
cach rozsądku. Wymaga to przede 
wszystkim odpowiedzialności z  na-
szej strony. Szkolenie psa oraz możli-
wość natychmiastowego odwołania 
go to absolutne minimum. 

DR MAGDALENA DĄBROWSKA

PIES W MIEŚCIE 

Jarosław, Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino, wybieg dla psów (Wikimedia Commons)
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WSPOMNIENIE

16lutego 2021 roku pożegnaliśmy Andrzeja Brablet-
za. W mroźny dzień na największym z  poznańskich 

cmentarzy pożegnały Go poczty sztandarowe Polskie-
go Związku Łowieckiego i Związku Kynologicznego 
w Polsce, pożegnały Go dźwięki hejnałów oraz wspo-
mnienia. Także te wypowiedziane słowami honorowego 
przewodniczącego ZKwP pana Andrzeja Mani. Zwykle 
memorabilia oprócz słów ciepłych zawierają listę piasto-
wanych funkcji i osiągnięć, a tych Andrzejowi Brablet-
zowi nie brakowało i aż trudno je wszystkie wymienić. 
W swoim macierzystym Oddziale ZKwP w Poznaniu był 
przez wiele lat członkiem zarządu, okresowo także wice-
przewodniczącym ds. hodowlanych. Na „poziomie cen-
tralnym” od 2006 roku przewodniczył Klubowi Wyżłów 
– Komisji Zarządu Głównego ZKwP. Wreszcie był także 
członkiem wspomnianego Zarządu Głównego ZKwP.
Jednakże przede wszystkim był ważną postacią dzia-
łającą na polu kynologii łowieckiej, jakby pomostem 
między Polskim Związkiem Łowieckim a Związkiem 
Kynologicznym w Polsce, był – rzecz jasna – członkiem 
i działaczem obu tych organizacji.
Nic więc dziwnego, że ulubionymi rasami Andrzeja 
były psy myśliwskie, przede wszystkim jamniki – Jego 
pierwsza specjalność sędziowska. Był sędzią wystawo-
wym kolejnych specjalności i kategorii, ale też (jakżeby 
inaczej) sędzią prób i konkursów psów myśliwskich, 
a także autorem regulaminów.

Odszedł  
ANDRZEJ BRABLETZ

Andrzej Brabletz: lekarz, myśliwy, kynolog, bibliofil...
Był znakomitym lekarzem torakochirurgiem, przez wiele 
lat pracował w specjalistycznym szpitalu w Kowanówku; 
jak sam powiadał, w...  lesie. Mógł więc pozwolić sobie 
na krótki wypad i oddech na łonie natury, relaks między 
jedną a drugą operacją. Jako lekarz nigdy nie odmawiał 
porady czy pomocy i niejeden z kolegów „po strzelbie” 
wiele mu zawdzięcza. 
O swoje zdrowie dbał mniej niż o zdrowie innych.
Z pasją kolekcjonował wszystko, co z kynologią łowiecką 
związane, a zwłaszcza książki, starodruki, dawne artykuły, 
katalogi. Co ciekawsze teksty prezentował we współcze-
snych czasopismach. To bardzo istotna część Jego działal-
ności i warto o niej pamiętać. Dzielił się swoją wiedzą.
Niech święty Hubert przyjmie Go do swojego grona.

KOLEŻANKI I KOLEDZY 
Z ODDZIAŁU ZKWP W POZNANIU
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testy genetyczne, badanie rzepek, 
serca i  oczu. Niedopuszczane są do 
hodowli psy, których problemy zdro-
wotne wpływają na komfort życia, 
jednak Revaz był skłonny użyć w ho-
dowli psów, które są nosicielami, za-
leżnie jednak od choroby. 

Zapytany o to, jakie wprowadziłby 
zmiany we wzorcu FCI, gdyby było to 
możliwe, odpowiedział, że doprecy-
zowałby proporcje kończyn przed-
nich do głębokości klatki piersio-
wej, podkreśliłby, że pies nie ma być 
krótki, ale kompaktowy, co nie jest 
jednoznaczne, doprecyzowałby dłu-
gość klatki piersiowej oraz uszczegó-
łowiłby opis dopuszczalnych umasz-
czeń w rasie. 

Według Revaza kwestia umasz-
czeń stała się ostatnimi czasy bardzo 
kontrowersyjna, gdyż pojawiają się 
kolory, które nie są zgodne ze wzor-
cem rasy, a powstały przez domiesz-
kę genów psów rasy chihuahua. 
Revaz był zdecydowanym przeciw-
nikiem zmiany wzorca pod kątem 
nowych kolorów. Dopuszczał ewen-
tualnie dopisanie koloru kremowe-
go, jako że ten istnieje w hodowlach 
amerykańskich od dziesiątek lat.

Wystawą, która najbardziej zapa-
dła mu w pamięć, była światowa wy-
stawa w Budapeszcie, gdzie buldogi 
oceniane były na dwóch ringach 
równocześnie, przez dwóch sędziów, 
a tytuły Zwycięzców Świata trafiły do 
rodzeństwa miotowego z Avigdors. 

Który z  psów z  przydomkiem 
Avigdors był według hodowcy ideal-
ny? Odpowiedź: żaden, bo ideał nie 
istnieje, jest jak horyzont, który jest 
niemożliwy do osiągnięcia. 

Powyższe informacje to tylko ury-
wek wywiadu, który Ante Lučin prze-
prowadził z Revazem Khomasuridze, 
a  którego słuchałam z  ogromnym 
zaciekawieniem i  przyjemnością, 
choć smutne jest, że rozmowa z tym 
wybitnym hodowcą nie będzie już 
nigdy możliwa. 

Podziękowania dla Ante Lučina za 
zgodę na użycie urywków wywiadu

Zdjęcie: Ante Lučin i Revaz Khoma-
suridze; zdjęcie udostępnione przez 
Ante Lučina

OLGA FORLICZ
AUTOR ZDJĘCIA: BORIS GLUKHAREV

Nie była to suka wybitna, sam 
właściciel ocenił ją na maksymal-
nie ocenę bardzo dobrą, ale z pełną 
świadomością jej zalet i wad, posta-
nowił podjąć się wyzwania uzyska-
nia po niej dobrych szczeniąt. Jej 
pierwszy miot był dobrej jakości, 
natomiast w drugim dała Zwycięzcę 
Świata, Europy i  Championa Fran-
cji! To rozbudziło w Revazie chęć na 
kontynuację hodowli. 

Revaz, zapytany o  to, jak powi-
nien według niego wyglądać buldog 
francuski, odpowiedział, że najważ-
niejsze, by wyglądał jak przedstawi-
ciel tej rasy, nie jak buldog angiel-
ski czy boston terier. Powinien być 
kompaktowy w  każdym wymiarze, 
elegancki, o głowie ze zmarszczkami 
na czole, ale suchym podgardlu, co 
samo w sobie stanowi wyzwanie.

Ruch buldoga jest bardzo 
charakterystyczny, a bu-
dowa psa ma na niego 
bezpośrednie przełoże-
nie. Front musi zawsze 
być szerszy od tyłu. Ruch 
powinien być energiczny, 
dynamiczny i „toczący”. 

Rasa w  chwili obecnej, według 
hodowcy, nie jest wyrównana w ty-
pie, bo jest zbyt popularna, a  roz-
mnażane są często zwierzęta, które 
nie powinny mieć szczeniąt. Są jed-
nak hodowcy dbający o  rasę, zaan-
gażowani w hodowlę, dzięki którym 
buldogi znacznie się poprawiły. Jeśli 
porównamy współczesne buldogi 
z psami z lat 80., możemy stwierdzić, 
że zdecydowanie poprawiły się od-
dychanie oraz temperament – wów-
czas było wiele psów agresywnych. 
Największymi problemami są typ 
rasy, linia górna i przednie kończyny. 

Patrząc przez pryzmat swoich 
psów, które żyją 13–14 lat, uważał, 
że to rasa bez poważnych proble-
mów zdrowotnych, choć zdarzają 
się problemy z rzepkami kolanowy-
mi i  z  oddychaniem. Są oczywiście 
hodowcy preferujący psy bardziej 
limfatyczne, co niesie za sobą ryzyko 
wystąpienia zaburzeń zdrowotnych. 
Wszystkie psy Avigdors przechodzą 

buldogów francuskich – pochodzą-
cy z  Gruzji, a  mieszkający w  Rosji 
Revaz Khomasuridze. Psy z  jego 
przydomkiem – Avigdors – wygry-
wają na całym świecie od wielu lat. 
Pierwszy miot, wówczas z  innym 
przydomkiem, Revaz wyhodował 
w  latach 80., a  następnie po dłuż-
szej przerwie powrócił do hodowli 
w  2004 roku. Był  wszechstronnym 
kynologiem: hodowcą, sędzią, czyn-
nym działaczem RKF, zajmującym 
ważne stanowiska.

Choć nie dane mi było go poznać, 
to dotarłam do jego ostatniego 
wywiadu, którego udzielił 17 lute-
go w  programie Talking Dogs with 
Ante. Za zgodą prowadzącego, Ante 
Lučina, przedstawiam Państwu po-
niżej kilka najciekawszych informacji 
o Revazie Khomasuridze. 

Jego pierwszym psem był seter 
irlandzki, którego jako młody chło-
piec kupił za uzbierane pieniądze. 
Była to bardzo ładna suka, z  którą 
Revaz zaliczył próby pracy (choć 
nie był zwolennikiem polowań), 
bez których nie mogła ona liczyć 
na wyższe osiągnięcia niż uzyskanie 
srebrnego medalu. Dyplom użytko-
wości otworzył jej drzwi do zdobycia 
championatu Gruzji, a  na champio-
nacie Związku Radzieckiego, który 
odbywał się w Moskwie i zgromadził 
375 seterów irlandzkich, uzyskała 
ona srebrny medal, co było wielkim 
osiągnięciem, choć – jak wspomi-
nał Revaz w wywiadzie – lokata być 
może byłaby wyższa, gdyby nie fakt, 
że sędziowie – myśliwi nie byli za-
chwyceni groomingiem jego pod-
opiecznej. 

Swoją przygodę z  hodowlą sete-
rów zakończył po trzech miotach, 
gdyż, jak mówił, rasa ta potrzebuje 
tego, czego on nie lubił – polowań. 

Po seterce pojawiła się sznau-
cerka miniaturowa, ale ta rasa też 
nie zagościła na stałe w jego domu, 
gdyż była za głośna. 

Pierwsza buldożka francuska po-
jawiła się u Revaza w 1979 roku dość 
przypadkowo. Pochodziła z  hodowli 
jego znajomego, miała lecieć do USA, 
ale przyszły właściciel rozmyślił się 
i  tak trafiła w ręce Revaza Khomasu-
ridze, który obiecał dać w przyszłości 
jedno ze szczeniąt jej hodowcy.  
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WIATR
Głównym czynnikiem mającym 
wpływ na rozchodzenie się zapa-
chu człowieka jest wiatr. Dotyczy to 
psów tropiących pracujących dol-
nym wiatrem (trackingowych, tra-
ilingowych), a szczególnie psów po-
szukiwawczych wykorzystujących 
górny wiatr (ratowniczych). My, jako 
przewodnicy, powinniśmy być za-
wsze świadomi, z  którego kierunku 
wieje wiatr, abyśmy mogli pracować 
z  naszymi psami w  najefektywniej-
szy sposób. Wiedza ta pozwala nam 
zrozumieć, dlaczego nasz pies za-
chowuje się w  danych warunkach 
w  określony, często powtarzalny 
sposób. 

Wiatr potrafi mieć taki sam wpływ 
na zapach jak na dym czy kurz lub 
jakąś inną lżejszą od powietrza sub-
stancję. Jednym z  najlepszych spo-
sobów określania wpływu wiatru na 
zapach jest obserwowanie dymu, 
gdy wiatr porywa go i przenosi. Inną 
dobrą metodą umożliwiającą zrozu-
mienie sposobu rozchodzenia się 
zapachu człowieka w powietrzu jest 
wyobrażenie sobie sytuacji, w której 
woda pędzi w tym samym kierunku, 
w którym wieje wiatr, i  zastanowie-
nie się, jak ta woda zareaguje, gdy 
dotrze do napotkanych przeszkód. 
Woda i wiatr zawsze podążają ścież-
ką najmniejszego oporu. 

Delikatne wiatry w  przypadku 
psów pracujących górą przenoszą 
zapach na duże odległości, szcze-
gólnie w płaskim, otwartym terenie. 
Dla psów poruszających się po śla-
dzie stwarzają idealne warunki do 
pracy węchowej, a  w  szczególno-
ści – do trenowania techniki pracy 
z młodym psem.

Porywiste, silne wiatry rozprasza-
ją zapach, przez co utrudniają zlo-
kalizowanie źródła zapachu psu po-
szukiwawczemu, natomiast dobrze 
trenowanego i  zmotywowanego 

ROZCHODZENIE SIĘ ZAPACHU

psa pracującego dolnym wiatrem 
potrafią skłonić do większej analizy 
z  niskim nosem, tuż przy podłożu, 
zdecydowanie większej koncentra-
cji i wolniejszej pracy.

Widziałem wielokrotnie, jak prze-
wodnicy sprawdzali wiatr tylko na 
wysokości swojej twarzy. Należy jed-
nak pamiętać o tym, że bez względu 
na to, z jakiej metody pracy psa ko-
rzystamy (góra/dół), wiatr powin-
niśmy sprawdzić na poziomie nosa 
naszego psa. Roślinność i ukształto-
wanie terenu wpływają również na 
prędkość i  kierunek wiatru na tym 
poziomie.

Istnieje wiele metod pozwalają-
cych sprawdzić kierunek i prędkość 
wiatru oraz dających nam namiast-
kę wiedzy, jak w  danym momencie 
rozchodzi się zapach człowieka. 
Wśród ratowników w trakcie poszu-
kiwań w  terenie możemy spotkać 
osoby używające pudru, kominiar-
skich zapałek dymowych czy też 
baniek mydlanych. Niektórzy korzy-
stają z wstążek lub kawałków taśmy 
magnetofonowej przywiązanej np. 
do dłoni czy plecaka, a osoby z pew-
nym doświadczeniem odczuwają 
porywy i kierunek wiatru na policz-
ku czy też szyi. Do analizy siły wiatru 

używa się wiatromierza (anemome-
tru) lub po prostu obserwuje się za-
chowanie gałęzi drzew lub innych 
czynników, takich jak dym z komina, 
na które oddziałuje w  danym mo-
mencie wiatr, i  porównuje się ich 
zachowanie z opisem związanym ze 
skalą Beauforta  (zdj. 1).

Bańki mydlane używane w  do-
datniej temperaturze w trakcie dzia-
łań na gruzach i w pomieszczeniach 
obrazują nam niewidzialne i  słabo 
wyczuwalne konwekcyjne (unoszą-
ce) prądy powietrza, które są nośni-
kiem zapachu i  potrafią przenieść 
go poza zasięg psiego nosa. Wie-
dza o tendencjach rozchodzenia się 
zapachu pozwala przewodnikowi 
przyjąć optymalną taktykę przeszu-
kania.

Dzięki sprawdzaniu przy pomo-
cy baniek mydlanych twardych lub 
ciemnych powierzchni w  terenie 
możemy zrozumieć zachowanie 
wielu psów tropiących, które na 
co dzień idą z  nosem przy ziemi, 
a w takiej sytuacji potrafią pracować 
z  trochę podniesionym nosem, po-
nieważ próbują śledzić unoszący się 
zapach.  

ROŚLINNOŚĆ
Bardzo duży wpływ na szybkość 
przemieszczania się zapachu ma ro-
ślinność. Na pustych zaoranych po-
lach zdarza się, że zapach człowie-
ka w  dużej mierze jest rozwiewany 
przez wiatr, a  wiodącym zapachem 
dla psa pracującego dołem zostaje 
zmienione podłoże. W  przypadku 
psa poszukiwawczego, jeżeli nie 
ma prądów konwekcyjnych, zapach 
człowieka może być bez oporów 
transportowany przez wiatr na duże 
odległości. Wzrost zagęszczenia 
roślinności powoduje lepsze osa-
dzanie i  kumulowanie się zapachu, 
co sprzyja psom tropiącym i potrafi 
zmniejszyć dystans, z  jakiego pies 

Zdjęcie 1

GŁÓWNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA

ZAPACH
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RYS. 1

RYS. 2

ratowniczy wyczuje zaginionego.
Obszary z  gęstym poszyciem 

można znaleźć w  gęstym lesie lub 
na nieskoszonych polach. Wysokie 
trawy utrudniają pracę psom poszu-
kiwawczym, ponieważ występuje 
tam niewielki przepływ powietrza 
nieznacznie nad ziemią (gdzie znaj-
duje się nos psa). Natomiast jest 
to korzystne środowisko dla psów 
tropiących. W  upalne dni w  gęstej 
roślinności zapach pozostaje blisko 
źródła. W  wypadku psów poszuki-
wawczych w  trakcie pracy koniecz-
ne staje się gęste pokrycie terenu 
(ścisłe przejścia).

Lasy mogą różnić się zdecydo-
wanie zarówno drzewostanem, jak 
i  gęstością pokrycia. Otwarte lasy 
są zasadniczo przeszukiwane w taki 
sam sposób, jak rzadkie zarośla. Przy 
lekkim wietrze będziemy mogli pra-
cować w  luźnym pokryciu (szersze 
przejścia).

Gęste lasy są przeszukiwane 
w taki sam sposób, jak gęste zarośla, 
a obszar roboczy w dokładnym po-
kryciu (ściślejsze przejścia). 

PROMIENIOWANIE 
SŁONECZNE
Czynnikiem mającym zdecydowa-
ny wpływ na trwałość i  zachowanie 
się zapachu jest promieniowanie 
słoneczne. Poranne słońce ogrzewa 
grzbiety wzgórz i gór i niesie ze sobą 
ludzki zapach w  górę. Na szczytach 
wzgórz i gór oraz wzdłuż grzbietów 
wiatry są silniejsze ze względu na 
unoszące się powietrze i  zbieżne 
wiatry z przeciwległych zboczy. Dla-
tego też przewodnikom psów po-
szukiwawczych zaleca się w  godzi-
nach porannych pracę na szczytach 
wzgórz i  gór lub wzdłuż ich grzbie-
tów, aby w  pełni wykorzystać infor-
macje nanoszone przez wiatr (rys. 1).

Odwrotna sytuacja ma miejsce 
wieczorem, gdy zachodzi słońce, 
a  także w  nocy lub przy silnym za-
chmurzeniu w  ciągu dnia. Powie-
trze ochładza się wtedy i spływa na 
dno dolin, porywając ze sobą ludzki 
zapach. Dlatego też taktyka prowa-
dzenia poszukiwań narzuca pracę 
psom ratowniczym poszukującym 
zapachu w dolinach. 

Gdy pracujemy w okolicy zbiorni-

ków wodnych, musimy pamiętać, iż 
w godzinach porannych i dziennych 
ziemia nagrzewa się szybciej niż 
woda. Kiedy ciepłe powietrze nad 
lądem się unosi, chłodne powietrze 
nad wodą przesuwa się w kierunku 
lądu. Powstają bryzy, które wystę-
pują zwykle w  rytmie dobowym 
i  wywołane są różnicami w  tempie 
nagrzania się tych obszarów.

Psy poszukiwawcze pracujące 
z  lądu zbierają wtedy informacje 
z  powierzchni wody. Te pory dnia 
i  taką taktykę pracy bardzo często 
wykorzystują przewodnicy psów 

poszukujących zwłok (rys. 2).
Sytuacja odwraca się wieczorem 

lub wczesną nocą. Ziemia chłodzi 
się szybciej niż woda.  Ciepłe powie-
trze z  nad wody się unosi, a  chłod-
ne powietrze z  lądu przesuwa się 
w kierunku wody. Zdarza się, że aby 
sprawdzić dokładnie linię brzegową 
przy pomocy naszego psa, powinni-
śmy to zrobić z łódki (rys. 3).

Różne powierzchnie niejedno-
rodnie pochłaniają lub odbijają pro-
mienie słoneczne, przez co ogrze-
wają się bardziej lub mniej. Ogrzane 
powierzchnie generują prądy wzno-
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Krycie kilkoma reproduktorami nie jest nową metodą stosowaną w hodowli 
psów, jednak wciąż stanowi mniej niż 1% wszystkich kryć w Polsce. 

Obecnie testy DNA w sposób pewny potwierdzają właściwe ojcostwo.
Na podstawie danych z lat 2017-2020 Oddziałowej Komisji Hodowlanej Oddziału ZKwP Warszawa.

Zgodę na krycie suki dwoma re-
produktorami wydaje Główna 
Komisja Hodowlana na wnio-

sek hodowcy, po zaopiniowaniu 
przez oddziałową komisję hodowla-
ną i ewentualnie klub rasy. Urodzone 
szczenięta, po wykonaniu badań 
DNA i ustaleniu, który z reproduk-
torów jest ojcem każdego z  nich, 
stanowią dwa odrębne mioty, dla 
których dokumentacja prowadzo-
na jest oddzielnie. 

Mimo że metoda „Multi Sired Bre-
eding” jest z  pewnych względów 
atrakcyjna, to jest u  nas rzadko sto-
sowana, chociaż pod względem bio-
logicznym nie niesie zagrożenia dla 
materiału genetycznego przyszłego 
miotu. 

Głównym powodem, dla  którego 
hodowcy decydują się na miot po-
chodzący od dwóch reproduktorów, 
jest słaba jakość nasienia oraz niska 
liczba plemników u  jednego z  wy-

branych samców. Powód ten należy 
traktować jako błędny ponieważ 
wiadomo, że do rozrodu powinno 
się używać  jedynie reproduktorów 
zdrowych, pełnosprawnych i o do-
brej jakości nasienia. Obniżona ja-
kość nasienia może być przyczyną 
nie tylko małej liczby potomstwa, 
lecz także wad wrodzonych, zabu-
rzeń w rozwoju, słabości i innych wad 
u szczeniąt. 

Mioty po kilku reproduktorach 
pozwalają hodowcom zmaksyma-
lizować możliwości uzyskania po-
tomstwa i  wykorzystać potencjał 
suki poprzez tworzenie większej 
liczby kombinacji genetycznych 
w krótszym okresie. Dla wielu wła-
ścicieli psów jest to dążenie do uży-
cia jak największej liczby wybranych 
reproduktorów, których można sko-
jarzyć z  daną suką w  jej najlepszych 
latach rozrodczych. U ras olbrzymich 
ten okres jest znacznie krótszy niż 

u  ras mniejszych. Dlatego eksperci 
twierdzą, że podwojenie liczby re-
produktorów wykorzystywanych 
w  każdym cyklu hodowlanym może 
być zaletą. Dobrymi przykładami ras, 
którym omawiana metoda pozwoli 
„wzmocnić” ich populację, są dog 
niemiecki oraz irlandzki glen of imaal 
terier. Dog niemiecki jest rasą, której 
średnia długość życia jest znacznie 
mniejsza niż u innych ras, i stąd w ra-
sie występuje wąskie „okno hodow-
lane” – około 4 lat. Natomiast pula 
genetyczna psów rasy irish glen of 
imaal terier co roku się kurczy. Po-
pulacja tych psów na całym świecie 
waha się między 2500 a  3000 psów. 
Jeśli odejmiemy psy, które są poniżej 
lub powyżej wieku prokreacyjnego, 
przyszłość rasy wygląda dość ponuro.

Specjaliści od rozrodu uważają, 
że największy wpływ na poczęcie 
mają jakość nasienia, czas i  meto-
dy krycia, historia reprodukcji suki, 

(Multi-Sire Breeding)
KRYCIE WIĘCEJ NIŻ JEDNYM REPRODUKTOREM W CZASIE JEDNEJ CIECZKI

HODOWLA 
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szące, a  ogrzane powietrze two-
rzy pustkę, która zasysa powietrze 
z  powierzchni, aby się wypełnić. 
Powstały ruch powietrza nazywa się 
prądem konwekcyjnym. Do zjawi-
ska tego dochodzi w słoneczne dni. 
Wypuszczone tuż nad ziemią bańki 
mydlane potrafią unosić się bardzo 
szybko i wysoko, by – gdy się ochło-
dzą – znów trochę opaść i  bardzo 
często tuż nad ziemią ponownie tra-
fić na słup ciepłego powietrza, które 
unosi je do góry. Podobnie zacho-
wuje się zapach emitowany przez 
zaginioną osobę.

Prądy wznoszące, zwane też 
termikami, zwykle pojawiają się 
przy ogrzewaniu słońcem ciem-
niejszych powierzchni, takich jak 
ziemia, otwarte obszary w  lesie lub 
parkingi. Ciemniejsze powierzchnie 
nie odbijają wielu promieni słońca, 
słońce ogrzewa je szybciej niż ota-
czające obszary.

Są to bardzo niekorzystne warun-
ki dla psa poszukiwawczego, wyma-
gające dla jego przewodnika, który 
musi być bardzo czuły na wszelkie 
reakcje i  próby łowienia zapachu 
przez psa. W  realnych działaniach 
wymusza bardzo gęste okładanie 
przeszukiwanego terenu.

Gdy zwiększa się temperatura 
środowiska pracy psów tropiących, 
warto pamiętać o  wodzie zarów-
no dla schłodzenia, jak i nawilżenia 
psiego nosa, szczególnie przy dłu-
gich śladach lub na twardych i ciem-
nych powierzchniach.  

Gdy ciepłe powietrze się uno-
si, miesza się z  chłodniejszym po-
wietrzem na wyższych poziomach. 
Wiatry wzrastają i spływają z powro-
tem na ziemię w  strumieniach lub 
podmuchach, zwiększają prędkość 
wiatru na powierzchni. To mieszanie 
powietrza nazywa się turbulencją 
termiczną. Po południu (najgorętsza 
część dnia) wiatry powierzchnio-
we są silniejsze niż w  nocy. Kiedy 
powierzchnia zaczyna się chłodzić 
w  nocy oraz we wczesnych godzi-
nach porannych, powietrze staje się 
bardziej stabilne. Te godziny stabil-
nego powietrza to zwykle najlepszy 
czas na pracę węchową zarówno 
dla psów poszukujących górnym 
wiatrem, jak i  dla psów tropiących. 

Jeżeli podnoszące się ciepłe po-
wietrze napotyka warstwę bardzo 
zimnego powietrza, może utworzyć 
się warstwa termiczna powodująca 
zaburzenia 60–90 cm powyżej po-
wierzchni. Ta sytuacja spowoduje 
lepsze koncentrowanie się ludz-
kiego zapachu, z  którego skorzysta 
zarówno pies tropiący, jak i  poszu-
kiwawczy. Analizowanie czynników 
pozwala nam dostrzec i  zrozumieć 
optymalne warunki do pracy dla na-
szych psów zarówno podczas real-
nej pracy, jak i w trakcie treningów.

PRZESZKODY
Mechaniczne turbulencje (przeszko-
dy) spowalniają wiatry powierzch-
niowe, które uderzają w  budynki, 
skały lub dowolny nieruchomy 
obiekt, co sprawia, że powietrze roz-
dziela się i  przepływa wokół obiek-
tu. Zachowanie zapachu najlepiej 
obrazuje poruszająca się woda, gdy 
uderza w  głaz w  szybko płynącym 
strumieniu. Na stronie zawietrznej 
tworzą się wiry lub wirujące kiesze-
nie powietrzne (strona osłonięta od 
wiatru). Będą obszary turbulencji 
i  obszary spokoju (martwe punk-
ty). W  spokojnych obszarach ludz-
ki zapach się osadzi. Mechaniczne 
turbulencje, takie jak krzaki, skały, 
żwir, zaorane pola, trawy itp., mogą 
również spowalniać wiatry wieją-
ce na powierzchni w  wyniku tarcia 

powierzchniowego.   Ludzki zapach 
ma tendencję do płynięcia z wiatra-
mi powierzchniowymi i  tworzenia 
stożków zapachowych albo osadza 
się w  terenie, koncentrując w  miej-
scu i  tworzy kałuże zapachowe. 
Turbulencja mechaniczna (obiekt 
na powierzchni) zmienia kierunek 
wiatru w stosunku do ogólnych ten-
dencji wiatru. Turbulencja termiczna 
(ogrzewanie powierzchniowe) po-
woduje różnice ciśnień, które mogą 
zwiększać lub zmniejszać prędkość 
wiatru. Obie najczęściej działają ra-
zem i zmieniają tendencje wiatru na 
powierzchni, które są mierzone 10–
12 m nad ziemią i podawane w pro-
gnozach pogody. Dlatego też aby 
rozumieć pracę węchową naszych 
psów, musimy uwzględniać i  anali-
zować szereg czynników mających 
wpływ zarówno na przenoszenie, 
trwałość, jak i osadzanie się zapachu.

W  tym celu warto prowadzić 
dziennik pracy węchowej, w którym 
odnotowujemy powyższe zmienne 
związane z  warunkami, kierunkiem 
wiatru w stosunku do prostych i za-
łamań na śladzie oraz stylem pracy 
naszego psa w  danych warunkach. 
Dla przewodnika – trenera jest to 
cenna baza informacji umożliwiająca 
zrozumienie przyczyn występowa-
nia błędów i zwiększająca szansę na 
osiąganie coraz lepszych wyników. 

MICHAŁ SZALC

ZAPACH
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Po publikacji artykułu „Od czub-
ka nosa do końca ogona” –  li-
sta <do sprawdzenia>, zanim 
szczenię opuści hodowlę” 

zwróciło się do mnie wiele osób z py-
taniami, a także komentarzami. Cieszę 
się z  tak pozytywnego odzewu i  ser-
decznych reakcji. Z tego powodu po-
wstała druga część artykułu, będąca 
jego naturalną kontynuacją, odpowia-
dająca na pytanie:

„Jakich informacji udzielić  
nowemu właścicielowi/nabywcy 
szczenięcia, aby zapewnić szcze-
nięciu spokojny i  dobry start 
w przyszłość?”.

Musimy założyć, iż nowi nabywcy 
najczęściej nie mają praktycznego 
doświadczenia z  psami. Choć bardzo  
starają się zdobyć niezbędną wiedzę, 
zazwyczaj jest to tylko wiedza teo-
retyczna. Niektóre oczywiste dla 
hodowcy podstawowe informacje 
mogą być dla nabywców czymś 
nowym. Zatem aby uniknąć kłopo-
tów i oszczędzić sobie nerwów, warto 
najważniejsze informacje przekazać 
nabywcy najpóźniej w dniu odbioru 
szczeniaka.

Radość, emocje i  ekscytacja ze 
spotkania z małym psiakiem, nowym 
członkiem rodziny sprawiają, iż wiele 
wiadomości jest po prostu zapomi-
nanych. Mając to na uwadze, ważne 
informacje przekazujemy w formie pi-
semnej. Polecam każdemu hodowcy 
sporządzenie własnej, autorskiej „In-
strukcji obsługi szczenięcia”, którą bę-
dzie przekazywał każdemu nabywcy.

Instrukcję w  formie wydruku najle-
piej wydawać w  momencie przekazy-
wania szczenięcia do nowego domu. 
Wcześniejsze wysłanie informacji, np. 
mejlem, ma tę zaletę, że nowy właściciel 
ma czas na spokojną lekturę i zapisanie 
istotnych, nurtujących go pytań. Dodat-
kowo może wcześniej nabyć niezbędne, 
zalecane przez hodowcę rzeczy typu le-
gowisko, smycz, obroża, karma etc.

Szczeniak powinien wyjechać z ho-
dowli zaopatrzony w: dokumenty (me-

Wyprawka dla szczeniaczka
trykę), książeczkę zdrowia, odpowied-
nią ilość jedzenia, zabawkę i  coś, co 
przypominać mu będzie bezpieczne 
domowe środowisko (np. kocyk, ręcz-
nik przesiąknięte zapachem domu). 

Przed podróżą lepiej nie karmić 
psiaka, a  właścicieli należy uprzedzić, 
iż maluch może zwymiotować, ślinić 
się lub szczekać w czasie pierwszej jaz-
dy – tak więc na podróż dobrze mieć 
ręcznik papierowy.

Informacje dotyczące 
zdrowia
To kluczowa kwestia. Pomino że na-
bywca otrzymuje od hodowcy ksią-
żeczkę zdrowia lub paszport, dobrze 
poinformować go też o wszystkich wy-
konanych odrobaczeniach szczeniaka 
i  szczepieniach przeciwko chorobom 
zakaźnym.  Wyraźnie zaznaczmy pi-
semnie, kiedy zalecane jest powtórze-
nie szczepień lub/i  odrobaczeń. Tutaj 
niezbędne są wskazówki otrzymane 
od lekarza weterynarii prowadzącego 
hodowlę.

Musimy poinformować o dacie i ro-
dzaju podanego środka przeciw klesz-
czom, pchłom i  innym pasożytom 
zewnętrznym,  aby uniknąć ryzyka ko-
lejnej aplikacji w  zbyt krótkim czasie. 
Na hodowcy spoczywa odpowiedzial-
ność, aby podkreślić, jak ważne jest 
zabezpieczenie szczenięcia przeciwko 
kleszczom. Na rynku są dostępne pre-
paraty, które można stosować już od 5 
tygodnia życia.

Przekażmy właścicielowi zalecenia 
– czy szczenię może już wychodzić 
i  załatwiać swe potrzeby fizjologicz-
ne na spacerach, czy nadal obowiąz-
kowo powinno przebywać w  domu, 
ze względu na kalendarz szczepień 
i  „kwarantannę”. Jeśli szczeniak musi 
przebywać w  domu, to należy poin-
formować nabywcę o niebezpieczeń-
stwie wynikającym także z  kontaktu 
z butami, na których można przenieść 
groźne zarazki, np. parwowirusa.

Dobrą praktyką jest wskazanie za-
przyjaźnionej lecznicy, do której na-

bywca powinien się udać na pierwszą 
wizytę kontrolną ze szczeniaczkiem. 
Niektórzy hodowcy wręcz zalecają 
kontrolę u  lekarza weterynarii w  cią-
gu paru dni po nabyciu pieska, aby 
właściciel był pewien, że szczenię jest 
w dobrej kondycji zdrowotnej.

Jeśli szczenię było leczone, to 
obowiązkiem hodowcy jest prze-
kazanie nabywcy tej informacji. Po-
dobnie jeśli szczeniak ma np. niepra-
widłowy zgryz lub nawet niewielką 
przepuklinę.

Obecnie zgodnie z  przepisami 
ZKwP szczenięta są obowiązkowo 
chipowane. W momencie przekazania 
psiaka należy dokonać rejestracji chi-
pu w bazie danych, o ile nie wykonał 
tego wcześniej lekarz chipujący szcze-
nięta. Jeśli szczenię figuruje już w ba-
zie danych, to należy zmienić infor-
macje dotyczące właściciela. Niestety 
nagminnie wydawane są psy za-
chipowane, jednak chip nie zawsze 
jest wpisany przez lekarza do bazy 
weterynaryjnej. Wprawdzie numer 
chip figuruje w bazie ZKwP, jed-
nak wymaga to kontaktu z biurem 
ZKwP. Niewpisanie chipu do bazy 
weterynaryjnej praktycznie unie-
możliwia odnalezienie właściciela, 
w  przypadku, jeśli psiak zaginie. 
Wielu hodowców nadal tatuuje i od 
1 stycznia br. chipuje swoje szcze-
nięta. Tatuaż jest czytelny dla każ-
dego, natomiast chip jedynie dla 
tych, którzy posiadają odpowiedni 
czytnik.
■ PRZYKŁADOWA INFORMACJA: 
ZDROWIE
„MISIO jest już dwukrotnie szczepio-
ny, kolejne szczepienie przeciwko 
chorobom zakaźnym należy wyko-
nać w dniach (data) zgodnie z zalece-
niami lekarza weterynarii. Konieczne 
będzie także szczepienie przeciwko 
wściekliźnie. MISIO otrzymał środek 
przeciwko pchłom i  kleszczom (na-
zwa preparatu) w  dniu (data), kolej-
na aplikacja powinna być wykona-
na w  dniu (data). Zalecamy wizytę 

INFORMACJE CENNIEJSZE NIŻ GADŻETY

WETERYNARIA
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HODOWLA 

szyjki macicy oraz naturalnego krycia. 
Ponownie badanie DNA wykazało, że 
wszystkie szczenięta były spłodzone 
przez reproduktora, który pokrył natu-
ralnie w czwartym dniu po osiągnięciu 
szczytu (LH). 

Potwierdza to większość obser-
wacji, że najczęściej w  Multi-Sire 
Breeding szczenięta rodzą się po 
jednym ojcu. Williams uważa, że 
zwiększone koszty kryć i  brak szcze-
niąt od dwóch reproduktorów spra-
wiają, że metoda jest niekorzystna 
i niewarta stosowania. 

Choć planowane mioty po dwóch 
samcach są tym samym, co mio-
ty przypadkowe, które zdarzają się 
w  hodowlach prowadzonych bez 
współczesnych zasad, w  których 
samce i  samice nie są odpowiednio 
nadzorowane, podobnie zresztą jak 
u  większości niekontrolowanych lub 
bezpańskich mieszańców. To mioty 
planowane przechodzą ten sam sta-
ranny proces selekcji reproduktorów, 
jak przy kryciu jednym samcem.

Warto rozważyć zastosowa-
nie tej metody w hodowli, by móc 
zwiększyć różnorodność genetycz-
ną w  obrębie zagrożonej już lub 
w bliskiej przyszłości rasy.

KAMIL SZCZĘSNY

z  wykorzystaniem dwóch możliwo-
ści. Nasienie obu reproduktorów 
można połączyć (inseminacja hetero-
spermiczna) i zdeponować w macicy 
lub nasienie jednego samca można 
umieścić w  jednym rogu macicy, 
a  drugiego – w  drugim. Niektórzy 
eksperci twierdzą, że mieszanie na-
sienia dobrej jakości z nasieniem sła-
bej jakości obniża ogólną jakość. 

Czasem – zdawałoby się wbrew 
poznanym prawom nauki – natura 
działa według własnych zasad. Rezul-
taty nie zawsze są takie, jakich ocze-
kujemy. Clover Williams w  fundacji 
w  Guiding Eyes for the Blind w  USA, 
zajmującej się szkoleniem psów dla 
osób niewidomych, wyhodowała dwa 
mioty labrador retriverów po dwóch 
reproduktorach, których nasienia mia-
ły być równej jakości. Do pierwszego 
połączenia doszło poprzez naturalne 
krycie oraz inseminację dopochwową 
nasieniem drugiego samca. Badania 
genetyczne na pochodzenie wykaza-
ły, że wszystkie urodzone szczenięta 
zostały spłodzone przez reprodukto-
ra, który pokrył naturalnie w  trzecim 
i  piątym dniu po osiągnięciu szczytu 
poziomu hormonu luteinizującego 
(LH). Clover Williams powtórzyła kry-
cie, tym razem użyła inseminacji do 

a także wiek i stan zdrowia rodziców. 
Nawet jeśli optymalny czas krycia 
staramy się przewidzieć za pomo-
cą obecnych metod badania cyklu 
owulacyjnego, to suka może prze-
chodzić zaburzony cykl, co znacznie 
utrudnia przewidzenie optymalnego 
czasu rozrodu. Ponadto manipulacja 
nasieniem (chłodzenie, zamrażanie, 
transport) w znacznym stopniu obni-
ża jakość nasienia. Zamrożone nasie-
nie zachowuje żywotność w  macicy 
jedynie od 12 do 24 godzin po roz-
mrożeniu i  inseminacji. Żywotność 
nasienia zdeponowanego do szyjki 
macicy i  pochwy jest jeszcze krót-
sza. Przy czym wiadomo, że żywot-
ność nasienia w  macicy po kryciu 
naturalnym utrzymuje się do 48 
godzin, a nawet dłużej. Jest to rów-
nież jeden z  powodów, dla których 
wielu hodowców wybiera insemina-
cję do trzonu lub rogów macicy lub 
połączenie inseminacji i naturalnego 
krycia. Wielu ekspertów od rozrodu 
uważa, że inseminacja do trzonu 
i  rogów macicy daje największe 
szanse na powodzenie, jeśli uży-
wamy schłodzonego lub mrożone-
go nasienia. Inseminacja umożliwia 
lekarzowi weterynarii wprowadzenie 
nasienia bezpośrednio do macicy 
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to, aby był do tego przyzwyczajony. 
Aby traktował taką sytuację naturalnie, 
konieczna jest wcześniejsza regularna 
nauka zostawania samemu w domu.
■ PRZYKŁADOWA INFORMACJA: 
PRZYZWYCZAJENIE DO 
SAMOTNOŚCI
„MISIA trzeba od początku zostawiać sa-
mego, np. w zamkniętym pokoju, nawet 
jeśli jesteście w domu. Stopniowo okre-
sy te można wydłużać. Podczas Waszej 
nieobecności szczenięciu należy zapew-
nić rozrywkę, np. zabawkę edukacyjną, 
szarpak, matę węchową, gryzak etc.”

Dobrze przekazać nabywcy 
podstawową wiedzę o  aktywności 
i zabawach ze szczeniakiem. Należy 
zwrócić uwagę, iż niektóre zabawy, ta-
kie jak szarpanie i przeciąganie przed-
miotów z  psem, mogą mieć fatalne 
skutki i przyczynić się do zmiany zgry-
zu na nieprawidłowy (przodozgryz). 
Warto też wspomnieć, iż nadmierny, 
wymuszony ruch i  forsowanie szcze-
nięcia mogą mieć negatywne skutki 
dla rozwoju. 

Specyfika rasy i monitoring 
rozwoju
Tempo i  sposób rozwoju różnią się 
u  szczeniąt w  zależności od rasy.  
To hodowca wie, jakie są najczęstsze 
problemy w  okresie rozwoju, co sta-
nowić może zagrożenie, jak zauważyć 
pierwsze niepokojące objawy. Popro-
śmy, aby właściciel monitorował przy-
rosty masy ciała szczeniaka (co 2 tygo-
dnie), okres wymiany zębów i rozwój 
układu kostno-szkieletowego. 

Okres wymiany zębów mlecznych 
na stałe rozpoczyna się około 4 mie-
siąca życia. Od tego wieku nabyw-
ca powinien kontrolować uzębienie 
szczenięcia nawet co tydzień, aby 
ewentualnie w miarę szybko wychwy-

cić nieprawidłowości, np. przetrwałe 
kły mleczne. Wcześnie wychwycone 
zaburzenia stomatologiczne pozwala-
ją na konsultację z lekarzem weteryna-
rii i podjęcie czynności, dzięki którym 
ustrzeżemy szczenię np. przed poważ-
nym urazem tkanek miękkich jamy 
ustnej lub zahamowaniem rozwoju 
żuchwy.

W  wieku od 4 do 8 miesięcy 
u  szczeniąt występuje najwięcej 
zaburzeń układu kostno-stawo-
wego związanych z  niewłaściwym 
żywieniem, nadmierną masą ciała 
lub przeciążeniem szczeniąt. W tym 
okresie u niektórych ras (np. owczarek 
szkocki collie, owczarek szetlandzki, 
foksterier, terier walijski, terier irlandz-
ki, owczarek niemiecki) należy mo-
nitorować ułożenie uszu, bo czasami 
zdarza się, że te stojące opadają, a te 
które powinny być załamane – niefor-
tunnie stoją. Na te specyficzne dla rasy 
wyzwania należy uczulić nabywcę.
■ PRZYKŁADOWA INFORMACJA:
ROZWÓJ
„Zalecamy, aby codziennie oglądać 
uszy, zęby, łapy MISIA, aby go do tego 
przyzwyczaić. Proszę kontrolować 
masę ciała co 2-4 tygodnie i  zwrócić 
uwagę, czy nie robią się tzw. miękkie 
nadgarstki. Od 4 miesiąca życia MISIO 
rozpoczyna wymianę zębów, proszę 
więc zwrócić uwagę, czy nie ma prze-
trwałych kłów mlecznych, umiejsco-
wionych tuż obok kłów stałych” .

Pielęgnacja
W  przypadku ras długowłosych lub 
wymagających specjalnych zabiegów 
pielęgnacyjnych, np. trymowania, nie 
można pominąć rozmowy o pielęgna-
cji. Podstawowa obejmują porady, jak 
stopniowo przyzwyczajać szczenię do 
zabiegów pielęgnacyjnych, kąpieli, 

szczotkowania, suszenia, oglądania 
zębów, uszu. Zaproponujmy spraw-
dzoną markę szczotek, grzebieni 
i  kosmetyków do pielęgnacji. Można 
wyjaśnić od razu, jak i  kiedy można 
szczenię wykąpać po raz pierwszy. Do-
skonale, jeśli możemy polecić zaufa-
nego groomera, znającego specyfikę 
rasy.
■ PRZYKŁADOWA INFORMACJA:   
PIELĘGNACJA 
„Od pierwszych dni w nowym domu 
należy przyzwyczajać MISIA do szczot-
kowania i czesania, najlepiej na stole, na 
kocyku. Polecamy następujące szczot-
ki (lista) i kosmetyki (lista). Raz w tygo-
dniu proszę kontrolować, czy uszy nie  
są zaczerwienione”.

Wsparcie i porady
Z pewnością najlepiej, jeśli nabywca 
z pytaniami  kieruje sie do hodowcy 
i lekarza weterynarii, a nie  poszukuje 
informacji w Internecie, na forach lub 
w mediach społecznościowych. Jako 
hodowcy zapewnijmy nabywcę że 
chcemy utrzymywać z  nim kontakt 
i otrzymywać na bieżąco informacje 
o  rozwoju szczeniaka. Powtórzę, że 
zaoferowanie porad i  wsparcia, 
kiedy psiak będzie już w  nowym 
domu, jest wyrazem rzeczywistej 
troski i  dbałości, dobrze świadczy 
o  hodowcy i  stanowi wyraz do-
brych praktyk hodowlanych.

Troska o psa z własnej hodowli 
po opuszczeniu rodzinnego gniaz-
da jest tym, co odróżnia zaanga-
żowanych dobrych hodowców od 
tych nastawionych jedynie na wąt-
pliwy szybki przychód finansowy, 
najczęściej zrzeszonych w różnych 
stowarzyszeniach poza Związkiem  
Kynologicznym w Polsce.

LEK. WET. ANNA DOMINIAK

Summary
Anna Dominiak, DVM

„Take home message” for your puppy
After publishing the article „From tip of the nose to the tip of the 
tail- puppy examination checklist”. I was approached by many  
questions as well as comments. I am happy with such a positi-
ve response and cordial reactions. For this reason, the second 
part of the article was written; being a natural continuation, 
answering the question: What information should I give to my 

new puppy owner / buyer to ensure my puppy has a good start 
into the future? This part covers the most relevant topics, such 
as: continuation of healthcare, registration papers, feeding, early 
training and socialisation, breed specific development monito-
ring, grooming and proving support to the new puppy owner. 
As breeders, let us assure the buyer that we want to stay in touch 
and receive up-to-date information on the development of 
a puppy. Again, offering advice and support when the puppy is 
in his new home is an expression of genuine concern and care.
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WETERYNARIA

w lecznicy weterynaryjnej i omówie-
nie ww. tematów z lekarzem wetery-
narii. Chip MISIA zarejestrowany jest 
w bazie (nazwa bazy chipów)”

Metryka
Przy wydawaniu metryki należy wska-
zać oddział Związku Kynologicznego 
w Polsce znajdujący się najbliżej miej-
sca zamieszaknia nabywcy i wytłuma-
czyć nabywcy, w jaki sposób dokonać 
rejestracji i  co zrobić, aby otrzymać 
rodowód. W  przypadku wyjątkowo 
obiecujących szczeniąt najlepiej od 
razu opowiedzieć o możliwości udzia-
łu psiaka w wystawach, podkreślając, iż 
jest to możliwość spotkania innych mi-
łośników rasy. Jednakże nawet nabyw-
cy, którzy nie planują udziału w wysta-
wach ani zakładania hodowli, powinni 
być informowani i  zachęcani do reje-
stracji psa i wyrobienia mu rodowodu.
■ PRZYKŁADOWA INFORMACJA:  
DOKUMENTY ZKwP
„Otrzymują Państwo metrykę, któ-
ra uprawnia do zarejestrowania psa 
w  Związku Kynologicznym w  Polsce. 
Najbliższy oddział znajduje się w (mia-
sto, adres i dane kontaktowe). Zaleca-
my rejestrację i wyrobienie rodowodu 
dla MISIA”

Żywienie
Przekazanie informacji na temat ży-
wienia zapewnia szczenięciu łagodny 
okres adaptacji do nowego otocze-
nia. Każde szczenię, które wychodzi 
z hodowli, powinno otrzymać zapas 
jedzenia na najbliższe dni. Przeżycia 
i stres związany ze zmianą otoczenia, 
mogą powodować spadek apetytu 
lub biegunkę, a  jest to czas, kiedy 
szczenięta znajdują się w  okresie 
„luki immunologicznej”. Instrukcje 
dotyczące żywienia powinny być na 
tyle szczegółowe, aby właściciel bez 
problemu przygotował posiłek dla 
szczeniaka. Oczywiście jeśli psiak je 
gotową karmę komercyjną, jest to ła-
twiejsze niż w przypadku diety przy-
gotowywanej sposobem domowym. 
Należy określić częstotliwość i godzi-
ny podawania posiłków i koniecznie 
przestrzec przed ryzkiem związa-
nym z  nadmiernym podawaniem 
suplementów witaminowych. 

Prawidłowe wytyczne powinny 
także obejmować listę pokarmów, 

które wolno podawać szczenięciu. 
■ PRZYKŁADOWA INFORMACJA:  
ŻYWIENIE
„MISIO aktualnie je karmę (nazwa)  
3 razy dziennie,  około  200 g. Po  
skończeniu 4 miesiąca życia zale-
camy przejście  na karmę (nazwa).  
Proszę nie podawać ciastek, czekola-
dy, etc.” .

Wychowanie
Najważniejsze informacje dotyczą-
ce postępowania ze szczenięciem 
dotyczą: nauki czystości, socjalizacji 
i akceptacji samotności. Należy jasno 
opisać nabywcy, jaki tryb życia wio-
dło szczenię do tej pory (kojec, dom 
z  wybiegiem, mieszkanie) i  gdzie za-
łatwiało swoje potrzeby fizjologiczne, 
oraz przekazać wskazówki dotyczące 
kontynuacji nauki czystości. Zazwy-
czaj najlepsze efekty przynosi częste 
wynoszenie szczeniaka na spacer – 
zawsze po: jedzeniu, spaniu i zabawie. 

„MISIO jeszcze nie zawsze załatwia 
się w ogródku. W ramach nauki czysto-
ści – zalecamy krótkie spacery co 2 – 3 
godziny (zawsze po spaniu, jedzeniu 
i  zabawie). Na ostatni spacer należy 
go wyprowadzać około godziny 23, na 
pierwszy około godziny 6 rano”.

Rozmowa na temat socjalizacji 
jest bardzo ważna. Wielu hodow-
ców zaleca kursy i  ćwiczenia w  psim 
przedszkolu, tak aby szczenię miało 
możliwość poznawania świata. Warto 
przedyskutować z  przyszłym właści-
cielem zalety szkoleń grupowych (np. 
typu psie przedszkole, dobre maniery 
lub kursy psa towarzyszącego) oraz 
kursów indywidualnych. Należy jednak 
podkreślić, że nic nie zastąpi po prostu 
uczestnictwa szczenięcia w  życiu ro-
dziny, wycieczek do miasta, do sklepu, 
w nowe miejsca.
■ PRZYKŁADOWA INFORMACJA: 
SOCJALIZACJA
„Rekomendujemy zapisanie MISIA na 
zajęcia w psim przedszkolu. MISIA nale-
ży uczyć chodzić na smyczy, powinien 
być brany w  nowe miejsca (sklep, re-
stauracja, miasto, park etc.). Jeśli chce-
my, aby był otwarty i przyjazny wobec 
ludzi, powinien być dotykany przez nie-
znane mu osoby, za zgodą właściciela 
i wiązać z tym pozytywne doświadcze-
nie (mogą podać mu nagrodę)”.

Przyzwyczajanie do samotności 
to konieczność, szczególnie w  czasie, 
gdy wielu właścicieli pracuje w domu.  
Wiemy, iż nadejdzie moment, kiedy 
psiak będzie musiał zostać sam – i war-

Tabelka 1. Wyprawka dla szczeniaczka

Zdrowie 

Dokumentacja

Żywienie 

Wychowanie 

Specyfika rasy 

Pielęgnacja 

Wsparcie i porady 

Polecana lecznica weterynaryjna  

Informacja o bazie chipów
Informacja o oddziale ZKwP i wystawach 

Liczba posiłków i dawka żywieniowa
Zalecana zmiana karmy

Polecana psia szkoła 

Kontrola masy ciała
Krytyczne momenty:
■ Wymiana zębów
■ Rozwój układu ruchu 
■ Ustawienie uszu 

Rodzaj szczotek i grzebieni
Polecanie kosmetyki
Polecany groomer

Informacja o szczepieniach 
Informacja o odrobaczeniach 
Informacja o zabezpieczniu przeciwko  
pasożytom zewnętrznym

Książeczka zdrowia lub paszport 
Numer chipa i rejestracja chipa 
Metryka 

Rodzaj karmy

Nauka czystości
Socjalizacja i szkolenia
Przyzwyczajenie do samotności 

Tempo rozwoju

Sposób pielęgnacji 

Zapewnienie o kontakcie i służenie radą
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Pies towarzyszy osobie niewidomej w miejscu publicznym

PIES, KTÓRY ZMIENIA ŻYCIE
Gdyby zapytać przypadkowego Kowalskiego o to, co jest dla osób 
niewidomych najcenniejszą pomocą w poruszaniu się, zapewne 

odpowiedziałby, że biała laska. I byłaby to dobra odpowiedź. 
Prosta w obsłudze, dostępna finansowo, niemal wszędzie 

kojarzona z problemami wzrokowymi. 

Mało kto jednak wie, że za-
nim laski zyskały na popu-
larności, na świecie od lat 

z  powodzeniem przygotowywano 
dla osób niewidomych innych po-
mocników. Psy przewodniki – bo 
o nich mowa – wprowadzają swoich 
właścicieli na jeszcze wyższy poziom 
samodzielności. Pomagają w  bez-
piecznym przemieszczaniu się, uła-
twiają codzienne funkcjonowanie 

i – w odróżnieniu od kompozytowej, 
aluminiowej czy nawet grafitowej la-
ski – budują z właścicielami bezcen-
ne przyjacielskie więzi.

Poczucie sprawczości
Choć pierwsze psy przewodniki szko-
lono w Polsce już po I wojnie świato-
wej, wciąż jako społeczeństwo wiemy 
dość mało o  ich ważnej roli w  życiu 
osób niewidomych. Widok niewi-

domego prowadzonego przez psa 
w  wielu miejscach kraju wzbudza 
skrajne emocje: od prób zaczepiania 
i  głaskania zwierzęcia po niezrozu-
mienie i  ostracyzm objawiający się 
zakazem wstępu do sklepu, urzędu 
czy miejsca kultury. Wielu osobom 
trudno zrozumieć, że pies przewod-
nik nie jest zwykłym psem. Jest psem, 
który pracuje. Jest też oczami oso-
by niewidomej. A  bez oczu trudno 

NIEWIDOMI
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Właśnie otrzymałem ilustrowany komentarz do standardu polskiego owczarka nizinne-
go przygotowany w 2020 roku przez American Polish Lowland Sheepdog Club, Inc., 
stowarzyszony z American Kennel Club. Podobnie jak u nas komentarz do standardu 
rasy służy jej lepszemu poznaniu, jest (tu przedstawiono w punktach) poszerzeniem 

rozumienia standardu rasy i stanowi wytyczne dla sędziów, hodowców i miłośników rasy. 

Komentarz przygotowali: Pam Siehr-Chair, 
Cheryl Kerner-Editor, Margaret Korze-
niowska, Magda Hirata, Beverly Wilson 

& Danielle Goodland-Rose. Ilustracje wykonała 
Jeanne Flora (Illustrated Standard.com); projekt 
okładki – Roger Kibbee, a grafikę całości – Cheryl 
Kerner.

Ta czterdziestosiedmiostronnicowa ksią-
żeczka została wykonana bardzo starannie, 
jest poręczna i zawiera bardzo dużo zasadni-
czych  wiadomości o rasie wraz ze szczegółowo 
i bardzo dydaktycznie opracowanymi rycinami 
(których jest tu aż 39). Podobnie jak w naszym 
komentarzu do wzorca rasy w tekście i kilka-
krotnie na rycinach podane są podstawowe 
proporcje ciała PON-a, z zaznaczeniem syl-
wetki owłosionej i bez szaty, wygląd dobrze 
zbudowanej głowy; przedstawiono na nich 
również prawidłowy ruch psa tej rasy w kłusie. 
Na poszczególnych stronach na czarnym tle 
podano sformułowania ze wzorca, a poniżej  
w punktach najważniejsze uwagi zespo-
łu formułującego komentarz do standardu.  
Na uwagę zasługują różnice pomiędzy widze-
niem PON-a  w kraju pochodzenia rasy – Polsce 
i w AKC, przy czym znając kynologów z Ame-
ryki, należy powiedzieć, że w zasadniczych 
kwestiach nasze wyobrażenie rasy jest takie 
samo. Różnimy się wizją ogona – w AKC uwa-
żają, że PON ma mieć ogon szczątkowy, do 
dwóch kręgów lub tak właśnie skrócony. Przy 
czym (cały czas jeszcze w tej rasie) PON z nie-
standardowym krótkim ogonem nie może być  
w ringu oceniany! Drugim szczegółem ko-
mentarza do standardu, na który zwróciłem 
uwagę, jest kilkakrotnie powtarzany w tekście 
zapis, iż psy naszej rasy mają być prezentowane  
w naturalnej szacie, bez żadnych ingerencji 
groomerskich w jej wygląd. Komentarz do-
puszcza jedynie korygowanie nadmiaru włosa 
między palcami. Jest to bardzo ważne, ponie-
waż w USA wielu zawodowych wystawców 
stara się nadawać szacie psów „specjalnego 
dodatkowego wyglądu”, aby wykazać się (za 

THE POLISH LOWLAND SHEEPDOG   

wszelką cenę) możliwościami  upiększenia psa, 
co właśnie u PON-ów wyglądało nienaturalnie  
i zdecydowanie źle. Podstrzyżony czy utapirowa-
ny PON nie przypominał naszego pięknego przed-
stawiciela tej rasy o zadbanej, dobrego gatunku  
i naturalnej szacie. Standard AKC podaje rozpięto-
ści wysokości psa i suki odpowiadające standar-
dowi FCI. Jednakże komentarz AKC zdecydowanie 
przestrzega przed zmniejszaniem się wysokości 
w tej rasie, co obserwujemy w Wielkiej Brytanii. 
Większość rycin jest dobrze wykonana i opisana. 
Można mieć jedynie wrażenie, że PON-y w Ame-
ryce mają szatę obfitszą od naszych, przez co na 
niektórych rycinach wydają się krótkonożne.

Tekst wzorca, uwagi komentarza i ryciny 
odpowiadają oficjalnemu komentarzowi wzorca 
PON-a ZKwP, co można traktować jako dowód 
zgodnej współpracy obu krajów w popularyzacji 
tej rasy. Może to być również zasługą hodowcy 
PON-ów i sędzi ZKwP tej rasy przebywającej  
w USA kol. M. Korzeniowskiej, która znalazła się 
wśród autorów komentarza.

Podsumowując: należy wyrazić podziękowa-
nie autorom komentarza za rzetelne potrakto-
wanie tematu i podanie w zdecydowany, prosty 
i zrozumiały sposób wartościowych informacji  
o rasie i jej prezentacji na wystawach. Dodatkowo 
komentarz zawiera spis terminów kynologicz-
nych, nazewnictwo anatomiczne oraz bezcenne 
wskazówki dotyczące sędziowania psów tej rasy.

TOMASZ BORKOWSKI 

ILLUSTRATING THE AKC STANDARD

STANDARD

Strona tytułowa i ostatnia komentarza

Przykład wnętrza komentarza, str. 8 i 9
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Fundacji Vis Maior (FVM), przygoto-
wując przyszłego psa przewodnika, 
należy wziąć pod uwagę rolę, jaką 
będzie odgrywał  w  przyszłości. 
Musi być posłuszny, więc należy go 
dobrze wychować. Pies będzie pra-
cował w  mieście, dlatego trzeba go 
z nim zapoznać. Uczymy go, jak ma 
zachowywać się w  sklepie, w  ga-
binecie lekarskim, zaznajamiamy 
z windami, przyzwyczajamy do jazdy 
komunikacją. W  przyszłej pracy nic 
go nie może zaskoczyć, musi ignoro-
wać inne zwierzęta i zaczepiających 
go ludzi. Z  kolei inna wolontariusz-
ka FVM, Paula, podkreśla, że szkole-
nie psa wymaga czasu, cierpliwości 
i serca. Dodaje – „Tu nie ma miejsca 
na nerwy. Psy uczą się tylko metoda-
mi pozytywnymi. Pies to nie maszy-
na. Jednego dnia szkolenie wyglą-
da idealnie, a  innego dnia pojawia 
się mnóstwo błędów. To wymaga 
ogromnego zaparcia, regularnych 
treningów i konsekwencji”.

Obecnie w  Polsce odpowiednie 
certyfikaty posiada zaledwie około 
130 psów przewodników, tymcza-
sem osób niewidomych i  słabowi-
dzących mamy prawie 3 miliony. 
Gdyby choć część z  nich posiadała 
psa przewodnika, byłoby im łatwiej 
skutecznie podjąć pracę zawodową, 
prowadzić samodzielne życie, roz-
wijać się w  życiu społecznym. Jak 

zaznacza Elżbieta Oleksiak, kierow-
nik Centrum Rehabilitacji Instytutu 
Tyflologicznego Polskiego Związku 
Niewidomych, zapotrzebowanie na 
wsparcie psa przewodnika jest duże. 

Projekt, który ma na celu stwo-
rzenie standardów dotyczących 
psów przewodników, to: „Budowa 
kompleksowego systemu szkole-
nia i  udostępniania osobom niewi-
domym psów przewodników oraz 
zasad jego finansowania”. Liderem 
projektu jest Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych. Partnerzy projektu: Polski 
Związek Niewidomych, Fundacja Vis 
Maior, Fundacja Pies Przewodnik, 
Fundacja Na rzecz Osób Niewido-
mych Labrador Pies Przewodnik. 

Kontakt z  biurem realizacji pro-
jektu: Polski Związek Niewido-
mych, Centrum Rehabilitacji w In-
stytucie Tyflologicznym Polskiego 
Związku Niewidomych, 
tel.  22 635 52 84; 
e-mail: pskiba@pzn.org.pl

AUTOR: PAULINA SKIBA

Pies przewodnik w pracy

Relaks  
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NIEWIDOMI

Prowadzenie psa w ciągu pieszym

poruszać się bezpiecznie nawet po 
dobrze znanym osiedlowym sklepie. 
Braki w świadomości społecznej mają 
też drugą przyczynę. Posiadanie psa 
przewodnika nie jest jeszcze bardzo 
powszechne wśród osób z  proble-
mami wzrokowymi w Polsce. Psa nie 
da się bowiem, tak jak białej laski, 
złożyć i  schować do plecaka. Trzeba 
go karmić, zabierać do weterynarza, 
poświęcać mu czas i... wydawać na 
niego pieniądze. W  zamian zyskuje 
się jednak oddanego przyjaciela i nie-
ocenioną pomoc w  nabywaniu sa-
modzielności. Agnieszka Kwolek, wi-
ceprezes fundacji „Pies Przewodnik”, 
szkolącej psy do roli przewodników, 
mówi: „Pies przewodnik daje osobom 
niewidomym poczucie sprawczości 
i samodzielności. W Polsce stosunko-
wo mało organizacji szkoli psy prze-
wodniki, a  z  doświadczenia wiemy, 
że takie psy mogą zmienić życie osób 
niewidomych na zdecydowanie bar-
dziej niezależne. Bywają takie sytu-
acje, że kandydat ubiegający się o psa 
przewodnika jest osobą wycofaną, 
mającą mało kontaktów społecznych 
i  trudności w znalezieniu odpowied-
niej pracy. Po przekazaniu psa życie 
takiej osoby diametralnie się zmienia. 
Zaczyna wychodzić z  domu, udzie-
lać się społecznie. Odnajduje o  wie-
le głębszy sens swojego życia. To są 
prawdziwe historie. Właśnie one naj-
bardziej nas cieszą i  stanowią jedną 
z największych wartości naszej pracy”.

Nie taki zwykły pies
Jeśli przyjmiemy, że pies przewodnik 
nie jest zwykłym psem, sposób przy-
gotowania do jego życiowej roli, też 
musi być szczególny. I  tak właśnie 
jest. Psy szkoli się bowiem przez wie-
le miesięcy, a koszt takiego szkolenia 
może wynieść nawet kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. Odpowiednie przy-
gotowanie psa dla osoby niewidomej 
jest więc procesem długim i kosztow-
nym, ale też niezbędnym, by jego 
właściciel zyskał pewność, że pies, 
którego otrzymał, nie pociągnie go 
w pogoń za osiedlowym kotem i nie 
wprowadzi prosto pod rozpędzone 
auto. I choć w Polsce psy szkoli się do 
tej roli od lat, nikt jeszcze nie zadbał 
o to, by proces ten – dla dobra  osób 
niewidomych i  zwierząt – uspójnić. 

W efekcie psy przewodniki różnią się 
nie tylko wyglądem (choć zwykle są 
to psy tych samych ras – labradory 
i golden retrievery), lecz także umie-
jętnościami. Dlatego od 2019 roku 
cztery organizacje pozarządowe 
(Polski Związek Niewidomych, Fun-
dacja „Pies Przewodnik”, Fundacja Vis 
Maior, Fundacja na rzecz Osób Nie-
widomych Labrador) wypracowują 
wspólnie standardy szkolenia i  udo-
stępniania osobom niewidomym 
psów przewodników, żeby proces 
przygotowania psów i ich późniejsza 
praca na rzecz osób niewidomych 
były jednolite i odpowiedniej jakości. 
Chodzi też o to, by w procesie szkole-
nia psa dążyć do jednego nadrzędne-
go celu – pomocy osobie niewidomej. 
W  ramach realizowanego projektu 
szkolonych jest 48 psów, które trafią 
do osób niewidomych. Odpowiednio 
wyszkalana i  doszkalana jest kadra 
trenerska, a standardy, które obecnie 
powstają, będą określać sposób ho-
dowli, wyboru i  szkolenia psa, prze-
kazywania go osobie niewidomej, 
kształcenia nowych trenerów psów 
czy wreszcie – współpracy z  wolon-
tariuszami. Ci ostatni są bowiem bez-
cennym ogniwem w  przygotowaniu 
psów do roli przewodników. 

Czas, cierpliwość i serce
Szkolenie psa do roli przewodnika 
trwa średnio około dwóch lat. W tym 
czasie zwierzę dorasta, nabywa 

nowe umiejętności, uczy się życia 
wśród ludzi. A osobami, które często 
biorą na siebie ciężar wychowania 
psa z myślą o osobie niewidomej, są 
wolontariusze. Dlaczego to robią? 
Adrian, wolontariusz Fundacji „Pies 
Przewodnik”, tłumaczy: „Już wcze-
śniej miałem do czynienia z  psami 
asystującymi. Tym razem jednak 
pandemia i  ciągłe odwoływanie lo-
tów sprawiły, że musiałem na chwi-
lę przystanąć. Żeby się nie nudzić, 
a przy okazji zrobić coś pożyteczne-
go, zdecydowałem się na wychowy-
wanie kolejnego kandydata na prze-
wodnika”. Kasia, wolontariuszka tej 
samej organizacji, z  fundacjami zaj-
mującymi się osobami niewidomymi 
i psami przewodnikami spotkała się 
w swojej pracy – urbanistki. Jak pod-
kreśla, bardzo uwrażliwiło ją to na 
codzienne wyzwania osób niewido-
mych i podsunęło pomysł na formę 
aktywnego wolontariatu, który sta-
nowi alternatywę dla obowiązków 
wykonywanych za biurkiem. 

Opieka nad zwierzęciem często 
okazuje się dla jego opiekuna spo-
rym wyzwaniem. W przypadku psów 
przewodników jest to wyzwanie 
szczególne i nie ogranicza się do za-
spokajania podstawowych potrzeb 
jak karmienie i  spacery do parku. 
Dlatego tak ważne jest, by proces 
wychowywania psa był jednolity dla 
wszystkich szkolących je podmio-
tów. Jak mówi  Ewa, wolontariuszka 
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■ familia wyżłów (les Epagneuls), do której zalicza wyżły 
właściwe, pudle, gończe, psy pasterskie, psy wilcze, jam-
niki czyli taxy i  ogary. Śród legawych wymienia jeszcze 
bardzo małe wyżełki, tzw. pyrany i gredyny.
■ familia brytany (les doques) obejmująca brytana 
i mopsa.

B o b i a t y ń s k i  [2] wylicza następujące rasy psów 
myśliwskich: tropowe psy, farbotropy, czyli psy potowe 
(Schweisshunde), kondle, gończe, brytany, charty, jamni-
ki, czyli taxy, wyżły czyli psy legawe i pudel.

J u n d z i ł ł  [13] nie wylicza dokładnie ras, wymienia 
tylko kilka psów myśliwskich, jak: gończe, charty, pokur-
cze, wyżły, pudle, taxy.

E i  c h w  a  l d [8] podaje następujące odmiany ras:  
leporarius, aquaticus, melitaeus, sagax, laniarius, avicula-
rius, mastivus, fricator, pomeranus, Canis Novae Fundlan-
diae pedibus palmatis notatus.

K u m e l s k i   i  B a t y s - G o r s k i [22] wymieniają 
takie podgatunki: mops (C. fricator), brytan (C. molossus), 
pies łowiecki (C. sagax, venaticus), pudel (C. aquaticus), 
kundel albo pies owczarski (C. domesticus, pastoralis), 
pies boloński (C. meliteus), taks albo jamnik (C. verta-
gus), chart (C. leporarius), pies turecki (C. aegyptius), pies  
nowofundladzki (C. Terrae nova), pies nowo-holandski 
(C. Dingo).

W przetłumaczonym przez J. Czyżowskiego podręcz-
niku H. Möllera wymienione są następujące „czyste rasy”: 
pudle, ogary, śpice, brytany, mopsy.

G e r a l d – W y ż y c k i [9] wymienia tylko „celniejsze 
gatunki, czyli rasy, jak: pies owczarski, pokurcz, czyli pies 
wilczarz, brytan, czyli dog angielski, ogar, czyli pies goń-
czy, taks, chart, wyżeł, pudel, szpic, mops, bonończyk, 
czyli właściwie bolończyk, psy nowofundlandzkie”.

Ł y s z k o w s k i [24] pisze, że „liczą do 40 odmiennych 
ras”, ale podaje z  nich tylko wyżły, charty, gończe, czyli 
ogary, taksy, czyli jamniki, kondle, muce, brytany, szpice, 
mopsy, tryksy, pudle.

S z y t l e r [56] zajmuje się oczywiście wyłącznie psami 
myśliwskimi, podaje więc tylko charty i  pokurcze, goń-
cze, ogary, kundysy, pijawki, taksy i jamniki, pudle, wyżły. 

R e u  m a  n n [31] wymienia wiele ras psów do po-
lowania, nie tylko używanych w  Polsce, ale i za granicą. 
Pisze on więc o psach Św. Huberta, o ogarach, tropow-
cach, kundlach, psach bobrowych, chartach, wyżłach, 
gończych, farbotropach i kurczach.

Najwięcej ras, czyli dla niego odmian, wymienia  
G. Belke w  „Nastologii”, w  której rodzajowi Canis po-
święcił  kilkadziesiąt stron. Dzieli on psy na dwie grupy,  
czyli Oddziały.

Pierwszą z nich nazywa „Psy właściwe” i zalicza do niej 
szereg  ras przeważnie egzotycznych, trudnych dziś do 
zidentyfikowania.

1. Canis dingo – Pies Dingo, 2. C. Himalayensis –  
p. himalajski, 3. C. Sumatrensis  – p. sumatryjski,  
4. C. Quaw – p. Kwaw z  Indii, 5. C. Novae Hiberniae 
– pies Nowo-Irlandzki, 6. C. Javanicue – p. Jawański,  
7. C. borealis – p. Eskimoski, którego opis dobrze odpo-
wiada dzisiejszemu huski, 8. C. Islandicus – p. Islandzki, 

9.  C. pomeranus – p. szpic, 10. C. Lagopis – p. kudłacz 
(jakaś amerykańska rasa trudna do określenia dzisiaj),  
11. C. Sibiricus – p. syberyjski (pod tą nazwą opisuje  
bardzo kudłate syberyjskie psy pociągowe, a  więc  
jakąś odmianę łajki pociągowej), 12. C. Canadensis  
– p. kanadyjski (prawdopodobnie zbliżony do huski),  
13. C. domesticus – p. Kądel, 14. C. rudus – to jest C. 
aegyptius Linneusza. Opis zgadza się mniej więcej z na-
gim meksykańczykiem.

Druga grupa, czyli Oddział II Belkego, to Psy mieszań-
ce, których cechą wspólną są uszy zwisłe. Ten Oddział 
dzieli na rassy, te zaś na odmiany.

Rassa pierwsza to Dworniki (Matins) z  następującym 
odmianami: 15. C. laniarius – p. rzeźniczy, 16. C. avi-
culaius – Wyżeł, 17. C. Terrae Novae – p. nowofunland-
ski, 18. C. sagax – p. ogar, 19. C. danicus – p. Duńczyk,  
20. C. Grajus –  p. Chart.

Druga rassa psów mieszańców to jamniki z  jedną  
odmianą C. Veragus – pododmianami Taks.

Trzecia rassa Brytany (Molossus) dzieli się na odmia-
ny: 22. C. molossus – Brytan właściwy, 23. C. fricator  
– p. mops, 24. C. variegatus – Mops Arlekin.

Czwarta rassa Pudle (Les Barbets) z  jedną odmianą  
C. Aquaticus – Pudel zwyczajny i trzema pododmianami.

Piąta rassa Psy Hiszpańskie (Les Epagneuls), 26. C. 
Extrarius – Pies Hiszpański z sześcioma pododmianami, 
C. vellorosus – p. wełnisty.

Sz. Pisulewski w  „Treści nauki przyrodzenia”  wymienia 
tylko 13 ras: brytan pospolity, duński wielki, chart, pies 
owczarski, szpic francuski, szpic angielski, szpic szkocki, 
pudel, pies nowofunlandski, pies gończy, jamnik, pies  
syberyjski i Eskimosów, mops.

Ogólnie stwierdzić można, że w  ciągu pierwszej  
połowy XIX w. zwiększyła się znacznie liczba znanych ras, 
zaczynają się też u  niektórych autorów pojawiać dość  
dokładne opisy cech charakterystycznych poszczegól-
nych ras, a więc jakby zaczątki powszechnie dziś wpro-
wadzonych wzorców.

Druga rzucająca się w  oczy sprawa to wywołany 
ubóstwem możliwości wydawniczych w  okresie poroz-
biorowym zupełny brak ilustracji ras psów. Ani jedna  
z  wymienionych książek nie zawiera rysunków psów.  
Jedynie w  „Sylwanie” jest parę litografii przedstawia-
jących psy myśliwskie. W  tym samym czasie podobne 
wydawnictwa francuskie, niemieckie i  inne były ilustro-
wane, lepiej lub gorzej, ale zawsze było to ułatwienie 
w rozpoznawaniu psa.

Wśród źródeł stanowiących podstawę niniejsze-
go opracowania najwięcej wiadomości o  rasach psów  
znajdujemy w  dziełach poświęconych łowiectwu. 
A  i  w  innych rozdziały dotyczące psa zawierają przede 
wszystkim wiadomości o psach do polowania.

Prócz  psów myśliwskich cytowani autorzy wymie-
niają psy do pilnowania domu i obejścia, psy owczarskie 
i wielkie psy broniące stad od drapieżników, a także małe 
rasy piesków, hodowanych jedynie dla przyjemności. 
Wielu z wymienionych ras używano zależnie od potrzeby 
do rozmaitych prac. Psami wyłącznie myśliwskimi były 
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R z ą c z y ń s k i [34] nie zajmuje się w ogóle systematy-
ką psów, dzieli je jedynie na: „Canes – Psi: venatici, czyli 
śledzące zwierzynę, odoratores avium – wywęszające 
ptaki, vertagi – śledzące większe ruchliwe zwierzęta, psy 
pływające, które przynoszą ptaki z  wody, psy domowe 
do strzeżenia domu, pecuarii do ochrony bydła przed na-
paścią wilków, molossy wielkością i siłą wyróżniające się”. 
Jest to więc podział wyłącznie pod względem użytkowo-
ści bez żadnego opisu. Jedynie przy molossach podkre-
śla autor wielkość i siłę.

H a u r [11] wymienia jedynie ogara i wyżła, a K l u k 
[15] w swym pierwszym dziele zoologicznym pisze o 11 
gniazdach psów i wymienia je: „Canis domesticus – ką-
del, c. grajus – chart, c. molossus – brytan. C. aquaticus 
– pudel, C. meliteus- bonończyk, C. fricator – mops, C. 
avicularius – wyżeł, C. extrarius – hiszpański, C. aegypti-
cus – turecki.

W kilka lat potem K l u k [15] pisze: w „Zoologii”, „od-
mian, czyli różnic psów, jest około 30”, wymienia jednak 
tylko następujące: pies syberyjski, turecki, lapoński, duń-
ski, pudel, ogar, wyżeł, tax, czyli jamnik, chart kosmaty, 
pies maltański, brytan.

Podział K l u k a [15] jest, jak widać, obszerniejszy niż 
R z ą c z y ń s k i e g o [34] i niezupełnie z nim zgodny. 
Można przypuścić, że Canes venatici Rzączyńskiego to 
psy gończe, a owe psy pływające, które przynoszą ptaki 
z wody, to pudle Kluka, zaś odoratores avium to Canes 
aviarii – wyżły.

Ł a  d o  w  s k i  [23] w  „Dykcjonarzu” wymienia już 
więcej ras i daje krótkie opisy użytkowania. Mamy więc 
u niego pod hasłem Chien – pies wymienione: Brytany, 
Duńskie, Charty, Ogary, Gończe, Taxy, Pudły, Wyżly, Po-
kurcze, Kundle. Ponadto pod hasłem Caille – Przepiórka 
wymienia psa legawego, a przy Blaireau – Borsuk – Taxy. 
O tych ostatnich w „Historii Naturalnej” pisze „taxy, czyli 
jamniki”, a wśród kundli wyróżnia psy domowe „od złego 
człowieka” i owczarki. Wspomina też Bonończyki i Mopsy.

K o  z  ł o  w  s k i   w  szeregu artykułów ogłaszanych 
w  „Sylwanie” podał opis różnych psów myśliwskich. 
Ogólną systematykę ras znajdujemy w artykule o charcie 
(1822), gdzie, idąc za Cuvierem, podaje trzy familie psów:
■ familia kondlów (les matins), do której nalezą prócz 
kondlów właściwych, pies duński, chart, oraz tzw. pokur-
cze, czyli pokurcze i pijawki.

Poniżej prezentujemy przedruk artykułu prof. Jadwigi Dyakowskiej 
pt. „Psiarstwo w dawnej Polsce”, który pierwotnie ukazał się 

w „Zeszytach Naukowych Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie” 
196 (1985) — Historia Rolnictwa Z. 7, s. 95–112. Przedruku dokonano za zgodą 

Wydawnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

PSIARSTWO W DAWNEJ POLSCE, cz. 3

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM.H.KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

ZNAJOMOŚĆ RAS I ICH SYSTEMATYKA

NR 196    HISTORIA ROLNICTWA Z. -7  1985

JADWIGA DYAKOWSKA

ZESZYTY NAUKOWE
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Ładnie by wyglądało polowanie ze szczekającym wyżłem.  
Autor przekładu łacińskiego poematu Cynegeticon też 
nie był znawcą łowieckiego psiarstwa. Pisze on najwy-
raźniej o układaniu do pracy psów gończych, a nazywa  
je raz wyżłami, raz ogarami.

Ale najbardziej interesujące zagadnienie, które uwy-
datnia się w  badanych utworach, to przejawiająca się 
w  nich coraz wyraźniej  nowoczesna myśl naukowa. 
Musieli ci autorzy być dobrze oczytani w zagranicznym 
piśmiennictwie przyrodniczym i  dobrze chwytali nowe 
jego prądy, przekazując je swym rodakom.

Wyraża się to w  poglądach na powstanie ras psów. 
Wszyscy autorzy, zgodnie z  duchem czasu, stali na sta-
nowisku stałości gatunków i  ich niezmienności od mo-
mentu powstania. Widzieli jednak ogromną rozmaitość 
wyglądu i właściwości psychicznych ras psich i próbowali 
je wyjaśnić.

Już K l u k [14], choć przekonany o tym, że wszystkie 
rasy psów pochodzą od jednego gatunku psa dzikiego, 
tłumaczy różny wygląd tych ras odmiennością krajów, 
do których się pies z człowiekiem dostał, oraz wpływem 
zabiegów hodowlanych, które porównuje do działa-
nia ogrodnika, które doprowadziło do powstania roślin 
uprawnych, różniących się wyraźnie od dzikich. Świta 
w  tym już jakby pierwszy zaczątek myśli o  powstaniu 
jednych form z drugich drogą ewolucji.

Jeszcze wyraźniej widać to w rozważaniach K o z ł o - 
w  s k i  e g o  [18]. I  on uważa, że „wszystkie plemiona 
i  odmiany powstały z  jednego gatunku, ale różniące  
je cechy utrwaliły się”. A powstanie tych odmian tłuma-
czy tym, że człowiek, najbliżej z psem współżyjący, prze-
nosił go do wszystkich części świata, zmieniając mu tym  
sposobem klimat i  pokarm i  narzucił mu swój nieregu-
larny tryb życia, powodując tym sposobem wystąpienie  
daleko idących zmian w tym zwierzęciu. A stąd już nie tak 
daleka droga do przyjęcia, że to, co człowiek spowodo-
wał w zwierzęciu przez zmienienie mu środowiska, może 
się dziać i  ze stworzeniami niezależnymi od człowieka, 
o  ile ich otoczenie zmienia się w sposób naturalny, róż-
nica polega na tym jedynie, że proces ten w naturze od-
bywa się znacznie wolniej. Szczególnie trafna jest uwaga  
M. Kozłowskiego o narzuconym psu nieregularnym try-
bie życia człowieka, tak różnym od absolutnej regularno-
ści życia zwierząt.

W innym jeszcze miejscu swych rozważań W. Kozłow-
ski okazał bardzo jak na swój czas nowoczesny sposób 
rozumowania. Mianowicie, wymieniając różne odmiany 
chartów, przypuszcza, że mogły one powstać niezależnie 
od siebie w różnych krajach z rozmaitych form wyjścio-
wych, a  jednolity swój charakter „wspólne znamiona” 
uzyskały pod wpływem stałego używania do tego same-
go celu. A więc już coś jak pojęcie polifiletyzmu dawnej 
jednostki taksonomicznej oraz konwergencji wywoła-
nej jednakowym trybem życia. Jako jedną z  przyczyn  
powstania tak wielu ras psów K o z ł o w s k i [18] uwa-
ża to, że „lubo wszystkie gatunki za równe są dawne,”  
to jednak liczba pokoleń od początku stworzenia u psów, 
żyjących  krócej i  rodzących wcześniej, jest większa  

niż u  innych zwierząt domowych, więc i  większa jest  
możliwość powstania odmian. Jest to rozumowanie  
naiwne, ale nie tak zupełnie dalekie od prawdy, jeżeli  
za punkt wyjściowy przyjmiemy nie „stworzenie gatun-
ku”, a  jego udomowienie. Tych kilkanaście tysięcy lat 
współżycia psa z człowiekiem dało możność powstania 
licznych jego ras, ras, których współczesna kynologia  
zna już ponad 300.

WPŁYNĘŁO 1985-05-11

Literatura
[1] Belke G., Mastologia, czyli historia naturalna zwierząt ssących. T. 2. Wilno 1849.
[2] Babiatyński I., Nauka łowiectwa. T. 1-2.  Wilno 1825.
[3] Brinken J., Memoire descriptif sur la foret imperiale de  Białowieza en Lithuanie, 
Varsovie 1828.
[4] Buffon G. L., Histoire naturelle. t.6. Paris 1769.
[5] Buttler E., Sposób wprawienia pospolitego psa gończego na tropowca farbowego 
(Schweisshund).  „Sylwan”. T. 6, nr 1, 1829, s. 82-91.
[6] Cynegeticon, czyli sztuka układania psów Marka Aureliusza Olimpiusa Nemesia-
na. Przełożył B. Kiciński.„Sylwan”, t.16, nr 3 i 4 , 1840, s.569-581.
[7] Dyakowska J., Z historii piśmiennictwa kynologicznego. „Pies”, 1979, nr 4 1980, 
nr 2, 3, 4, 1981, nr 3-4, 1982, nr 4, 1983 nr 1.
[8] Eichwald E., Zoologia specialis. Vilnae 1831.
[9] Gerald- Wyżycki J., Nauka hodowli zwierząt domowych. Warszawa 1838.
[10] Gilbert J.E.,  Indagatores naturae in Lithuania. Vilnae 1781.
[11] Haur J.K., Oekonomika ziemiańska generalna. Warszawa 1757.
[12]Jarocki F.P., Zoologia czyli zwierzę to pismo ogólne. Warszawa 1821.
[13]Jundziłl B.S., Zoologia krótko zebrana. Cz. 1. Wilno 1827.
[14]Kluk K., Zwierząt domowych i dzikich osobliwie krajowych, historii naturalnej 
początki i gospodarstwo. T.1-2.Warszawa 1779-80.
[15]Kluk k., Zoologia czyli zwierzę to pismo dla szkół narodowych, Warszawa 1789.
[16] Kozłowski W., Nauka łowiectwa w dwóch tomach przez I . Bobiatyńskiego. 
„Sylwan”, t. 4, 1827,       s. 185-214, 422-432, t. 5, 1628, s. 64-101.
]17] Kozłowski W., O jamniku czyli taxie. „Sylwan”, t. 15, 1839, s. 271-308.
[18] Kozłowski W., O psach.  „Sylwan”, t.2, z. 3, 1821, s. 51-101.
[19] Kozłowski W., O psach myśliwskich a w szczególności o charcie. „ Sylwan”.t.3, 
z.3 , 1823, s. 401-464.[20] Kozłowski W., O wyżle czyli psie legawym. „Sylwan”, t.11, 
1835. S. 191-223, 434-506, t. 12, 1836, s. 193-216.
[21]Kozłowski W., Pierwsze początki terminologii łowieckiej. Warszawa 1822.
[22] Kumelski N., Batys Gorski S., Zoologia albo historia naturalna zwierząt. t. 1-3, 
Wilno 1856.
[23] Ładowski R., Historia naturalna kraju polskiego. Kraków 1783.
[24] Łyszkowski S., Poradnik hodowli i weterynarii dla ziemianina. t. 1-2. Warszawa 
1839. 
[25] Montlinot, Dykcyonarz służący do poznania historii naturalnej. Przełożył R. 
Ladowski. t. 1-2. Kraków  1783.
[26] Möller N., Podręcznik praktyczny zawierający środki poznania i leczenia psów. 
Przełożył J. Czyżowski. Wrocław 1838.
[27] Ostroróg J., Myślistwo z ogary. 1681. Wydał Rostafiński J.: O myślistwie, koniach 
i psach łowczych. Kraków 1914.
[28] Pisulewski W., Treść nauki przyrodzenia. Cz. 1 Warszawa 1850.
[29] Poinsot G., Przyjaciel gospodarzy i ogrodników. Wrocław 1807.
[30] Pujoulx J., Książka dla młodziańskiego wieku. Wrocław 1804.
[31] Reumann M., Gospodarstwo łowieckie z historią starożytną łowiectwa polskie-
go. Warszawa 1845.
[32] Rohwels J.M., Nowy lekarz, czyli sposoby leczenia bydła. Wrocław 1821.
[33] Rostafiński J., O myślistwie, koniach i psach łowczych książek pięcioro z lat  
1584-1690. Kraków 1914.
[34] Rzączyński G., Historia naturalis curiosa Regni Poloniae. Sandomiriae 1721.
[35] Siemieński l., Przewodnik myśliwca. Leszno i Gniezno 1848.
[36] Szytler J., Poradnik dla myśliwych. Wilno 1839.

43Pies 2 (382) 2021

DYAKOWSKA(E•).indd   43 24/05/2021   22:05

42 Pies 2 (382) 2021

zawsze: charty, gończe, ogary, pijawki, pokurcze, taksy 
i wyżły. Brytany natomiast służyły zarówno do polowania 
na grubego zwierza, jak i do pilnowania domu, a kundle 
i pudle bywały psami myśliwskimi, owczarskimi i stróża-
mi podwórza. Największą wszechstronnością odznaczał 
się niewątpliwie pudel.

Orientację w  opisywanych przez naszych autorów  
rasach utrudnia to, że nie są oni w swoich opisach zgod-
ni, że używają rozmaitych nazw na tę samą rasę (po-
kurcz-pokurć-kurcz, kundel-kondel-kądel), że rozmaicie 
podają domniemane pochodzenie danej rasy. Pod tym 
ostatnim względem nie zawsze są zgodni sami z  sobą. 
Tak np. W. Kozłowski o  pijawce raz pisze, że powstała 
ona ze zmieszania charta z kondlem, a w innym miejscu,  
wymieniając psy do szczwania grubego zwierza, nazy-
wa je Canis molossus / Bullenbeisser, wyprowadza wiec 
tę rasę od XIX-wiecznego przodka naszego dzisiejszego 
boksera.

Znaczną większość wymienionych tu ras da się ziden-
tyfikować z  rasami opisywanymi w  tym samym czasie 
przez autorów zagranicznych (Buffon, Linneusz), względ-
nie nawiązać do ras dziś hodowanych. Wyjątek stano-
wią jedynie dwie podane przez Łyszkowskiego rasy: 
muce i  tryksy. Mucami nazywał autor prawdopodobnie  
jakieś bliżej nieokreślone małe psy podwórzowe. Słownik  
Karłowicza podaje bowiem jako jedno ze znaczeń słowa 
„muc” pies podwórzowy z gatunku małych. Tryks pozo-
staje dla autorki nierozwiązana zagadką.

Zakończenie
W przedstawionym tu materiale, badanym chronologicz-
nie, można zaobserwować przede wszystkim, jak kształ-
towało się pojęcie zwierzęcia, w tym przypadku psa raso-
wego, obce jeszcze zupełnie autorom z pierwszej połowy 
XVIII w. i jak stopniowo powiększała się liczba znanych ras.

R z ą c z y ń s k i [34] dzieli psy według tego, do czego  
ich używano, i tym sposobem podaje ich 7. 

H a  u  r [11] wymienia tylko nazwę wyżła i  ogara.  
Autorzy z  drugiej połowy XVIII w. piszą wprawdzie  
o 30  „gniazdach”, ale wymieniają ich nie więcej jak 10.

W  XIX w. liczba opisywanych ras zwiększyła się tak,  
że G. Belke wymienia ich aż 27, ale znaczna ich część  
to egzotyczne psy z  innych części świata znane mu  
zapewne tylko z opisów.

Ostatecznie w materiale, który posłużył do tego histo-
rycznego szkicu, udało się stwierdzić 20 mniej więcej do-
brze określonych ras psów, które były znane i reprezen-
towane w  Polsce. W  ich obrębie autorzy opisali jeszcze 
znaczną liczbę odmian i pododmian. O ile w spisach tych 
autorzy wymieniający 20 ras podstawowych są mniej 
więcej zgodni tak, że nie mamy wątpliwości, o jakie psy 
chodzi, to odmiany i pododmiany są trudne, a często nie-
możliwe do zidentyfikowania ani z dziś żyjącymi psami, 
ani nawet między sobą. Autorzy bowiem często opisują 
je każdy inaczej.

Rasy, które udało się zidentyfikować, to: 1. chart,  
2. ogar – gończy, 3. jamnik – taks , 4. wyżeł – legawiec  
– pies legawy, 5. pijawka, 6. farbotrop, 7. pies tropowy,  

8. brytan, 9. kundel – kondel – kądel, 10. pokurcz – po-
kurć – kurcz, 11. pudel, 12. pies wilczy – wilczarz – pies 
pasterski, 13. pies owczarski – owczarek, 14. pies stróż 
domowy, 15. pies duński – duńczyk, 16. maltańczyk  
– bonończyk – bolończyk, 17. mops, 18. szpic, 19. charcik 
włoski, 20. pies nowofunlandski.

11 z  wymienionych ras to psy myśliwskie, które, je-
żeli nawet spełniały i  jakieś inne zadania poza polowa-
niem, były jednak przede wszystkim do niego używane. 
I  w  tych właśnie rasach spotykamy u  różnych autorów 
nawet po kilka a nawet kilkanaście odmian. Widać więc, 
że populacje owych chartów, wyżłów czy ogarów były 
bardzo niejednolite. Dopiero w  drugiej połowie XIX w. 
zaczęły się pod wpływem bardziej prawidłowej hodow-
li kształtować w  ich obrębie poszczególne rasy, dobrze  
już ustalone.

Wśród psów gospodarskich – pasterskich owczar-
skich i do stróżowania autorzy wymienili i opisali znacz-
nie mniej odmian. Nie znaczy to jednak bynajmniej,  
że te właśnie psy były bardziej jednolite w typie, a raczej 
o  tym, że powierzchowność tych czysto użytkowych 
zwierząt interesowała piszących o nich jeszcze znacznie 
mniej niż powierzchowność psów łowieckich.

Najbardziej wyrównane eksterierowo były, jak się 
zdaje, małe pieski pokojowe. Jest to zupełnie  natural-
ne, trzymano je bowiem dla przyjemności i cieszono się  
ich urodą lub groteskowym wyglądem. 

Na przestrzeni badanego półtora wieku można też  
zauważyć, jak rozwijał się opis zwierzęcia oparty na coraz 
dokładniejszej obserwacji.

K l u k  [18] i Ł a d o w s k  i  [23], pisząc o  różnych 
rasach, podają często jedną tylko czy dwie i to wcale nie 
najbardziej charakterystyczne cechy budowy czy umasz-
czenia. Kozłowski, a  w  nieco zmniejszonym stopniu  
Bobiatyński, starają się dać opis dokładniejszy, u  Geral-
da Wyżyckiego mamy krótkie wprawdzie, ale już jakby  
według jednego schematu układane opisy poszczegól-
nych ras. Najbardziej dokładnie stara się przedstawić 
swoje odmiany i pododmiany B e l k e [1].

Mała precyzja obserwacji i  opisu u  większości au-
torów, którzy w  znacznej części nie byli specjalistami  
naukowcami, sprawia, że nie zawsze można z  łatwością 
wyrobić sobie wyobrażenie omawianego psa, tym bar-
dziej, że różni opisujący widzieli go inaczej. Wyjątek pod 
tym względem stanowi brytan, którego opisy u wszyst-
kich autorów są prawie zupełnie zgodne i  na tyle do-
kładne, że można na ich podstawie narysować tego psa.  
Sądzę, że wynika to z  zupełnej odrębności tej właśnie 
rasy. Potężna postać nieczęsto zapewne spotykane-
go psa, jego wielka głowa o  krótkim i  głębokim pysku,  
tak bardzo różniły go od oglądanych na każdym kro-
ku ogarów, chartów czy kundli, że brytan w szczególny  
sposób zwracał na siebie uwagę i skłaniał do obszerniej-
szego opisu.

Nie ułatwia orientacji w  opisywanych rasach także 
i to, że piszący o psach nie wszyscy byli dobrymi znaw-
cami. J. Haur pisał o „uciesznych głosach” wyżłów i oga-
rów, nie odróżniał więc sposobu pracy obu tych ras.  

ZESZYTY NAUKOWE
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Mały Duńczyk (Le petit Danois), ryc. za „Histoire Naturelle generale et particuliere” 
Georgesa Louisa Leclerca hr. de Buffon, Paryż, 1769 r., ze zbiorów autorki

Roquet (Le Roquet), ryc. za „Histoire Naturel-
le generale et particuliere” Georgesa Louisa 
Leclerca hr. de Buffon, Paryż, 1769 r.,  
ze zbiorów autorki

nych opracowań ze Wschodu. To 
w  Chinach wyhodowano większość 
przodków ras brachycefalicznych 
i ta właśnie cecha wyróżniała impor-
towane stamtąd, bardzo cenne psy. 
Były na tyle rzadkie, że w  później-
szych wiekach krzyżowano je z nie-
wielkimi przedstawicielami psów 
dogowatych. Pisało o tym wielu au-
torów, m.in. hrabia Leclerc de Buffon 
w  swojej pracy „Histoire Naturelle 
generale et particuliere” z 1769 roku, 
który pokazuje trzy typy psów łu-
dząco podobnych w wielkości i  for-
macie do ówczesnych antenatów 
mopsów – nazywając je Le petit 
Danois, Le Roquet i Le Doguin – ten 
ostatni wydaje się niezwykle podob-
ny do mopsa.

Podobne wizerunki, za dr. L. Re-
ichenbachem, opublikował w  swo-
im dwutomowym dziele „Die Deut-
schen Hunde” również Richard 
Strebel. Z  lewej strony stoi mały 
duński mastif, którego autor po-
równuje do niemieckiego miniatu-
rowego pinczera, pośrodku mops, 
a  po prawej Roquet. Co ciekawe, 
Strebel (1903) o pochodzeniu mop-
sa napisał (w  wolnym przekładzie): 
„W  dawnych czasach spotykaliśmy 
psy, o  których mówi się, że są pro-
duktem krzyżówki mopsa z  małym 
duńskim mastifem. Główne różnice 
w  wyglądzie dotyczą umaszczeń. 
Roquet jest biały w czarne plamy lub 
bez nich, małe duńskie mastify były 
całkowicie brązowe lub szare, rów-
nież czarne z  białymi znaczeniami, 
a także cętkowane”.

Mopsy, jak chyba żadna z  psich 
ras, były nazywane w wieloraki spo-
sób. Około roku 1700 nazwał te uro-
cze pieski mopsami po raz pierwszy 
Steinbach. W  języku nisko-wysoko-
-niemieckim, pochodzącym z  dol-
noniemieckiego przydomek „mopy” 
(po niderlandzku „Mop”) nadawano 
komuś o  zrzędliwej naturze. „Mup” 
ma germańskie korzenie, w  ho-
lenderskim zaś języku „mopperen” 
oznacza zrzędliwca lub grymas na 
twarzy. Anglicy nazywają to „mo-
pem”. W  nisko-wysoko-niemieckim 
słowo „mops” – znaczy „głupi czło-
wiek” („muff”- znaczy „głupi”). Stre-
bel widzi również powinowactwo 
do holenderskiego słowa „mof”, czyli 

mufka, która była znanym wówczas 
damskim ocieplaczem dłoni. Może 
ma to jakieś konotacje z  damskim 
pieskiem – mopsem?  Wszak Francu-
zi używają określenia „moufle” jako 
kobiecej rękawicy.

Angielska nazwa „pug” pochodzi 
od łacińskiego „pugnus”, ze względu 
na podobieństwo głowy mopsa do 
zaciśniętej pięści. Słowo mops było 
również używane jako pochlebne 
na określenie małych oswojonych 
małpek lub w  ogóle małych psów 
pokojowych. Strebel przypuszcza, że 
porównanie pięści do głowy mopsa 
jest mniej prawidłowe, a  raczej po-
winno odnosić się do jego małego 
rozmiaru, mówimy: „on jest wielko-
ści pięści”. Przypuszczenie to opie-
ra na tym, że dawniej w  Anglii nie  
używano słowa „mops”, a  raczej 
„mops-dog”.

Starsi pisarze kynologiczni używa-
li nazwy łacińskiej „canis molossus 
fricator”. W  języku francuskim nasz 
bohater nazywany był „Carlin” lub jak 
wspominałam wcześniej „Doguin”. 
Nazwę „Carlin” mops zawdzięcza po-
dobieństwu umaszczenia z  czarną 
maską arlekina ze starych włoskich 
komedii dell’arte. W nich mężczyzna 
grający arlekina występował w aksa-
mitnej czarnej masce – wypisz, wy-
maluj podobnej do mopsiej twarzy. 
W  języku włoskim zwano mopsa  
„botolo” lub „botolino”, co oznaczało 
małego psa lub po prostu mówiono 
o nim „alano” albo „cano muffolo”.

W  języku niderlandzkim czasow-
nik „mopperen” znaczy „mruczeć” 
lub „pochrapywać”, co jak wiemy jest 
bardzo charakterystyczne dla mop-
siego rodu. Psy te uwielbiają krótsze 
lub dłuższe drzemki, zachowują jed-
nak podczas nich pewną czujność. 

Mój mops śpiąc, nigdy nie prze-
oczył pukania do drzwi lub dźwięku 
otwieranej lodówki.

Portret filozoficzny
Inteligencja tych małych piesków 
do towarzystwa była różnie ocenia-
na. Głównie ze względu na cechy 
użytkowe raczej marne o  nich zda-
nie mieli mężczyźni. Dość pogardli-
wie wypowiadali się na ich temat 

Le Doguin, czyli dożek, ryc. za „Histoire 
Naturelle generale et particuliere” Georgesa 
Louisa Leclerca hr. de Buffon, Paryż, 1769 r., 
ze zbiorów autorki
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POLOWANIA Z CHARTAMI

Ten uroczy mały towarzysz dam cieszył się uwielbieniem, budził skrajne emocje 
od zachwytu do obrzydzenia, był powodem do powołania „Bractwa Mopsa” 

i wgryzł się w skórę samego Napoleona Bonaparte. O kim mowa? 
O małym, wesołym klaunie, który jak nikt inny wie, jak być balsamem na każdy smutek. 

Dziś zyskał ładne ciałko i popularność na całym świecie. Jego droga do wielkiego 
świata rozpoczęła się cztery wieki temu.

RETRO MOPSY
Inspiracją do zagłębienia się 

w mopsią historię był zakup rzeź-
by z połowy XIX wieku. Pochodzi 
ona z  Francji i  przedstawia sie-

dzącą młodą suczkę mopsa. Wyko-
nana jest z mosiądzu brązowionego 
z dużą dbałością o detale, starannie 
wycyzelowana, co pozwala ocenić 
szczegóły anatomiczne. Są one bar-
dzo interesujące. Mopsiczka jest 
dość smukła jak na dzisiejsze stan-
dardy, ma jednak solidną kość, roz-
dzielone palce, dość długie pazury 
– szczególnie w tylnych kończynach. 
Poza tym jej szata jest średnio krót-
ka, nie tak zwarta jak u dzisiejszych 
przedstawicieli rasy. Suczka ma fan-
tastycznie wyeksponowane umię-
śnienie i  wydatną pierś, której nie-
jeden dzisiejszy champion mógłby 
jej pozazdrościć, i  luźno zakręcony 
na grzbiet, pierścieniowaty ogon. Jej 
głowa jest szczególna, czaszka jest 
idealnie płaska i szeroka, stop wyraź-
nie zaznaczony. Kufa szeroka, długo-
ści 1:3 w stosunku do mózgoczaszki, 
tępo zakończona, z  dużym, spraw-
nym nosem i  dobrze zaznaczonym 
podbródkiem bez śladu pokazywa-
nia zębów i  języka. To, co zastana-
wia i pozwala przypuszczać, w jakim 
mniej więcej czasie powstała ta rzeź-
ba, to uszy kopiowane krótko przy 
czaszce, odsłaniające wnętrze mał-
żowiny. Suczka ma wyraziste, dosko-
nałe w  kształcie, dość szeroko osa-
dzone oczy, bez śladu wyłupiastości, 
a  jej szyję zdobi kuta, dość szeroka 
obroża, podkreślająca wyraz głowy 
i  nieco dłuższą szatę z  boku policz-
ków oraz na kryzie.

Mopsiczka będąca modelką do 
tej niegdyś użytkowej rzeźby mu-
siała być bardzo zwinnym i uroczym 

Rzeźba  młodej  suki  mopsa,  Francja, poł. XIX wieku, ze zbiorów autorki

zwierzątkiem. Rzeźba była podstawą 
świecznika, o  czym świadczy otwór 
w  mopsiej czaszce, umożliwiający 
umocowanie lichtarzyka do świecy. 
Przy renowacji odkryłam w  sierści 
suczki resztki bardzo starego wosku.

Ale wróćmy do wieku XVII, kie-
dy przodkowie naszych bohaterów 

rozpoczęli tryumfalny marsz po  
Europie.

Pies o wielu nazwach
Pochodzenie współczesnych mop-
sów wydaje się dość eklektyczne, 
choć początki rasy wywodzone są 
najczęściej przez autorów daw-

RETRO
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cy i  później szlachta ewangelicka. 
Mops, chętnie trzymany w tych krę-
gach urósł  do symbolu wierności, 
odwagi i stałości. Ot opoki, na której 
można polegać. 

Ceremoniał, jak na możnych 
członków przystało, był bogaty. 
Zwali się oni Mopsami, a  adeptów 
wprowadzano z  zawiązanymi ocza-
mi i  na smyczach, oprowadzając 
dookoła pokoju. Podczas tego spa-
ceru reszta członków już wtajemni-
czonych głośno szczekając, badała 
wytrwałość tego nowego. Na koniec 
nowo wstępujący musiał pocałować 
figurkę porcelanowego mopsa... 
w  zadek. Ten gest całkowitego od-
dania „sprawie” pieczętował ceremo-
niał wstąpienia do bractwa. Od tej 
chwili nowy członek miał prawo no-
sić na szyi specjalny srebrny meda-
lion – oczywiście z sylwetką mopsa. 
W  1745 roku, kiedy powstał zakon, 
wybito specjalną monetę z wizerun-
kiem leżącego psa tej rasy. Między 
innymi dzięki niej i  innym mopsim 
artefaktom wiemy co nieco o ich ów-
czesnym wyglądzie.

Uszy i ogony
W latach największej prosperity rasy 
powstało wiele rzeźb, dekoracyjnych 
figurek, obrazów i  innych malowa-
nych wizerunków mopsów. Szcze-
gólnie płodnymi miejscami, gdzie 
wytwarzano te najpiękniejsze, były 
Francja i Wiedeń. W  znanych muze-
ach i  antykwariatach Europy oraz 

za oceanem możemy je spotkać 
również dzisiaj, choć – jak na ich 
wiek i wartość przystało – do tanich  
nie należą.

Dwa szczegóły mopsiej anatomii, 
które szczególnie mnie zafrapo-
wały, to kopiowane uszy i  kształty  
ogonów. O  tych pierwszych współ-
czesny wzorzec rasy mówi: „uszy 
cienkie, małe, delikatne, jak czarny 
aksamit. Występują dwa rodzaje 
uszu: «różyczkowe» – małe, zwi-
sające, załamane i  odchylone do 
tyłu, uwidaczniające wnętrze ucha 
oraz   «w  kształcie guzika» – zała-
mane ku przodowi, końce przyle-
gają do czaszki i zakrywają wnętrze 
ucha. Wyżej cenione te drugie”. Dziś  
zdecydowanie częściej spotykamy 
uszy guzikowe, choć z  tymi cienki-
mi i  niewielkich rozmiarów jest pe-
wien kłopot. Hodowcy radzą uszy 
w młodym wieku specjalnie składać 
i podklejać, ale nie zawsze przynosi 
to oczekiwany skutek. 

W  dawnych wiekach – mniej 
więcej do lat 80. XIX wieku – uszy 
mopsom kopiowano, podobnie jak 
pinczerkom, gryfonikom, brabant-
czykom, toy terierom i okazjonalnie 
innym małym psom. W  przypadku 
retro mopsów czyniono to niemal 
całkowicie, cięto blisko czaszki, tak 
aby wnętrze ucha było całkowicie 
odsłonięte. 

Zastanawiało mnie to nie raz, ale 
nigdzie w  literaturze nie znalazłam 
odpowiedniego uzasadnienia tego 

Karmiony mops, pocztówka wytłaczana, 
Halle, 1904 r. ,ze zbiorów Justyny Jezienickiej

Młoda dama z mopsem, pocztówka,  
Salon de Paris, 1915 r., ze zbiorów  
Justyny Jezienickiej

zwyczaju. Nie dziwi on u psów stró-
żujących i obronnych, u których uszy 
podczas pracy ulegają często urazom 
i  mocno krwawią –  ale u  mopsa?  
Jedyne wytłumaczenie, które wydaje 
się prawdopodobne, to moda i uro-
da. Mopsie uszy w czasach, kiedy nie 
było selekcji na tę cechę, były często 
dość „frywolnie” noszone, a  równie 
często niesymetrycznie. Może to 
było powodem ich okiełznania za 
pomocą kopiowania? A może ważny 
był wzór piękności mopsiej głowy, 
tak aby jak najbardziej upodobnić 
ją do zaciśniętej pięści (pug)? W tym 

Mopsy są fantastycznymi towarzyszami dziecięcych zabaw, pocztówka Berlin 1899 r., 
ze zbiorów Justyny Jezienickiej
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dr Walter (1817) i  dr L. Reichenbach 
(1836). Zdecydowanie nie podzie-
lały tego zdania kobiety baroku. To 
im towarzyszył ten mały klaun, który 
każdego dnia rozpędzał smutki i wy-
woływał na upudrowanych twarzach 
uśmiech, był obecny zarówno przy 
stole, jak i w łożu.

A  jaki związek ma mops z  filozo-
fią? Tę zależność nie wprost w  mi-
strzowski sposób uchwycił sir Edwin 
Landseer na płótnie zatytułowanym 
„Alexander i  Diogenes”. Na swój 
przekorny sposób w  psie postacie 
ubrał cynika Diogenesa z  Synopy 
(413–323 p.n.e.) i  zdobywcę Alek-
sandra III Macedońskiego, zwanego 
Wielkim (365–323 p.n.e.). Cynicy, za-
chowujący prostotę w  życiu, cenili 
pracę – dającą wewnętrzną wolność, 
minimalizm i rezerwę wobec tego, co 
mówili inni. Żyli po prostu po swoje-
mu, za nic mając dobra tego świata. 
Wywodzili nazwę swego systemu 
filozoficznego od słowa „kyon”, czyli 
pies, którego obrali sobie za symbol. 

Diogenes był greckim filozofem, 
na podobieństwo psa cenił to, co jest 
tu i  teraz, nie martwiąc się o  przy-
szłość. Budził skrajne emocje, od 
zazdrości i  podziwu, aż do pogardy 
i  obrzydzenia. Lubił psy, chętnie je 
podpatrywał i  z  dumą nosił swoje 
imię. Pewnego dnia odwiedził Grecję 
Aleksander Wielki, aby porozmawiać 
z  filozofami na temat zbliżającej się 
wyprawy wojennej. Słyszał o  Dioge-
nesie i  nie zastawszy go wśród in-
nych, postanowił odszukać. Spotkał 
go leżącego na słońcu i aby podkre-
ślić swoją pozycję władcy oraz wspa-
niałomyślność, nieopatrznie spytał, 
co może dla niego zrobić. Diogenes 
spojrzał i odparł: „odsuń się i nie za-
słaniaj mi słońca...”. Nietrudno wy-
obrazić sobie wyraz twarzy Aleksan-
dra na takie dictum.

Właśnie to w  mistrzowski sposób 
oddał Landseer. A  kto lepiej od nie-
zwykle ekspresyjnego mopsa potra-
fiłby odegrać takie zdziwienie? Ten 
z  obrazu mistrza jest jasnopiaskowe-
go koloru, korpulentnej sylwetki, ma 
lekko zadarty w  kierunku grzbietu 
niezbyt długi, gruby ogon i  dumnie 
nosi głowę. Jego szyję zdobi złota 
kuta obroża zamykana na ozdobną 
kłódkę. W  postać Diogenesa wcie-

lił się wiejski pies pasterski leżący 
w  beczce, a  do świty mopsa – Alek-
sandra należą dwa dumne bloodho-
undy, orientalny chart, dwa cavalier 
king charles spaniele w  kolorach 
prinz charles i ruby oraz mały toy te-
rier (również z kopiowanymi uszami). 
Aleksander, aby wyjść z  twarzą, od-
rzekł, odjeżdżając, że gdyby nie był 
sobą, to chciałby być... Diogenesem.

Zakon znudzonych 
arystokratek
W połowie XVIII wieku powiedzenie 
„nudzić się jak mops” zyskało nowe 

znaczenie. Z  braku zajęcia arysto-
kratki, których mężowie należeli nie-
rzadko do loży masońskich, stworzy-
ły własny zakon. Jego symbolem stał 
się pożądany i  modny piesek rasy 
mops. Papież Klemens XII zakazywał 
przynależności do loży masońskiej, 
ale mimo to jej zwolennicy nie dawa-
li za wygraną. Zwyczaj ten przeniósł 
się z  Francji do Niemiec i  do grona 
wtajemniczonych przyjmować za-
częto również kobiety. Rzecz jasna 
bogate i  dobrze urodzone. Jedno 
z tych bractw nosiło nazwę Zakonu 
Mopsów. Należeli do niego katoli-

RETRO

Jako drugi mops, według dr.  Reichenbacha, 1836 r., za Richard Strebel „Die Deutschen  
Hunde”, ze zbiorów autorki

Umaszczenie nie było tylko jednolite, pocztówka, przełom wieków XIX i XX, 
ze zbiorów Justyny Jezienickiej

Alexander and Diogenes (1848 r.), mal. Sir Edwin Landseer, Tate Gallery, pocztówka, 1912 r.,  
ze zbiorów Justyny Jezienickiej
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mopsa i jego kolor – kamienny szary 
z ciemną pręgą na grzbiecie.

Na polskiej ziemi
W  naszym kraju mopsy trzymano 
niezbyt licznie. Na ślad pojedynczych 
egzemplarzy trafiamy w połowie XIX 
wieku. W dużych miastach i w mająt-
kach ziemiańskich panie domu miały 
je niekiedy, ale nie były one nigdzie 
rejestrowane, a  ich imiona zniknęły 
w odmętach historii. O tym, że były 
rozpuszczane do granic możliwości, 
świadczy wiersz Ignacego Krasickie-
go zatytułowany „Dwa psy”:

„Dlaczego ty śpisz w izbie, 
ja marznę na mrozie,
Mówił mopsu tłustemu kurta 
na powrozie.
Dlaczego, ja ci zaraz ten sekret 
wyjawię 
Odpowiedział mops kurcie 
– ty służysz, ja bawię”.

Niezbyt pochlebne zdanie o mop-
sach miał autor pierwszego opra-
cowania na temat psów rasowych 
w  Polsce końca XIX wieku Stanisław 
Rewieński. W dziele „Pies, jego gatun-
ki, rassy, wychów, utrzymanie, użyt-
ki, układanie, choroby i  ich leczenie” 
z 1893 roku o mopsie napisał: „gruby, 
krępy, opasły, z  krótką, śmiesznie do 
góry zadartą mordą, z okrągłym i sze-
rokim łebkiem, z uszkami sterczącymi 

do góry i  w  końcach tylko zwisłemi, 
z  krótkim, zakręconym i  na grzbiet 
zadartym ogonkiem, maści ciemno-
-popielatej, czarniawej na grzbiecie 
i  zupełnie czarnej na pyszczku i  po-
liczkach, o  chrapliwym głosie, zastą-
pił dzisiaj charcika i  bardzo się upo-
wszechnił, chociaż przed kilkunastu 
laty stanowił prawdziwą rzadkość, co 
dawało powód do mniemania, że ten 
gatunek zupełnie już zaginął. Gdyby 
tak było w  istocie, nie wielka była by 
szkoda, gdyż pieski te pojętnością nie 
o wiele przewyższają charcika; więcej 
tylko szczekają, niecierpliwiąc swym 
chrapliwym głosem wchodzących do 
mieszkania. Ponieważ obecnie nastała 
na nie moda, przeto zbytecznem było-
by wyliczać zagranicznych hodowców 
piesków tej rasy, gdyż każdy pragnący 
posiadać mopsy, łatwo może nabyć je 
w kraju”(pisownia oryginalna).

Pewne światło na egzemplarze 
kroczące ulicami Warszawy rzuca 
wzmianka w  prasie z  przełomu wie-
ków XIX i XX, relacjonująca przebieg 
jednej z  pierwszych wystaw psów 
rasowych w stolicy: „Pieski pokojowe 
w  Warszawie bardzo lubiane przez 
specjalistki w  rasie mopsów, zawsze 
licznie były nadsyłane”.

Jedną ze znanych z  imienia mop-
siczek była Gypsia księżnej Wandy 
z  Ossolińskich Jabłonowskiej. Po 
śmierci ciało suczki zostało zmumi-
fikowane i  w  drewnianej trumience 
zamurowane w  jednej ze ścian Pa-
łacu Potockich przy Rynku Głów-
nym w  Krakowie. Znalezisko zostało 
odkryte w  roku 1991 podczas prac 
renowacyjnych. Poza mumią suczki 
znaleziono pergamin z  informacją: 
„Tu spoczywa Gypsia Mopsiczka, 
ukochana przyjaciółka księżnej z hra-
biów Ossolińskich Wandy Jabłonow-
skiej i panny Walerii z Littich”. O tym, 

jak ceniona była ta suczka, świadczy 
również prywatny list księżnej do we-
terynarza Aleksandra Litticha – bra-
ta wspomnianej panny Walerii – list 
znajduje się w  Bibliotece Naukowej 
PAN i PAU.

Dzisiaj mopsy są jedną z  bardziej 
popularnych ras spośród grupy psów 
ozdobnych i do towarzystwa, ale jak 
wielokrotnie się przekonałam w  roz-
mowach z właścicielami,  historia tej 
rasy jest prawie nieznana.

I jak tu mopsów nie kochać? Uwio-
dły wielu wielkich ludzi tego świata, 
nie wyłączając chińskiej cesarzo-
wej Tzu Hsi, królowej Anglii Wiktorii 
i księżnej Windsoru (Wallis Simpson). 
Kiedyś wydawało mi się, że taki mały 
i potulny pies to nie dla mnie, a po-
tem jeden z  nich zauroczył nie tyl-
ko mnie, lecz także zawojował całą  
rodzinę.

Pamięci TOFIKA (OLEGO Płowy  
Ornament)

GABRIELA ŁAKOMIK-KASZUBA
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Mops Moppi z ciemnym nalotem, mal. 
M. Stocks, pocztówka, Lwów 1909 r., 
ze zbiorów Justyny Jezienickiej

Rzeźba siedzącego mopsa z  ciekawym skrę-
tem ogona, z wiedeńskiej odlewni Franza 
Bergmana, XIX wiek, ze zbiorów autorki

Mops i przyjaciele w wersji uczłowieczonej, 
pocztówka wysłana do Dubiecka, początek 
XX wieku, ze zbiorów Justyny Jezienickiej

Mops z nieco wesołymi uszami i spaniel 
pod jemiołą, pocztówka, Niemcy, 1901 r., 
ze zbiorów Justyny Jezienickiej
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POLOWANIA Z CHARTAMI

drugim przypadku również nie było 
miejsca na wystające i powiewające 
wesoło płatki uszu.

Ogony naszych małych bohate-
rów też były przeróżne w kształtach, 
grubościach i  długościach, dopóki 
nie uzyskano tego wymaganego 
przez wzorzec: „wysoko osadzone-
go, ciasno skręconego, przylegają-
cego do biodra. Bardzo cenionego o 
podwójnym skręcie”. Niegdyś ogon 
często był nieco dłuższy, pierście-
niowato zakręcony na grzbiet – ot 
tak, jak w  opisywanej na początku 
artykułu rzeźbie. Miał nieco dłuż-
szy włos na spodzie, a  także różne 
inne rodzaje mniej lub bardziej sy-
metrycznych skrętów, często z  luź-
no zwisającą na biodrze końcówką. 
Silniejszy skręt uzyskano wraz z  co-
raz krótszą i  bardziej zwartą sylwet-
ką. Co ciekawe, wydaje się, że szło  
to w  parze z  krótszym grzbietem 
i coraz krótszą kufą.

Możni protektorzy
Jak wspomina w 1618 roku Sir Roger 
William (podaję za Hansem Räbe-
rem), mały mops Pompey uratował 
życie swojemu panu Wilhelmowi 
Orańskiemu, zwanemu Milczącym, 
kiedy w  obozowisku pod Hermi-
gny chciano dokonać zamachu na 
jego życie. Zaalarmowany głośnym 
szczekaniem Pompeya książę zdo-
łał zbiec i  w  dowód wdzięczności 
nie rozstawał się już z  mopsim ro-
dem. Na znak książęcej własności 
wszystkie należące doń mopsy 
nosiły na szyjach pomarańczowe 
wstążki. Prawnuk Orańczyka, Wil-
helm III, przybył do Anglii w  roku 
1688, aby objąć tron. Towarzyszyły  
mu licznie mopsy.

Pomiędzy latami 1840 a 1850 za-
interesowanie mopsami w Anglii się 
odrodziło. Jak napisał Stonhenge 
w  swoim dziele „Psy z Wysp Brytyj-
skich”, niektórzy wielbiciele połączy-
li siły, aby odrodzić rasę, nie wpro-
wadzając zbyt wiele krwi innych, 
obcych ras. Wiodącą hodowczynią 
tamtych lat stała się lady Willough-
by de Fresby, która prowadząc swoją 
hodowlę, starała się ugruntować typ 
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Mops w szelkach z dzwoneczkami, pocz-
tówka angielska Raphael&Sons, początek 
XX wieku, ze zbiorów Justyny Jezienickiej

Mopsia rodzina z przełomu wieków XIX i XX,  
pocztówka ze zbiorów Justyny Jezienickiej

Para mopsów, A. Vivian Mansell&Co., 
Londyn, pocztówka, początek XX wieku, 
ze zbiorów Justyny Jezienickiej 

Uwagę zwracają krótko kopiowane uszy 

W  Holandii zwolenników księcia 
zwano „Prinsgezinden” i ich symbo-
lem stał się mops, a  ich przeciwni-
ków nazwanych „Patriotten” repre-
zentował wilczasty szpic.

Mops Trump przeszedł do historii 
sztuki jako towarzysz na autoportre-
cie Williama Hogartha (1687–1764)  
– pierwszego autentycznego geniu-
sza malarstwa angielskiego. Obraz  
ten istnieje w dwóch wersjach – w ma-
larskiej i  graficznej (odwróconej).  
Na obrazie oprócz ukochanego mop-
sa, na pierwszym planie, uosabiają-
cego łowcę dusz, znalazły się dzieła 
Szekspira, Swifta, Miltona i charakte-
rystyczna paleta z esowato wygiętą  
linią piękna.

Miłośnikiem mopsiego rodu 
był również książę Wirtembergii. 
W  1730 roku jego mały mops zagi-
nął podczas bitwy z  Turkami pod 
Belgradem, lecz pewnego dnia 
powrócił do domu. Choć to nie 
wydaje się prawdopodobne, jego 
pan postawił mu w  ogrodzie swo-
jej posiadłości w  Winnenden po-
mnik z  sylwetką psa (naturalnej 
wielkości) z  kopiowanymi uszami  
i inskrypcją pisaną wierszem.

Mopsem, który niewątpliwie 
przeszedł do historii dzięki swo-
jej pięknej właścicielce Joséphinie 
Beauharnais (1763–1814) – znanej 
jako żona generała Napoleona Bo-
naparte (1769–1821), był Fortuné. 
Mały incydent, kiedy podczas nocy 
poślubnej Napoleońska łydka pa-
dła ofiarą mopsich ząbków, poszedł 
z czasem w zapomnienie, a później 
Fortuné ostro bronił przed zbliża-
niem się obcych również swojego 
pana. Pewnego razu ponoć ochronił 
go nawet przed zamachem.

Mops z kopiowanymi uszami, grafika z „Des 
edlen Hundes, Aufzucht, Pflege, Dressur’’ 
Carl Zorn - Caesar & Minka, Zahna, 1901 r.

RETRO
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Wynki Rankingu Wystawowego 2020 - Top 20 cz.II

DOG NIEMIECKI (BŁĘKITNY)  

1 ESCOBAR Casa di Amici (FCI) 70 Aneta Semak 

2 WODAN Margarejro FCI 40 Dariusz Markiewicz 

DOG NIEMIECKI (CZARNY, ARLEKIN)  

1 ALIJA with Red Ribbon 90 Magdalena Wałasiewicz 

2 BARTOLOMEO Lanquesco 70 Kaja Skrońska 

DOG NIEMIECKI (ŻÓŁTY, PRĘGOWANY)

1 FLER Warrior Queen FCI 25 Małgorzata Anna Nierod, Krzysztof Żarski

DOG Z MAJORKI  

1 E.FALCOR R.J.Osanna (FCI) 40 Renata Jasińska 

EMBAT R.J.Osanna (FCI) 40 Renata Jasińska 

2 EFFI R.J.Osanna (FCI) 30 Renata Jasińska 

ERISSA R.J.Osanna (FCI) 30 Renata Jasińska 

DOGUE DE BORDEAUX  

1 DARYUSHKA KRASSA 120 Marzena Kowalska 

2 YVONNE Fortitudo Alesco FCI 95 Laura Świderska 

3 CASIMIR Fortitudo Alesco (FCI) 75 Laura Świderska 

DUŻY SZWAJCARSKI PIES PASTERSKI  

1 CASSIOPEIA Our Champions 260 Katarzyna Prusinowska 

2 MAILO Shiragon 100 Katarzyna Prusinowska 

3 Jurand ze Straszyna Eki Balarda 60 Łukasz Michałowski 

4 Alfa Centauri Helvetian Star 30 Katarzyna Prusinowska 

EPAGNEUL BRETON  

1 SIMBA Epaton (FCI) 180 Zuzanna Stempniak 

2 Dany od Raszyniaka 60 Agnieszka Pudłowska 

PAX de la Riviere Ouareau 60 Urszula Chwałkowska 

FLAT COATED RETRIEVER  

1 WILDEST ALICE FROM THE FLAMES z Basisfory 55 Barbara Lauzer 

2 Gawika (FCI) BEZ MAŁA PROFESOREK 40 Małgorzata Czapka 

3 U SKINNY PETE z BasiSfory 20 Katarzyna Lauzer 

4 DEUS VENATOR BASKIN ROBBINS 5 Katarzyna Lauzer 

FOKSTERIER KRÓTKOWŁOSY  

1 OH MY GOODNESS Forta 80 Antonina Zakrzewska 

TO JEST RICO z Fox-Klanu (FCI) 80 Arkadiusz Leimann 

FOKSTERIER SZORSTKOWŁOSY  

1 AURORA VIXEN Magni Litore 100 Magdalena Urbańczak 

2 MAJRA z Czerwonego Widzewa 75 Magdalena Urbańczak 

3 LUŚKA z Czerwonego Widzewa 40 Marta Kowalska Mikołajczyk, Magdalena Urbanczak

4 HUGO z Czerwonego Widzewa 30 Magdalena Urbańczak, Mariusz Urbańczak

GOLDEN RETRIEVER  

1 Orange DJazz Asterion 410 Aleksandra Szydłowska, Aleksander Gregor

2 Lozung Cirtrus Jam 120 Aleksandra Szydłowska, Aleksander Gregor

3 BECAUSE I’M JAMES BOND Golden Center 50 Renata Pasikowska 

4 Majik Chuffy Chuffnell 40 Joanna Rebot, Bogusław Hadrian

Niall Of The Hellacious Acres 40 Joanna Rebot, Bogusław Hadrian

5 Delimore LEE SHERYL 25 Joanna Rebot, Bogusław Hadrian

6 Messano William Wizard 20 Aleksandra Szydłowska 

GOŃCZY POLSKI

1 POGODNA Z Rogu Trzech Książąt 330 Katarzyna Ciupek-Czuchnowska 

RASA/LOKATA NAZWA I PRZYDOMEK PSA LICZBA PUNKTÓW WŁAŚCICIEL
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WARTO PRZECZYTAĆ

Wdrodze do pracy mijam często grupkę młodych ludzi, agen-
tów jednej ze znanych organizacji ratującej świat. Najczęściej 
jest to świat zwierząt lub roślin. Agitacje uliczne są prowa-

dzone celowo, a ludzie do ewentualnego zwerbowania wybierani 
starannie. Niekiedy, jeśli mam chwilkę, wdaję się z nimi w merytorycz-
ną dyskusję, którą to po kilku zdaniach agitator próbuje dość szybko 
zakończyć. Polowanie na „wrażliwą na losy zwierząt i lasów” istotę 
nie powiodło się, więc nie ma sensu kontynuować jałowej dyskusji, 
nieokraszonej konkretną wpłatą na organizacyjne konto bankowe.
Co ciekawe, agitacje uliczne lub internetowe często ubarwione są 
dramatycznymi plakatami oraz dla lepszego efektu pełnym przejęcia 
głosem werbującego lub nawet, dla ocieplenia wizerunku i upraw-
dopodobnienia dobrej woli, trzymanym na smyczy marznącym 
czworonogiem. Czy wszystkie te organizacje są nastawione jedynie 
na zysk? Z pewnością nie, ale i te dobrze działające, którym leży na 
sercu dobrostan przyrody, nie zbawią całego świata. Jak więc pomagać 
mądrze? Pytanie jest proste, ale czy znamy na nie wyczerpującą 
odpowiedź? TAK! W moim odczuciu i w przekonaniu drogą do mądrych 
posunięć i decyzji jest edukacja od podstaw. Nauka jednak musi mieć 
solidne podstawy. Nie traktujmy danego tematu wybiórczo.  
Nic w świecie przyrody nie jest czarne ani białe.
W fantastyczny sposób opowiada o tym w swojej drugiej już książce  
dr Andrzej G. Kruszewicz. Tym razem pozycja nosi tytuł „HISTERIA urbano-
genes”, a jej motto brzmi: „Prawda jest jak zebra”. Każda jest inna,  
a na dodatek jej wygląd zależy od punktu widzenia. Autor jest człowiekiem 
wielu talentów, doktorem nauk weterynaryjnych, ornitologiem, podróż-
nikiem, wieloletnim szefem warszawskiego Ptasiego Azylu, a na co dzień 
dyrektorem Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – oczywiście w stolicy. 
Jest bardzo płodnym autorem wielu publikacji, tłumaczem, a wraz z żoną 
Alicją są miłośnikami polskich spanieli myśliwskich. Jego pierwsza książka 
w omawianym temacie nosi tytuł „Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzę-
tami” i ukazała się w Oficynie Wydawniczej OIKOS w 2017 roku (recenzja 
w „Psie” 1/2018 str. 44). „Histeria...” jest jej uzupełnieniem i kontynuacją, 
ale z pewnością obie nie wyczerpują tego gorącego tematu.

Każdego dnia internetową przestrzeń, ot taką popularną, 
śledzoną przy porannej kawie, zalewają jedynie słuszne tezy 
koryfeuszy pseudonauk. Zwą się szumnie „ekologami”. 
Tymi od „ekologicznej skóry”, „ekologicznej żywności”, 
najlepiej wegetariańskiej lub wegańskiej. Ważne, że modnej 
w środowiskach wielkomiejskich i wpisującej się w obowiązu-
jące w pewnych kręgach trendy.

„Histeria urbanogenes” Andrzej G. Kruszewicz, Oficyna Wydawnicza OIKOS sp. z o.o., Warszawa 2020 r.

Miejska 
„moralność”

W okładkowym podsumowaniu sam Autor napisał tak: „W spowitych 
smogiem zaułkach wielkich miast od pewnego czasu rodzą się różnej 
maści samozwańczy filozofowie, etycy i inne mądrale, które wiedzą 
lepiej, jak żyć, jak chronić przyrodę czy jak dbać o zwierzęta i rośliny. 
Ci ludzie nic nie produkują i niczego w praktyce nie zrobili dla ochrony 
świata. Publicznie szczycą się swoją ubogą dietą i wyrzeczeniami kuli-
narnymi, co jest w ich mniemaniu ogromną zasługą. Tych, którzy żyją 
pośród przyrody oraz oddychają czystym powietrzem, krytykują za to, 
że jedzą różnorodniej i opierają się na lokalnych produktach, a nie na 
importowanych warzywach i owocach albo sprowadzonej zza oceanu 
soi. Histerycznie bronią swoich racji, za nic mając osoby niepodzielają-
ce ich poglądów. Powstaje rozdźwięk między miastem a wsią, widać 
rozbieżność zapatrywań, przekonań politycznych, podejścia do religii, 
stylu ubierania się i życia. Tymczasem wszyscy pochodzimy ze wsi 
i lasów, a oderwanie się od korzeni nie powinno być postrzegane jako 
sukces ani nobilitacja. Korzenie są podstawą bytu nas wszystkich”.
Sama książka jest bardzo bogata pod względem treści, pobudza 
do myślenia i samorefleksji nad wieloma zagadkami naszego bytu. 
Znajdziesz w niej, drogi Czytelniku, wiele ciekawych i właściwie 
prawie nieznanych wiadomości na tematy: pożywienia właściwego 
dla gatunku, dobrostanu zwierząt i ludzi, leśnictwa, łowiectwa  
i rybołówstwa, ogrodów zoologicznych i mieszkających tam zwierząt.  
A czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest żyć bez prądu i bez  
wszelkich przedmiotów z plastiku? Co to są gatunki inwazyjne  
i czy powinniśmy je chronić za wszelką cenę? A może warto przede 
wszystkim chronić to, co nasze – rodzime? Przeczytasz też wiele 
o syndromie deficytu natury, zaułkach wiar w inne systemy żywienia 
i wydumanego porządku świata.
Jedno jest pewne, książka napisana jest świetnym językiem, zrozu-
miałym zarówno dla naukowców, jak i zwykłych zjadaczy chleba. 
Przeczytałam ją w zaledwie dwa wieczory i przyznam, że zapamiętam 
ją na długo. W moim odczuciu powinien ją poznać każdy miłośnik 
przyrody, a pewnie wielu sięgnie po nią ponownie.

GABRIELA ŁAKOMIK-KASZUBA 
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5 Evasion SCARLETT 90 Jadwiga Frach 

6 PANI WALEWSKA Taniec Motyla (FCI) 60 Jadwiga Frach 

7 Vostok-Zapad JUNE BRILLIANT 40 Jadwiga Frach 

JAMNIK DŁUGOWŁOSY MINIATUROWY  

1 TOKAJ ze Sfory Cętkowanej 230 Beata Gęsińska 

2 Aavistuksen Korpien Kaunistus 120 Gabriela Woda 

3 XARD Długie Cudo (FCI) 105 Marzena Filipczak 

4 Evasion SOLANGE 60 Lucyna Pasierbek, Anna Kozłowska

5 Evasion DA LILA 30 Lucyna Pasierbek, Anna Kozłowska

Evasion VERONIQUE 30 Anna Kozłowska 

KNIAŹ IGOR Taniec Motyla (FCI) 30 Jadwiga Frach 

JAMNIK DŁUGOWŁOSY STANDARDOWY  

1 G.O.T. ARYA Long and Lovely 360 Katarzyna Pieńkus-Jarząbkowska, Anna Kozłowska

2 BOWMORE Long and Lovely (FCI) 130 Katarzyna Pieńkus-Jarząbkowska 

VICE VERSA Teoria Spisku 130 Anna Kozłowska 

3 Secret Garden Slim Extreme 30 Gabriela Woda 

JAMNIK KRÓTKOWŁOSY KRÓLICZY  

1 NIGHT ANGEL Asocjacja 150 Joanna Warzecha 

2 SUSHI Jaworanka 15 Kalina Tomczak-Śmikiel 

JAMNIK KRÓTKOWŁOSY MINIATUROWY  

1 MASTERPIECE FOR D’ARGENTO BY Astarte Gold 245 Agata Owczarska, Maciej Sowiński

2 TAKE ME, TO THE END OF THE WORLD Asocjacja 95 Joanna Warzecha 

3 SINGULAR SENSATION FOR D’ARGENTO BY Astarte Gold 80 Agata Owczarska 

JAMNIK KRÓTKOWŁOSY STANDARDOWY  

1 Alshtadt CHILLI HOT PEPPER 75 Katarzyna Ciupek-Czuchnowska 

2 I’M RUDOLPH VALENTINO AISHWARYA VERA 60 Wioletta Zaborowska 

3 I’M RITA HAYWORTH AISHWARYA VERA 40 Wioletta Zaborowska 

JAMNIK SZORSTKOWŁOSY KRÓLICZY  

1 KOMETA Sfora znad Potoku 100 Joanna Lisowska 

2 GRETA VAN FLEET Vitoraz 70 Iwona Łukaszyk 

3 Luna Lisia Rodzina (FCI) 40 Agata Zimińska 

VITO Nes Gwadiana FCI 40 Dorota Rykaczewska 

JAMNIK SZORSTKOWŁOSY MINIATUROWY  

1 Dżemik Brzdąc 110 Agata Filipowska, Katarzyna, Agnieszka Klusak

GRAY DAZE Arlet 110 Iwona Łukaszyk 

JAMNIK SZORSTKOWŁOSY STANDARDOWY  

1 HANNAH Gwiazda Wikingów 15 Dorota Rykaczewska 

KAI  

1 TOCHIMARU Go Kaiken Ginya 80 Ewelina Zgud 

2 Kagurahime Go Kaiken Ginya 60 Ewelina Zgud 

KERRY BLUE TERRIER  

1 Arterriers THE VOICE OF OPERA HOUSE 170 Aleksandra Chaberska-Czerwińska 

2 Giotto Esprit Active 155 Anna Krauze 

3 Edbrios Love Me Tender 90 Anna, Piotr Gorzan 

4 AVALANCHE EIRE-KERRY LOVE AT FIRST SIGHT 40 Robert  Kłębukowski  

KING CHARLES SPANIEL  

1 DORIAN OT NEVSKOGO HOBBITA 40 Adam Ostrowski, Jakub Kruczek

KOREA JINDO DOG  

1 Bomi of Noryeong Sanmaek 60 Kinga Nowak 

LAGOTTO ROMAGNOLO  

1 Kan Trace Xena The Warrior Princess 320 Tomasz Kaczorek, Sabina Zdunic Sinkovic
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2 EKSCES BEHU Odszukać Wiatr 240 Marcin Szczepaniak 

3 BERGAMOTKA ETVE Odszukać Wiatr 100 Aleksandra Garbacz, Paweł Garbacz

4 ASESOR z Rogu Trzech Książąt 60 Damian Stacherzak 

5 ETIAM Kłusująca Sfora 50 Aleksandra Garbacz, Paweł Garbacz

6 AFRODYTA z Dębowego Zakątka 10 Lucyna Gutfrańska 

GOŃCZY SERBSKI  

1 ARTEMIS Feragon 140 Joanna Michalik 

GOŃCZY SIEDMIOGRODZKI  

1 VERTESFIA TOKAJ 80 Dorota Rykaczewska 

GOŃCZY SŁOWACKI  

1 BAKA Łużycka Sfora 170 Dawid Wojtyna, Marta Trela

2 HORUS z Buczynowych Górek 70 Dawid Wojtyna 

GREYHOUND  

1 Sobers Atlantis Karkati 310 Marcin Wilczek, Pierluigi Primavera

2 Caletto STRAWBERRY 110 Marek Rejmer 

GRYFONIK BELGIJSKI  

1 Shevilan KRIMSON KLOVER BARGEST 160 Lidia Rokicka 

2 ORION Hell on Wheels (FCI) 35 Robert Bednarek 

GRYFONIK BRUKSELSKI  

1 Hot - Hipster 120 Adam Ostrowski, Jakub Kruczek

2 MY GIMLI Gryfongang FCI 40 Elżbieta Brodowska 

HAWAŃCZYK  

1 Almendares DYMITR 390 Anna Szczepaniak 

2 Almendares PARGO 130 Anna Szczepaniak 

3 MAXIMAE FORTUNAE Flupsie FCI 95 Roman Fluderski 

4 MONTEWHITE Dolina Marzeń 85 Joanna Rojek 

5 Almendares BAJKA 60 Anna Szczepaniak 

6 LUXURY Flupsie FCI 40 Roman Fluderski 

HISZPAŃSKI PIES DOWODNY  

1 Valentisimo’s Sunny 95 Tomasz Kaczorek, Sara Górka

2 Bombadee (FCI) APPLE JACK 90 Joanna Rebot, Bogusław Hadrian

Zorrazo Twilight Sparkle 90 Tomasz Kaczorek 

HOVAWART  

1 ZIRI Las Księżniczek FCI 60 Dorota Mucha 

IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER  

1 NIEMEN Top of Ben Nevis FCI 40 Katarzyna Stanczak 

2 Camacha OLENNA 15 Katarzyna Stanczak, Magdalena Nowak

JACK RUSSELL TERRIER  

1 HONOROWY HAROLD Poppy Farm 240 Beata Krzyżanowska 

2 Z Ledulandu NEESS 155 Małgorzata Tymańska 

3 ALGRAFS Riviva 90 Karol Ratajczak 

4 Z- Ledulandu (FCI) NEWLOOK 75 Mirosław Barejko 

5 BRIGHT STAR Ziemann FCI 70 Gabriela Prokop-Wojcik, Andrzej Wojcik

6 Z Ledulandu MULHACEN 50 Małgorzata Tymańska 

7 KATTY PERRY Poppy Farm 30 Beata Krzyżanowska 

8 Livia Cookie Land 10 Adam Tatara 

JAMNIK DŁUGOWŁOSY KRÓLICZY  

1 VICTOR Taniec Motyla (FCI) 225 Jadwiga Frach 

2 ZEFIR ze Sfory Cętkowanej 220 Beata Gęsińska 

3 SHERGOL Lizus Maksimus 140 Aleksandra Sękowska-Miros 

4 TELIMENA Taniec Motyla (FCI) 100 Jadwiga Frach 
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4 BELL AND FIRE ELEGANCE 25 Iwona Leszek 

PIKKINOKKA’S REBEL FLAG 25 Iwona Leszek 

5 AROMA DI ZENZERO True Canadian Gold (FCI) 20 Tomasz Piątek, Helena Piątek

6 GONE WITH THE WIND SCARLETT Canadian Maple Leaf 15 Tomasz Piątek, Helena Piątek

NOWOFUNDLAND  

1 SEABROOK’S MISTER DIVINE AT DISORANTO 290 Piotr Pasek 

2 KOKAINA CANCRIMO 225 Maja Pawłowska 

OGAR POLSKI  

1 RESZKA z Gończaków 115 Patryk Muda 

2 WALEGRO ze Sfory Czapraków 80 Patryk Muda 

3 NORA z Beskidzkich Wysp (FCI) 40 Zenon Kasprzak 

OWCZAREK AUSTRALIJSKI - KELPIE  

1 IT IS A PERFECT LADY Asocjacja 30 Joanna Warzecha 

OWCZAREK AUSTRALIJSKI (TYP AMERYKAŃSKI)  

1 PRAD EKANTA FLOW Elvikam 225 Michał Szot 

2 Staroaks THE INVISIBLE GUARDIAN 105 Zuzanna Pokrop-Dobrzycka 

3 FAIR PLAY Elvikam FCI 100 Bianka Giza 

4 BARBERRY FOREST BELIEVE IN ONE LOVE 80 Wioleta Walocha 

5 GoodTrace FOCUS ON ME 50 Zuzanna Pokrop-Dobrzycka 

6 AUSSIE MERO Paracortus (FCI) 40 Wioleta Walocha 

7 FLURRY Kascaro 5 Bianka Giza 

OWCZAREK BELGIJSKI - MALINOIS  

1 Kaufmannhund-Naira (FCI) AMALIA 160 Ireneusz Kupiec 

2 Błysk Ruchomy Cel 60 Agata Wasilewska 

3 DOWÓDCA HADES Czarci Pazur (FCI) 40 Paulina Lipińska 

4 ABRA Albus Habitat 30 Dawid Wojtyna, Marta Trela

5 Dystans Czarci Pazur 25 Agnieszka Urbaniak 

6 BONO Magnetic Dog (FCI) 20 Hanna Siwiec 

OWCZAREK BELGIJSKI - TERVUEREN  

1 TORUK MAKTO Polaris 270 Magdalena Dach, Agata Piłat

OWCZAREK FRANCUSKI - BEAUCERON  

1 BOSMAN Melodia Szczurołapa 75 Henryk Dejnak 

OWCZAREK FRANCUSKI - BRIARD  

1 GODDNESS OF MY VICTORY Victory of Love (FCI) 255 Oliwia Malec 

2 PICCOLO BELLO Maribe Magic 40 Bożena Zielosko 

3 LAMBERT Dilorini (FCI) 15 Monika Binkowska 

OWCZAREK KATALOŃSKI  

1 Bentjesgos FRED 70 Magdalena Blahaczek 

2 YAS des Llucanes 60 Magdalena Blahaczek 

OWCZAREK KAUKASKI  

1 CALVIN KLEIN Z Jastrzębiej Góry 20 Wiktoria Mikołajczak 

OWCZAREK NIEMIECKI DŁUGOWŁOSY  

1 CESSIRA All My World (FCI) 50 Maciej Michniewski 

OWCZAREK NIEMIECKI KRÓTKOWŁOSY  

1 WICCO Tombo 20 Magda Lipnicka-Sapielak 

OWCZAREK SZETLANDZKI  

1 ALL THE STARS Navarette (FCI) 255 Barbara Bilska 

Grandgables PLAYING THE FIELD 255 Julia Rzeszotarska 

2 PRETTY HEART Asketila 210 Monika Rupental 

3 LATIKA Magiczny Ogród 150 Monika Tuliszewska 

4 Casidi Team (FCI) Unchain My Heart 125 Monika Tuliszewska 
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2 PICOBELLO Górska Fantazja 210 Anna Krutelewicz, Beata Radomska

3 PICCOLINA Mera Vallis 170 Anna Krutelewicz 

4 Freska Dynastia Podhala (FCI) 30 Marietta Koszykowska 

5 INDIANA Mera Vallis 25 Anna Krutelewicz 

6 ROMANTICA Mera Vallis 20 Anna Krutelewicz 

7 QUORRA Ricciolini D’Ambra (FCI) 10 Joanna Diduch 

LAKELAND TERRIER  

1 Scartop WHAT A JOY 40 Wojciech Płotnicki 

LEONBERGER  

1 SABA Ager Trifolium 95 Agata Wąsowska 

LHASA APSO  

1 A Jednak Azurowa Amhara 185 Ewa Besaraba 

2 POWER OF LOVE Astarte Gold (FCI) 95 Beata Musiał 

3 SEND MY  LOVE Dreamed A Dream 55 Beata Musiał 

4 Magic Sanmai Azurowa Amhara 25 Ewa Besaraba 

5 VENDETTA SNOW CITY Erro Barbatus 20 Bogumila Przetakowska 

LWI PIESEK  

1 Mirabella Mio Amore Bi-Bi 140 Karina Kruczek, Aneta Cisowska

ŁAJKA JAKUCKA  

1 CHEGIR Diament Jakucji (FCI) 170 Olga Miakisz 

2 TAJGA Sambribert 70 Agnieszka Sztuba 

3 El Flaum DYZHIT 60 Agnieszka Sztuba 

MALTAŃCZYK  

1 ANACONDA Senayo 150 Agata Andryszak 

2 Callix Angielski Lord 60 Angelina Weimann, Paweł Weimann

MASTIF HISZPAŃSKI  

1 ULTRA UMBRA Lu Dareva 110 Ewa Jasińska, Daria Janik

2 BIAR MARQUES DE TRAMASTERRA 80 Monika Kurczewska 

3 CINDI Arimastif (FCI) 75 Monika Kurczewska 

4 QUISQUE DE MASTINES DE PICU XIANA 35 Elżbieta Wolska-Langer 

5 CAIRUSS de Kamastino 25 Monika Kurczewska 

MASTIF TYBETAŃSKI  

1 CHIMAN Himavanti 100 Wioletta Szypulska 

2 CHARU Himavanti 60 Wioletta Szypulska 

MOPS  

1 Lordsett Blueberry Muffin 275 Katarzyna Książek 

2 Merry Manky Tvix Honey Toungue 135 Katarzyna Książek 

NAGI PIES MEKSYKAŃSKI ŚREDNI  

1 CECE (BRAVO) MEX.FCI. 90 Barbara Porada 

NEDERLANDSE SCHAPENDOES  

1 Inouk Bonny v.h. Haskerhus 105 Jolanta Widera-Żółtowska, Dariusz Widera

2 Zingoalla’s MAGIC GANDHI 60 Agnieszka Chojnowska 

3 PIETA ELFI v.h.HASKERHUS 40 Jolanta Widera-Żółtowska 

NIEMIECKI TERIER MYŚLIWSKI  

1 Bill z Tropu Watahy 75 Adam Tatara 

2 ALIMA z Dziczego Babrzyska 40 Adam Tatara 

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER  

1 ROCKY STAR Vadera’s Team 100 Anna Preihs 

Stardust from Serenity Suchy Las Vegas 100 Dorota Sobczyk-Dymecka 

2 ROCKY VIEW Vadera’s Team FCI 80 Piotr Chomiczewski 

3 LANA RUDA FERAJNA 65 Iwona Leszek 
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Miesiąc przed oddaniem tego tekstu do Re-
dakcji otrzymałem dwie takie wiado-
mości. Pierwsza dotyczyła obowiązku 

rejestracji psów i kotów u właściwych miejscowo powia-
towych lekarzy weterynarii i była tematem numer jeden  
na niemal wszystkich forach internetowych. Była,  
dopóki nie okazało się, że nie mamy przepisów  
krajowych, które dostosowywałyby unijne rozporzą-
dzenie „o  zdrowiu zwierząt” (nr 2016/429) do naszych 
realiów prawnych. W ślad za nią pojawiła się informacja 
o obowiązku wyprowadzania psów na smyczy i manda-

tach za jego nieprzestrzeganie. O ile pierwsza ze wskaza-
nych informacji dotyczyła wąskiego grona osób, którymi  
są hodowcy psów, o tyle druga odnosiła się już do każ-
dego posiadacza psa, co w  polskich realiach oznacza 
kilka milionów osób. Postanowiłem zatem wyjaśnić,  
jak faktycznie wygląda sprawa obowiązku wyprowadza-
nia psów na smyczy.

Co na ten temat mówią przepisy?
Zacznijmy od ustawy o ochronie zwierząt, gdzie przepis 
art. 10a ust. 3 stanowi, iż zabrania się puszczania psów 

Nigdy nie ukrywałem, że tematy wielu moich artykułów były inspirowane 
wpisami na forach internetowych. Nawet jeśli sam nie natrafiłem na jakiś ciekawy 
temat, to zadbali o to moi znajomi, zadając nieodłączne pytanie „czy to prawda?”. 

CHODZIĆ NA SMYCZY?
CZY Z PSEM NALEŻY

PRAWNIK RADZI §
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5 CREME DE LA CREME Grand Canyon 45 Magdalena Kordzi 

6 PEARLS IN HER HAIR Fulfilled Dream 30 Monika Tuliszewska 

7 BE MY SHOW STAR Lost in Love 25 Izabela Grzesiek 

8 OH TRISS Ragnar Dogs 15 Magdalena Kordzi 

9 Gummibear Grammi Lohrien 5 Katarzyna Ulanowska 

WAĆPAN MIŁOWIT Nabram-Poraj 5 Izabela Grzesiek 

OWCZAREK SZKOCKI DŁUGOWŁOSY  

1 DIAMOND BLACK z Bohuśova Vrchu 45 Krzysztof Zięba 

OWCZAREK SZKOCKI KRÓTKOWŁOSY  

1 LOUIS FAT BOY Smart Love (FCI) 115 Agnieszka Pełka 

2 ARNAUD Martheline 40 Agnieszka Pełka 

PARSON RUSSELL TERRIER  

1 GERONIMO Equus 70 Aneta Bilińska 

2 JOGI BEAR Equus 50 Magdalena Zajączkowska, Aneta Bilińska

3 KOSMO Equus 40 Aneta Bilińska, Rafał Wasilewski

PIES FARAONA  

1 Fong d’Arias Fifty Amazing Angel 240 Agnieszka Spiączka 

PINCZER MINIATUROWY  

1 KSIĘŻNA PANI Lichnerowicz Kennel FCI 60 Marta Lichnerowicz 

2 NIESPODZIEWANY CAŁUS Lichnerowicz Kennel FCI 20 Monika Biernacka 

ORKA spod Katedry 20 Marta Lichnerowicz 

3 CWANA LICHNERA Fantasmagoria 10 Marta Lichnerowicz 

PŁOCHACZ NIEMIECKI - WACHTELHUND  

1 FUZJA Złoty Przesmyk (FCI) 65 Katarzyna Idczak-Popielas 

POINTER  

1 HIRA Loyal-Point (FCI) 60 Sławomir Kurowski, Beata Kurowska

2 LARK Loyal Point (FCI) 35 Michał Tkaczyk 

POLSKI OWCZAREK NIZINNY  

1 Farmer z Wielgowa 770 Radosław Dąbkowski-Piotrowski 

2 Just Hajko (FCI) AKUKU 130 Barbara Danisz-Bajor 

3 FENIKS Z HORDY GABRIELA IBILANDIA FCI 85 Agnieszka Bartochowska 

4 ISTA AMA CANEM 50 Alicja Borsuk 

5 BUSALA BORSUCZE SIOŁO 45 Alicja Borsuk 

6 HERA z Hordy Gabriela 30 Agnieszka Bartochowska 

7 TRAMPERUS FALKOR SWANCREST OF HORDA GABRIELA 20 Agnieszka Bartochowska 

8 SILVER PRINCESS z Hordy Gabriela 5 Agnieszka Bartochowska 

POLSKI OWCZAREK PODHALAŃSKI  

1 NASLEDIE GURALEY AFRODYTA 280 Aurelia Skoczylas, Robert Skoczylas

2 CHABER z Butorowego Wierchu FCI 180 Aurelia Skoczylas 

3 BOŻYDAR Polska Biel (FCI) 70 Aurelia Skoczylas, Robert Skoczylas

4 BRYNA Polska Biel (FCI) 20 Aurelia Skoczylas, Cynthia Skoczylas

POLSKI SPANIEL MYŚLIWSKI  

1 PERKOZ Dwór Hanna 145 Marcin Dąbrowski 

PORCELAINE  

1 Neruda Roborovski 130 Klaudia Wiśniewska 

PORTUGALSKI PIES DOWODNY  

1 Claircreek Special Vero 120 Izabela Gwardyńska 

POSOKOWIEC BAWARSKI  

1 EVAN VTACNIK 120 Anna Majdacka 

2 ECHO BAYERISCHESBLUD Gonczy Czart (FCI) 70 Joanna Płaczek-Wrotniak 

3 BERETTA z Wiatrakowej Góry 60 Anna Majdacka, Tomasz Majdacki

4 EVAN BAYERISCHES BLUT Gończy Czart (FCI) 20 Hanna, Piotr Itzeli 

RASA/LOKATA NAZWA I PRZYDOMEK PSA LICZBA PUNKTÓW WŁAŚCICIEL
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PRAWNIK RADZI§
bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożli-
wiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Za nie-
dostosowanie się do tego zakazu grozi nam grzywna lub 
nawet kara aresztu, zgodnie z art. 37 ust. 1 tejże ustawy.

Kolejny przepis mogący mieć zastosowanie w zakresie 
domniemanego nakazu wyprowadzania psów na smyczy 
to art. 77 Kodeksu wykroczeń. Przepis ten stanowi, że:

§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych 
środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega 
karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo 
karze nagany.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w  § 1 przy 
trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwa-
rza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowie-
ka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo  
karze nagany.

Pomijam tu gminne regulaminy utrzymania czystości 
i  porządku na terenie gminy, które wymagałyby omó-
wienia w odrębnym artykule, oraz tereny np. prywatne, 
gdzie właściciel może narzucać określone wymagania  
co do poruszania się po nich z psem.

Co wynika z przytoczonych 
przepisów?
Ustawa o ochronie zwierząt posługuje się pojęciem moż-
liwości kontroli, zaś Kodeks wykroczeń pojęciem zacho-
wania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności. 
Obydwa te pojęcia, pomimo pozornych różnic, spro-
wadzają się do zachowania kontroli nad psem, pozo-
stającym pod naszą opieką. Nie podlega dyskusji, że 
w trakcie spacerów powinniśmy sprawować kontrole nad 
naszym psem, tak aby nie dochodziło do jakichkolwiek 
konfliktów czy też innych zdarzeń z udziałem osób korzy-
stających tak jak my z przestrzeni publicznej. Dość oczy-
wiste jest, że jedną z form sprawowania takiej kontroli jest 
trzymanie psa podczas spaceru na smyczy. Istota sprawy 
polega jednak na tym, że sprawowanie kontroli może 
odbywać się też w  inny sposób niż użycie smyczy. Psy 
możemy szkolić w niemal dowolny sposób (ograniczony 
cechami rasy) i  sprawować nad nimi kontrolę, wydając 
odpowiednie komendy, w  tym przede wszystkim przy-
wołanie do właściciela (opiekuna). Jeżeli wyszkolony pies 
reaguje na wydawane przez nas komendy, należy uznać 
że pozostaje pod nasza kontrolą. W przypadku wielu ras 
małych i miniaturowych coraz bardziej rozpowszechnia 
się noszenie ich w  przeznaczonych dla psów nosidłach 
i torbach. Wielokrotnie widziałem psy ras miniaturowych 
noszone w damskich torebkach. Bezwzględnie były bez 
smyczy i równie bezwzględnie znajdowały się pod kon-
trolą. Analogicznie należy potraktować różnego rodzaju 
koszyki rowerowe. Możemy też mieć do czynienia z sy-
tuacjami, gdzie pies biega swobodnie bez smyczy, a jest 
na nią zapinany w określonych miejscach, np. przejściach 
przez ruchliwe ulice lub w  okolicach placów zabaw dla 
dzieci. Wreszcie można korzystać z  długich linek, które 

absolutnie nie są smyczami, a  pozwalają psu na dużą 
swobodę podczas spacerów. W  opisanych przykładach 
psy, pomimo że nie są na smyczy, pozostają pod kontrolą 
opiekunów.

Ciekawe stanowisko w omawianej kwestii zajął Sąd 
Rejonowy w Grajewie w wyroku z dnia 1 października 
2020 r. (sygn. akt II W 224/19). Zdaniem tego Sądu:

Czyn z  art. 77 § 1  kw polega na niezachowaniu środ-
ków ostrożności, jakich się powinno przestrzegać przy trzy-
maniu zwierzęcia. Penalizacją objęto w tym przepisie trzy-
manie zwierząt bez zachowania zwykłych lub nakazanych 
środków ostrożności. Przez środki ostrożności należy rozu-
mieć zabiegi, które mają na celu eliminację niebezpieczeń-
stwa dla życia lub zdrowia ludzi oraz niebezpieczeństwa 
dla mienia, którego źródłem mogą być zwierzęta. W przepi-
sie mowa jest o zwykłych i nakazanych środkach ostrożno-
ści. Zwykłe środki ostrożności oznaczają takie, które są po-
wszechnie stosowane przy trzymaniu określonego gatunku 
zwierząt. Dotyczą one przede wszystkim miejsca trzymania 
zwierzęcia i  sposobu ograniczania jego wolności. Mogą 
polegać w szczególności na wyprowadzaniu zwierząt pod 
nadzorem człowieka lub trzymaniu niebezpiecznego zwie-
rzęcia na uwięzi. Nakazane środki ostrożności to te, które 
wynikają z  przepisów prawa lub z  polecenia określonych 
podmiotów, np. określonych w  regulaminach utrzymania 
czystości i  porządku na terenie danej gminy. Podmiotem 
czynów opisanych w  art. 77 § 1  kw może być każdy, kto 
sprawuje nadzór nad zwierzęciem. Nie musi to być właści-
ciel zwierzęcia, ale każdy, kto z jakiegokolwiek tytułu zobo-
wiązany jest do opieki lub dozoru nad zwierzęciem, np. oso-
ba, która przyjęła do siebie psa na czas nieobecności jego 
właścicieli albo wzięła do siebie psa zabłąkanego. Strona 
podmiotowa czynów sankcjonowanych w  art. 77 § 1  kw 
polega na umyślności lub nieumyślności.

Konkludując powyższe, przytoczone przepisy nie 
wprowadzają obowiązku wyprowadzania psów na 
smyczy. Zobowiązują natomiast właściciela lub opie-
kuna psa do sprawowania nad nim kontroli. Kontrolę 
taką można oczywiście sprawować za pomocą smy-
czy, ale można też w inny sposób. 

Skąd to całe zamieszanie?
Przede wszystkim stąd, że właściciele psów w  większo-
ści przypadków nie mają pojęcia o obowiązujących ich 
przepisach prawa. Jeżeli zatem w  doniesieniach praso-
wych pojawi się jakiś news o zmianach tego prawa, jest 
on odczytywany z  reguły opacznie lub po prostu zo-
staje w ogóle niezrozumiany. Resztę „załatwia” internet, 
gdzie taki news rozprzestrzenia się lotem błyskawicy. 
W tym przypadku news o zmianie od 10 kwietnia 2021 r.  
wysokości mandatów za wykroczenia z art. 77 § 1 i § 2  
Kodeksu wykroczeń za sprawą internetowej poczty pan-
toflowej urósł do rangi ogólnopolskiego zakazu wypro-
wadzania psów bez smyczy. 

CEZARY SZCZEPANIAK
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