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ZKwP

50-LECIE ODDZIAŁU

ZKwP Częstochowa

Rok 2022 jest dla naszego oddziału bardzo wyjątkowy, ponieważ to właśnie
w tym roku przypada 50-lecie jego istnienia. A początki nie należały do najłatwiejszych...

J

ak to pięknie ujęła pani Anna
Grzybowska-Klamut w jednym
z pierwszych wpisów do naszej kroniki, datowanym na październik 1971
roku: ,,Z mglistych początkowo myśli
wyłania się konkretny plan działania”.
To właśnie tej osobie zawdzięczamy istnienie w Częstochowie oddziału
ZKwP. Bez jej charyzmy i uporu w dążeniu do celu, a wreszcie zarażenia swoim
entuzjazmem męża, a następnie licznej grupy pasjonatów kynologicznych
nie byłoby tego artykułu ani naszego
oddziału. Większość częstochowskich
posiadaczy psów rasowych, podobnie
jak i pani Anna, była zrzeszona w ZKwP
Katowice.
Jak żmudna i trudna była ta droga,
pokazuje nam krok po kroku kronika
oddziałowa, założona w 1973 roku
i prowadzona przez niezastąpioną panią Annę.
Są w niej wszystkie dokumenty
założycielskie oraz cała korespondencja, adresowana nie tylko do Zarządu
Głównego ZkwP. Są tam również pi-

sma kierowane do władz miejskich,
które nie do końca rozumiały potrzebę
istnienia naszego oddziału ,,z uwagi
na zbyt małą użyteczność społeczną
Związku Kynologicznego oraz że istnieje już Towarzystwo Opieki nad zwierzętami”. Tak, to dosłowny cytat z pisma Wydziału Spraw Wewnętrznych
z 16.11.1972 roku!
Dzięki niezwykłej wręcz cierpliwości i samozaparciu nieliczna
grupka pasjonatów i właścicieli
psów rasowych zdołała doprowadzić do założenia naszego oddziału,
zgodnie z uchwałą Plenum Zarządu
Głównego Związku Kynologicznego
z 13.02.1972 roku.
Po zadeklarowaniu przynależności
do organizowanej w Częstochowie
placówki ZKwP osoby, które tak czynnie zaangażowały się w jej powstanie,
miały przed sobą jeszcze jedną batalię
– o przydział lokalu, który byłby siedzibą i miejscem spotkań kynologów.
Nie sposób wymienić wszystkich
osób zaangażowanych w zorganizo-

wanie lokalu, o który starania podjęto
już w 1971 roku, a więc jeszcze nieoficjalnie, przed uzyskaniem odpowiedzi
z Zarządu Głównego ZKwP o powołaniu oddziału.
Z kroniki: ,,Oficjalne staranie o lokal
datuje się od dnia 29.01.1973 roku,
kiedy to tymczasowy Zarząd Oddziału złożył wniosek o przydział lokalu
w Prezydium MiRN – Wydział Spraw
Lokalowych”. Mimo że przydział przy
ul. Szymanowskiego 1 datowany jest
na 2 kwietnia 1973 roku, pierwszy
Przewodniczący dr Bronisław Radomski otrzymuje klucze i otwiera siedzibę
dopiero 7 grudnia 1973 roku. Batalia
została zakończona sukcesem.
Pierwsze wybory odbywają się
04.02.1973 roku i wyłaniają skład
zarządu oddziału. Przewodniczącym
zostaje dr Bronisław Radomski, zastępcą do spraw hodowlanych – Zygmunt
Kaźmierczak, natomiast zastępcą do
spraw organizacyjnych – Tadeusz Bak.
Nowy Zarząd zaczyna prężnie działać.
Organizuje sekretariat (początkowo

BIS od lewej: Petr Rehanek, Izabella Krasowska-Salamon (sędzia dokonująca wybrou BIS), Leszek Salamon, Hanna Itzeli z posokowcem bawarskim EVAN BAYERISCHES BLUT Gończy Czart (FCI), Wójt Gminy Rędziny Paweł Militowski, Zdenka Jilkova, Jakub Rudziński,
Tomasz Sławik, Anna Rogowska, Grzegorz Gołębiowski, Sebastian Handy, Katarzyna Jakubowska z jamnikiem krótkowłosym standardowym ROMEO Canis Venator, Magdalena Świętoń, Margaret Brown, Andrzej Szutkiewicz, Katarzyna Szutkiewicz, Dariusz Patrzałek,
Anna Redlicka z welsh corgi pembroke KICIA KOCIA Lisiura, Maria Zasada, Maxine Woodley, Tsaba Denk, Nikolajs Mirosnicenko
z bullmastifem Fullmahouse Bull’s Hugo Boss, Frederik Kien Hansen, Judy Beke, fot. A. Frycz
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50-lecie istnienia i działalności naszego oddziału to ciężka praca nie
jednej, nie dwóch, a całej
grupy osób, które swój
wolny czas poświęcają
na pracę społeczną dla
dobra polskiej kynologii,
a swoją charyzmą i zaangażowaniem potrafią
zarazić innych.
przy Alei NMP 31, dzięki uprzejmości
TOZ) oraz liczne wycieczki na wystawy,
a także przeglądy hodowlane.
Pierwszy z nich odbył się 28.04.1973
roku w Częstochowie. Na przegląd zaproszono międzynarodowego sędziego kynologicznego pana Lubomira
Smyczyńskiego, którego nie trzeba
przedstawiać – to jedna z bardziej znanych postaci polskiej kynologii.
W Zjeździe Delegatów ZKwP
w Warszawie 20.05.1973 roku z ramienia naszego oddziału udział wzięli:
dr Bronisław Radomski z urzędu – jako
Przewodniczący Zarządu Oddziału
oraz pani Anna Grzybowska-Klamut
z wyborów na Walnym Zgromadzeniu. W ten sposób zostały docenione
zasługi pani Anny i jej niesamowity zapał w dążeniu do utworzenia nowego
oddziału.
Jego prężna praca była widoczna
w szkoleniach psów, kursach tresury
amatorskiej, przeglądach hodowlanych oraz organizacji licznych wycieczek na wystawy psów rasowych.
Zwieńczeniem tej pracy była
Pierwsza Częstochowska Wystawa
Psów Rasowych, która odbyła się
01.09.1974 roku na stadionie CKS Budowlani i SZS-AZS przy ul. Deglera. Wystawa ta miała z założenia promować
i propagować hodowlę psa rasowego
na terenie naszego miasta.
Władze miasta, na czele z Prezydentem Ryszardem Matysiakiewiczem,
objęły patronat wystawy, a dokładnie ,,protektorat”, jak mówi pismo
z 10.08.1974 r., w którym Prezydent
zgadza się na przyjęcie zaproszenia.
Pierwszy przewodniczący oddziału pan Bronisław Radomski piastował
Pies 3 (387) 2022

Pierwsze zebranie Oddziału ZKwP Częstochowa

swoje stanowisko do roku 1989, jego
następcą został pan Krzysztof Palka
(1989–1992). Kolejnym był pan Janusz
Opara, następnie przez dwie kadencje pan Maciej Lipiec (1998–2004). Od
2004 do 2010 roku nasz oddział prowadził pan Marek Martyka.
Od 2010 roku naszym przewodniczącym, a jednocześnie osobą reprezentującą nasz oddział w Zarządzie
Głównym i władzach naczelnych ZKwP
jest pan Tomasz Sławik. To dzięki jego
staraniom od ośmiu lat posiadamy prawo własności lokalu, w którym mieści się
nasze biuro (przy ul. Sobieskiego 19 a,
lok. 3 w Częstochowie). Od 2014 roku
nieprzerwanie organizujemy wystawy
międzynarodowe oraz liczne wystawy
klubowe. Nasze wystawy są cenione
zarówno w kraju, jak i poza jego granicami za profesjonalne przygotowanie,
zgraną ekipę wystawową członków
Oddziału ZKwP w Częstochowie oraz
za grono sędziowskie – specjalistów
i hodowców ocenianych ras.
Działalność kynologiczna członków
naszego oddziału przejawia się nie
tylko w organizacji imprez kynologicznych, lecz także w osiągnięciach hodowlanych oraz licznej reprezentacji
we władzach naczelnych ZKwP.
Należy też wspomnieć o dużej grupie sędziów oraz asystentów kynologicznych, o których nasz oddział wzbogacił się w ciągu ostatnich kilku lat.
50-lecie istnienia i działalności naszego oddziału to ciężka praca nie jednej, nie dwóch, a całej grupy osób, które
swój wolny czas poświęcają na pracę
społeczną dla dobra polskiej kynologii,
a swoją charyzmą i zaangażowaniem
potrafią zarazić innych.
Naszym celem jest dążenie do tego,
aby kynologia w Polsce nie była traktowana marginalnie, a pies rasowy kojarzył się z tradycją sięgającą czasów
z początku ubiegłego wieku. Czego
sobie i Państwu życzę na co najmniej
kolejnych 50 lat.
EWA SŁAWIK

Informacja prasowa o pierwszej wystawie
psów w Częstochowie

VII Międzynarodowa Wystawa
Psów Rasowych oraz Klubowa
Wystawa Retrieverów
w Częstochowie

Pomimo sezonu wakacyjnego oraz
wręcz tropikalnych upałów na VII Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych
w dniach 23 i 24 lipca 2022 r. zgłoszono
1943 psy, a na Wystawę Klubową Retrieverów 253 psy. Cieszymy się i jesteśmy
dumni, tym bardziej, że na wystawie
klubowej mogliśmy gościć uznanych
sędziów i zarazem hodowców ras grupy
VIII z kraju oraz spoza naszych granic.
Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, aby
oba te wydarzenia kynologiczne się odbyły i zakończyły sukcesem. Gratulujemy wszystkim sędziom profesjonalizmu
w pracy ringowej oraz w podejściu do
czworonogów, wystawcom osiągnięć
wystawowych, a całemu Oddziałowi
ZKwP Częstochowa wytrwałości w ciężkiej pracy, jaką jest organizacja wystaw.
Mamy nadzieję, że spotkamy się
z Wami za rok. Z naszej strony obiecujemy z jeszcze większym zaangażowaniem organizować kolejną VIII Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych
Oddziału Częstochowa.
Wyniki oraz zdjęcia z naszych wystaw
znajdują się na stronie www.czestochowa.zkwp.pl.
WERONIKA PATRZAŁEK
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FCI
■ Następnie rozpatrzono wnioski członków stowarzyszonych
o awans na pełnoprawnych członków, przedstawiono prezentacje
narodowych organizacji tych krajów
oraz rekomendacje Komitetu Generalnego FCI. W wyniku głosowania
pełnoprawnym członkiem została
Gruzja (Fédération Cynologique
de Géorgie), która otrzymała 59 głosów za, 10 przeciw przy 2 wstrzymujących się, oraz Czarnogóra (Kinoloski Savez Crne Gore – Kennel Club
of Montenegro), która otrzymała 54
głosy za, 16 przeciw, a 3 delegatów
wstrzymało się od głosu.

20–21.06.2022 r.

Zjazd Generalny FCI
W przeddzień światowej wystawy w Madrycie odbył się Zjazd Generalny FCI.
W zjeździe wzięli udział przedstawiciele 74 krajów. Polskę reprezentowały
Anna Rogowska, Aneta Chrystoph oraz Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska.

Z

ebranych powitał Prezydent
FCI Tamas Jakkel, który następnie przedstawił sprawozdanie z działalności za okres
ostatniej kadencji. Sprawozdanie
zostało przyjęte przez zjazd.
Następnie Barbara Müller − Skarbnik FCI – przedstawiła sprawozdanie
finansowe za lata 2019, 2020 i 2021.
W 2019 roku Polska znalazła się na 3
miejscu pod względem dochodów,
w 2020 na 9 miejscu (pandemia COVID-19), w 2021 na 5 miejscu (pandemia COVID-19). Podsumowując,
znajdujemy się w grupie 10 najlepszych państw członkowskich FCI,
jeśli chodzi o dochody, rejestrację
przydomków hodowlanych itp.
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Sprawozdanie finansowe również
zostało przyjęte przez zjazd.
Yves De Clercq − Dyrektor Wykonawczy FCI – przedstawił plan działalności na lata 2022−2023 (w zakresie
działań i finansów), prognozy przychodów z wystaw CACIB, rejestracji przydomków hodowlanych i wystaw światowych oraz konieczne do działalności
koszty, w tym koszty administracyjne.

Głównym punktem pierwszego dnia obrad były wybory
do Komitetu Generalnego FCI

■ Ponownie wybrani zostali Tamas
Jakkel i Gerard Jipping, jako nowy
członek dołączył Jose M. Doval
(na okres 3 lat, tj. do 2025 roku).

Wybory do komisji
obowiązkowych
■ Do Komisji Wzorców powtórnie wybrano Petera Friedricha
z Niemiec oraz Claude’a Guintarda
z Francji. Do ww. Komisji jako nowy
członek dołączył Pietro Paolo Condo z Włoch.
■ Do Komisji Naukowej ponownie
wybrano Veronikę Chrpovą z Czech
i Jesusa Andre Villalobosa Diaza
z Meksyku. Nowym członkiem tej
Komisji została Ana Euegena Vazquez Lievano z Salwadoru.
Nie przeprowadzono wyborów
do Komisji Dyscyplinarnej i Arbitrażowej, ponieważ kadencja władz
kończy się w 2023 roku.
Pies 3 (387) 2022

■ Statut FCI/Regulamin FCI
W czasie zebrania omówiono również
projekt zmian Statutu FCI, przedstawiony przez prawniczkę Ruth Wirtz
(Belgia) – zmiany nie zostały zaakceptowane, wiele zmian i sformułowań
w projekcie budzi wątpliwości oraz
wymaga dopracowania i dalszych
konsultacji prawnych. Po dokładnym
opracowaniu projekt będzie tematem
następnego zjazdu.
■ Kolejnym punktem zebrania
było ostatecznie uznanie rasy THAI
BANGKAEW DOG (nr wzorca 358),
która wstępnie została uznana
w 2011 roku.
W związku z pozytywną opinią
Komisji Naukowej i Komisji Wzorców
definitywnie uznano rasę. Podczas zebrania Tajlandia przedstawiła doskonale przygotowaną prezentację na
jej temat.
■ Powołano Komisję Fakultatywną do spraw Sportów Wodnych dla
Psów – nie dotyczy to pracy psów
ratowniczych, a jest odrębną dyscypliną i mogą w niej uczestniczyć psy
wszystkich ras.
■ Uchwalono terminy i miejsca
światowych wystaw w kolejnych
latach:
W 2025 roku Finlandia,
Helsinki – 08–10.08.2025
W 2026 roku Włochy,
Mediolan – 04–07.06.2026
W 2027 roku Austria,
Wels – 29.04–02.05.2027
■ Bardzo trudnym i ważnym tematem było zajęcie stanowiska względem dalszej przynależności do
FCI organizacji RKF (z Rosji) i BCU
Pies 3 (387) 2022

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

(z Białorusi) wobec toczącej się wojny w Ukrainie.
Przeprowadzono głosowanie nad
wykluczeniem ww. organizacji z FCI.
Wynik głosowania był następujący: za
– 21 głosów, przeciw – 49, wstrzymało
się od głosu – 3.
Prezydent Sekcji Europejskiej
Jorgen Hindse zabrał głos w sprawie
decyzji Komitetu Generalnego FCI
dotyczącej zajęcia stanowiska względem RKF i BCU.
Prezydent Tamas Jakkel stwierdził,
że ww. sprawa będzie przedmiotem
obrad i decyzji Komitetu Generalnego FCI.
Po zebraniu podano funkcje
członków Komitetu Generalnego
FCI: prezydentem został Tamas
Jakkel, wiceprezydentem Gerard
Jipping, a funkcję skarbnika powierzono Barbarze Müller.

W dniu 04.07.2022 biuro FCI
poinformowało wszystkie
kraje członkowskie o sankcjach wobec RKF:

Komitet Generalny FCI na posiedzeniu
w Madrycie, 21 czerwca 2022 roku,
w oparciu o dyskusję przeprowadzoną
podczas Zgromadzenia Ogólnego FCI

Thai Bangkaev
Dog

w dniach 20–21 czerwca 2022 roku
i biorąc pod uwagę poważny charakter
uzasadnionych i udokumentowanych
oskarżeń UKU, zdecydował, że – oprócz
nałożonych wcześniej sankcji – sędziowie, członkowie władz, przedstawiciele i reprezentacje RKF (w ramach
mistrzostw organizowanych przez FCI)
otrzymują zakaz uczestnictwa w jakichkolwiek imprezach organizowanych przez FCI oraz spotkaniach komisji/komitetów/grup roboczych.

Sankcja ta obowiązuje od
chwili publikacji niniejszego
okólnika przez biuro FCI i pozostaje ważna do odwołania.

MAŁGORZATA
WIEREMIEJCZYK-WIERZCHOWSKA
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GENETYKA
Pierwszego udanego
sklonowania psa
dokonano w Korei
Południowej w roku
2005. Tym klonem
był chart afgański
o imieniu Snuppy

Pierwszym sklonowanym dużym ssakiem była owca Dolly. Niestety nie żyła długo.

P

ierwszy sklonowany
ssak – owca Dolly

Gdy w latach dziewięćdziesiątych zeszłego wieku dokonano w Wielkiej Brytanii pierwszego
udanego sklonowania dużego ssaka – owcy Dolly – uwaga badaczy
skierowała się natychmiast w kierunku psów. Po pierwsze, można
by klonować osobniki o wybitnych
cechach użytkowych, na przykład
doskonałe psy tropiące i poszukiwawcze, po drugie, nieźle zarabiać
na sentymentalnych właścicielach
psów, pragnących posiadać klon
swego ukochanego towarzysza...
Dodać trzeba, że oprócz sentymentu ludzie ci powinni jeszcze posia-

Każdy z nas miał w życiu psa niezastąpionego
– najpiękniejszego i najmądrzejszego,
po którym żaden już nie był taki...
Dziś za niewielką sumę można takiego
psa sklonować, ale klonowanie ma znacznie
poważniejsze zastosowania niż tylko
zaspokajanie naszych kaprysów.
8
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GENETYKA
Snuppy – pierwszy
sklonowany pies

Dzisiaj w Korei Południowej wiele psów do wykrywania narkotyków to klony beagle

dać wówczas grube portfele, bo
klonowanie nie było początkowo
zabiegiem ani łatwym, ani tym bardziej tanim – wiadomo na przykład,
że nieudane próby przeprowadzane na uniwersytecie w Teksasie pod
nazwą Missyplicity Project kosztowały 3,7 miliona dolarów. Dość
szybko okazało się jednak, że pionierka Dolly nie była zwierzęciem
szczególnie zdrowym i przeżyła
niecałe 8 lat – od lipca 1996 roku
do lutego 2003 roku. Nie o to chyba
chodzi w tworzeniu klonów psów.
Zacznijmy jednak od podstaw
– cóż to takiego ten „klon”? Klony
to zbiór komórek lub organizmów
powstających w drodze podziałów
mitotycznych i rozmnażania bezpłciowego. Wyrazem „klon” określa
się także organizm pows tały drogą klonowania – i to właśnie nas
dzisiaj interesuje. Klonowanie to
procedura otrzymywania identycznych organizmów o takim samym
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Ostatecznie w 2009 roku
udało się sklonować
labradora pracującego
w koreańskiej straży
granicznej i bardzo
skutecznego w wykrywaniu narkotyków. W tym
przypadku szczęśliwą
liczbą okazała się być
siódemka; dawca miał
7 lat (komórki pochodziły z jego ucha) i uzyskano siedmioro szczeniąt.
Po wcześniejszych
doświadczeniach
zdecydowano, że dorastać one będą w seulskiej
straży granicznej.

genotypie i fenotypie poprzez dokonanie transferu jądra z komórki
somatycznej (2n) do pozbawionej go wcześniej komórki jajowej,
skutkiem czego powstać ma funkcjonalna zygota 2n. Cały jej genotyp jest identyczny z genotypem
komórki somatycznej dawcy. Powstaje jednak zasadniczy problem
– w każdej komórce somatycznej
część genów jest wyłączona i „zablokowana”, natomiast zygota jest
„pluripotencjalna”, zatem wszystkie
zablokowane geny trzeba odblokować, aby uzyskana w drodze transferu jądra zygota mogła się dalej
rozwijać. I w tym cała trudność – we
wczesnym etapie badań nad klonowaniem procent uzyskiwanych
zygot zdolnych do dalszego rozwoju i życia był bardzo niewielki,
a krótkowieczność Dolly stała się
dość mocnym zimnym prysznicem
na głowy rozentuzjazmowanych
badaczy.
Pies 3 (387) 2022

Pies zaś stanowił jeszcze mniej
obiecujący obiekt badawczy, bo
z jakichś przyczyn (jedną z głównych była trudność wydobycia żywych komórek jajowych) transfer
jądra do „pustej” komórki jajowej
okazał się jeszcze trudniejszy, niż
było to w przypadku owcy. Prysznic zadziałał skutecznie na badaczy
europejskich, nie zniechęcił jednak
ich bardziej cierpliwych azjatyckich
kolegów, którzy w kilka lat później ogłosili narodziny pierwszego
sklonowanego psa – charta afgańskiego o imieniu Snuppy. Miało
to miejsce w Korei Południowej 24
kwietnia 2005 roku, a do uzyskania tego klona potrzebne były aż
1095 komórki jajowe i 123 surogatki. Diploidalne jądra pozyskano
z komórek nabłonka ucha. Dwie
suki urodziły po jednym szczenięciu, a przeżyło tylko jedno z nich.
Wcześniej udało się co prawda sklonować myszy, króliki, konie, świnie,
krowy i kota, jednak żadne z tych
wydarzeń nie stało się przebojem
medialnym porównywanym z narodzinami Snuppiego. Poprzedziła je
iście mrówcza praca sporego zespołu, kierowanego przez dra Hwanga
(nawiasem mówiąc, w rok później
oskarżonego i skazanego w innej
sprawie, która miała miejsce wcześniej, za naukowe oszustwa i mobbing). Okazało się, że skutecznego
pobrania jajeczek dokonać można
tylko w bardzo krótkim, kilkugodzinnym okresie cieczki, co wymagało ciągłych dyżurów przy sukach
– surogatkach.
Na szczęście wcześniejsze obawy
o „słabowitość” i krótki żywot Snuppiego okazały się bezzasadne – dokonał on żywota w maju 2015 roku,
w wieku troszkę ponad 10 lat, co
nie jest tak odległe od oczekiwanej
średniej długości życia przedstawiciela tej rasy – 11,9 roku (Tai, pies,
który był dostarczycielem jąder dla
tworzonych zygot, żył 12 lat). Przez
niemal całe życie, pomijając ostatnie
jego miesiące, był zdrowy i nie różnił
się psychicznie od innych chartów
afgańskich. Co ciekawe, a zarazem
potwierdzające udane klonowanie

Pies 3 (387) 2022

Z wyjątkiem jednego
klona, który połamał się
tak fatalnie, że nie był
w stanie pracować,
pozostałe przeszły
wszystkie testy,
osiągając w nich
doskonałe wyniki.
Szczenięta uzyskane
w drodze konwencjonalnej hodowli od tego
samego ojca sprawowały
się znacznie gorzej
– tylko 25% z nich
nadawało się do pracy.
(i wrodzoną, genetyczną predyspozycję do pewnych nowotworów), to
fakt, że przyczyną śmierci obydwu
psów był ten sam nowotwór – chłoniak limfoblastyczny typu T. Uznając, że wynik pierwszego udanego
klonowania był zasadniczo zadowalający, postanowiono sklonować
i samego Snuppiego, wykorzystując
jego zamrożone komórki mezenchymatyczne, pobrane w wieku 5 lat.
I tak w 2017 roku urodziło się troje
szczeniąt stanowiących już „klony
klona”, a sama procedura przebiegała znacznie pomyślniej, niż tworzenie Snuppiego – uzyskano troje żywych szczeniąt (i jedno martwe) od
siedmiu surogatek i z 94 wszczepionych im zygot. Jak łatwo policzyć,
podwójne klony mają dziś po 5 lat
i jak dotąd nie donoszono o jakichkolwiek problemach zdrowotnych.
Oczywiście, pozostaje ciągle kwestia chłoniaka, i to raczej tego kiedy,
a nie czy się on rozwinie.

Klonowanie wybitnych
psów pracujących

Mieszane amerykańsko-koreańskie
zespoły badaczy podjęły też próby klonowania wybijających się
psów pracujących. W tym przypadku żywotność, odporność, twardość
i sprawność w pracy były cechami
o zasadniczym znaczeniu. Konwencjonalna hodowla nie może się poszczycić wielkimi sukcesami, bo, jak

pisałem w poprzednim artykule, potrzebne tu cechy psychiczne w większości nie należą do wysoko odziedziczalnych – na 200 psów urodzonych
w ośrodku hodowlanym armii amerykańskiej jedynie 52% miało predyspozycje do pracy tropiącej. Jedynie
42,6% z ponad 700 szczeniąt labradorów odchowanych w australijskim
ośrodku szkolenia psów – przewodników niewidomych dało się wyszkolić do tej pracy, a w podobnym
ośrodku w USA procent ten był tylko
niewiele wyższy (56% z ponad 2500
szczeniąt.) Oznacza to ogromne koszty, poniesione całkowicie na próżno
– a klonowanie w miarę osiąganych
postępów mocno potaniało. Rezultat
pierwszych prób jest nieznany – wiadomo, że uzyskano kilkoro szczeniąt beagle (bodajże czworo), ale
skutkiem sporów własnościowych
(psy umieszczone były w rękach
prywatnych) nie udało się ocenić ich
przydatności do pracy. Ostatecznie
w 2009 roku udało się sklonować labradora pracującego w koreańskiej
straży granicznej i bardzo skutecznego w wykrywaniu narkotyków.
W tym przypadku szczęśliwą liczbą
okazała się być siódemka; dawca
miał 7 lat (komórki pochodziły z jego
ucha) i uzyskano siedmioro szczeniąt.
Po wcześniejszych doświadczeniach
zdecydowano, że dorastać one będą
w seulskiej straży granicznej, toteż
przeprowadzenie testów przydatności do pracy nie stanowiło większego
problemu. Z wyjątkiem jednego klona, który połamał się tak fatalnie, że
nie był w stanie pracować, pozostałe
przeszły wszystkie testy, osiągając
w nich doskonałe wyniki. Szczenięta
uzyskane w drodze konwencjonalnej
hodowli od tego samego ojca sprawowały się znacznie gorzej – tylko
25% z nich nadawało się do pracy.

Kwestia zdrowia

Od początku klonowania ssaków,
wraz z utworzeniem owcy Dolly, pojawiły się obawy dotyczące zdrowia
sklonowanych zwierząt. Biorąc pod
uwagę, że około połowa wyszkolonych psów nie nadaje się do pracy
z powodów medycznych, uzyskanie całkowicie zdrowych zwierząt
jest ważne przy produkcji sklono-
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GENETYKA
wanych psów pracujących. W Korei klonowano już z sukcesami psy
różnych ras pracujące w Instytucie
Szkolenia Psów Kontroli Granicznej,
Koreańskiej Narodowej Agencji Policji, Agencji Kwarantanny Zwierząt
i Roślin oraz w wojsku, a ich waga
urodzeniowa i późniejszy wzrost
były oceniane według rasy (labrador retriever, owczarek niemiecki,
springer spaniel i owczarek belgijski malinois). Nieco wyższa masa
urodzeniowa sklonowanych psów
pracujących (labrador retriever, n =
23 500 g; owczarek niemiecki, n =
11 560 g; springer spaniel, n = 9 600
g; owczarek belgijski malinois, n = 4
580 g) w porównaniu z psami urodzonymi naturalnie może wynikać
z mniejszej średniej wielkości miotu
w ciążach pochodzących z transferu sklonowanych zarodków w porównaniu z ciążami wywołanymi
sztuczną inseminacją – niezależnie
od tego sklonowane psy wykazywały normalne wzorce wzrostu. Istnieją również doniesienia, że profile
wzrostu, oceniane na podstawie
masy ciała i wzrostu, trzech sklonowanych chartów afgańskich były
podobne do ich dawcy komórek.
Ponadto potwierdzono, że wartości hematologiczne i biochemiczne
surowicy młodych (7–12 tygodni)
i młodych dorosłych (w wieku od 35
tygodni do roku) klonów mieściły się
w zakresach referencyjnych. Rozwój
neurologiczny dorosłych sklonowanych psów pracujących (labrador
retriever, n = 1; owczarek niemiecki,
n = 2; owczarek belgijski malinois, n
= 1) oraz ich dawców komórek oceniano za pomocą badań fizykalnych
i neurologicznych. Wszystkie badane psy wykazały normalną postawę,
pozycję ciała w spoczynku, normalny chód, rozpoznanie nieprawidłowych ruchów mimowolnych (drżenia, tiki, mioklonie, np. ostre skurcze
mięśniowe), reakcje postawy (świadomość ciała, reakcja podskakiwania, taczki, prostownik postawowy,
półstania i chodzenie połowiczne).
Prawidłowe wyniki dała ocena nerwów czaszkowych (odruch powiekowy, odruch rogówkowy, odruch
przedsionkowo-oczny, odpowiedź
grożąca, odpowiedź na stymulację

12

nosową, odruch źreniczny na światło i odruch wymiotny), odruchów
rdzeniowych i ocena czuciowa.

Komercyjne klonowanie
zwierząt

Dzisiaj klonowanie psów jest niemal
rutynową procedurą, z tym, że klonowanie prywatne, z sentymentu,
owiane jest mgłą tajemnicy. Najwięcej przypadków ma miejsce w krajach azjatyckich (Japonia, Korea Południowa, Chiny) i w USA. Obecnie
już za kilkadziesiąt dolarów można
sklonować swego pupila, a dla tych,
którzy nie mogą się zdecydować,
firmy oferują usługę przechowywania zamrożonych komórek, które
można będzie kiedyś wykorzystać,
co jednak jest sporo droższe. Warto
dodać, że istnieją też stowarzyszenia, których celem jest delegalizacja klonowania, na co się jednak
nie zanosi. W Internecie bez trudu
znaleźć można ogłoszenia firm, które proponują usługę klonowania,
udzielają instrukcji, jak przygotować
próbkę (która może być pobrana zarówno przyżyciowo, jak i w niedługim czasie po śmierci psa). Ale takie
klonowanie, motywowane sentymentem, ma wielu przeciwników.
Podkreślają oni przede wszystkim
„nienaturalność” całej procedury i jej
niezgodność z naturalnym porządkiem rzeczy. Obawiają się (choć nie
ma to podstaw biologicznych), że
niechcianym skutkiem klonowania
może być powstanie zwierzęcych
potworów. Człowiek o nicku ChicedeLuna (kobieta?) przedstawia te
obawy w tekście opublikowanym
w internecie w 2019 roku: Miałem
w życiu sporo psów, ale Haruki był
moim ulubieńcem wszech czasów.
Była bokserką i kochałem tego psa
bardziej niż samo życie. Miałem ją
w szczególnie złym okresie mojego życia, przeszedłem dwa rozwody, miałem niezliczone kłopoty finansowe
i przez długi czas byliśmy tylko Haruki
i ja. Miała dziesięć lat i była naprawdę chora. Wiedziałem, że nie pożyje
dużo dłużej. Wtedy poważnie zacząłem myśleć o jej sklonowaniu. Byłem
do niej tak przywiązany, a idea życia
bez Haruki po prostu skręciła mi żołądek w supeł. Przeszukałem internet

i wiedziałem, że w Korei jest naprawdę
niezawodna firma (w tamtym czasie
Korea była jednym z niewielu krajów,
w których można było legalnie sklonować psa). Kazałem mojemu weterynarzowi pobrać próbkę biopsji tkanki
skóry Haruki i wysłałem ją do laboratorium w Seulu, aby mogli zabrać się
do klonowania mojego psa. To było
naprawdę drogie, prawie 150 kawałków w tamtym czasie, bez względu
na to, czy się uda czy nie, a laboratorium wykonało ponad dwieście prób,
zanim w końcu udało im się ją sklonować. Haruki zmarła niedługo potem.
Przybyłemu klonowi Haruki nadałam
imię Misaki, co znaczy „piękny kwiat”.
Zachowywała się jak Haruki. Miała
ten sam wyraz, ilekroć ją skarciłam,
a nawet sposób, w jaki okazywała
uczucie, był identyczny jak u Haruki.
Były też inne rzeczy. Podobnie jak fakt,
że Misaki kochała wszystkie zabawki,
które kiedyś kochała Haruki. Zachowywała się tak, jakby zawsze je miała.
Zwłaszcza ta jedna czerwona piłka,
którą Haruki obracała nosem. Misaki
obracała piłkę dokładnie w ten sam
sposób. Ale były też różnice. Misaki
nagle zaczynała wyć bez wyraźnego powodu. Stała na środku salonu
i wyła. Kolejnym problemem było zabieranie Misaki na spacery. Inne psy
z sąsiedztwa jej nienawidziły i każde wyjście kończyło się bójką. To nie
było tak, że Misaki była agresywnym
zwierzęciem. To było bardziej tak,
jakby inne zwierzęta wyczuły, że coś
z nią nie tak.
Dalej historia staje się jeszcze
bardziej dramatyczna i – jeśli byłaby prawdziwa – stanowiłaby poważny argument na rzecz wpływu
wychowania na uwarunkowane genetycznie predyspozycje psychiczne, ale tym nie będziemy się tutaj
zajmować. Podobnie jak tym, że
koreańscy uczeni wyhodowali i sklonowali beagle mające w swym genotypie wprowadzony gen związku
fosforyzującego, skutkiem czego…
świecą w ciemnościach. Oraz tym,
że największe zastrzeżenia moralne budzi możliwość sklonowania
człowieka – bo tak naprawdę nie
wiadomo, czy już się to nie stało.
Znacznie ważniejsze i ciekawsze (no
i niewątpliwie bardziej uzasadnioPies 3 (387) 2022

Sapsaree to jedna z lokalnych, bardzo dzisiaj rzadkich ras koreańskich, objęta programem klonowania.

ne) jest zastosowanie klonowania
do uzyskiwania psów pracujących
(opisane wcześniej) i klonowanie
w celu uratowania ginących ras czy
gatunków. I tu również prym wiedzie
Korea Południowa, gdzie można już
mówić o „biznesie klonowania”. Poza
jej powszechnie znaną rasą narodową – jindo – istnieje ich jeszcze
kilka, w tym prymitywny, naturalnie
bezogoniasty szpic donggyeongi
i podobny do naszego PON-a długowłosy sapsali (sapsaree), który
rzadko, bo rzadko, ale występuje
też w wersji krótkowłosej. Są one
na tyle rzadkie, ze koreańskie Ministerstwo Kultury i Ministerstwo
Pies 3 (387) 2022

Rolnictwa objęły je programem
konserwacyjnym, w którym główną
rolę odgrywa klonowanie. Pierwsze
sklonowane szczenięta sapsaree
(siedmioro szczeniąt krótkowłosych)
urodziły się w roku 2019, a do dzisiaj
same doczekały się już potomstwa.
W tym miejscu zauważyć trzeba,
że upowszechnienie klonowania
oznaczałoby koniec naszego sportu
– hodowli rasowych psów wystawowych, bo przecież znacznie prościej
jest sklonować wybitnych przedstawicieli rasy niż tracić z niepewnym
skutkiem czas, energię i pieniądze...
Jest jeszcze jedno bardzo ważne, choć dla miłośników psów mało

sympatyczne, zastosowanie klonowania psów – w badaniach medycznych. Wiele chorób występujących
u ludzi występuje też u naszych
czworonożnych przyjaciół. Ich liczbę ocenia się obecnie na niemal 500
i we wszystkich tych przypadkach
chore psy mogą stanowić modelowe obiekty badawcze. A niektóre
z tych chorób, na przykład szereg
nieuleczalnych obecnie chorób neurologicznych, występują na szczęście rzadko, stąd spore problemy
z uzyskaniem odpowiedniej liczby
psów do badań. Klonowanie może
je rozwiązać.
MIROSŁAW REDLICKI
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PORTRET RASY
Biały duży pies myśliwski z charakterystyczną
brodą to perro montero de valdueza lub po prostu
valdueza – najmłodsza hiszpańska rasa, nieuznana
jeszcze przez FCI.

N

iektóre rasy psów powstają w sposób stosunkowo
„naturalny”. W procesie ich
kształtowania główną rolę odgrywa
izolacja geograficzna ograniczająca pulę genetyczną, w połączeniu
z presją środowiska. Ingerencja człowieka w ich kształtowanie jest dość
ograniczona. Inne, tak zwane rasy
kulturalne, są wynikiem planowego
krzyżowania ras już istniejących i starannej selekcji dokonywanej przez
hodowców. Do tej drugiej grupy
należy hiszpańska rasa psów perro
montero de valdueza, znana pod
krótszą nazwą valdueza. Jest to rasa
nieuznana dotychczas przez FCI, jednak uznawana przez należącą do FCI
hiszpańską organizację kynologiczną Real Sociedad Canina de España
(RSCE).
Psami, które dały początek rasie
valdueza, były podenco campanero, rasa sporych, myśliwskich psów
używanych do polowania na duże
zwierzęta, takie jak dziki i jelenie.
Co ciekawe, w przeciwieństwie do
valdueza, którym dały początek,
podenco campanero nie doczekały się uznania przez RSCE i bywają
uważane za dużą odmianę podenco andaluz – kolejnej hiszpańskiej
rasy uznawanej przez RSCE, ale nie
przez FCI.
Mimo że podenco campanero nie
są małymi psami, to jednak w latach
40. ubiegłego wieku polujący z nimi
Alonso Álvarez de Toledo y Cabeza
de Vaca, XI markiz Villanueva de Valdueza, zaczął krzyżować je z mastifami hiszpańskimi starego typu, znacznie lżej zbudowanymi od tych, które
możemy spotkać obecnie na wystawach. Chciał, aby jego psy zachowały szybkość i wytrzymałość podenco
campanero, a jednocześnie odziedziczyły siłę i słuszną wielkość po
mastifach hiszpańskich. Takie cechy
potrzebne były psom, aby skutecznie służyć myśliwym na polowaniach
na duże zwierzęta w trudnym górzy-
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stym terenie. Syn markiza, Alonso
Álvarez de Toledo y Urquio, XII markiz
Villanueva de Valdueza, podziela zarówno pasję myśliwską, jak i hodowlaną swojego ojca i po jego śmierci
kontynuuje jego dzieło. W latach 80.
ubiegłego wieku postanowił polepszyć możliwości węchowe hodowanych przez siebie psów, dolewając
do rasy krwi gryfonów, znanych ze
swoich zdolności tropienia dzików
i pięknego donośnego głosu. Do hodowli użył sprowadzonego z Francji
samca rasy grand griffon vendéen
(zgodnie z wywiadem, którego Alonso Alvarez udzielił 2020 roku dla EL
Confidental, chociaż czasami można
spotkać informacje o innych rasach),
o imieniu Fransuá. Kolejne pokolenia
psów w dalszym ciągu poddawano
starannej selekcji, zarówno pod kątem użytkowym, jak i eksterierowym.
Dzięki temu, w stosunkowo krótkim
czasie, powstała bardzo ujednolicona rasa. Unikalność i odrębność
valdueza potwierdziły badania zarówno fenotypowe, jak i genetyczne,
którym poddano przedstawicieli tej
rasy. Udział w badaniach valdueza
wzięli udział między innymi pracownicy Uniwersytetu w Kordobie oraz
międzynarodowi sędziowie kynologiczni. W tej sytuacji w 2014 roku,
a więc około siedemdziesiąt lat od
początków kształtowania rasy, została ona oficjalnie uznana przez Real
Sociedad Canina de España.

Jak wygląda valdueza
Valdueza charakteryzuje się niezwykle atrakcyjnym i eleganckim
wyglądem. Budowa ciała tego dużego psa (wysokość w kłębie samców waha się od 67 do 75 cm, a suk
– od 66 do 72 cm) odzwierciedla
jego wytrzymałość i sprawność. Nie
znajdziemy w niej żadnych oznak
ociężałości czy zbytniej lekkości.
Sylwetka valdueza jest prawie kwadratowa, bowiem długość ciała
tylko nieznacznie przekracza wyso-

Uszy valdueza tradycyjnie miały przycinane uszy i ogony (właściciel i hodowca
Markiz de Valdueza zdjęcie dzięki uprzejmości Pedra Alvareza de Toledo)

Biały brodaty arystokrata
– efektowny sukces hodowców
kość w kłębie. Niepowtarzalnego
uroku psom tej rasy nadaje proporcjonalna do całego ciała głowa
o szlachetnych liniach, ozdobiona
kosmatą brodą. Mózgoczaszka jest
niemal płaska, a jej szerokość jest
prawie taka sama jak jej długość.
Przejście między mózgoczaszką
a równą jej pod względem długości
kufą nie jest wyraźne, aczkolwiek
widoczne. Linie mózgoczaszki i kufy
są równoległe. Grzbiet kufy jest prosty. Mocna kufa o mocnej żuchwie
skrywa komplet mocnych zębów
układających się w preferowany
Pies 3 (387) 2022

zgryz nożycowy. Kufa zakończona
jest proporcjonalnej wielkości nosem koloru od jasnego do czarnego,
zawsze o równomiernej pigmentacji. Wyjątkowego wyglądu nadają
głowie valdueza średniej wielkości, migdałowatego kształtu oczy
o inteligentnym i bystrym wyrazie.
Dopełnieniem eleganckiej głowy
są średniej wielkości, wysoko osadzone, opadające, ale ruchliwe uszy
(tradycyjnie uszy były przycinane).
Głowę z tułowiem łączy średniej
długości umięśniona szyja. Przechodzi ona w prosty, mocny grzbiet.
Pies 3 (387) 2022

Valdueza lubią wspólnie spędzać czas na gonitwach (właściciel i hodowca Markiz
de Valdueza, zdjęcie dzięki uprzejmości Pedra Alvareza de Toledo)
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Jaki jest valdueza

Valdueza z wyciętymi w sierści literami MV od nazwy rasy – perro montero de valdueza
(właściciel i hodowca Markiz de Valdueza, zdjęcie dzięki uprzejmości Pedra Alvareza de
Toledo)

Grzbiet z kolei poprzez silnie umięśnione, szerokie lędźwie przechodzi
w lekko opadający, również szeroki
i dobrze umięśniony zad, zakończony niezbyt wysoko osadzonym ogonem, tradycyjnie przycinanym do
długości około 20 cm.
Naturalnej długości ogon sięga najwyżej stawu skokowego.
W spoczynku noszony jest nisko,
natomiast w ruchu lub gdy pies jest
czymś zaintrygowany, może być
noszony wysoko. Wytrzymałość valdueza zawdzięcza także głębokiej
klatce piersiowej, sięgającej stawu
łokciowego.
O dużych możliwościach ruchowych valdueza mogą świadczyć
proste, o mocnym, lecz nie ciężkim
kośćcu, kończyny, zarówno przednie, jak i tylne, które są zakończone
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Valdueza zaczynają też
podbijać ringi wystawowe, co przysparza im
nowych miłośników. Przy
tym wszystkim hodowcy
starają się, aby rosnąca
popularność nie wpłynęła negatywnie na cechy
użytkowe rasy.
zaokrąglonymi, zwartymi łapami
z mocnymi i elastycznymi opuszkami. Psy tej rasy poruszają się swobodnie, energicznie, zagarniając
przy każdym kroku duży teren.
To, co czyni valdueza wyjątkową
rasą, to niewątpliwie okrywa włoso-

Z tego malucha wyrośnie kiedyś wspaniały pies myśliwski (właściciel i hodowca
Markiz de Valdueza, zdjęcie dzięki uprzejmości Pedra Alvareza de Toledo)

wa zapewniająca przetrwanie w surowym klimacie górskim. Składa się
ona z gęstej warstwy podszerstka
i prawie prostych, szorstkich włosów okrywowych o długości od 3 do
8 cm. Na głowie, poza brodą, włosy
są krótkie. Umaszczenie to kolejny
atut tej rasy. Valdueza powinny być
białe bądź koloru woskowego, przy
czym na głowie i tułowiu dopuszczalne są plamy koloru piaskowego
lub jasnopomarańczowego. Obowiązujący obecnie wzorzec wyklucza łaty ciemnego koloru, jednak
czasami spotyka się psy o czarnych
łatach zwane urracas, czyli sroki. Istnieje nawet hodowla specjalizująca
się w tej odmianie. Przyszłość pokaże, czy doprowadzi to do zmiany
wzorca.
Pies 3 (387) 2022

■ Valdueza jest niezwykle zwinnym, wytrzymałym i inteligentnym
psem. Charakteryzuje się niezwykłymi zdolnościami łowieckimi. Wytrwale podąża za zwierzyną i jest
w tym skuteczny i nieustraszony.
Jednakże może być nazbyt samodzielny i dlatego powinien przejść
gruntowne szkolenie, którego jednym z najważniejszych elementów
jest nauka przychodzenia do właściciela na każde wezwanie. Szkolenie
valdueza nie powinno nastręczać
problemów, bowiem jest on psem
niezwykle inteligentnym i posłusznym. Dobrze wyszkolony i socjalizowany pies będzie wspaniałym
przyjacielem zarówno dwunożnych,
jak i czworonożnych członków
rodziny.
■ Valdueza jest bardzo opiekuńczy
i nie powinien sprawiać problemów
w kontaktach z dziećmi. Jednakże należy pamiętać, że jest to bardzo żywiołowy i duży pies, dlatego
zawsze trzeba mieć na oku i psa,
i dziecko.
■ Po mastifach odziedziczył majestatyczność i siłę, więc każdy intruz
powinien mieć się na baczności.
Valdueza potrafi obronić swoją rodzinę.
■ Mimo wyjątkowych cech valdueza jak dotąd brak informacji
o uczestniczeniu tych psów w psich
sportach, ale wydaje się, że to tylko
kwestia czasu.

Kto może być właścicielem
valdueza
Valdueza po swoich protoplastach
odziedziczył niezwykłą wytrzymałość, zwinność, żywotność, a także
siłę i pewność siebie. Dlatego też właścicielem psa tej rasy może być osoba
mająca doświadczenie w wychowywaniu i szkoleniu psów, stanowcza,
ale zarazem spokojna i cierpliwa.
Valdueza najlepiej czuje się, przemierzając rozlegle obszary, towarzysząc myśliwym podczas polowań,
co nie oznacza, że nie odnajdzie się
w mieszkaniu w bloku – pod warunkiem, że właściciel zapewni mu wiele
aktywności ruchowej, aby pozbył się
nadmiaru energii. Najlepszym na to
sposobem jest długi, przynajmniej
Pies 3 (387) 2022

Długość ciała valdueza jest tylko nieznacznie większa od wysokości w kłębie (właściciel
i hodowca Markiz de Valdueza, zdjęcie dzięki uprzejmości Pedra Alvareza de Toledo)

Psami, które dały początek rasie valdueza, były
podenco campanero, rasa
sporych, myśliwskich
psów używanych do polowania na duże zwierzęta,
takie jak dziki i jelenie.
Co ciekawe, w przeciwieństwie do valdueza,
którym dały początek,
podenco campanero nie
doczekały się uznania
przez RSCE i bywają
uważane za dużą odmianę podenco andaluz –
kolejnej hiszpańskiej rasy
uznawanej przez RSCE,
ale nie przez FCI.

dwugodzinny spacer, raz dziennie.
To już wyklucza osoby zapracowane, spędzające wiele godzin w pracy
oraz mało aktywne. Ważne jest też,
by spacer był urozmaicony i pełen
zadań do rozwiązania, aby pies mógł
wykorzystać swoje zdolności. Niewybiegany pies może wykazywać
niepożądane zachowania, na przykład niszczyć różne przedmioty czy
wykazywać agresję. Byłoby dobrze,
aby właściciele valdueza pamiętali,
że psy tej rasy mogą być czasami
nazbyt samodzielne i spontaniczne, więc powinni wyprowadzać je
na smyczy w ruchliwych miejscach,
a na długie spacery wybierać spokojniejsze okolice. Ponadto nawet
najprzyjaźniej nastawiony do świata
valdueza może swoimi rozmiarami
wzbudzać niepokój wśród właścicieli małych piesków.
Zatem miłośnicy pieszych wędrówek, joggingu czy przejażdżek rowe-
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rowych będą doskonałymi właścicielami valdueza.

Perspektywy
Prawdopodobnie ze względu na
połączenie walorów myśliwskich
z unikatową urodą rasa szybko
zaczęła zdobywać sobie popularność w całej Hiszpanii. Valdueza
szczególnie efektownie prezentują się w grupie. Podczas polowania dzięki jasnej barwie sierści widoczne są z daleka, a sprawność,
z jaką pokonują nierówności terenu, może zachwycać. Połączenie
walorów myśliwskich z unikatową urodą sprawia, że rasa szybko
zyskuje na popularności i początkowo hodowana jedynie lokalnie, od północnej Andaluzji po
Toledo, obecnie spotykana jest
na terenie całego kraju. Liczba
valdueza już kilka lat temu przekroczyła 1400 osobników. Dzięki
swoim cechom psychicznym valdueza sprawdzają się doskonale
jako psy domowe, a nawet stróżujące, i coraz częściej trafiają do
domów, w których pełnią właśnie
takie funkcje. Można też spotkać
przedstawicieli rasy o niekopiowanych uszach i ogonie, których
wygląd nie traci przez to na atrakcyjności. Valdueza zaczynają też
podbijać ringi wystawowe, co
przysparza im nowych miłośników. Przy tym wszystkim hodowcy starają się, aby rosnąca popularność nie wpłynęła negatywnie
na cechy użytkowe rasy.
IZABELLA OLEJNICZAK
PAWEŁ BONIECKI

Valdueza zachwycają swoją elegancją i przyjaznym usposobieniem (właściciel i hodowca Markiz de Valdueza, zdjęcie dzięki uprzejmości Pedra Alvareza de Toledo}

Valdueza są niezwykle zwinne i szybkie (właściciel i hodowca Markiz de Valdueza,
zdjęcie dzięki uprzejmości Pedra Alvareza de Toledo)

REKLAMA
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O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ

Leiszmanioza

Wakacje z psem
Lato to czas wyjazdów, urlopów, odpoczynku.
Osoby, które mają psy, stają przed dylematem,
czy zostawić je w hoteliku dla zwierząt,
czy zabrać ze sobą.

K

ażdy wybór może być dobry,
ale warto pamiętać o tym,
żeby dobrze przygotować
swojego pupila do tego wydarzenia.

Urazy opuszek łap i skóry
między palcami

Towarzyszące nam w letnich podróżach psy często przemierzają wiele kilometrów po różnych podłożach. My
dbamy o komfortowe i odpowiednie obuwie, ale nieraz zapominamy
o tym, że pies też może wymagać
wsparcia. Chodzenie po rozgrzanych
skałach, np. podczas górskich wędrówek, powoduje urazy i oparzenia opuszek łap. Bieganie po łąkach
sprzyja z kolei reakcjom alergicznym,
np. na trawy. Dobrym rozwiązaniem
problemów z łapami jest zakup specjalnych butów trekkingowych dla
psa, które są wodoodporne, chronią
opuszki przed oparzeniami lub urazami. Najlepiej pomyśleć o tym z wyprzedzeniem i przyzwyczaić pupila
do ich noszenia. Poza tym warto po
każdym spacerze dokładnie obejrzeć psie opuszki oraz skórę między
palcami i wokół pazurów, zwracając uwagę na ich pęknięcia, otarcia,
obrzęk, zaczerwienienie. Jeśli pies ma
skłonność do alergii lub cierpi na atopowe zapalenie skóry, warto przed
wyjazdem na urlop zasięgnąć porady
lekarza weterynarii i zaopatrzyć się
w preparaty przeciwświądowe i przeciwzapalne.

Pasożyty jelitowe

Wakacje, nawet te spędzane w kraju,
wiążą się z podróżami. Czasem zostawiamy swoje czworonogi w specjalnie dla nich przeznaczonych ho-
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telach, coraz częściej zabieramy je
ze sobą. Każda z tych opcji wiąże się
zwykle ze sporym zagęszczeniem
psów na danym terenie i ich częstą
rotacją oraz pewnym stresem związanym z nowym miejscem lub rozłąką z opiekunem. Wszystko to sprzyja
zarażaniu się pasożytami żołądkowo-jelitowymi. Warto więc pamiętać,
żeby nie tylko przygotować psa do
wyjazdu na wczasy, lecz także odpowiednio o niego zadbać po powrocie,
w tym wykonać pełne badanie kału
w kierunku pasożytów. Tak zwane
profilaktyczne odrobaczenie nie ma
sensu, ponieważ wiele pasożytów,
w tym włosogłówki, tęgoryjce, lamblie, wymagają dłuższej kuracji, często połączonej z podawaniem odpowiednich probiotyków.

Choroby, którymi pies może
zarazić się na zagranicznych
wyjazdach

Jeśli wyjeżdżamy poza Polskę, musimy pamiętać o wcześniejszym

Warto więc pamiętać,
żeby nie tylko przygotować psa do wyjazdu na
wczasy, lecz także odpowiednio o niego zadbać
po powrocie, w tym
wykonać pełne badanie
kału w kierunku pasożytów. Tak zwane profilaktyczne odrobaczenie nie
ma sensu.

Podengo portugalskie małe podczas
spływu kajakiem w upalny dzień. Przed
przegrzaniem i ewentualnym udarem
cieplnym psiaka chroni specjalna kamizelka chłodząca.

przygotowaniu paszportu dla psa
i zorientowaniu się, czy dany kraj
nie stawia dodatkowych wymogów
odnośnie do wjazdu psów na jego
terytorium. Oprócz tego warto zabezpieczyć swojego pupila także
przed żyjącymi tam owadami, które
przenoszą nieraz poważne choroby. Dobrze sprawdza się preparat
z fipronilem i permetryną w postaci spot-on, do stosowania na skórę
wzdłuż karku. Nie tylko chroni przed
kleszczami, lecz także odstrasza komary i moskity.

Dirofilarioza
sercowo-płucna

■ Dirofilaria immitis występuje
endemicznie w basenie Morza Śródziemnego. Jest to pasożyt potrzebujący do swojego rozwoju dwóch
rodzajów żywicieli. Pierwszy, tzw.
żywiciel pośredni, to komar, np.
z rodzaju Culex. Chorobę wywołuje
zarówno sama obecność pasożytów w naczyniach krwionośnych,
jak i próby obrony, jakie podejmuje
układ odpornościowy zwierzęcia.
Dochodzi do zapalenia śródbłonka
naczyń krwionośnych w płucach,
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a następnie do zapalenia płuc, ich
włóknienia, nadciśnienia płucnego,
wtórnie do choroby płuc, następują
zmiany w sercu, szczególnie w prawej komorze, która ulega poszerzeniu. Leczenie dirofilariozy jest bardzo trudne, trwa długo, a stosowane
leki są toksyczne dla organizmu psa.
Często też nie udaje się osiągnąć wyleczenia, dlatego bardzo ważne jest
zapobieganie zarażeniu, czyli profilaktyka. Przed wyjazdem w cieplejsze rejony Europy należy zabezpieczyć psa odpowiednim preparatem
w postaci tabletki lub spot-on podawanego na skórę, który będzie zwalczał ewentualne mikrofilarie wprowadzone przez komara do krwi.
■ Dirofilarioza skórna – wywołuje ją D. repens. Do choroby może
dochodzić zarówno u zwierząt, jak
i u człowieka, za pośrednictwem komarów. Podczas żerowania komara
na psie niedojrzałe mikrofilarie dostają się do tkanki podskórnej lub
powięzi i tam dojrzewają. Często organizm, próbujący się bronić, otorbia pasożyty. Tak tworzą się guzki.
Obecnie dirofilarioza podskórna nie
jest już chorobą egzotyczną, występuje też w Polsce (temat chorób
wywoływanych przez dirofilarie wyczerpująco opisała w swoim artykule
w tym numerze „Psa” lek.wet. Anna
Dominiak na str. 23-25).
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To kolejna choroba występująca
głównie w basenie Morza Śródziemnego i zawlekana z zagranicznych
podróży m.in. do Polski. Wywołuje
ją pierwotniak Leishmania. Choroba
ta jest zoonozą, czyli od zwierzęcia
może zarazić się nią człowiek. Szczególnie wrażliwe na rozwój choroby
są owczarki niemieckie i boksery,
a za odporne na zachorowanie uważa się podengo z Ibizy. Leiszmanioza przenoszona jest przez moskity,
zwane potocznie muchami piaskowymi. W zależności od gatunku są
one aktywne od marca do listopada
i żerują głównie po południu i wieczorami. W ciele moskita Leiszmania przebywa w jego przewodzie
pokarmowym, podczas pobierania
krwi od żywiciela ostatecznego, czyli
np. psa, pasożyty przedostają się do
jego krwi, tam wnikają do krwinek
układu odpornościowego – makrofagów i rozprzestrzeniają się po organizmie. Mogą trafić do wątroby,
śledziony, szpiku kostnego, nerek
– w zależności od tego rozwijają się
różne objawy choroby. Leiszmanioza jest niezwykle niewdzięczną chorobą. Po pierwsze może rozwinąć się
dopiero po wielu miesiącach, a nawet latach od powrotu psa z zagranicznego wyjazdu, po drugie objawy są bardzo niespecyficzne, mogą
dotyczyć wielu narządów i trudno je
przypisać akurat do tej choroby, po
trzecie leczenie trwa długo i często
nie kończy się powrotem do zdrowia. Znowu najważniejsza wydaje
się profilaktyka i stosowanie preparatów odstraszających moskity.

Udar cieplny

To sytuacja, w której temperatura ciała psa znacznie wzrasta, ponad 40,5–43 st. Celsjusza. Do udaru
szczególnie predysponowane są
psy ras krótkoczaszkowych, czyli
mopsy, buldogi francuskie, cavalier
king charles spaniele i inne. Upały
lub aktywne wakacje z psem, np.
w górach, sprzyjają wystąpieniu
udaru. Zdrowy pies ma naturalne
mechanizmy termoregulacji w podwzgórzu i uruchamia je w sytuacji
przegrzania – ziajanie, przyspieszenie oddechów, przyspieszenie akcji

serca, rozszerzenie skórnych naczyń
krwionośnych (przekrwienie skóry).
Gdy narażenie na wysoką temperaturę się przedłuża, dochodzi do pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia
– pojawia się osłabienie, błony śluzowe stają się suche, lepkie, dołączają
do tego wymioty i biegunka, które
potęgują odwodnienie, a w końcu
występują drgawki i inne zaburzenia
układu nerwowego. Gdy zauważymy te objawy u naszego psa, przede
wszystkim należy jak najszybciej zabrać go ze słońca lub przerwać wysiłek fizyczny i umożliwić stopniowe
schłodzenie jego ciała. W tym celu
można przyłożyć chłodne okłady do
słabo owłosionych miejsc ciała, czyli
w okolicę pach, pachwin, ewentualnie brzucha, a jeśli jest taka możliwość, włączyć delikatny nawiew. Jeśli
te działania nie wystarczają i stan psa
ulega pogorszeniu, bezzwłocznie
trzeba udać się do najbliższej lecznicy weterynaryjnej, nadal schładzając pupila w podróży. Najlepiej więc
w tym przypadku zapobiegać niż
leczyć. Dlatego jeśli wybieramy się
z czworonogiem na spacer czy dłuższą wędrówkę w upalny dzień, musimy odpowiednio go do tego przygotować. Dobrym rozwiązaniem
jest kamizelka chłodząca. Działanie
kamizelki polega z jednej strony na
odbijaniu promieniu słonecznych,
a z drugiej na odparowywaniu wody
i w ten sposób schładzaniu ciała psa.
Przed założeniem kamizelkę należy
zanurzyć w chłodnej wodzie i wykręcić, a gdy wyschnie, ponownie ją
zwilżyć.

Kłosy trawy

Lato to czas zwiększonej aktywności
zarówno psów, jak i ich opiekunów.
Ciepła, słoneczna pogoda i dłuższe
dni sprzyjają spacerom i dalszym
wyprawom do lasu i na łąki. Tam
pełno jest zapachów saren, młodych
zajączków, dzików, co sprzyja nasilonemu węszeniu. Właśnie głównie
podczas tropienia źdźbła traw trafiają do nosa lub jamy ustnej psa, do
uszu lub wbijają się w skórę między
palcami i opuszkami. Kłos trawy ma
specyficzną budowę, która ułatwia
mu wnikanie w głąb psiego ciała,
a uniemożliwia cofanie się. Sprawia-
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PASOŻYTY PŁUC, SERCA I SKÓRY – JUŻ NIE TAK NIESPOTYKANE...

ją to ustawione do tyłu i ostro zakończone „wąsy”. Gdy kłos wpadanie do
ucha, można zauważyć potrząsanie
głową i przechylanie jej, drapanie
ucha, w końcu cuchnący zapach
z przewodu słuchowego i wydobywającą się z niego ropę lub nawet
ropę z krwią. Przy wniknięciu kłosa
pod skórę widać obrzęk, najczęściej
skóry między palcami, pies może kuleć, czasem tworzą się ropnie lub sączące i długo niegojące się przetoki.

„Nowe” nicienie

Jeszcze niedawno doniesienia o tzw. robaczycy serca, czyli dirofilariozie, były dla
nas, mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej jedynie opowieściami docierającymi z USA lub upalnych krajów południowej Europy. Sytuacja się zmieniła się
i aktualnie nicienie sercowe i skórne stanowią realne zagrożenie w całej Polsce.

Użądlenia przez owady

Okres wiosenno-letni sprzyja nie
tylko większej aktywności ludzi czy
ich pupili, lecz także owadów, w tym
owadów żądlących, takich jak osy czy
pszczoły. Do os należą także szerszenie. Ich cechą wspólną jest to, że nie
zostawiają żądła w ciele zwierzęcia
i przez to mogą żądlić wielokrotnie.
Osy często atakują niesprowokowane, wystarczy, że pies nieświadomie
zbliży się do ich gniazda. Szerszenie,
mimo że wywołują większy strach,
są trudniejsze do sprowokowania,
ponadto są aktywne raczej wieczorami i nocą. Objętość jadu, jaki
wstrzykują, jest znacznie większa niż
objętość jadu osy, ale ich użądlenia
wcale nie są bardziej niebezpieczne,
jedynie boleśniejsze. Opiekunowie
psów powinni pamiętać, żeby uważać na swoich pupili też na terenach,
gdzie rosną drzewa owocowe i leżą
na ziemi gnijące owoce, ponieważ
wśród nich żeruje dużo os. Z kolei
we wrześniu, gdy temperatura spada, a pożywienia jest mniej, trzeba
ostrożnie spacerować nawet w mieście, po trawnikach, ponieważ tam,
wśród traw, często znajdują się
umierające osy.
Kolejna grupa owadów to pszczoły, pozostawiają one żądło w ciele psa
i z tego powodu wkrótce po użądleniu giną. Dlatego pszczoły atakują
tylko w sytuacji dużego niebezpieczeństwa, np. gdy bezpośrednio zagrożony jest ul lub gdy pies naciśnie
na owada. Po użądleniu przez pszczołę trzeba szybko usunąć żądło pęsetą. Żądlić mogą też niektóre gatunki
mrówek, w tym mrówki faraona, czasem bytujące w mieszkaniach.
Użądlenia owadów najczęściej
wywołują bolesność i reakcje miej-
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Buldog francuski, który jako przedstawiciel rasy ze znacznie skróconą czaszką jest
szczególnie narażony na przegrzanie, chętnie korzysta z maty chłodzącej. Mata jest
łatwa do transportu, można ją złożyć i zabrać w podróż.

UŻĄDLENIA
OWADÓW NAJCZĘŚCIEJ WYWOŁUJĄ
BOLESNOŚĆ

i reakcje miejscowe, czyli
obrzęk i zaczerwienienie.
Jeśli poza tym pies czuje
się dobrze, opiekun może
udzielić mu pomocy
w domu. Poza ewentualnym usunięciem żądła
należy użądlone miejsce
dobrze schłodzić, np.
przy użyciu kostek lodu
czy żelowego kompresu
chłodzącego.
scowe, czyli obrzęk i zaczerwienienie. Jeśli poza tym pies czuje się
dobrze, opiekun może udzielić mu
pomocy w domu. Poza ewentualnym usunięciem żądła należy użądlone miejsce dobrze schłodzić,
np. przy użyciu kostek lodu czy
żelowego kompresu chłodzące-

go. Można też robić okłady z wody
i sody oczyszczonej lub zastosować
ludzkie preparaty, takie jak Altacet
(octanowinian glinu) czy Fenistil
(dimetinden), ale oba nadają się
do stosowania tylko na słabo owłosioną skórę. Czasem oprócz reakcji
miejscowej dochodzi do silnych
objawów ogólnych – wstrząsu anafilaktycznego, który jest niebezpieczny dla życia zwierzęcia i wymaga
natychmiastowej interwencji lekarza weterynarii. Tak samo niebezpieczne mogą być połknięcie owada
lub użądlenie w okolice jamy ustnej
czy gardła. Obrzęk krtani, który potem występuje, uniemożliwia oddychanie i wymaga jak najszybszego
udrożnienia dróg oddechowych, np.
przez intubację.
LEK.WET. PAULINA SOWIK
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tym artykule opiszemy chorobę powodowaną przez
dwa obecne w Polsce gatunki nicieni pasożytujących w tkankach, które mają podobną morfologię
i cykl życiowy:
■ nicień skórny – Dirofilaria repens,
powodujący dirofilariozę podskórną,
■ nicień sercowy – Dirofilaria immitis.
Nazwy nicień/robak sercowy (heartworm) i robaczyca serca (heartworm
disease) weszły do powszechnego użycia i choć brzmią spektakularnie, nie są
do końca prawidłowe. Nicienie te znajdowano w czasie sekcji zwłok, głównie
w prawej komorze serca, tymczasem
dorosłe postacie nicieni przede wszystkim gromadzą się w naczyniach płucnych. Umiejscowienie w sercu ma
miejsce przy nasilonych inwazjach.
Właściwa i poprawna nazwa to dirofilarioza sercowo-płucna.
W aspekcie geograficznym ważnymi czynnikami w rozprzestrzenianiu
się tych nicieni są zmiany klimatyczne
związane z ociepleniem klimatu, urbanizacja, przemieszczanie się zwierząt
domowych – podróże z psami, kotami,
fretkami – zarówno na wakacje, jak i wystawy, kupno i adopcje zwierząt z całego
świata oraz rozprzestrzenianie się komarów – wektorów.

Gdzie występuje dirofilarioza?

Ze względu na żywiciela pośredniego,
którym jest komar, występowanie chorób związane jest z warunkami klimatycznymi na danym obszarze. Sprzyja
szczególnie duża wilgotność, w której
komary chętnie się rozmnażają. Na terenach suchych i ciepłych liczba zachorowań jest niższa.
W Stanach Zjednoczonych dirofilarioza sercowo-płucna występuje najPies 3 (387) 2022

częściej wzdłuż wybrzeży Atlantyku
i Zatoki Meksykańskiej oraz wzdłuż rzeki Missisipi i jej głównych dopływów,
jednakże odnotowano ją u psów we
wszystkich 50 stanach.
Pierwszy przypadek Dirofilaria immitis u psa w Polsce opisano w 2012 r., jednakże badania psów z terenu całej Polski (rok 2014, oznaczanie antygenów
pasożytów) pokazały, że zaledwie 0,2%
z nich miało wynik pozytywny. Prawdopodobnie możemy spodziewać się,
iż przypadków dirofilariozy sercowo-płucnej w Polsce będzie z czasem
coraz więcej, ze względu na obecność
sprzyjających czynników, o których
wspomniano wcześniej. Przypadki Dirofilaria immitis pojawiają się u naszych
sąsiadów: Słowacji, w Czechach, Niemczech. Powszechność dirofilariozy sercowo-płucnej w niektórych krajach
powinni mieć na uwadze hodowcy planujący importy psów oraz wybierający
się tam np. na wystawy czy urlop.
W Europie dirofilarioza podskórna
najczęściej spotykana jest w krajach
południowych, jednak w publikacjach odnajdujemy opisane przypadki

W przypadku D. repens
„miejscem docelowym”
nicieni nie są płuca
i serce, a skóra psa. I tak
samo w przypadku tego
gatunku dorosłe samice
produkują nowe pokolenie mikrofilarii, które
następnie zostają pobrane z krwią przez kolejnego komara.

D. repens także na terenach Europy centralnej (Austria, Czechy, Niemcy, Węgry,
Luksemburg, Polska, Słowacja, Słowenia i Szwajcaria) i Północnej (Dania,
Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja).
W Polsce częściej spotykana jest postać podskórna, występuje na terenie
całego kraju (pierwszy przypadek tej
choroby stwierdzono u psa w 2009 r.)
z różnym nasileniem w zależności od
regionu (częściej w województwach
centralnych i wschodnich). W okolicach Warszawy i Radomia zarażenie
D. repens może dotyczyć od 25% do
ponad 50% populacji psów.

Jak zarażają się psy?

Wektorem przenoszącym te pasożyty są komary. W przypadku D. immitis
u zarażonego psa dorosłe samice
nicieni sercowych uwalniają swoje
potomstwo, zwane mikrofilariami, do
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krwioobiegu psa. Komar, ssąc krew
po ukąszeniu zarażonego psa, zostaje zarażony mikrofilariami, a w jego
ciele w ciągu następnych 10 do 14
dni mikrofilarie stają się zakaźnymi
larwami. Następnie zarażony komar,
pasożytując na kolejnym psie, przenosi zakaźne larwy przy kolejnym
ukąszeniu. U nowo zarażonych psów
dojrzewanie larw zakaźnych do postaci dorosłych nicieni sercowych
zajmuje około 6 do 7 miesięcy. Dorosłe nicienie osiedlają się w dużych
naczyniach krwionośnych płuc, łączą
się w pary, a samice uwalniają swoje
potomstwo do krwiobiegu psa i kończą cykl życiowy.
W przypadku D. repens „miejscem
docelowym” nicieni nie są płuca i serce, a skóra psa. I tak samo w przypadku tego gatunku dorosłe samice
produkują nowe pokolenie mikrofilarii, które następnie zostają pobrane
z krwią przez kolejnego komara.

Jakie są objawy chorobowe?

Nicienie Dirofilaria immitis osiedlają
się w płucach, sercu, w naczyniach
sercowych.
Dorosłe osobniki wyglądają jak
nitkowaty makaron o jasnej barwie,
osiągają około 24 cm długości. Liczba nicieni żyjących wewnątrz zarażonego psa może być różna – średnio
(w USA) u psów stwierdza się 15 osobników, jednakże opisano zarażenia
przy udziale od 1 do 250 osobników!
Wewnątrz psa długość życia nicienia
sercowego wynosi od 5 do 7 lat.
Nasilenie objawów chorobowych
jest zależne od liczby nicieni żyjących
w psie, długości trwania zarażenia
i indywidualnej reakcji organizmu
psa oraz aktywności psa. Mniej nasilone objawy opisuje się u psów zarażonych mniejszą liczbą pasożytów,
o małej aktywności fizycznej. Cięższy przebieg choroby dotyczy psów,
u których zarażenie trwa długo, mają
większą liczbę nicieni i które wykazują większą aktywność. Najczęściej
spotykanymi objawami są gorączka
i kaszel, duszność wydechowa, niewydolność serca. Literatura opisuje
cztery klasy lub stadia dirofilariozy.
Im wyższa klasa, tym cięższy przebieg choroby – występują wtedy
wyraźniejsze objawy.

24

Przy braku leczenia
(np. wskutek braku rozpoznania) dirofilarioza
sercowo-płucna postępuje i uszkadza kolejne
narządy: serce, płuca,
wątrobę i nerki psa, ostatecznie powoduje śmierć.
■ KLASA 1: Brak objawów lub łagodne
objawy, takie jak sporadyczny kaszel.
■ KLASA 2: Objawy łagodne do umiarkowanych, takie jak sporadyczny kaszel
i zmęczenie po umiarkowanej aktywności.
■ KLASA 3: Ciężkie objawy, takie jak
mdłości, uporczywy kaszel i zmęczenie
po łagodnej aktywności. Często występują problemy z oddychaniem i objawy
niewydolności serca. W przypadku klasy
2 i 3 zmiany w sercu i płucach są zwykle
widoczne na zdjęciach rentgenowskich
lub w badaniu ultrasonograficznym klatki piersiowej.
■ KLASA 4: Zwana także zespołem
żyły głównej (ang. caval syndrome).
Obciążenie robakami jest tak duże, że
krew płynąca z powrotem do serca jest
fizycznie blokowana przez dużą masę
pasożytów. Ta sytuacja zagraża życiu,
a jedyną opcją leczenia jest interwencja chirurgiczna – usunięcie nicieni.
Zabieg obarczony jest dużym ryzykiem i niestety wielu psich pacjentów
z zespołem żyły głównej umiera.
Przy braku leczenia (np. wskutek
braku rozpoznania) dirofilarioza sercowo-płucna postępuje i uszkadza
kolejne narządy: serce, płuca, wątrobę i nerki psa, ostatecznie powoduje
śmierć.
W przypadku dirofilariozy podskórnej nicienie o rozmiarach 7–12
cm lokalizują się w tkance podskórnej, najczęściej w tylnych partiach, na
kończynach, tułowiu, a nawet ogonie.
W wyniku ich obecności powstają
podskórne guzy o średnicy około 2 cm.
Guzkom może towarzyszyć bolesność,
zgrubienie, rumień, zaczerwienienie,
stwardnienie, powodowane przez reakcję układu odpornościowego psa.
Może to być przyczyną zapalenia skóry,
wyłysień, jednak czasami inwazja przebiega bezobjawowo. Jeśli nicień zloka-

lizuje się w mniej typowych miejscach,
np. mosznie lub worku spojówkowym,
to powoduje inne zaburzenia w funkcjonowaniu dotkniętego narządu.
Ze względu na długi cykl życiowy D. immitis i D. repens dirofilarioza
rozwija się u psów w wieku powyżej
6 miesięcy.

Jak diagnozowana
jest dirofilarioza?

Każdy niepokojący objaw powinien
być zgłoszony lekarzowi weterynarii.
W przypadku dirofilariozy płucno-sercowej lekarz weterynarii może zdiagnozować nicienia sercowego na kilka
sposobów:
■ badanie krwi psa i poszukiwanie
mikrofilarii (mikrofilarie są wytwarzane przez dorosłe nicienie i krążą
w krwiobiegu zwierzęcia).
■ testy laboratoryjne z krwi (antygenowe, PCR) – coraz bardziej zaawansowana diagnostyka laboratoryjna
pozwala na odróżnienie D. repens od
D. immitis, badania obrazowe (m.in.
RTG klatki piersiowej oraz badanie
USG) mogą pomóc w określeniu stopnia uszkodzenia serca i płuc.
W przypadku dirofilariozy podskórnej lekarz weterynarii może
zalecić badania guzów zlokalizowanych w tkance podskórnej, a dodatkowo:
■ badanie krwi psa w celu poszukiwania mikrofilarii,
■ wykrycie dorosłych osobników pasożyta podczas interwencji chirurgicznej, w badaniu histopatologicznym
lub ultrasonograficznym.
Należy jednak pamiętać, że badanie
mikroskopowe krwi może dać wynik
fałszywie ujemny, ponieważ w wielu
przypadkach w trakcie zarażenia psów
w próbce nie stwierdza się mikrofilarii
w krwi.

Jak leczone są psy, u których
wykryto dirofilariozę?

Należy podkreślić, że leczenie dirofilariozy sercowo-płucnej jest trudne
i długotrwałe, wymaga zaangażowania
ze strony właściciela. Leczenie nicienia sercowego u psów polega przede
wszystkim na podawaniu leku, który
zabija dorosłe pasożyty lub chirurgicznym ich usunięciu. Lekarz weterynarii
zaleca również terapię wspomagającą
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Tabela 1
PASOŻYT

D. IMMITIS

D. REPENS

Stosowana nazwa polska

Nicień sercowy

Nicień podskórny

Nazwa choroby

Dirofilarioza sercowo-płucna, „Robaczyca serca”

Dirofilarioza podskórna
Komar

Wektor i żywiciel pośredni
Żywiciel ostateczny

Pies, kot, fretka, człowiek

Występowanie w Polsce

Pojedyncze przypadki u psów

Zależnie od województwa
20-50% psów zarażonych

Okres prepatentny (od momentu zarażenia, do momentu
wykrycia pasożyta)

6–7 miesięcy

7–8 miesięcy

Wiele lat

Czas przeżycia w organizmie psa
Docelowa tkanka u psa

Naczynia płuc, serca

Tkanka podskórna

Objawy

Różne nasilenie w zależności od stopnia inwazji:
od gorączki kaszlu po ciężką niewydolność układu
krążenia i śmierć

Guzki w tkance podskórnej, którym
mogą towarzyszyć dodatkowe objawy
dermatologiczne

Profilaktyka

w celu uniknięcia powikłań, takich jak
wstrząs septyczny, zaburzenia krążenia,
ogólne zatrucie wynikające z jednoczesnej śmierci pasożytów w naczyniach
krwionośnych i odpowiedzi układu odpornościowego. W następnej fazie leczenia podaje się inny lek, który celuje
w stadium rozwoju nicienia krążącego
we krwi (mikrofilarie). Również na tym
etapie zdarzają się komplikacje, ponieważ masowo ginące mikrofilarie mogą
wywołać reakcję anafilaktyczną.
W zależności od tego, jakie pies
ma objawy, leczenie może wymagać
wielokrotnych hospitalizacji, kroplówek, powtarzania badań krwi. W Polsce najczęściej stosuje się preparaty
przeciwpasożytnicze,
zawierające
moksydektynę lub oksym milbemycyny. Preparaty te zarówno zwalczają
postaci dorosłe, jak i ograniczają liczbę
mikrofilarii krążących we krwi, zapobiegają również rozprzestrzenianiu się
choroby.
Leczenie dirofilariozy skórnej polega na chirurgicznym usunięciu guzków
z pasożytami, a następnie kilkakrotnym
podawaniu celowanych leków przeciwpasożytniczych. Także i w tym przypadku może dojść do reakcji wstrząsowych
organizmu, więc lekarz weterynarii niekiedy zaleca dodatkowe leczenie.
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Całoroczne środki odstraszające komary,
preparaty celowane zalecone przez lekarza weterynarii

Jak zapobiegać?

W przypadku dirofilariozy z całą pewnością najlepszym środkiem zapobiegawczym jest całoroczna profilaktyka. Wraz
z lekarzem weterynarii należy ustalić, jak
zabezpieczyć psy. Na rynku obecne są
repelenty – produkty odstraszające
komary. Stosowanie środków odstraszających skutecznie zmniejsza ryzyko zachorowania.
Środki działające bójczo wobec dirofiliarii dostępne są w lecznicach weterynaryjnych i powinny być stosowane pod
nadzorem lekarskim. Większość produktów podaje się co miesiąc w postaci do
stosowania miejscowego na skórę spot-on lub tabletki doustnej. Niektóre preparaty dodatkowo są skuteczne przeciwko niektórym robakom jelitowym
(takim np. jak glisty i tęgoryjce) i innym
pasożytom (m.in. pchłom, kleszczom,
i świerzbowcom).
Stała profilaktyka przeciw dirofilariozie obejmuje regularne, comiesięczne podawanie preparatów lekarskich,
w tym samym dniu miesiąca.
W USA Amercian Heatrworm Society zaleca postępowanie wg schematu
„Think 12. Okaż miłość swoim zwierzakom, stosując 12-miesięczną profilaktykę, i badaj je w kierunku robaczycy serca
co 12 miesięcy”.

O zabezpieczeniu zwierząt warto
także pamiętać przy planowaniu wyjazdow na tereny, na których dirofilarioza
występuje często, i zastosować środki
zalecone przez lekarza weterynarii jeszcze przed wyjazdem.

Czy dirofilarioza jest
niebezpieczna dla ludzi?

Tak, dirofilarioza stanowi duże zagrożenie dla nas samych, gdyż żywicielem ostatecznym oprócz psa może być
zarówno kot, jak i człowiek, choć na
szczęście zdarza się to sporadycznie.

O czym należy pamiętać?

Żywicielami pośrednimi są samice kilkudziesięciu gatunków komarów. Do
zarażenia pasożytem dochodzi poprzez
ukłucie i wprowadzenie do organizmu
żywiciela larwy. Człowiek nie może zarazić się bezpośrednio od psa ani psy nie
mogą zarazić się pomiędzy sobą – konieczny jest żywiciel pośredni – komar, w którego ciele, powstają formy
inwazyjne. Z tego powodu tak ważne
jest stosowanie środków odstraszających komary. Wiedza i odpowiednia
opieka nad zwierzęciem sprawiają, że
zarówno psy, jak i ludzie mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się dirofilariozy.
LEK. WET. ANNA DOMINIAK
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ZA DUŻO,
ZA MAŁO

czy w sam raz
Bezcenna reguła złotego środka zdaje się coraz rzadziej
obowiązywać we współczesnym świecie. Ogólne szaleństwo niestety nie ominęło też naszego psiego światka.
Dotyczy to zarówno odchowania, jak i wychowania
psów oraz miejsca, jakie zajmują w naszym życiu.

M

adka z grubom curkom
Na jednej z grup kynologicznych rozpętała się
niedawno straszliwa awantura, kiedy jednej z uczestniczek dyskusji
zwrócono uwagę, że prezentowana
na zdjęciu suczka ma sporą nadwagę, co nie służy jej zdrowiu. Uwagi
dotyczące postępowania z psem nie
wywołały tak zaciekłej reakcji, jak te
dotyczące kondycji zwierzęcia. Obrażona właścicielka niemal wykrzyczała wszystkim, że nie pozwoli obrażać
swojej córki, bo to tylko nadwaga,
nad którą trzeba popracować, bo
pani wcześniej nie zauważyła, że psina w ciągu kilku miesięcy przybrała
na wadze dobrze ponad 50 procent
zapisanej we wzorcu wagi.
Kiedy dorosła kobieta po studiach
mówi o swoim psie „moja córka” i to
zupełnie poważnie, powtarzając to
określenie razy kilka, i to nie w cudzysłowie czy z przymrużeniem oka,
to coś jest bardzo nie tak. Pies to co
prawda najlepszy przyjaciel człowieka, człowiekiem wszakże nie jest,
a choć emocjonalnie może stanowić
substytut dziecka, kiedy zacznie być
traktowany nawet nie jako namiastka, ale jak ludzkie dziecko, i to dziecko z tych najbardziej rozpuszczonych, nie będzie szczęśliwy. Ludzie
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mający do czynienia z takim psem
też szczęśliwi nie będą. Tak jak ludzie
potrzebują określonych warunków
i traktowania dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego, tak samo potrzebują tego psy, ale są to zupełnie
różne uwarunkowania.
Współpraca człowieka i wilka zaczęła się co prawda od tego, że jeden i drugi gatunek był zdolny do
stadnego trybu życia. Jeden i drugi
gatunek był gotowy na to, aby się
wzajemnie akceptować, ale też i szanować swoją odrębność. Każdy z nas
po troszę uczłowiecza swoich psich
podopiecznych, przypisując im sporo ludzkich atrybutów, ba mówiąc
do nich nieraz czule „moje dzieci”,
ale jest to mocno prześmiewcze.

Kiedy dorosła kobieta
po studiach mówi o swoim psie „moja córka”
i to zupełnie poważnie,
powtarzając to określenie
razy kilka, i to nie w cudzysłowie czy z przymrużeniem oka, to coś jest
bardzo nie tak.

Nieszczęście dla psa i dla otoczenia zaczyna się wtedy, kiedy tego dystansu zabraknie, bo pies traci możliwość bycia psem i funkcjonowania
według właściwych psiemu życiu zasad. A nasze wartości i zasady są mu
jednak obce. Całkowicie zagubiony,
zawieszony gdzieś pomiędzy dwoma światami nie potrafi sobie znaleźć
miejsca. Pół biedy, kiedy takie uczłowieczone osobniki żyją sobie na kanapie, starając się wyciągnąć jak najwięcej korzyści z zaistniałej sytuacji,
obrastają tłuszczem i stają się coraz
bardziej nieznośne, co zwykle rozczula ich ludzkich „rodziców” do łez.
Pies 3 (387) 2022

Gorzej, gdy zachwyceni pupilem
właściciele decydują się na karierę
wystawową. Zwykle nie potrafią psa
do wystawy przygotować, bo jak
można dziecko zmuszać do zbyt długiego stania w jednej pozycji czy na
stoliku, który mu się źle kojarzy. Przegrana jednak nie wchodzi w grę, bowiem ich ukochane dziecko jest przecież najpiękniejsze na świecie, więc
sędzia ma obowiązek to dostrzec,
mimo fatalnej prezentacji.
Takie bombardowane nieustanną
miłością psy są często nadmiarem
uczuć śmiertelnie znudzone, co znakomicie potrafią pokazać na ringu,
Pies 3 (387) 2022

demonstracyjnie lekceważąc właściciela, z uporem odmawiając wykonania prawidłowo najprostszych
poleceń. Nawet jeśli staną w miarę
przyzwoicie, brak kontaktu pomiędzy
panem i psem aż bije po oczach, co
nie pozostaje bez wpływu na ocenę
sędziego. Przegrana rodzi frustrację
wystawcy, bo z jednej strony żal do
sędziego, że nie docenił, z drugiej do
„dziecka”, że takie krnąbrne i uparte,
a przecież mądre, umie i potrafi, tylko
nie chce, więc pewno za mało kocha,
a może jest za mało kochane. Istne
błędne koło, w którym ludzie i psy zatruwają sobie wzajemnie życie.

A przecież we współczesnym
zagonionym i zatłoczonym świecie i tak coraz bardziej zaczyna
brakować miejsca dla psów. Coraz
mniej jest obszarów, gdzie można
psa swobodnie spuścić ze smyczy,
pozwolić mu na swobodne wybieganie się, zabawę i eksplorowanie
terenu na własną psią łapę. Coraz
mniej też mamy na to czasu, więc
przy zwiększających się ograniczeniach obciążanie psa dodatkowo
naszymi emocjami jest w istocie
działaniem przeciwko zwierzęcej
naturze, mimo iż nasze intencje są
jak najlepsze.
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stawowych. Co ciekawe, w obu przypadkach uwagi sędziego na temat
kondycji zwierzęcia przyjmowane
są z pełnym niedowierzaniem, ba,
często z oporem ze strony właściciela. Tradycyjnie odpowiedzialność za
nadwagę zrzuca się na babcię lub
teściową, a ostatnio też na pandemię, choć związane z nią obostrzenia dawno odeszły w niepamięć. Za
chude psy to oczywiście niejadki
i zaniedbania właściciela nie mają tu
nic do rzeczy.

Raz za gruby, raz za chudy

W przytoczonej na wstępie dyskusji istotnym elementem była waga
psiego „dziecka”. To wcale nie nowy
problem. Istniał od zawsze, odkąd
pies stał się bardziej ozdobą i towarzyszem człowieka niż jego pomocnikiem w pracy. Leniwe kanapowce
nie mają takich możliwości spalania
kalorii, jak ich pracujący przodkowie. Za to są znacznie lepiej i obficiej
karmione. Wybór karm na rynku jest
ogromny, ich skład coraz bardziej zadziwiający, obliczony na efekt i drenaż portfeli zatroskanych właścicieli.
Fora internetowe przeradzają się
w istne targowiska próżności – to
nieustanny wyścig, kto wynajdzie
droższą i bardziej udziwnioną karmę. Nowi, naiwni i niemający pojęcia
o żywieniu właściciele wpadają z łatwością w pułapkę. Na tych bardziej
doświadczonych czyha inna pułapka
– wyrzutów sumienia. Rozumowanie
jest proste: skoro nie mogę poświęcić mojemu psu tyle czasu, ile bym
chciał, bo praca i inne obowiązki, to
mu chociaż dogodzę. Kupię lepszą
karmę, dołożę smakołyki, tak na pocieszenie. Nadwaga to zmora wielu
współczesnych psów, a ta dla narządów wewnętrznych i stawów ma fatalne skutki. I dzieje się to w czasach,
kiedy wszyscy tyle mówią o konieczności badań, testów genetycznych
i ogólnej zdrowotności.
Co więcej, poza karmami właściciele sięgają coraz obficiej po wszelkie suplementy diety, mające zdziałać cuda dla ogólnej kondycji psa,
stawów, sierści i funkcjonowania
narządów wewnętrznych, zazwyczaj
zdecydowanie przesadnie, zwłaszcza gdy karmimy pupila karmami
komercyjnymi. Sami szpikujemy się
suplementami i raczymy nimi psy.
Wszelki nadmiar, o czym nieustannie
mówią psi i ludzcy lekarze, przynosi
skutki odwrotne od oczekiwanych.
Mówią o tym i doświadczeni hodowcy, cóż, kiedy nabywcy szczeniąt
posiłkują się raczej wiedzą rodem
z Internetu niż rozsądnymi radami
fachowców. Otrzeźwienie przychodzi wtedy, gdy okazuje się, że pies
zbyt szybko i nadmiernie wyrósł,
a jego kościec i stawy są w opłaka-
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Nie samym człowiekiem pies żyje, potrzebuje też kontaktów i zabaw z innymi psami

W przytoczonej na wstępie dyskusji istotnym elementem była waga psiego „dziecka”. To wcale nie nowy
problem. Istniał od zawsze, odkąd pies stał się bardziej
ozdobą i towarzyszem człowieka niż jego pomocnikiem w pracy. Leniwe kanapowce nie mają takich
możliwości spalania kalorii, jak ich pracujący przodkowie. Za to są znacznie lepiej i obficiej karmione.

Bractwo? Manipulacja? Autentyczne zrozumienie czy może bezwarunkowa miłość?

nym stanie, albo gdy szpikując psa
wapniem, skutecznie blokujemy
jego receptory i zamiast dopomóc
leniwie stającym uszom, ostatecznie zaprzepaszczamy szansę na to,
aby zgodnie z wzorcem stanęły. To
tylko kilka przykładów, jak dobre
chęci i intencje potrafią zaszkodzić
naszym ulubieńcom.
Po przeciwnej stronie plasują się
ci, którzy żywieniem się całkiem nie
przejmują, bo pies to pies, zje byle co

i będzie dobrze. U moich dziadków
burki jadły chleb z mlekiem i kaszę
i żyły. Współczesne też pewnie przeżyją, ale jakość ich życia będzie równie mizerna, jak psów otyłych.
Na ulicach nie widuje się dzisiaj
już tak wielu molosów o koszmarnie
powykrzywianych z niedożywienia
kończynach, jednak najtrudniej spotkać zwierzęta w naprawdę dobrej
kondycji, najwięcej mamy grubasów
i chudzielców. Także na ringach wyPies 3 (387) 2022

Reksiu, nie gryź pana,
bo się spocisz

Sam proces wychowania też pozostawia wiele do życzenia. Wszelkiej
maści internetowi behawioryści
mają tysiące porad z piekła rodem,
z istotą psychologii psa niemających
wiele wspólnego. Brak wiedzy o wychowaniu u świeżo upieczonych
opiekunów plus wspomniane na
wstępie uczłowieczanie zwierzęcia
prowadzą do kuriozalnej sytuacji
niestawiania podopiecznemu żadnych granic i wymagań, bo dzieci
należy wychowywać bezstresowo,
a wszelkie wymagania to bez wątpienia stres ponad siły naszego pupila. W parze z nadopiekuńczością
idzie też brak zaufania do własnego
psa. Miejsc, gdzie psy mogą swobodnie biegać, ubywa, ale nawet tam nadopiekuńczy właściciel psa za nic nie
puści luzem, bo co będzie gdy ten
nie wróci na wołanie albo ucieknie.
Jeśli nie został nauczony podstawowych komend, to faktycznie może
być problem; jeśli nigdy nie zaznał
swobody, może się okazać, że złota
wolność jest znacznie bardziej atrakcyjna niż nudny, roztrzęsiony właściciel, o którego względy w dodatku
wcale nie trzeba się starać, bo on jest
stale, zawsze i zawsze się zachwyca
tym, co pies zrobił, choćby były to
najgorsze brewerie. Skoro brewerie
się podobają, dlaczego z nich rezygnować?
Bardzo wiele psów, zwłaszcza
ras najogólniej rzecz ujmując służbowych, to doskonale ułożone maszynki do wykonywania rozkazów.
Są doskonale ułożone i wpatrzone
we właściciela jak w obrazek. W każdym ruchu i spojrzeniu widać, jak
Pies 3 (387) 2022

Dla psa czas spędzony z właścicielem jest bezcenny

Reguła złotego środka – traktuj zwierzę
jak ważnego, kochanego członka rodziny,
pamiętając jednak
o tym, że to zwierzę,
nie dziecko, nie braciszek czy siostrzyczka,
a zwierzę, które ma
swoje niezbywalne
prawa i potrzeby.
bardzo chcą dostawać kolejne polecenia i bezbłędnie je wykonywać, ba,
wyprzedzać rozkazy. Wielka to zasługa właścicieli takich psów i wielka
dla nich chluba, ale... No właśnie,
zawsze jest jakieś ale. Często takie
psy pozostawione same sobie czują
się kompletnie zagubione, bowiem
margines osobistej swobody, jaki im
pozostawiono, jest zbyt wąski i nie
nauczyły się do końca bycia psem.
Każdy z nas lubi być dla kogoś całym
światem, ale...

Pozwól psu być psem

Psy z urodzenia są – można powiedzieć – dwujęzyczne. Żyją jednocześnie w dwóch światach, tym naszym
– ludzkim i tym ich – zwierzęcym.
Muszą umieć się odnaleźć i w jednym, i w drugim, co wcale nie jest
dla nich łatwe. Ten nasz ludzki świat

Zbyt mało aktywności prowadzi nie tylko
do nadwagi,ale też do narastającej apatii
i otępienia

jest coraz bardziej zwariowany, pełen hałasu i pędu, zostawia coraz
mniej czasu i miejsca na celebrowanie zwykłych, spokojnych integracji. Ten zwierzęcy coraz bardziej się
oddala, bo – znów – brakuje czasu
na spotkania z innymi psami, poznawanie innych zwierząt i swobodną
zabawę. Widać więc, że obiektywne
okoliczności są już wystarczająco
trudne, nie dokładajmy naszym pupilom stresu naszym nieodpowiedzialnym, nadopiekuńczym z jednej
strony, pełnym zaniedbań z drugiej
zachowaniem. Reguła złotego środka – traktuj zwierzę jak ważnego,
kochanego członka rodziny, pamiętając jednak o tym, że to zwierzę, nie
dziecko, nie braciszek czy siostrzyczka, a zwierzę, które ma swoje niezbywalne prawa i potrzeby.
ANNA REDLICKA
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KONKURS MŁODY PREZENTER

POWRÓT DO POCZĄTKÓW

Konkurencja Młody Prezenter
Nie do wiary, że już
28 lat mamy w Polsce
dyscyplinę sportu kynologicznego przeznaczoną tylko dla młodych
prezenterów. Pierwsze
treningi, instrukcje i zasady rozgrywania konkursu Młodego Prezentera rozpoczęły się u nas
w 1994 roku.

W

tedy to powstała pierwsza wersja regulaminu,
powołano sędziów, dla
których zorganizowano szkolenia,
a w 1995 roku po raz pierwszy na
konkurs Crufts International Junior
Handling Invitational Competition
w Birmingham pojechała nasza reprezentantka Monika Tuliszewska
(obecnie lekarz weterynarii i mama
dwu córek, z których starsza Hania
stawia pierwsze kroki w konkursie).
Pamiętamy, że początki nie były
łatwe. Brak było wzorców do naśladowania, a konkursowi towarzyszył lekki opór ze strony niektórych
organizatorów wystaw. Dopisała
młodzież, która polubiła ten rodzaj
sportu i dość licznie zgłaszała się
do konkursu oraz na nieliczne szkolenia, które odbywały się na wystawach. Mało już ludzi pamięta te
początki, gdy nam wszystkim przyświecał jeden wspólny cel, zbliżony
do idei skautów czy naszego harcerstwa, aby młodzi (najczęściej były to
dzieci kynologów) mieli swój własny
udział w wystawach psów rasowych,
poznawali się wzajemnie, lubili się,
uczyli się sztuki wystawiania psów
od bardziej doświadczonych oraz
rywalizowali ze sobą na zdrowych
sportowych zasadach, bez urazów
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Od lewej: Agnieszka Małecka, Stella Zawadzka, Ewa Charasz, sędzia Henryk Jurek
(Poznań, lata 90.)

Konkurs Młodego
Prezentera ma też
wiele innych aspektów
– ma uczyć dzieci umiejętności przegrywania,
występów publicznych
(nieśmiałe dziecko
czuje się pewniej
ze swoim psem niż samo),
punktualności i gratulowania zwycięzcom.
i antypatii. Konkurs Młodego Prezentera ma też wiele innych aspektów – ma uczyć dzieci umiejętności
przegrywania, występów publicznych (nieśmiałe dziecko czuje się
pewniej ze swoim psem niż samo),
punktualności i gratulowania zwycięzcom. My rodzice i organizatorzy konkursów dbaliśmy o to, aby
wśród potencjalnych konkurentów
panowała dobra, przyjazna i życzliwa atmosfera, co przejawiało się ser-

decznymi znajomościami, przebywaniem ze sobą młodzieży w czasie
wystaw, i nie tylko, oraz przyjaźniami, które przetrwały do dziś. Jedni
drugim udzielali gościny w swoich
domach w czasie wystaw w innych
miastach oraz szczerze gratulowali
zwycięzcom. Być może nie zawsze
było idealnie, ale przez wiele początkowych lat konkurs Młodego
Prezentera spełniał swe podstawowe założenia. Atmosfera konkursu
w dużym stopniu zależała – i nadal zależy – od rodziców młodych
uczestników zmagań. Często rodzice chcą zrobić wszystko za dziecko, zadają sędziemu pytania, chcą
odbierać numery startowe i nie są
obiektywni (bo zwykle nie znają zasad), a chwaląc dziecko za wszystko,
co zrobiło w konkursie, wzbudzają
w nim poczucie krzywdy.
Bardzo dużo zależy też od sędziów, którzy początkowo rekrutowali się wyłącznie z osób doświadczonych, sędziujących od wielu
lat, i to wiele ras psów. Dawało to
gwarancję właściwej oceny, w zgodzie z zasadami dotyczącymi umiePies 3 (387) 2022

jętności pokazania psa w sposób
odpowiedni dla danej rasy. A różnice w prezentacji pomiędzy psami
wielu ras są bardzo duże, bo przecież inaczej prezentuje się jamnika,
foksteriera, golden retrievera czy
mopsa. Aby sędziować tę – naszym
zdaniem – trudną konkurencję wystawową, trzeba być uważnym, doświadczonym i wrażliwym sędzią,
doskonale obeznanym z wieloma
rasami psów, zasadami ich prezentacji i regulaminem wystaw. Od kilkunastu lat władze naszego związku
dotychczasową specjalność wystawową (A) nr 19 – „Młody Prezenter”
włączały (podobno przez przypadek) do kategorii B „Specjalności
użytkowe”. Stan ten trwa do dziś
wraz z jego przykrymi dla konkursu
konsekwencjami, ponieważ uprawnienia sędziowskie na konkurencje
użytkowe można otrzymać jako
pierwsze i jedyne albo w połączeniu
z wybraną specjalnością wystawową, w związku z czym Młody Prezenter jest obecnie sędziowany również
przez sędziów bez doświadczenia
sędziowskiego i znajomości wielu
ras psów. Spotkaliśmy asystentów
tej konkurencji, którzy mieli jednego psa w swym życiu, nie są sędziami żadnej specjalności, nie znają ras
psów, a ich marzeniem jest zostać
sędzią kynologicznym i sędziować
cokolwiek. Wygląda to nieco groźnie. Na naszych wystawach obserwować można kuriozalne konkursy,
w których sędzia wydaje zawodnikom polecenie, aby wykonali slalom
pomiędzy przypadkowo rozstawionymi doniczkami kwiatów czy podążali z psem po liniach dowolnie
zaproponowanej litery lub cyfry. Nie
wszyscy sędziowie wiedzą, że to, co
jest możliwe i stosowane w czasie
treningu, nie może być dopuszczone w konkursie. Podobnie zupełnie nieuzasadnione jest polecanie
zamiany psów, zwłaszcza częste
w rozgrywkach finałowych przy
porównaniu zwycięzcy młodszej
grupy ze zwycięzcą starszej grupy.
W wielu krajach jest to wręcz niedopuszczalne, a prezenterzy mogą
występować jedynie ze swoim psem
lub psem najbliższej rodziny, a nigdy z przypadkowo wypożyczonym
Pies 3 (387) 2022

Od lewej: sędzia Zygmunt Jakubowski, Ewa Charasz, Małgosia Modzelewska i Stella Zawadzka.

Przyjazna konkurencja
w ringu konkursu przeniosła się na ringi ras
i finały, w czasie których
młodzi prezenterzy
coraz częściej (być może
odpłatnie) konkurują
między sobą, wystawiając cudze psy.
do konkursu. Wiele psów obcych źle
się czuje po zmianie prezentera na
takiego, do którego nie są przyzwyczajone, i widać to wyraźnie w ich
zachowaniu. Nieraz obserwowaliśmy ucieczkę takiego psa z ringu
czy przejawy agresji (tak, agresji!) do
nieznanego sobie prezentera.
Błędem jest sądzić, że dobry prezenter to taki, który potrafi doskonale pokazać każdego psa. W czasie
konkursu nie ma czasu na poznanie
nowego psa i możliwość dostosowania się prezentera do sposobu
jego prezentacji oraz zdobycie zaufania psa do siebie. Pomysł zamiany psów odnosi się do konkurencji
Młody Prezenter w czasie wystawy
Crufts, gdzie dawniej (i do dziś w tej
konkurencji) ze względów dawnego
obowiązku kwarantanny nie wolno było przyjechać na Crufts z własnym psem. Ale na Crufts juniorzy
mają pół godziny na zapoznanie się

z wystawianym psem, a po zamianie psów 15–20 minut na nawiązanie z nowym psem kontaktu, czyli
nawet tam nie przekazuje się psa
z ręki do ręki. Poza tym wśród 30–40
uczestników konkursu nie ma na dużym ringu właściciela ani jednego,
ani drugiego psa. U nas po zamianie psy jednego handlera zabierane
od niego chcą wrócić do swojego
pana i z reguły niechętnie współpracują z zupełnie nową dla nich
osobą. Przydzielano więc zawodnikom na Crufts psy brytyjskie, które
po pierwszej części konkursu, aby
wyrównać wszystkim uczestnikom
szanse, wymieniano na inne. Zasada ta pozostaje tam do dziś – i tylko tam, jak nigdzie indziej na świecie. Mało się widzi, a nawet prawie
wcale, pracy młodzieży ze stolikiem
do oceny psa. A przecież większość
psów używanych do konkursów to
psy małe – „stolikowe”. Nauczenie
psa i umiejętność ustawienia go na
stoliku oraz dobre pokazanie sędziemu wcale nie są takie łatwe.
Wielu starszych wystawców nieraz
się o tym przekonało. Na obecnie organizowanych wystawach, aby ułatwić ocenę sędziemu, dla niektórych
ras wprowadza się podwyższenia
– rampy (np. dla buldogów angielskich, PON-ów, bulterierów, owczarków australijskich i innych ras psów),
które powinni umieć wykorzystywać również młodzi prezenterzy.
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Ocena psa na stoliku, Lublin, 2019 r.

Wyraźnie widać rezultat konkursu
Młodego Prezentera po dość licznej
grupie dawnych młodych prezenterów obecnie doskonale i umiejętnie
prezentujących swoje i cudze psy
na naszych wystawach. Wymierną korzyść z ich prezentacji mają
przede wszystkim sędziowie, którzy
mają 2–4 minuty na ocenę jednego
psa – mogą tego dokonać z pełnym
przekonaniem, gdy widzą na ringu
dobrze pokazanego psa. Pies porusza się sprawnie kłusem, prezenter
wie, o co prosi sędzia, a całość oceny przebiega szybko i sprawnie, bez
konieczności powtarzania poszczególnych ewolucji.
Dodatkową korzyścią jest powszechny fakt, że ci doświadczeni
prezenterzy znają się na psiej urodzie, dzięki czemu z reguły pokazują
psy doskonałe, co sprawia przyjemność każdemu sędziemu. Radością
jest wygranie konkursu, ale także
samo bycie na podium (są aż cztery miejsca!). W dobrym tonie jest
gratulowanie każdemu konkurentowi i zwycięzcy – to sprawa kultury
współżycia, szacunku dla każdego
i etyki sportu. Od pewnego czasu
albo całkowicie brakuje tego momentu, albo jest, ale jakby wymuszony i mało szczery. Nie wiemy,
z czego to wynika, ale widać wyraźnie, że obecni prezenterzy to już nie
jednolita, zaprzyjaźniona ze sobą
grupa młodzieży. Przyjazna konkurencja w ringu konkursu przeniosła
się na ringi ras i finały, w czasie któ-
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To, co w wielu innych
krajach jest zabronione
i nie do pomyślenia,
u nas ze szkodą dla
konkursu Młodego
Prezentera rozwija się
jak w najlepsze. Młodzi
prezenterzy ogłaszają
swe usługi w Internecie,
szukają klientów i tu też
ze sobą konkurują.
rych młodzi prezenterzy coraz częściej (być może odpłatnie) konkurują
między sobą, wystawiając cudze psy.
To, co w wielu innych krajach jest zabronione i nie do pomyślenia, u nas
ze szkodą dla konkursu Młodego
Prezentera rozwija się jak w najlepsze. Młodzi prezenterzy ogłaszają
swe usługi w Internecie, szukają
klientów i tu też ze sobą konkurują. Założeniem konkursu było, aby
starsi uczyli młodszych i byli dla
nich wzorami do naśladowania,
i tak przez wiele lat było u nas i jest
w wielu krajach świata. W naszej
amatorskiej kynologii coraz częściej
obserwujemy komercję, obecną aktualnie w każdej dziedzinie życia,
ekonomię i często pseudoprofesjonalizm. Powstały zawodowe szkoły
handlingu dla młodych prezenterów, w których nauka słono kosztuje. Pozostaje pytaniem otwartym,

CZASY WSPÓŁCZESNE
Młodzi prezenterzy Zwycięzcy Crufts w 2011 r.

czy tak być powinno i czy można to
dla dobra konkursu i młodych kynologów choć trochę zmienić. Być
może brakuje nam tzw. ducha czasu
i jesteśmy staroświeccy, mało współcześni, a także zacofani? W Wielkiej
Brytanii i USA, gdzie konkurs ma
najdłuższą historię, w kwestii profesjonalizmu młodzieży, szkolenia
i odpłatnych usług na przestrzeni lat
nic się nie zmieniło. U nas zmieniło
się bardzo dużo i to nas nie tylko
zastanawia, lecz także nakazuje
bić na alarm!
MAŁGORZATA SUPRONOWICZ
I TOMASZ BORKOWSKI
Pies 3 (387) 2022

Jak wyglądają współcześnie relacji ludzi z psami?
Co zmieniło się w podejściu do szkolenia psów oraz
życia z psami? Opowiada o tym dr hab. Justyna
Włodarczyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
która od wielu lat prowadzi badania nad relacją ludzi i zwierząt w kulturze. W 2018 roku wydała książkę „Genealogy of Obedience. Reading North American Dog Training Literature: 1850s-2000s”. Książka
była inspiracją do przeprowadzenia tej rozmowy.

R

elacje ludzi z psami zmieniały
się na przestrzeni wieków.
W XXI wieku pojawia się afirmatywny trend, który charakteryzujesz
jako „bycie bardziej psem”. Możesz coś
więcej opowiedzieć na ten temat?
– Już w drugiej połowie XX wieku
nacisk w szkoleniu psów zaczyna być
kładziony nie tylko na naukę konkretnych zachowań, lecz także na tworzenie i umacnianie relacji między psem
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a jego opiekunem. Pojawia się większe zrozumienie dla psów i ich „psiej”
natury. Zarówno w szkoleniu psów,
jak i codziennym życiu z nimi zaczyna
się uwzględniać psie potrzeby i popędy. Szkolenie psów i praca z nimi
postrzegane są inaczej niż wcześniej.
Obecnie mają przede wszystkim poprawić jakość życia z psem, sprawić,
aby był szczęśliwszy i mniej się nudził.
Praca, różnego rodzaju aktywności

i psie sporty mają stymulować psa
intelektualnie i umożliwić mu zaspokojenie jego potrzeb.
Widoczna jest tendencja, żeby robić z psem coś więcej niż tylko uczyć
go podstawowych komend, żeby go
rozwijać i stymulować intelektualnie.
Na początku XX wieku opiekunowie psów mieli do wyboru treningi
posłuszeństwa lub próby polowe,
dzisiaj dostępnych jest mnóstwo
aktywności, dostosowanych dla psów
różnych ras i w każdym wieku. Można
wymienić takie aktywności i sporty,
jak: agility, flyball, dog frisbee, taniec
z psem, rally-o, treibball, nosework,
dog parkour, dog fitness, psie sztuczki
i mnóstwo innych. Niektóre z tych
aktywności mają aspekt rywalizacji.
Jednak dla większości opiekunów
najważniejsza jest relacja z psem,
wspólne spędzanie czasu, tworzenie
więzi. Ludzie angażują się w te aktywności, gdyż wierzą, że są one przyjemne dla psa, a im zależy na sprawieniu
psu frajdy.
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Widoczny jest także nacisk na
wspólną zabawę i radość. Aktywności
z psem nie są już koniecznie powiązane z użytecznością, stanowią swojego
rodzaju przekierowanie naturalnych
instynktów psów tak, aby znajdowały społecznie akceptowalne ujście.
Nie każdy mieszczuch może jeździć
z psem za miasto, aby paść tam z nim
owce, ale może spróbować przekierować instynkt pasterski psa np. na
zabawę dużymi piłkami (treibball).
W dodatku te zastępcze aktywności
mają na celu sprawianie psu przyjemności, a nie zaspokojenie rzeczywistej
potrzeby właściciela.
Dostrzeżenie znaczenia radości psa
i wspólnej zabawy psa i przewodnika
wpływa zarówno na metody szkolenia
psów, jak i na same cele szkolenia.
Tradycyjnie szkolenie z posłuszeństwa
kładło nacisk na dyscyplinę i nauczenie psa wykonywania rozkazów
w każdej sytuacji. Nikomu nie zależało
na tym, by pies machał ogonem z radości, chodząc przy nodze. Miał nie
wyprzedzać i nie zostawać z tyłu. Teraz
jest inaczej. We współczesnym posłuszeństwie sportowym (obedience) kładzie się ogromny nacick na to, by pies
dobrze się bawił i sprawiał radosne
wrażenie. Jednocześnie coraz większą
popularność zyskuje też rally obedience, czyli posłuszeństwo „na luzie”.
Sport ten opiera się na ćwiczeniach
znanych z obedience, jednak różnica
polega na podejściu. W rally-o liczy
się zabawa, spędzanie czasu z psem,
a dokładność wykonania ćwiczenia
jest drugorzędna.
■ W książce twierdzisz, że w XXI wieku
behawioralne metody szkolenia tracą
popularność. Możesz wyjaśnić to
twierdzenie?
– Po początkowej fascynacji behawioryzmem Skinnera i wzmocnieniem
pozytywnym nadchodzi refleksja.
Wcześniej uważano, że podejście to
jest uniwersalne, sprawdza się w każdej sytuacji i przy każdym rodzaju
szkolenia. Obecnie zauważa się coraz
więcej różnic między gatunkami
i ich możliwościami poznawczymi.
Pojawiają się coraz bardziej szczegółowe podejścia, dostosowane do
określonych gatunków i zadań. Coraz
szerzej korzysta się z etologii, aby
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lepiej poznać zachowania określonego
gatunku oraz dostosować do tego
metody szkolenia.
Behawioryzm do pewnego stopnia
negował różne potrzeby psów, np. ich
potrzeby społeczne. Obecnie dostrzega się niedostatki takiego podejścia.
Uznaje się, że pies ma jakieś potrzeby
i najpierw trzeba je zaspokoić, a dopiero później rozpoczynać szkolenie
i czegoś wymagać. Współczesne
podejście zdaje się pojmować psa
bardziej całościowo.
■ Co pojawia się na miejsce metod
szkolenia opartych na behawioryzmie? Jakie trendy w szkoleniu psów
są widoczne obecnie?
– Moim zdaniem pojawia się kilka ciekawych trendów w szkoleniu. Pierwszy
to nacisk na szkolenie z wykorzystaniem naturalnych tendencji, popędów
i zachowań psów, które następnie
zostają przekierowane na „nowe”
aktywności. Szkolenie wciąż oparte
jest na nagradzaniu, ale dużo chętniej
wykorzystuje się naturalne popędy
i zachowania psa, modeluje łańcuch
łowiecki tak, aby osiągnąć zamierzone
cele. Wykorzystywana do tego jest
wiedza z zakresu etologii. Dla przykładu istnieje wiele rodzajów nowych
aktywności opartych na popędzie
łupu: od flyballu i frisbee po pullgility
czy zawody dummy.
Inny trend to wykorzystanie uczenia
się społecznego. Opiera się to na
założeniu, że psy uczą się od siebie,
obserwując swoje zachowania. Może
to być wykorzystywane w różnego
rodzaju pracy z psami. Na przykład
w przypadku psa lękliwego, nadmiernie reagującego na bodziec aranżuje
się spotkanie z psem zrównoważonym,
niereagującym lękliwie. Pierwszy pies
obserwuje zachowania tego drugiego
i uczy się, że na dany bodziec można
reagować w zupełnie inny sposób.
Pojawiły się również metody (np.
Do As I Do), w których to człowiek
pokazuje psu jakieś zachowanie, a następnie zachęca psa do powtórzenia
go. Tradycyjny, skinnerowski behawioryzm zupełnie pomijał ten mechanizm
uczenia się zwierząt.
Na koncepcji uczenia się społecznego oparte są także klasy komunikacji
psów. To spotkania, podczas których

psy są odpowiednio dobierane
w pary i mogą się ze sobą komunikować. Zainteresowanie tego rodzaju
spotkaniami wynika też ze zrozumienia, że psy potrzebują relacji z przedstawicielami swojego gatunku. Ludzie
starają się spotykać w miejscach,
gdzie ich psy mogą nawiązać relacje
z innymi psami.
Popularne stają się grupowe
spacery, podczas których psy mogą
spędzać ze sobą czas i zachowywać
się jak psy. Wielu opiekunów rozumie,
że społeczna izolacja i brak psiego
towarzystwa są dla psów bolesne.
Stąd wysiłek, aby zapewnić psu
towarzystwo. Z tego powodu coraz
więcej osób decyduje się na posiadanie dwóch psów, a opiekunowie
„jedynaków” starają się umożliwiać im
kontakty społeczne.
Widoczne jest także docenienie naturalnych talentów psa i poszukiwanie zajęć, w których te talenty może
wykorzystywać. Zrozumieliśmy, że
psy różnią się od nas i mają umiejętności, których my nie mamy. Można
zauważyć „zwrot ku psiemu nosowi”,
coraz większe zainteresowanie aktywnościami związanymi z węszeniem,
takimi jak tropienie, zabawy węchowe, poszukiwanie ludzi, ratownictwo.
Nosework jest swoistym hitem
ostatnich kilku lat. To aktywność, która
wykorzystuje metody szkolenia psów
użytkowych, ale wdraża te metody
i protokoły poza kontekstem użytkowości. Psy szukają nie heroiny, a ukrytych próbek cynamonu. Przewodnicy
są zwykle zdziwieni tym, jak bardzo
taka aktywność podoba się ich psom.
Opiekunom sprawia przyjemność,
gdy psy robią to, co lubią, i mają
z tego radość.
Aktywnością, która w ostatnich
latach zyskała ogromną popularność,
jest psi fitness, czyli ćwiczenia sprawnościowe. Zwykle przeprowadzane są
pod okiem fachowca, dostosowane
do indywidualnych potrzeb konkretnego psa. Jednocześnie rozwija się
też rehabilitacja weterynaryjna: lasery,
masaże, bieżnie wodne. Zainteresowanie tego rodzaju aktywnościami
świadczy o tym, że opiekunowie przywiązują wagę do fizycznego dobrostanu swoich psów. Zależy im na tym,
by żyły długo w jak najlepszej formie.
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■ Co zmieniające się na przestrzeni
wieków podejście do szkolenia psów
mówi nam o relacji człowiek – zwierzę?
– Zmieniły się motywy, dla których
szkolimy psy. Kiedyś szkolenie psów
związane było z czysto praktycznymi
potrzebami – pies miał pracować.
W XIX wieku farmer miał stado owiec
czy krów i potrzebował psa, żeby ten
ich pilnował. Podobnie z polowaniem – pies miał do wykonania określoną pracę. Obecnie zaangażowanie
w tego typu aktywności związane
jest z chęcią zaspokojenia potrzeb
psa i budowania z nim lepszej relacji.
Często w pasienie z psami angażują
się osoby mieszkające w miastach.
Najpierw kupują psa, zaczynają
interesować się historią rasy, idą na
szkolenie z psem i zaczynają bawić
się w pasienie. Niektórzy tak angażują się w te aktywności, że kupują
dom na wsi i stado owiec. Posiadanie
psa pasterskiego początkowo nie
jest więc koniecznością, ale hobby, a później staje się elementem
stylu życia. Innymi słowy, nawet we
współczesnym szkoleniu użytkowym (pasienie, obrona, myślistwo)
kolejność zaspokajania potrzeb jest
niejako odwrócona.
Widać też rosnącą świadomość
praw zwierząt i ich dobrostanu.
Świadczy o tym popularność różnego rodzaju form nowych aktywności, które zastępują wcześniejsze
aktywności związane z wykorzystywaniem czy zabijaniem zwierząt.
Opiekunowie psów chcą pielęgnować ich popędy, ale bez narażania
innych gatunków zwierząt oraz bez
narażania swoich psów. Zależy im na
bezpieczeństwie. Instynkt aportowania ćwiczy się na dummy, z kolei
treibball to wzorowana na pasieniu
aktywność z wykorzystaniem piłek
zamiast zwierząt.
Ludzie chodzą z psami na szkolenia
z różnych powodów. Jedni lubią taki
sposób spędzania czasu, inni szanują
potrzeby psów, jeszcze inni obawiają
się zniszczeń, które mógłby spowodować w domu niewybiegany pies.
„Robienie czegoś” z psem jest obecnie
w dobrym tonie. Posiadanie psa to nie
tylko karmienie go i spacery. Trzeba
zadbać także o jego dobrostan i realizację potrzeb.
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Hobbystyczne zaangażowanie
w aktywności z psem ma swoje dobre
strony – najważniejsza jest relacja,
osiągnięcia są drugoplanowe. Jeśli
pies traktowany jest czysto użytkowo
i kupiony do wykonywania określonej
pracy, to opiekun się go pozbywa, jeśli
nie sprawdza się on w tej roli. W przypadku hobbystycznego „robienia
czegoś” z psem, jeśli pies nie sprawdza
się w jednej pracy czy sporcie, opiekun
szuka innej aktywności. Znam dużo
osób, które kupiły psa pod kątem
konkretnego sportu. Jeśli jednak
okazało się, że pies nie ma do tego
predyspozycji, szukały innej aktywności. Najważniejsze są w tym relacja
opiekuna z psem, wspólne spędzanie
czasu, zaangażowanie.
■ Obecnie mamy mnóstwo szkoleniowców, behawiorystów, zoopsychologów i innych specjalistów
od psów. O czym to świadczy? Czy
współczesne psy gorzej sobie radzą
z życiem niż 20 lat temu? A może to
ludzie zapomnieli, jak komunikować
się ze zwierzętami?
– Raczej jest to kwestia profesjonalizacji różnych dziedzin życia, które
do tej pory uznawano za – powiedzmy – zdroworozsądkowe. Cały ten
proces jest też powiązany z szerszymi
zmianami gospodarczo-społecznymi. Angażujemy profesjonalistów
od układania diety, projektowania
wnętrz i ogrodów, no i od… zachowania psów. W czasie pandemii
COVID-19 widać olbrzymie zainteresowanie psami i wzrost popytu na
szczeniaki. Coraz więcej osób bierze
psa, więc rośnie popyt na usługi
szkoleniowe, behawiorystyczne,
groomerskie. W dobrym tonie jest
robić coś z psem, korzystać z usług
behawiorystów i szkoleniowców, żeby
tego psa lepiej zrozumieć i realizować
jego potrzeby.
Możliwe też, że warunki życia
psów są obecnie trudniejsze niż
kiedyś. Psy żyjące we współczesnym
środowisku miejskim mają mniej
swobody. Jest coraz mniej miejsc,
gdzie swobodnie mogą biegać bez
smyczy, węszyć, poznawać świat. To
powoduje problemy behawioralne,
których kiedyś nie było. Niby tworzy
się przestrzenie dla psów, na przykład

psie parki czy wybiegi, jednak jest to
jakiegoś rodzaju segregacja. To ogrodzone, wydzielone przestrzenie, które
nie zawsze pozwalają na zaspokojenie
potrzeb psów.
Sporo osób definiuje siebie przez
relacje z psem i jest zainteresowanych
pracą nad tą relacją. Nie chcą jedynie
mieć psa, chcą coś z nim robić, coś
wspólnie przeżywać. To psiarze, osoby
rzeczywiście zainteresowane psami
i je rozumiejące. Oczywiście takie osoby istniały i wcześniej, ale zdaje mi się,
że psiarzy jest jednak coraz więcej.
■ Spróbujmy podsumować. Co jest
ciekawe i wyjątkowe w relacji człowiek – pies w XXI wieku?
– Zainteresowanie psami jako psami,
gatunkiem zupełnie odmiennym
od nas, obdarzonym odmiennymi
umiejętnościami i potrzebami. Ludzie
coraz bardziej dążą do zdobywania wiedzy na temat psów, czytają
książki o ich zachowaniu, chodzą na
warsztaty i szkolenia. Jest spora grupa
pasjonatów, ludzi, którzy mają sporą
wiedzę, praktyczne doświadczenie.
Lubią przyglądać się naturalnym
zachowaniom psa i je interpretować.
Uczymy się doceniać odmienność psa
i jego wyjątkowość.
Pojawia się sporo książek pisanych
z perspektywy etologii, które pomagają zrozumieć wyjątkowość psów
i ich zachowanie. Takie autorki jak
Patricia McConnell czy Alexandra
Horowitz wywarły duży wpływ na
nasze postrzeganie psów. Pojawia się
nawet poczucie, że psy nie tylko są
inne od nas, lecz także pod pewnymi
względami lepsze. Potrafią cieszyć się
życiem, nie zdradzają.
Ludzie zdają się czerpać przyjemność
z obserwacji naturalnych zachowań
swoich psów. Wielu chce dowiedzieć
się jak najwięcej o zachowaniu psów,
aby móc lepiej rozumieć komunikaty
wysyłane przez ich pupila. To podejście jest podobne trochę do podglądani dzikiej przyrody czy obserwacji
ptaków. Dla ludzi mieszkających
w miastach pies staje się namiastką
natury, czy nawet jedyną „naturą”,
z jaką mamy do czynienia.
DR MAGDALENA DĄBROWSKA
ROZMOWA
Z DR HAB. JUSTYNĄ WŁODARCZYK (UW)
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WYSTAWA FCI 2022
OBEDIENCE

Drużyna, fot. M. Wilamowska

Mistrzostwa świata
W dniach 22–26 czerwca 2022 roku w miejscowości Vilhelmsborg, niedaleko nadmorskiego
duńskiego miasta Aarhus, odbyły się mistrzostwa
świata obedience FCI.

T

Glan Y Gors Tara - suka która z Joanną
Palwik weszła do finału, fot. Szugzda
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a impreza co roku skupia najlepsze drużyny z całego świata. Vilhelmsborg to ośrodek
jeździecki, w którym swoją bazę treningową ma również duński kennel
club. Ośrodek dysponuje kilkoma
halami końskimi. Na zawody obedience wyznaczono największą halę
główną oraz nieco mniejszą halę treningową. W hali głównej wydzielono
dwa ringi, na których odbywały się
równolegle starty indywidualne –
kwalifikacyjne, i w finale jeden duży
ring. Do dyspozycji zawodników
było również sześć padoków (umożliwiających trenowanie na zewnątrz)
oraz rozległe tereny zielone, na których można było odpocząć w czasie
zawodów.

W tym roku Polskę
reprezentowały:

■ Jagoda Wejchan z F’FALCON Never
Never Land oraz U’TEMPERANCE Never Never Land, Joanna Pawlik z Glan
Y Gors Tara, Małgorzata Wilamowska z Tending ZESTFUL oraz Tending
NIMBUS, Joanna Janiec (team leader),
Klaudia Szymańska z CLEVER GIRL
Shepmate’s, Joanna Hewelt z Gingerbell Venom, Agnieszka Mogilnicka
z DJANGO Never Never Land oraz
Magdalena Stodułko z BIG SHOT IN
FISH EYE.
Start na mistrzostwach świata
Obedience FCI podzielony jest na
dwa etapy. Pierwszego dnia, zaraz
po ceremonii otwarcia, zawodnicy
oceniani są w tzw. ćwiczeniach gruPies 3 (387) 2022

powych (zostawaniu), przez kolejne
dwa dni trwają starty indywidualne, w czasie których wyłaniana jest
najlepsza dwudziestka z trzech dni
startów (ćwiczenia grupowe i starty
indywidualne). Podczas ćwiczeń grupowych zawodników ocenia czterech
sędziów jednocześnie, zaś w startach
kwalifikacyjnych zawodnicy wykonują ćwiczenia na dwóch ringach, na
których ocenia po dwóch sędziów.
Wszyscy czterej sędziowie jednocześnie oceniają starty finałowe.
W tym roku do ścisłego finału
z lokatą 8 ze startów indywidualnych
zakwalifikowała się Joanna Pawlik
z Glan Y Gors Tara oraz z lokatą 20
Jagoda Wejchan z U’TEMPERANCE
Never Never Land.
W finałach zwycięża para, która uzyska najlepszy bieżący wynik
(nie uwzględnia się punktów
z kwalifikacji).
Dla Jagody Wejchan był to już drugi finał mistrzostw świata, ponieważ
z psem F’FALCON Never Never Land
zakwalifikowała się finału mistrzostw
świata w Holandii w 2018 roku.
Obedience
wymaga
przede
wszystkim ciężkich treningów, systematyczności i trochę szczęścia.
Losowanie numerów startowych
czasem może zaważyć na wynikach
dnia. W przypadku Joanny Pawlik zabrakło trochę szczęścia, by stanąć na
podium dnia, jej bardzo mocna grupa i start uplasowały ją na 8 lokacie
pierwszego dnia kwalifikacji. Gdyby
startowała w drugim dniu, osiągnięty
wynik pozwoliłby jej stanąć na podium w lokatą 3 z kwalifikacji.

■ Klaudia Szymańska i CLEVER GIRL
Shepmate’s – lokata 55, 230,75 pkt,
■ Małgorzata Wilamowska i Tending
Nimbus – lokata 97, 185,25 pkt,
■ Agnieszka Mogilnicka i DJANGO Never Never Land – lokata 100,
179 pkt.
Łącznie startowało 110 zawodników z 20 krajów.
Oprócz klasyfikacji indywidualnej
wyłaniana jest klasyfikacja drużynowa, w której pod uwagę brane są
3 najlepsze starty zawodników z danego kraju z kwalifikacji.
Starty Joanny Pawlik oraz Jagody
Wejchan (z dwoma psami) pozwoliły
zająć polskiej drużynie lokatę 5 na 15
klasyfikowanych drużyn. Przed Polską uplasowały się drużyny z Włoch
(4), Finlandii (3), Norwegii (2) oraz
Szwecji (1). Patrząc na to, jak bardzo
popularne jest obedience w krajach
nordyckich, można uznać, że lokata piąta, mimo że bez medalu, w tak
silnej konkurencji ze Skandynawami
oraz bardzo mocną drużyną włoską
jest dużym sukcesem.
Dodatkowe statystyki (dziękuję za
pomoc Monice Kowalskiej – Łabno
i Małgorzacie Michniewskiej)

Szczegółowe wyniki
naszej drużyny
z kwalifikacji:

■ border collie – 98 psów
■ owczarek belgijski malinois
– 3 psy
■ labrador retriever – 3 psy
■ golden retriever – 3 psy
■ owczarek australijski – 2 psy
■ flat coated retriever – 1 pies
■ owczarek belgisjki tervueren
– 1 pies
■ pudel – 1 pies

■ Joanna Pawlik i Glan Y Gors Tara –
lokata 8, 263,5 pkt,
■ Jagoda Wejchan i U’TEMPERANCE Never Never Land – lokata 20,
253,5 pkt,
■ Jagoda Wejchan i F’FALCON Never
Never Land – lokata 30, 248,5 pkt,
■ Małgorzata Wilamowska i Tending
ZESTFUL – lokata 34, 247,25 pkt,
■ Magdalena Stodułko i BIG SHOT IN
FISH EYE – lokata 48, 236,25 pkt,
Joanna Hewelt i Gingerbell Venom
– lokata 50, 235,75 pkt,
Pies 3 (387) 2022

Wiek psów startujących:
ur. 2019 – 7 psów
ur. 2018 – 11 psów
ur. 2017 – 27 psów
ur. 2016 – 19 psów
ur. 2015 – 15 psów
ur. 2014 – 19 psów
ur. 2013 – 9 psów
ur. 2012 – 4 psy

Podział według ras:

Kolejne mistrzostwa świata odbędą się za rok. Tym razem drużyny z całego świata gościć będzie
Hiszpania.
SYLWIA SZUGZDA

U’ TEMPERANCE Never Never Land
i F’FALCON Never Never Land,
wł.Jagody Wejchan

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI NASZEJ
DRUŻYNY Z KWALIFIKACJI:
■ Joanna Pawlik i Glan Y Gors
Tara – lokata 8, 263,5 pkt,
■ Jagoda Wejchan i U’TEMPERANCE Never Never Land – lokata
20, 253,5 pkt,
■ Jagoda Wejchan i F’FALCON
Never Never Land – lokata 30,
248,5 pkt,
■ Małgorzata Wilamowska
i Tending ZESTFUL – lokata 34,
247,25 pkt,
■ Magdalena Stodułko i BIG
SHOT IN FISH EYE – lokata 48,
236,25 pkt,
■ Joanna Hewelt i Gingerbell
Venom – lokata 50, 235,75 pkt,
■ Klaudia Szymańska i CLEVER
GIRL Shepmate’s – lokata 55,
230,75 pkt,
■ Małgorzata Wilamowska
i Tending Nimbus – lokata 97,
185,25 pkt,
■ Agnieszka Mogilnicka i DJANGO Never Never Land – lokata
100, 179 pkt.
Łącznie startowało 110 zawodników z 20 krajów..
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Chart perski saluki – FORTUNATA Psia Cometa (FCI)
Polska ekipa

MAMY TO

CHART Z POLSKI

– mistrzem świata w coursingu
Wśród sportów kynologicznych jest jedna dyscyplina, którą uprawiają
w zasadzie tylko charty
i kilka ras V grupy FCI.
To wyścigi torowe i terenowe, tzw. coursingi. Zarówno malutkie
charciki włoskie, jak
i ogromne wilczarze
z wielkim zapałem ścigają wabik imitujący
ucieczkę zająca.

Jedyny wilczarz irlandzki z Polski – CU IONATH Cursus Ventosi

yścigi to dla nich namiastka
polowania, zabronionego
z chartami w Polsce. Widok
charta złożonego w biegu albo niemal
frunącego nad ziemią zachwyca.
Jest to sport wymagający dużego
poświęcenia właścicieli psów (treningi

utrzymujące psy w dobrej kondycji)
oraz sporych nakładów finansowych,
związanych zwłaszcza z kosztownymi
wyjazdami.
Nie mamy w kraju infrastruktury
dla wyścigów na torze, jedyne zawody torowe odbywają się w Bytomiu

W
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na bieżni przyjaznego chartom stadionu klubu Szombierki. Zapewne
dlatego większą popularnością wśród
charciarzy cieszą się terenowe wyścigi chartów, które można przeprowadzić na dużej łące. Na coursingach
charty biegają parami w swojej rasie
Pies 3 (387) 2022

i płci. Regulamin przewiduje też dwie
klasy: FC-CACIL (dla psów legitymujących się ocenami z wystaw), w której udział uprawnia do zdobywania
certyfikatów na międzynarodowego
championa wyścigów chartów, i klasę CSS (dla pozostałych psów). Nie
będziemy tu omawiać szczegółowo
zasad regulaminowych, można się
z nimi zapoznać na stronie Podkomisji ds. Wyścigów Chartów GKSP
ZKwP. Wspomnieliśmy tylko podstawowy podział na klasy, aby Czytelnik
lepiej zrozumiał krótką relację z wydarzenia najwyższej światowej rangi
w charcim sporcie, w którym charty z
Polski brały udział, a mianowicie z Mistrzostw Świata FCI w Terenowych
Wyścigach Chartów 2022.
Od wielu lat nasze charty przywożą z zagranicznych zawodów nie
byle jakie trofea. Są wyróżniane wysokimi lokatami na podium na mistrzostwach Europy w terenowych
wyścigach chartów. Mamy już spore grono mistrzów i wicemistrzów
Europy w różnych charcich rasach.
W tym roku wśród 455 zawodników
startujących w Mistrzostwach Świata FCI w Coursingu znalazło się 19
polskich chartów (18 w klasie FCI-CACIL, 1 w klasie CSS). Mistrzostwa
odbywały się w dniach 27–29 maja
w fińskiej miejscowości Kalajoki. Na
starcie stawiło się 12 naszych whippetów, 1 charcik włoski, 1 wilczarz
irlandzki, 5 chartów perskich saluki.
Zabrakło w polskiej ekipie utytułowanych przedstawicieli rodzimej rasy
– chartów polskich – niestety właściciele nie zdołali udźwignąć kosztów
dalekiej podróży.
Pies 3 (387) 2022

Wprawdzie Finlandia przywitała
zawodników nie najlepszą pogodą,
ale ten dyskomfort szybko poszedł
w zapomnienie, bowiem były to bardzo starannie przygotowane mistrzostwa, wręcz perfekcyjna organizacja
imprezy, nienagannie funkcjonujący
liczny sztab obsługujący parkury i całe
zaplecze zawodów. Sprzęt nie nastręczał, jak to często bywa, żadnych trudności. Urzekała gościnność gospodarzy, zawsze spieszących z pomocą
w najdrobniejszych sprawach.
Jak przystało na zawody światowej rangi, parkury były wprawdzie
bezpieczne, ale bardzo wymagające, sprostać im mogły wyłącznie psy
w dobrej kondycji oraz dobrze przygotowane do zawodów. W Polsce
coursingi odbywają się zwykle na
nawierzchni trawistej, w Finlandii psy
musiały pokonać trasy w głębokim
piasku. Jednak wszystkie nasze charty dały radę, bez kontuzji przebrnęły
przez obie tury zawodów, a 5 z nich
stanęło na podium (lokatowe są
miejsca 1–6), 1 ukończył konkurs z 8
lokatą, 8 uplasowało się w pierwszej
20, w licznych stawkach (nawet do 56
psów na starcie).
Już pierwszego dnia zawodów
charci wyścigowy świat obiegła wspaniała wiadomość, która u nas wywołała
radość, wręcz euforię, i łzy szczęścia ze
wzruszenia na widok biało-czerwonej
flagi na maszcie i płynącego z głośników Mazurka Dąbrowskiego śpiewanego chórem na bodaj 20 głosów:
na najwyższym podium stanął polski
zawodnik!!! Po raz pierwszy w historii charciego sportu w Polsce kolekcja sukcesów powiększyła się o tytuł

Charcik włoski – Angelo Celeste ELISEY

mistrza świata w klasie FCI-CACIL
(w stawce 36 psów), który przywiózł
z Finlandii polski whippet FUNNY BUNNY Loop Line (właściciel: Magdalena
Kupczyk), wyhodowany w hodowli Ewy Gurzyńskiej. Perseusz, bo tak
nazywa się mistrz świata w domu, to
niespełna 4-letni, z pozoru drobny, bo
mierzący 47,5 cm i ważący 13,5 kg, samiec, ale istny bolid w psiej skórze. Ma
już na koncie tytuł Wicemistrza Polski
w Coursingu 2021 oraz zwycięstwo
w Pucharze Polski w coursingu 2021.
W tym roku po raz pierwszy ruszył na
podbój świata i wrócił z tarczą.
Niemały sukces odniosła suka
whippet w klasie FCI-CACIL – WIKTO-
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Mistrz Świata – whippet FUNNY BUNNY Loop Line (FCI)

RIA QUEEN Brodwinek (hodowca: Leonard Wawrzyniak, właściciel: Monika
Pałubicka) – w stawce 53 suk zajęła 5
miejsce. Młodziutka Wiki (3 lata ukończy we wrześniu) już w zeszłym roku
pokazała lwi pazur, zwyciężając w międzynarodowym turnieju V4Cup oraz
w mistrzostwach Węgier, gdzie dodatkowo została wyróżniona tytułem Best
In Field (najlepszy pies zawodów).
Nasz jedynak w najmniejszej rasie
chartów – Wicezwycięzca Sprinterów
CDL w Coursingu 2019 – charcik włoski Angelo Celeste ELISEY, klasa FCI-CACIL (właściciel: Anna Andrzejczuk),
musiał zmierzyć się w stawce 29 psów
różnego wzrostu. Elisek, jak stare dobre wino, mimo swoich 6 lat zostawił
w tyle gromadę dwu-,trzylatków, pokonał młodszych i mniejszych wzrostem rywali i zajął 5 miejsce.
Niezwykle ucieszyła nas 4 lokata
młodziutkiej (2 lata i 7 miesięcy) rozpoczynającej karierę wyścigową saluki
FORTUNATA Psia Cometa (FCI) –(hodowca i właściciel: Katarzyna Sakławska-Badziukiewicz), która pobiegła
w klasie CSS w tzw. mixie, czyli stawce
psów i suk razem.
Kolejny raz miło było usłyszeć w dalekiej Finlandii: „Poland strong team”!
Dotychczas polska reprezentacja chartów cieszyła się uznaniem w Europie,
a od teraz również na świecie. Nie
można zapominać, że za sukcesami
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psów stoi ogrom pracy włożonej przez
ich właścicieli, należy im się za to wielki szacunek. I na koniec łyżka dziegciu
do tej beczki miodu. Wyścigi chartów
to sport indywidualny i na indywidualnych barkach spoczywa droga
do sławy „Poland strong team”. Może
wobec tak znaczących sukcesów, które są udziałem naszych chartów od
wielu lat, przyszedł czas na wsparcie
charciego sportu? Charciarzom marzy się, żeby wyścigi chartów w Polsce
przestały być niszową dyscypliną, żeby
organizatorzy zawodów nie musieli
łamać sobie głów, jak i na czym zaoszczędzić, żeby nie wpaść w deficyt,
a właściciele „chudych psów” nie rezygnowali z wyjazdów na zawody rangi
mistrzowskiej z powodu szczupłości
portfela.
ANNA ANDRZEJCZUK – TEAM LEADER POLSKIEJ REPREZENTACJI CHARTÓW NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA W TERENOWYCH WYŚCIGACH
CHARTÓW 2022, REJESTRATOR LICENCJI
WYŚCIGOWYCH ZKWP
MAŁGORZATA DOWNAROWICZ
ZDJĘCIA WWW.ANIFOTOGRAFIA.COM
Wiadomość z ostatniej chwili: 27 sierpnia
2022 nasz świeżo upieczony mistrz
świata , whippet FUNY BUNNY Loop Line,
zdobył tytuł Mistrza Polski na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w
Coursingu. Potwierdził tym samym swoje
umiejętności i znakomitą kondycję, które
docenił zagraniczny skład sędziowski.

Od lewej: Katarzyna Michalak i Barghest Dark Lavondyss – Forest, Sebastian Zagłoba i Chillout Zanzibar z Borowskich Stawów – Chili,
Grzegorz Duda i Beowulf Dark Lavondyss – Flipper, Irena Jurkowskka i Blackthorn Aquila – Cuki.

IWT, czyli International
Working Test, to drużynowe zawody rangi mistrzostw Europy, święto
pracujących retrieverów,
najważniejsze zawody
na sztucznych aportach
w roku, organizowane
co roku w innym kraju.
Przeprowadzane są według reguł Field Trials
FCI, na sztucznych
aportach – dummy.

W
Whippet – WIKTORIA QUEEN Brodwinek
na 5 lokacie podium Mistrzostw Śwata
w Coursingu 2022
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telegraficznym skrócie:
wygląda to jak imitacja
polowania, tyle że zamiast
ptaków są zielone wałki o wadze 500
gramów. Poza tym – podobnie jak
przy polowaniu – elementami zawodów są podchód, naganka, praca
w polu, na wodzie, szuwarach, w lesie
– pies ma zapamiętać miejsce, w którym spadł aport, albo aport zostaje
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AUSTRIA, 10–12 CZERWCA 2022 r.

International
Working Test
gdzieś podłożony (pada strzał), albo
nie – i przewodnik ma tak nakierować
psa, żeby jak najszybciej znalazł aport
i go przyniósł. Oprócz przyniesienia
oceniane są również chęć współpracy z przewodnikiem, dobra i spokojna praca przy nodze oraz spokój – nie
ma mowy o szczeknięciu, czy nawet
najcichszym piśnięciu – za takie zachowanie dostaje się 0 punktów.

Working testy w Polsce

Working testy pojawiły się w Polsce
w 2013 roku, przez kilka lat udało się
paru osobom dojść do najwyższej
klasy, zaczęto również importować
psy z linii workingowych – szczupłe

i umięśnione labradory oraz golden
retrievery (w innych rasach retrieverów nie widać tak dużej różnicy
w budowie i zachowaniu psów z linii
working i show). Working testy to zawody wyłącznie dla retrieverów, chociaż aportowanie dummy jest coraz
popularniejsze wśród innych grup
psów.
Każdy kraj zrzeszony w FCI może
zgłosić na IWT maksymalnie trzy
zespoły po trzy psy plus jeden pies
rezerwowy. Z racji tego, że w Polsce
nie ma jeszcze wielu psów na tym
poziomie, do tej pory nie było jeszcze
kwalifikacji, które – mam nadzieję –
wkrótce się pojawią. Polska w IWT
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Forest – Berghest Dark Lavondyss przy pracy, fot. M. Czechowska

brała udział dwa razy – w 2021 roku
na Węgrzech i w 2022 roku w Austrii.
Jako że na obydwu wydarzeniach
byłam członkiem drużyny narodowej, mogę śmiało powiedzieć, że poziom trudności zadań na Węgrzech
był dużo niższy, za to pod względem organizacji i oprawy zostawili
Austrię bardzo daleko w tyle. Polskę
na IWT w Węgrzech reprezentowały
dwie drużyny, jedna (team Poland
1) z kierownikiem zespołu Karoliną
Imbiorską, druga (team Poland 2) –
z kierownikiem Ireną Jurkowską. Jako
że ten artykuł ma być relacją z Austrii,
dla zainteresowanych zostawiam tylko adres strony z zeszłorocznego IWT:
www.iwt2021.hu.
Statystyki wyglądały następująco:
6 sędziów, 10 zadań, 16 krajów, 33
helperów, 50 zespołów, 150 startujących psów, 314 zadań ocenionych na
20 punktów i 231 zadań niezaliczonych – ocenionych na 0 punktów.

Aquila (LR) – kierownik drużyny i pies
rezerwowy.
Tegoroczne IWT odbyły się 10–12
czerwca w Austrii, na 300 hektarach
łąk, pastwisk i nieużytków BOA Farm,
nieopodal granicy z Czechami. Pierwszego dnia odbyły się rejestracja zawodników i uroczyste rozpoczęcie
zawodów. Został nam przedstawiony
ramowy plan imprezy oraz sędziowie:
Anja Möller (DE), Petra Buijs (AT), Ton
Buijs (AT), Zsolt Böszörményi (HU), Karin Thunander (SE) oraz sędzia główny, szef Österreichischer Retriever
Club Kurt Becksteiner (AT). Planowo,
zarówno w sobotę, jak i w niedzielę,
mieliśmy mieć po 6 testów do zaliczenia. Jednak – jak to kiedyś powiedział
Woody Allen – „Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o twoich
planach...”. Finalnie w sobotę odbyło
się 6 testów, w niedzielę tylko 4... Ale
o tym w dalszej części artykułu.

Tegoroczne zawody

Na wstępie napiszę tylko, że już o 8
rano było gorąco... 50 drużyn zostało
podzielonych na 6 grup, my mieliśmy
numer startowy 43 i wylądowaliśmy
w grupie 6, więc zaczynaliśmy ten
dzień od zadania nr 6.
To było zaskakujące zadanie: duża
łąka, pośrodku zadrzewienia, i kolejna
duża łąka – drużyna z zadania 6 stoi
pośrodku jednej łąki, drużyna z zada-

Na tegoroczne IWT pojechaliśmy
swoim zeszłorocznym składem:
■ Sebastian Zagłoba z Chillout Zanzibar z Borowskich Stawów (LR),
■ Katarzyna Michalak z Barghest
Dark Lavondyss (LR),
■ Grzegorz Duda z Beowulf Dark Lavondyss (LR),
■ Irena Jurkowska z Blackthorn
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Pierwszy dzień zawodów

nia 4 pośrodku drugiej łąki. Na znak
sędziego wszyscy razem ruszamy,
utrzymując zwartą linię – walk up –
po kilkunastu metrach pada pierwszy
strzał i pomocnicy idący razem z nami
w linii rzucają marking, czyli taki rodzaj
aportu, którego lot pies może widzieć,
i bezpośrednio po rzucie pies zostaje
po niego wysłany. Dummy spada około 30 metrów przed nami, ale żaden
pies z naszej drużyny nie jest wysyłany
po ten aport – to zadanie dla drużyny
z zadania nr 4. Po tym jak pies z sąsiedniej drużyny przyniósł dummy,
ruszamy dalej do przodu i ponownie
po kilkunastu metrach pada strzał, tym
razem daleko – i pierwszy pies z naszej
ekipy zostaje wysłany na blinda, czyli
po dummy, które zostało podłożone,
nikt nie widział miejsca jego upadku.
Sędzia mówi, gdzie leży aport, i trzeba
pokierować w to miejsce psa. Jak się
okazuje, leżał kilkanaście metrów za
drużyną z zadania nr 4, według moich
szybkich obliczeń na mapach Google
w odległości ponad 200 metrów od
naszej drużyny, ale helperzy już mnie
poprawili, że odległości były mierzone
wcześniej i było to „zaledwie” 180 metrów. Według regulaminu odległość
nie powinna przekraczać 150 metrów,
jednak na tych IWT odległości były
iście kosmiczne – każdy pies wykonujący dane zadanie miał tę samą odległość do pokonania i podobne waPies 3 (387) 2022

runki, więc tu nie ma mowy o jakichś
sprzeciwach – poza tym na zawodach
jak na wystawie – decyzja sędziego
jest najważniejsza i niepodważalna.
W tym zadaniu każdy pies z drużyny
miał to samo do zrobienia – przynieść
blinda zza pleców sąsiedniego zespołu, dla poszczególnych psów różniło się
ono tylko tym, że każdy kolejny musiał
dłużej czekać, stojąc dalej spokojnie
w linii. Nie poradziliśmy sobie, trudno
powiedzieć dlaczego, bo to było do
zrobienia, ale sędzia bardzo szybko
weryfikował drużyny w tym zadaniu,
nie tylko nas. Ocenianie było surowe,
rozlegały się dwa gwizdki na stop i jeśli
pies się nie zatrzymał albo pobiegł nie
w tym kierunku, który wskazał przewodnik, przerywano konkurencję i nakazywano odwołanie psa. Takie rozpoczęcie nie podnosi na duchu, nie daje
pozytywnego kopa przed kolejnymi
zadaniami. Kopa daje coś innego –
drużyna – jesteśmy drużyną i wspieramy siebie nawzajem, zarówno gdy coś
pójdzie nie tak, jak i gdy idzie dobrze.
Każdy pies w drużynie ma swoje mocniejsze i słabsze strony, tak naprawdę
od sędziego zależy, czy w danym zadaniu możemy wybrać, kto co robi,
czy kolejność wysyłania wyznaczają
nasze numery startowe – jeśli możemy
wybrać, wybieramy tak, żeby drużyna
miała szansę na jak największą liczbę punktów – jeśli nie wybieramy, to
pomagamy sobie nawzajem, podpowiadając, czy według nas pies jest już
w tym obszarze, gdzie trzeba go zatrzymać. Mamy bardzo zgraną drużynę, dogadujemy się świetnie, dlatego
zawody to dla nas czysta przyjemność.
Kolejny był test nr 1 – zadanie ciekawe i podchwytliwe. Pierwszy pies
miał do przyniesienia blinda z około
130 metrów, nie można było wybierać kolejności. Pierwszy poszedł Chilli
(Chillout Zanzibar z Borowskich Stawów) i wykonał zadanie na 8 punktów,
trochę ściągała go woda, ale Sebastianowi udało się go doprowadzić w odpowiednie miejsce. Drugi ruszył Forest
(Barghest Dark Lavondyss) po marking
na około 100 metrów i wyszło mu to
idealnie, dostał maksymalną liczbę
punktów. Na końcu Flipper (Beowulf
Dark Lavondyss), którego zadaniem
było przyniesienie blinda znajdującego się w „prostej linii” za markingiem.
Pies 3 (387) 2022

Statystyki wyglądały
następująco: 6 sędziów,
10 zadań, 16 krajów,
33 helperów, 50 zespołów,
150 startujących psów,
314 zadań ocenionych
na 20 punktów i 231
zadań niezaliczonych –
ocenionych na 0 punktów.
Prostą linię umieszczam w cudzysłowie, ponieważ trasa do markingu to
około 70 metrów po łące, później psa
traci się z oczu, gdyż po zbiegnięciu
z górki wchodzi do wody, którą musi
przepłynąć, wyjść na drugi brzeg i dopiero tam znaleźć rzucone dummy –
a blind znajduje się jeszcze 50 metrów
dalej – przy czym nie było już niczego
widać. Tutaj pomagał helper, który pokazywał, gdzie jest pies i czy dobiegł
już w odpowiednie miejsce. Za przyniesienie trudnego blinda z odległości
około 160 metrów Flipper otrzymał 12
punktów.
Po dobrze zaliczonym zadaniu
morale nam wzrosły, poszliśmy
na kolejny test – nr 2. Konkurencja
odbywała się na łące porośniętej kłosowatą roślinnością, kończącej się na
prawo od nas pasem lasu. Zadanie
wyglądało następująco: przed lasem
szedł helper, strzelił kilka razy w las,
następnie dwóch pomocników na
łące strzelało i rzucało dwa markingi. Chilli biegł po marking około 90
metrów i wybiegał nam 17 punktów,
Forest miał blinda w lesie, w odległości około 200 metrów i mimo długiej
walki nie udało nam się go znaleźć,
więc nie otrzymaliśmy punktów. Na
końcu Flipper biegł po drugi marking, również około 90–100 metrów,
za który otrzymaliśmy 18 punktów.
Następnie poszliśmy na test nr
3. Tutaj już się zrobił przestój i trzeba
było swoje odczekać. A samo zadanie
należało do tych bardzo trudnych.
Standardowo marking, blind i marking. Tutaj mogliśmy wybierać, co
robi który pies – po pierwszy marking
poszedł Forest, ale w momencie kiedy sędzina coś do mnie powiedziała,
wyłączyłam się i straciłam psa z oczu.
Liczyłam, że za chwilę wybiegnie

z aportem, a okazało się, że wbiegł
na górkę i poszedł w zupełnie innym
kierunku. Wyszedł z krzaków praktycznie przy nas – po raz kolejny nie
otrzymaliśmy punktów. Po ten marking został wysłany Chilli, co prawda również nie bez problemów, ale
udało mu się zdobyć na tym zadaniu
8 punktów. Flipper został wysłany na
blinda – takiego z serii niemożliwych
do wykonania – ponad 250 metrów,
pies wysyłany w kierunku spadającego markingu nie mógł się zatrzymać
w tym miejscu, pobiegł dużo dużo
dalej. Teren i utrudniona widoczność
również robiły swoje. To zadanie, o ile
się nie mylę, zaliczyło tylko 10 z 50
psów, z czego drużyna, która wygrała mistrzostwa, jedynie za ten blind
nie otrzymała punktów. A Flipper to
zrobił, i jego 8 punktów za to zadanie
miało dla nas wartość większą niż 20.
Kolejny był test 4 – podobny do
zadania 6, ale tym razem przygotowano dla nas markingi, a nie blindy.
Na to zadanie czekaliśmy dobre 3,5
godziny, wszystko się przedłużało,
organizatorzy zostali poinstruowani, że nawet gdy jest przestój, każdy
ma czekać na swoją kolej, nie można przejść do innego zadania, nawet
jeśli sędzia kolejnego zadania stoi
i czeka… Później jednak ktoś zmienił
zdanie i właściwie na chwilę przed
naszym startem w zadaniu nr 4 część
teamów poszła zaliczać zadanie nr
5. Test 4 obejmował walk up w linii
z drużyną z zadania 6 i przyniesienie
markingu przez każdego psa, bez
możliwości wyboru kolejności. Chilli
pierwszy zdobył 6 punktów, Forest –
16 punktów, a Flipperowi powinęła
się łapa i nie otrzymał punktów.
Ostatni w sobotę był test nr 5:
dwa markingi i blind. Jak zwykle
główną rolę grały odległości i teren.
Ponownie nie dano zawodnikom
możliwości wyboru, co robi który
pies, ale chyba właśnie taką kolejność, jaką nam wyznaczono, również
sami byśmy ustalili. Stoimy w linii,
pada pierwszy strzał – marking leci
w jakieś chaszcze, pada drugi strzał –
marking trafia sporo dalej pod połamane drzewo, pada trzeci strzał – i nic
– to blind. Chilli popędził prawie 150
metrów po pierwszy marking i zdobył
okrągłe 20 punktów, następnie Forest
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ZAWODY
– około 200 metrów po drugi – za 18
punktów i na koniec Flipper i blind na
około 230 metrów za 14 punktów. To
było piękne zakończenie pierwszego
dnia rywalizacji. Jasne, szkoda tych
straconych punktów, zarówno w tych
zadaniach, które bylibyśmy w stanie
wykonać, jak i tych, które nas przerosły. Ale daliśmy radę, nastroje w drużynie były bardzo dobre, mogliśmy
wrócić do hotelu i odpocząć.
Skończyliśmy o 18, ale przestój
przed zadaniami 4 i 6 był coraz dłuższy, niektórzy czekali ponad 4 godziny, po godzinie 20 przyjechał główny
sędzia, który zdecydował o zakończeniu rywalizacji w tym dniu; drużyny, które nie wykonały wszystkich
zadań, miały je dokończyć kolejnego dnia. Może nie będę opisywała
reakcji drużyn – pozostawiam to
wyobraźni czytających… My o 20
dojechaliśmy do hotelu, wymęczeni
trwającymi przez cały dzień zawodami (średnio 20 km w nogach), zrezygnowaliśmy z gali i wspólnej kolacji
na farmie – pewnie udałoby nam się
tam dojechać na 21, a do hotelu wrócilibyśmy o północy, ale to za mało
czasu na to, żeby się zregenerować
– następnego dnia znowu czekał nas
wyjazd o 6 rano. Jak się później okazało, nasze zdanie podzielała niemal
połowa uczestników.

Drugi dzień zawodów

Kolejnego dnia – jako zdyscyplinowana drużyna – stawiliśmy się na
zawodach chwilę przed 8. Na miejscu nie zastaliśmy nikogo, na próżno
czekaliśmy, aż ktoś się pojawi. Przez
obsuwę i dokańczanie zadań przez
kilka drużyn dwa zadania zostały odwołane, o czym nikt nas nie poinformował, zresztą nie tylko nas. Szybko przeszliśmy do zadania nr 7.
Stanęliśmy na łące, przed nami znajdował się las, w którym kilku helperów robiło nagankę, przechodziło jakieś 50 metrów i strzelało – gdzieś na
tym obszarze zostały ukryte 3 dummy, a sędzia chciała zobaczyć ładne
przeszukiwanie terenu. Wszystkie
nasze psy wykonały to zadanie bardzo dobrze, zdobyły kolejno: Chilli
– 18 punktów, Flipper – 20 punktów
i Forest – 18 punktów. Po tak pięknie rozpoczętej rywalizacji nadszedł
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Każdy kraj zrzeszony
w FCI może zgłosić na
IWT maksymalnie trzy
zespoły po trzy psy plus
jeden pies rezerwowy.
Z racji tego, że w Polsce
nie ma jeszcze wielu
psów na tym poziomie,
do tej pory nie było jeszcze kwalifikacji, które –
mam nadzieję – wkrótce
się pojawią.
czas na zadanie nr 8. Tu niestety nie
można było wybierać, Chilli poszedł
po pierwszy marking – kolejno przepłynął wodę, wszedł na wysepkę i do
wody za wysepką – dostał 4 punkty.
Forest szedł po blinda – to zadanie
było dla mnie niewykonalne: blind
znajdował się w lesie, na w odległości 200 metrów, ale wcześniej pies
miał do pokonania tę samą trasę, co
przy pierwszym markingu. Gdy już
straciłam psa z oczu, zaczęło go znosić tak bardzo na miejsce markingu
z poprzedniego dnia, że podjął nie
ten aport i nie otrzymał punktów.
Natomiast pies od zadań niemożliwych – Flipper – musiał zmierzyć
się z blindem, po którego nie pobiegł Forest – i wykonał to zadanie,
oczywiście z pewnymi trudnościami,
bo praca na takich odległościach
nie jest łatwa, ale zdobył przy surowym ocenianiu tego sędziego aż
8 punktów.
Nadszedł czas na test nr 10: trzy
markingi w różnych miejscach, ale
w podobnym kierunku – w kolejności
zgłoszeń otrzymaliśmy następująco:
Chilli – 17 punktów, Forest – 20 punktów, a Flipper trafił na najtrudniejszy
i najdalszy marking, którego nie udało mu się znaleźć, w związku z czym
nie otrzymał punktów za to zadanie.
Naszym ostatnim zadaniem był
test nr 11: strzał i rzucony marking,
a potem kolejne dwa strzały w innych
miejscach. Chilli biegł po pierwszego
blinda za 16 punktów, bardzo dobrze
wykonał to zadanie. Forest pogubił się na markingu i dostał tylko 12

punktów, a Flipper – na trudnym blindzie – 17 punktów.
Udało nam się skończyć o 14. Mieliśmy szczęście – ostatnie drużyny
kończyły około 17. O godzinie 18 zebraliśmy się na ogłoszenie wyników
i wręczenie dyplomów. Organizator
przeczytał pierwszych 10 miejsc,
wygrała drużyna z Belgii (dwóch
z członków tej drużyny gościliśmy
już w Polsce na treningach i jako sędziów na zawodach): Kristie Deckers
z Intch., FTCH Kensteen Rocket, Pieter Vivus z ABBOTSLEIGH NIGER oraz
Fons Exelmans z Masters of Water
Nelson.
W tym roku byliśmy jedyną drużyną z Polski na International Working
Test Austria 2022. Zajęliśmy 46 miejsce z 50 drużyn najlepszych psów
w Europie, zdobyliśmy 315 punktów,
w tym 4 razy maksymalną liczbę, czyli
20 punktów i trochę za dużo zer. Jest
niedosyt, jak po każdych zawodach,
bo mimo iż my dalej w tym raczkujemy, to apetyty są coraz większe.
Tym bardziej że kilka zadań, za które nie otrzymaliśmy punktów, bez
wątpienia było w naszym zasięgu.
Jest też radość, że znowu mogliśmy
tam pojechać, spotkać znajomych
z innych krajów, reprezentować Polskę, uczestniczyć w najważniejszych
w Europie zawodach na sztucznych
aportach dla retrieverów. Byliśmy
lekko rozczarowani organizacją
i chaosem, jaki momentami panował, brakiem informacji zarówno na
miejscu, jak i na stronie internetowej
czy Facebooku – inaczej wyobrażałam sobie austriacką precyzję.

Pudel
w sztuce i w kiczu
CZ. 3
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Uwielbienie dla pudli,
chęć ich posiadania lub
choćby tylko ich namiastki stały się prawdziwym przekleństwem.
Jak chyba żadna z psich
ras pudel padł ofiarą
kiczu. Oprócz dzieł
sztuki, zarówno tej
pięknej, jak i użytkowej,
spotykamy ogromną
liczbę koszmarnych
dziełek związanych
z tą rasą.

K

unsztowne dzieła sztuki,
wykonane ze szlachetnych
materiałów kontrastują z gliną, plastikiem i pudrowo podkolorowanymi fotografiami.

W sztukach pięknych

Podziękowania

W tym miejscu chciałabym podziękować Zarządowi Głównemu ZKwP,
naszemu sponsorowi – Raw Paleo,
naszym kibicom oraz mojej wspaniałej drużynie.
W przyszłym roku IWT odbędą
się w Szwecji. Czy tam też pojedziemy? Czas pokaże.
Obszerniejsza relacja z filmikami
z poszczególnych zadań, zdjęciami
terenu, zmierzonymi odległościami,
wynikami i z tych, i z poprzednich
IWT znajduje się na moim blogu:
www.skidderandforest.weebly.com.
KATARZYNA MICHALAK

RETRO

Pudel czarny w
starannie przygotowanej fryzurze,
fot. Justyna Olichwier
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Pudel to znany uwodziciel, zaistniał
w modzie już w średniowieczu. Jednym z najstarszych przedstawień
naszego bohatera jest płaskorzeźba
na ścianie katedry w Amiens, która
została wzniesiona w latach 1220–
1270. Znajdziemy jego wizerunki na
monetach, freskach, rzeźbach, bordiurach, obrazach i grafikach.
W mniej więcej XVI wieku pudle
weszły na salony. Obok psów pracujących na polowaniach ich mniejsze odmiany lub bardziej urodziwi
przedstawiciele znaleźli uznanie jako
psy towarzyszące. Coraz częściej były
ozdabiane wysadzanymi klejnotami obrożami, wymyślnie fryzowane,
perfumowane i po prostu rozpieszczane. Za to do zimnych domostw
wniosły radość i rozrywkę. Pudel to
prawdziwy klaun wśród psów, potrafi rozśmieszyć do łez, ale gdy trzeba,
groźnie zaszczeka w obronie swojej
siedziby i właścicieli.
Popularność pudli jako psów towarzyszących człowiekowi oddają ich
wizerunki zgromadzone w wielkich
muzeach i galeriach. Co ciekawe, psy
w podobnych typach znajdziemy naj-
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częściej w zbiorach francuskich, włoskich i hiszpańskich. Wiele ciekawych
rzeźb, grafik, akwareli i płócien znajduje się również w prywatnych zbiorach
miłośników tej ciekawej rasy. W Hiszpanii, w narodowym muzeum Prado
podziwiać możemy portret Alphonsa
d’Este z białym pudlem pędzla samego Tiziano Vecellego (1488?–1576),
a w paryskim Luwrze biały pudel
ostrzyżony na lwa wygląda spod sukni „Suzanne w łaźni” Paola Veronese
(1528–1588), w Fontenebleau pyszni
się pudel Katarzyny Medycejskiej, a kolejnym przykładem jest ten z obrazu
Toulouse-Lautreca (1864–1901). To
tylko kilka przykładów. Pudlich przedstawień w różnych stylach i technikach
jest znacznie więcej.
Modnie ostrzyżony pudel, oszczekujący młodego chłopaka znalazł
się również na obrazie Aleksandra
Gierymskiego zatytułowanym „Szewczyk warszawski” z roku 1885. W podobnej fryzurze przedstawił białego
pudla Kajetan Wincenty Kielesiński
(1841 r.). Osobisty pudel Matejków
był często bohaterem humorystycznych szkiców artysty Jana. Na jednym
z nich z 1879 roku towarzyszy on
w odprowadzaniu osła, którego artysta podarował oo. Kapucynom.
Wizerunki pudli, często drzeworyty lub grafiki, dodawano do popularnych gazet lub były one ilustracjami
w książkach, zamieszczanymi na
osobnych kartkach. Jeden z nich zatytułowany „Modne pieski”, namalowany przez Franciszka Kostrzewskiego (1826–1911), został opublikowany
w „Tygodniku Ilustrowanym”. Przedstawia jejmość w rozkloszowanym
płaszczyku i takiej sukni oraz budkowym nakryciu głowy ozdobionym
wstążkami, która trzyma na rękach
miniaturowego czarnego pudelka
oraz nobliwego pana w okularach,
cylindrze, męskim futrze i w sztuczkowych spodniach z charcikiem
włoskim odzianym w płaszczyk. Sam
Józef Chełmoński (1849–1914) namalował swój autoportret z dużym
białym pudlem. Co ciekawe, pudel
wydaje się bohaterem równym autorowi ze względu na nieproporcjonalnie dużą sylwetkę.
Polskie sławy XX wieku – Maja Berezowska (1893–1978) i Antoni Unie-
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Apogeum rozkwitu
pudlej popularności,
ba, wręcz pożądliwości
posiadania psa tej rasy,
przypada na okres baroku (od końca XVI do
XVIII wieku). Pudel był
wówczas marzeniem
arystokratek, dam dworu i znanych rodów.
Najczęściej był jednomaścisty – czarny lub biały,
w przeciwieństwie do
barbeta, psa raczej przeznaczonego do pracy,
który nieraz był łaciaty.

Miniaturowa figurka białego pudla, porcelana, Rosenthal, lata 50. XX wieku, własność
Justyny Jezienickiej

Miniaturowy biały pudel z właścicielką,
mal. Carl Leopold Voss, ok. 1890 r.,
pocztówka niemiecka, własność autorki

chowski (1903–1976), miłośnicy psiego
rodu, umieszczali pudle w swoich pracach w scenach rodzajowych. W Warszawie, w jednym z ogrodów przy ulicy
Spartańskiej pyszniła się piękna rzeźba
wykonana przez Domicellę Bożekowską (1927–?). Niedawno wybrałam się
na jej poszukiwanie, jednak urbanizacja i upływ czasu sprawiły, że nie udało
mi się jej odnaleźć. Czy nadal tam stoi?

Na fotografii
Mężczyzna w szarym ubraniu, syn artysty
z pudlem, Francisco Goya, kolekcja Mme La
Vicomtesse de Noailles, Paryż, pocztówka ze
zbiorów autorki

W rzeźbie i porcelanie

Warto zacytować słowa sędziego, estety i wielkiego znawcy pudli Zygmunta
Jakubowskiego, który o pudlu w sztukach pięknych napisał tak (1988): „Jego
wdzięk, gracja spotkały się z uznaniem
wielkich i małych twórców różnych
dyscyplin. Choćby przy wyrobie fajansu, porcelany. Nie sposób wyliczyć
starych bezimiennych wytwórni, które
wypuściły podobizny pudli, oddając
zresztą wyśmienicie charakter rasy.
Światowej sławy manufaktury porcelany produkowały całe cykle poświęcone pudlom. Na szczególną uwagę zasługuje wytworzona w 1820 roku seria
rockinghamowskiej porcelany przedstawiająca pudle w ich najbardziej
wdzięcznych, zabawnych i pięknych
pozach. Miśnia, Kopenhaga, Rosenthal
i Ćmielów też powracają co jakiś czas
do figurek pudli, zaspokajając oczekiwania i gusty najwybredniejszych na
świecie kolekcjonerów tej tematyki”.

bardzo utalentowanych plastyków
polskich, którzy od czasu do czasu
podejmują pudli temat.

Łaciaty pudel miniaturowy, fotografia,
Belgia, 1925 r., ze zbiorów Justyny Jezienickiej

Mężczyzna z białym pudlem, pocztówka,
wydawnictwo artystyczne J. Kochlera,
Reutlingen, początek XX wieku, własność
J. Jezienickiej
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Jedną z najbardziej znanych wytwórni z naszego podwórka, która
wypuszczała również figurki psów
rasowych, był Ćmielów. W latach 60.
XX wieku warszawski rzeźbiarz Mieczysław Naruszewicz wykonał szereg
psich modeli. Wśród nich (w 1964
roku) powstała nowoczesna sylwetka czarnego pudla w złotej obroży,
z szatą w krótkich loczkach, wykonanych poprzez nakłucia igłą.
Pudla znajdziemy niemal wszędzie, na witrażach, w rzeźbie, literaturze, podczas ważnych wydarzeń
dziejowych, a nawet w muzyce.
Zwieńczeniem stosunku człowieka
do psów tej rasy jest skomponowana
przez samego Ludwika van Beethovena „Elegia na śmierć pudla”.
Ciekawe płaskorzeźby, często
repusowane (trybowane) odnajdujemy w medalierstwie. Te najciekawsze, rzadko spotykane, osiągają
wysokie ceny.
Wydaje się, że wdzięczna sylwetka
pudla ma wzięcie i u współczesnych
artystów. Wytwórnie przedmiotów
ozdobnych i markowe manufaktury powracają niekiedy również do
starszych wzorów. Mamy też kilku
Pies 3 (387) 2022

Równie często spotykamy właścicieli
ze swoimi psami na dagerotypach
i nieco później na fotografiach gabinetowych lub w plenerze.
Do portretów rodzinnych często
pozowały psy modnych ras. Wszystkie trzy części pudlego tryptyku ilustrują m.in. stare pocztówki. Nieraz te
kartki pocztowe były bardzo udane
i oddawały nie tylko ducha epoki, lecz
także ładnych przedstawicieli rasy.
Są one nie tylko dobrymi wizerunkami rasy na przestrzeni wieków,
lecz także świetnym przykładem
na ludzkie gusta. Często zatrącają
o płótna znanych artystów, ale równie często są odzwierciedleniem jarmarczności i po prostu braku sprecyzowanego podejścia do estetyki.
Nasi bohaterowie byli bardzo
wdzięcznymi przekazicielami wszelkiego rodzaju życzeń. Pudle zdobiły
(no, może nie zawsze) okolicznościowe kartki imieninowe, urodzinowe
i świąteczne.

Pudel, porcelana ćmielowska, 1964 r.
własność J. Jezienickiej

Rzeźba pudla, Wiedeń, poł. XIX wieku,
cyna srebrzona, własność autorki

W sztuce użytkowej

Również w sztuce użytkowej – tej dawnej i tej obecnej – spotykamy pudle
motywy. Zamiłowanie do aportowania zauważył francuski artysta – umiejscowił pudla w lwiej, ale użytkowej fryzurze (pies jest mokry), na przyborniku
do stalówek z obsadkami. Jak na aportera przystało, w psiej kufie widzimy
połowę muszli. Być może była to tacka
na coś w rodzaju spinaczy do papieru.

Porcelanowe, kłaniające się pudle rosyjskiej
wytwórni Łomonosow, lata 70. XX wieku,
własność J. Jezienickiej

Kilka dobrych wytwórni – szczególnie z Anglii, Austrii i Niemiec – wypuściło serwisy z psami rasowymi, a wśród
nich znajdziemy pudlowe portrety lub
sylwetki.
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Popielniczka, Rosenthal, lata 70. XX wieku,
własność J. Jezienickiej
Talerz z serwisu deserowego, Niemcy,
lata 70. XX wieku, własność J. Jezienickiej

Brązowa rzeźba pudla we fryzurze z Wysp
Brytyjskich, Anglia, lata 80. XX wieku,
własność J. Jezienickiej

Przyjrzyjmy się fryzurom czarnych
pudli na listowniku i trójkątnej cieniutkiej popielniczce. Czy zgadniecie, z jakich lat pochodzą?
Warto czasem odwiedzić miejskie
galerie, portale internetowe lub stoiska
na dużych wystawach psów rasowych
w poszukiwaniu gadżetów z pudlami.
Niektóre z nich mają charakter typowo
użytkowy, tak jak filiżanka do mokki
z ręcznie malowanym portretem czarnego miniaturowego pudla firmy Bark&Cruft, którą dostałam w prezencie
na jednej z wystaw.
Motywy z pudlami nie ominęły również warsztatów złotniczych, srebrniczych i artystów pracujących w innych
tworzywach. Niektóre z tych wyrobów
są prawdziwymi dziełami sztuki. Jako
przykład zaprezentuję bardzo oryginalną broszkę w stylu kamei. Pochodzi
z Mediolanu i powstała w latach 60. XX
wielu. Wykonana jest z mosiądzu i tworzywa o niemal filigranowej konstrukcji. Jest malutka, o wymiarach 5 cm szerokości i 4 cm wysokości. Przedstawia
przypadkowe spotkanie na chodniku
charcika włoskiego i modernistycznie
strzyżonego pudla w zabawowym nastroju. Ten ostatni prowadzony jest na
charakterystycznej dla tamtego okresu
łańcuszkowej smyczy. Całość jest niezwykle delikatna i wysmakowana.

Kwintesencja kiczu

Sztuka i kicz to pojęcia stojące w stosunku do siebie w opozycji. Kicz to
z niemiecka (kitsch) lichota, tandeta lub
bubel. Może dotyczyć różnych dziedzin,
zarówno tworów o miernej wartości, jak
i braku gustu artystycznego, twórczego
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Kicz w czystym wydaniu, pudel pisarz,
połowa XX wieku, własność J. Jezienickiej
Pierwszokomunijna fotografia studyjna,
dzieci z dużym pudlem, Lwów, 1913 r.,
własność J. Jezienickiej
Dwojaczki, pudle z koziołkami w koszyczkach, połowa XX, własność J. Jezienickiej

Medal autorstwa Huguenina, wydany przez
Neuer Pudelklub z Zurichu, z okazji Wystawy
Psów 1965 roku, własność J. Jezienickiej

lub tegoż w ogóle. Wspomniany w poprzedniej części popularny plotkarski
portal nazwany nomen omen „Pudelkiem” jest najlepszym przykładem kiczu.
To tam niewybredni czytelnicy znajdą
najnowsze plotki o znanych „gwiazdach”. Z tej dziedziny pochodzi modna
na wiejskich weselach i festynach muzyka disco polo. Z tego portalu można
dowiedzieć się również, co prowadzają
na smyczach celebryci, najczęściej o nikłym intelekcie. W pogoni za nowościami i opacznie pojętą oryginalnością
często decydują się na nieudane podróbki pudli – wszelkiej maści krzyżówki
z maltańczykami, labrador retrieverami,
cocker spanielami i innymi popularnymi rasami. Te podróbki psów rasowych,
tak naprawdę będące zwykłymi, często
przypadkowymi krzyżówkami, nazywane są malowniczo: maltipoo, labradoodlami, cockapoo itp. Fakt czerpania
komponentów do tych krzyżówek od
naszych bohaterów jest znamienny
i dobitnie świadczy o tym, że prawdzi-

Klasycznie ostrzyżony biały pudel,
wytłaczana, secesyjna włoska pocztówka
z Perugii, koniec XIX wieku, własność
J. Jezienickiej

Jak urodziny to oczywiście z białym
pudlem, wytłaczana pocztówka, Niemcy,
Cottbus, 1911 r., własność J. Jezienickiej
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wej marki (w tym przypadku rasy) nie
da się podrobić.
Definicja kiczu jest bardzo szeroka i nazwanie czegoś w ten sposób
wskazuje na selektywną brzydotę
(wszak o gustach trudno dyskutować
z każdym w ten sam sposób), tani
materiał użyty do wykonania danej
rzeczy, małą wartość artystyczną i niską cenę. Często są to przedmioty lub
utwory wykonane z pewnym przepychem, w rzucających się w oczy kolorach, ale zupełnie pozbawione gustu.
W czasach PRL-u synonimem kiczu
była wykonana z sizalowego sznurka
do snopowiązałek osłonka na butelkę
wódki – oczywiście na wzór popularnej psiej rasy.
Kto myśli, że kicz jest wymysłem naszych czasów, ten jest w błędzie. Określenie to powstało około roku 1870
w kręgu monachijskiej szkoły malarzy
i pierwotnie dotyczyło malarstwa. Niektóre nowatorskie dzieła mogły być
utożsamiane z kiczem, a ich wartość
bywała kwestionowana. To nie przeszkadzało w zadomowieniu się kiczu
wśród bywalców jarmarków i targowisk. Przez wiele lat takim sztandarowym, powielanym tanimi technikami
obrazkiem ściennym był jeleń na rykowisku. Brzydota dla brzydoty – niejako
w czystej formie – dotyczy niestety
również naszej rasy, jak chyba żadnej
Pies 3 (387) 2022

Kolorowana pocztówka, oczywiście
z modnym królewskim pudlem, Paryż,
1911 r., własność Justyny Jezienickiej

Częsty motyw dekoracyjny, pudel z kociakami w koszyku, mal. Theodor Stroefer,
pocztówka, koniec XIX wieku, własność
J. Jezienickiej

innej. Ocenę tych dzieł, z których kilka zamieszczam, pozostawiam miłym
Czytelnikom.
Spójrzmy na te dwojaczki, w zamyśle
mające imitować wyroby z angielskiej
porcelany. Wzorowano się na angielskich wytwórniach (Staffordshire i Royal
Worcester) i ich porcelanie kominkowej.
Takich wątpliwej urody ozdób było
mnóstwo, od solniczek i pieprzniczek,
po fajansowe i porcelanowe figurki,
ochoczo stawiane w XX wieku na kredensach i meblościankach.
Podkolorowywane na pudrowo-landrynkowe odcienie czarno-białe
fotografie, będące kwintesencją kiczu,
miały całe rzesze zwolenników i były
w częstym użyciu, jako pocztówki, obrazki, ochoczo wieszane na ścianach
i jako afisze uliczne.
Pudel jest zwierzęciem ze wszech
miar interesującym. Strzyżenie jego

szaty i nadawanie wzorcowych kształtów może być uważane za sztukę samą
w sobie. Nie jest zadaniem łatwym –
powiedziałabym, że bardzo trudnym
– a jego tajniki są pilnie strzeżone.
Różnorodność wielkości i kolorów,
od klasycznych – białych i czarnych, poprzez brązowe, szare (zwane srebrnymi)
i płowe w różnych odcieniach, stwarza duże możliwości wyboru. Obecnie
w Polsce pudle przeżywają renesans
popularności. W rejestrach ZKwP na
koniec zeszłego roku mieliśmy wpisanych: 235 pudli dużych, 92 średnie, 262
miniaturowe i 175 w odmianie toy. Na
świat przyszły 22 nowe mioty dużych,
18 średnich, 52 miniaturowych i 37 toy
pudli. Zdaje się to zapewniać ich ciekawą przyszłość.
Pudle zawojowały świat, zdobywając
powszechną sympatię, nic więc dziwnego, że Jean Effel (1908–1982), francuski
rysownik-humorysta, umieścił je w jednej ze swoich prac z wizerunkiem raju.
Tryptyk poświęcam Zygmuntowi
Jakubowskiemu, znawcy pudli, artyście
i przyjacielowi.
GABRIELA ŁAKOMIK-KASZUBA
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WYSTAWA

Puchar Trzech Narodów
Komitet organizacyjny wystawy wraz ze sponsorem Józefem Żyrkiem, właścicielem firmy
Brix-Pol Sp. z o.o., który ufundował wspaniałe puchary na wystawę w Jaśkowicach

Zwyciężczyni rankingu młodzieżowego
suk krótkowłosych WEDI z Domu Żyrków,
właściciel i hodowca Józef Żyrek
Klasa użytkowa, suki długowłose: 1. RIANA z Agíru Bohemia, wł. Zuzana Dudová, 2. ROXI Mavic Poland FCI. wł. Piotr Nosalski,
3. FLORANCE Shepherds of Czyz, wł. Dariusz Czyż

16 lipca 2022 roku w Jaśkowicach koło Skawiny
odbyła się krajowa wystawa owczarków niemieckich.
W tym roku po raz pierwszy była ona częścią, a zarazem finałem cyklu „Pucharu Trzech Narodów”.

O

rganizatorem wystawy był
Klub Owczarka Niemieckiego Związku Kynologicznego
w Polsce, przy współpracy z Czeskim
Klubem Owczarków Niemieckich
CKNO oraz Słowackim Związkiem
Hodowców Owczarków Niemieckich SUCHNO.
Wystawa na Słowacji odbyła się
w Zavodzie 21 maja 2022 roku.
Czechy zorganizowały wystawę
w Troubelicach 26 czerwca 2022
roku.
Do oceny psów w Jaśkowicach
zaproszono następujących sędziów:
Waldemara Federaka, Albina Majsniara ze Słowacji i Jiri Zavadilika z Czech.
Wystawa ta wyróżniała się na tle
innych wystaw owczarków niemiec-
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kich tym, że w rankingu mogli brać
udział zarówno hodowcy i wystawcy
należący do Klubu Owczarka Niemieckiego Związku Kynologicznego
w Polsce, jak i członkowie Czeskiego Klubu Owczarków Niemieckich
CKNO oraz Słowackiego Związku
Hodowców Owczarków Niemieckich SUCHNO. Wielu hodowców, wystawców i sympatyków spotkało się
w tym miejscu, aby podziwiać najpiękniejsze owczarki. Głównym sponsorem wystawy były Happy Dog oraz
Brix-Pol sp. z o.o. Józef Żyrek. Celem
wystawy w tym formacie była nie tylko rywalizacja w tak szerokim gronie,
lecz także przedstawienie różnorodności i poziomu hodowli owczarka
niemieckiego w trzech państwach

Puchary i nagrody ufundowane przez sponsorów firmy: Happy Dog oraz Brix-Pol sp. z o.o.

Sędziowie wystawy w Jaśkowicach
od lewej: Albin Majsniar, Jiri Zavadilik,
Waldemar Federak

Przywitanie sędziów i wystawców przez
przewodniczącą Zarządu Oddziału M. Wieremiejczyk-Wierzchowską i wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału i B.Chmiela
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biorących udział w tym wydarzeniu:
Polsce, Czechach i Słowacji. Myślą
przyszłości jest zachęcenie kolejnych
państw, aby dołączyły do tej inicjatywy, co w znaczący sposób podniosłoby rangę i poziom kolejnych wystaw
w przyszłych latach. Szczegółowe wyniki wystawy znajdują się na stronie
www.owczarek-niemiecki.com.
KLAUDIA CADER
ZDJĘCIA AGATA MAKARSKA
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Komisarz wystawy Jacek Maj wraz z komitetem organizacyjnym, zaproszonymi
gośćmi i sędziami
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HISTORIA

Kynologia, kultura, historia

Ekspozycja muzealna, sala prelekcyjna i wystawa czasowa zostały
zaaranżowane w stylu kunstkamer
z ubiegłych wieków. Ekspozycja dotyczyła głównie przedmiotów użytkowych związanych z psami. Z tej okazji
muzeum wydało kolorowy, atrakcyjnie
opracowany folder z pełnymi treściami
wystąpień dr Haliny Śledzik-Kamińskiej „Człowiek i pies w pradziejach.
Ofiary zakładzinowe na ziemiach polskich” oraz Gabrieli Łakomik-Kaszuby
„O przyjaźni człowieka z psem na ziemiach polskich – od średniowiecza
do końca I Rzeczpospolitej szlacheckiej”. Folder jest bogato ilustrowany,
a relację z muzeum oraz z lapidarium
i pleneru można prześledzić na stronie Muzeum Ślężańskiego w szeregu
albumów z fotografiami. Event patronatami medialnymi objęły: „Brać Łowiecka”, wrocławski magazyn przyrodniczo-łowiecki „Pasje” oraz kwartalnik
ZKwP „Pies”.

Konferencja „Intelektualia
Myśliwskie” w Łazienkach
Królewskich w Warszawie

Przed rozpoczęciem Eventu Historyczno-Kynologicznego w Sobótce, od lewej: przedstawiciel ZG Rafał Kleszcz, Blanka Horbatowska,
Joanna Wróblewicz z chartami polskimi oraz dyrektor Muzeum Ślężańskiego Monika Szima-Efinowicz

Ten rok zapoczątkował
szersze wejście z tematami
dotyczącymi psów rasowych
w rejony związane z kulturą,
sztuką i historią. Zostaliśmy
zauważeni, pokazaliśmy
się z bardzo dobrej strony
i warto to kontynuować.
Jednym z takich wydarzeń
był event historyczno-kynologiczny zorganizowany
29 maja w Muzeum
Ślężańskim w Sobótce.
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mpreza, która zapowiadała się
dość skromnie, nieoczekiwanie,
dzięki pasjonatom w wielu dziedzinach rozrosła się do całkiem sporych
rozmiarów. Na zaproszenie członków
Komisji Kynologicznej i Komisji Edukacji i Promocji PZŁ z Wrocławia oraz
dyrektor Muzeum Ślężańskiego w Sobótce odpowiedzieli użytkownicy, miłośnicy wielu psich ras, kolekcjonerzy,
archeolodzy, wydawcy periodyków
przyrodniczo-łowieckich i kynologicznych. Co bardzo ważne, patronat nad
imprezą objął Zarząd Główny Związku
Kynologicznego w Polsce. Event udał
się świetnie, zgromadził liczną publiczność, prelegentów, kolekcjonerów,
znawców zagadnień kynologicznych,
użytkowych i historii oraz szeroko pojętej sztuki.

Bardzo wartościowy jest udział w tym
prekursorskim przedsięwzięciu dzieci,
od tych najmłodszych do nastolatków,
które z zaangażowaniem uczestniczyły
we wszystkich działaniach. Dzięki inwencji dyrektor Muzeum Ślężańskiego
w Sobótce Moniki Szimy-Efinowicz udało się zaprosić do współpracy Muzeum
Narodowe we Wrocławiu, które wypożyczyło cenny eksponat – psa gończego
z piaskowca z roku 1691, Daniela Kurczowego i Tomasza Grzesiaka – kolekcjonerów z Oddziału Wrocławsko-Opolskiego
Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej
PZŁ im. Wiktora Szukalskiego, którzy
udostępnili swoje zbiory kynologiczne
na wystawę czasową w muzeum, podobnie jak kolekcjonerki Aniela Boratyni i Magdalena Szafkowska oraz autorka
artykułu.
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Organizatorem tego wydarzenia, które
odbywa się cyklicznie, jest Klub św. Huberta. W tym roku konferencja odbyła
się 12 czerwca w Łazienkach Królewskich, gdzie sympatyków wszystkich
zwierząt łownych i służących do łowów
gościli: dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie prof. nadzw. dr hab. Zbigniew
Wawer, prezes Klubu św. Huberta Dariusz Młotkiewicz i dyrektor Muzeum
Zamoyskich w Kozłówce Anna Fic-Lazor. Organizatorzy, wspomagani
przez pełnomocnika dyrektora ds.
organizacyjnych Muzeum Łowiectwa
i Jeździectwa Marka Zielińskiego, który był naszym gospodarzem i dobrym
duchem, członkowie Stowarzyszenia
Miłośników Gończego Polskiego wraz
z towarzyszącymi im ogarami polskimi
oraz zaproszonymi gośćmi mieli do
wyłącznej dyspozycji Koszary Kantonistów, wyremontowaną powozownię
i tereny przyległe wraz z dziedzińcem,
na którym wypoczywaliśmy w przerwach pomiędzy wystąpieniami. Konferencję uświetnił sygnalista z Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie Piotr
Kowal, akcentując sygnałami myśliwskimi początek i poszczególne części
tematyczne.
Pies 3 (387) 2022

Uczestnicy konferencji na czele z panem prezydentem Bronisławem Komorowskim,
fot. Andrzej Wierzbieniec

Gościem specjalnym konferencji był
Prezydent RP w latach 2010-2015 Bronisław Komorowski. Zaproszenie na to
wydarzenie przyjęło 100 znamienitych
osób ze świata nauki, polityki, kultury,
przemysłu, łowiectwa i przyrodoznawstwa. Dla znawców i miłośników psów
ciekawe były wszystkie wystąpienia,
ponieważ w każdym z nich szczególne
miejsce zajmowali nasi towarzysze łowów – dawniej i dzisiaj. Warto dodać,
że dwa z moich wystąpień dotyczyły
psów używanych na ziemiach polskich do łowów sensu stricto. Były to
„Wzłamniki, pijawki i frezy, czyli o psach
do polowań z białą bronią” oraz „Z ogarami przez wieki, rzecz o polskiej kulturze szlacheckiej i dawnych łowach”
– oba zwizualizowane dawnymi grafikami, z których najmłodsza pochodziła
z XIX wieku, grą ogarów podczas pracy
w lesie na dziku, rzeźbami zoomorficznymi Pierra Julesa Méne i Charlesa
Valtona oraz rzeźbą bärenbeissera nieznanego artysty.
Wydarzenie było tym bardziej interesujące, że uczestnicy konferencji
i goście mieli możliwość nieodpłatnego zwiedzenia Pałacu na Wyspie
oraz podziwiania barokowego płótna
Rembrandta z 1655 roku, nazwanego
„Jeźdźcem polskim” lub „Lisowczykiem”. Ogary polskie, które zrobiły
prawdziwą furorę i zasłużyły na owacje
na stojąco, reprezentowane były przez
Rozmaryna Poszły w Las i Gratkę z Laborówki, a prowadzone przez Leszką
Ziebę – członka SMGP. Dodatkowym
elementem towarzyszącym wydarzeniu była niespodziewana obecność
i walka o dominację dwóch pięknych
pawi – barwnego i białego – rezydentów Łazienek Królewskich. Pokłosiem
materialnym konferencji będzie kolejna już – X edycja książki „Intelektu-

Molos do stróżowania i łowów, rzeźba
z cynkalu Charlesa Valtona, XIX wiek,
własność autorki

Pogaduszkom z najmłodszymi nie było
końca, fot. Paweł Młyński

alia łowieckie”, która ukaże się jesienią
tego roku przy współudziale Muzeum
Zamoyskich w Kozłówce.
Zauważenie ważności naszego stowarzyszenia i zaproszenie jego przedstawicieli na te wydarzenia jest budujące i planowane również w kolejnych
latach. Warto kontynuować promocję
psa rasowego w różnych środowiskach, wychodząc z nim jak najbardziej
na zewnątrz.
GABRIELA ŁAKOMIK-KASZUBA

53

PIKNIK

ZKwP na Pikniku

Chorwackim w Krakowie

W dniach 28–29 maja
2022 roku na zaproszenie
Konsula Honorowego
Republiki Chorwacji
Pana Pawła Włodarczyka
krakowski oddział Związku Kynologicznego
w Polsce miał przyjemność uczestniczyć w Pikniku Chorwackim na terenie „Małej Chorwacji”
w parku miejskim Bagry
Wielkie w Krakowie.

sportu, turystyki oraz – co szczególnie
dla nas cenne – kynologii. Na zaproszenie Konsula Honorowego zarówno
w zeszłym, jak i w tym roku mieliśmy
okazję dołączyć do imprezy, aby promować niezwykle efektowną rasę,
rozpoznawalną i kojarzącą się z chorwacką Dalmacją – dalmatyńczyka.
Pomimo ciągle trwających dywagacji
i sporów nad pierwotnym pochodzeniem rasy oraz trasą, jaką rasa ta przybyła do Europy, nie ulega wątpliwości,
że to Chorwacja jest ojczyzną współczesnych dalmatyńczyków. To właśnie
w Chorwacji na początku XVIII wieku
pies ten został opisany i tam zaczęła
się jego znana nam historia. Obecnie
dalmatyńczyk jest dumą i najbardziej
znaną rasą chorwackiej kynologii.

P

iknik zorganizowany był przy
współpracy Konsulatu Honorowego Chorwacji, Urzędu Miasta
Krakowa, Krakowskiego Biura Festiwalowego oraz Zarządu Zieleni Miejskiej.
Imprezę, w tym także nasze stoisko,
zaszczycił swoja wizytą Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce pan Tomislav Vidosević, prywatnie wielki miłośnik psów i właściciel czarnego teriera
rosyjskiego.
Bagry Wielkie to duży zbiornik
wodny powstały w miejscu dawnej
żwirowni. Czysta woda, stale rozbudowywana infrastruktura służąca
wypoczynkowi mieszkańców, cisza
i bliskość geograficznego środka miasta przyciągają latem tłumy mieszkańców. Wokół zbiornika znajdują się
tereny spacerowe lubiane przez właścicieli psów i ich pupili. Zbiornik oraz
jego okolica mają status parku miejskiego. Psy niestety nie mogą przebywać na zagospodarowanych plażach,
ale przewidziano dla nich dwa położone nieco na uboczu miejsca, gdzie
wraz z właścicielami mogą oddać się
letniemu wypoczynkowi.
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Rok temu było to jednodniowe wydarzenie połączone z otwarciem dla
mieszkańców zakątka
parku nazwanego „Małą
Chorwacją”. Miejsce to
z inicjatywy Konsulatu
Honorowego Republiki
Chorwacji w Krakowie
powstało we wschodniej,
dotąd niezagospodarowanej części parku.

Stoisko z dalmatyńczykami

Ambasador Chorwacji z żoną, w środku Cruella, fot. Małgorzata Bożyk

Promocja Chorwacji
i kynologii

Tegoroczny Piknik Chorwacki to już
druga taka impreza i po raz drugi jako
oddział ZKwP mieliśmy okazję w niej
uczestniczyć. Zarówno zeszłoroczna,
jak i tegoroczna edycja pikniku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem
i wszystko wskazuje na to, że impreza
na stałe zagości w krakowskim kalendarium. Rok temu było to jednodniowe
wydarzenie połączone z otwarciem dla
mieszkańców zakątka parku nazwane-

go „Małą Chorwacją”. Miejsce to z inicjatywy Konsulatu Honorowego Republiki Chorwacji w Krakowie powstało
we wschodniej, dotąd niezagospodarowanej części parku. W skład inwestycji zrealizowanej przez Urząd Miasta Krakowa weszła piaszczysta plaża,
Promenada Chorwacka, Aleja Gwiazd
Chorwackich, tężnia z solą z wyspy Pag
oraz zieleń i infrastruktura parkowa.
W tym roku piknik trwał dwa dni. Wydarzenie to jest formą promocji Chorwacji, jej kultury, sztuki, języka, muzyki,
Pies 3 (387) 2022

Krakowski oddział ZKwP z okazji Pikniku Chorwackiego przygotował stoisko,
na którym furorę robiła grupa dalmatyńczyków pochodząca z hodowli Sith
Empire FCI państwa Piotra i Justyny
Staroniów z oddziału w Bielsku-Białej.
Oczywiście na takiej imprezie nie mogło zabraknąć motywów z filmu „101
dalmatyńczyków” i słynnej Cruelli De
Mon. Sama Cruella według zgodnych
opinii odwiedzających piknik dzieci
okazała się sympatyczną, kochającą
psy osobą – wcale nie była tak straszna, jak ją pokazano w filmie, i uroczyście zadeklarowała rezygnację z futra.
Kulminacyjnym punktem programu
był przemarsz grupy dalmatyńczyków
Promenadą Chorwacką, pokaz psów
na scenie głównej pikniku oraz krótka
Pies 3 (387) 2022

Od lewej: Ambasador Chorwacji z żoną,Cruela, Konsul Honorowy oraz dalmatyńczyki
z hodowli Sith Empire FCI, wł. Piotra i Justyny Staroniów z Oddziału Bielsko-Biała,
fot. M. Bożyk

Stoisko Oddziału ZKwP w Krakowie, fot. Mieczysław Mirek

prezentacja naszej działalności. Stoisko
ZKwP cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Psy przyciągały swoją obecnością praktycznie
wszystkich uczestników pikniku. Była
to doskonała okazja do reklamy naszej
czerwcowej międzynarodowej wystawy psów rasowych, przedstawienia
działalności ZKwP, promocji psów rasowych, czasopisma „Pies”, zaproszenia
do kontaktu z oddziałem. Na miejscu
udzielaliśmy porad i wskazówek na temat wyboru rasy, hodowli, opieki nad
psem. Usłyszeliśmy od naszych gości
wiele pięknych psich historii oraz poznaliśmy wielu czworonożnych przyjaciół naszych rozmówców. Imprezy

tego typu są dla nas niepowtarzalną
okazją do wyjścia z ideą psa rasowego poza kynologiczny świat. Wśród
odwiedzających stoisko były osoby,
które po raz pierwszy usłyszały, czym
jest rodowód psa, dlaczego tak ważny
jest właściwy wybór rasy, hodowli oraz
na co należy zwrócić uwagę przy ich
wyborze. Myślę, że wiele z tych osób
powitamy wkrótce w szeregach członków ZKwP, podobnie jak działo się to
wcześniej po imprezach typu targi,
pokazy, pikniki itp., w których od wielu lat jako oddział bierzemy udział. Na
kolejną edycję pikniku chorwackiego
jesteśmy już umówieni za rok.
MAŁGORZATA BOŻYK
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Organizatorzy i wystawcy

I KRAJOWA WYSTAWA OGARÓW POLSKICH

Memoriał

Magdaleny Musiał

Sprzedaż psa

„używanego”

Oddział ZKwP w Krakowie 11 czerwca 2022 roku
miał zaszczyt powitać hodowców, wystawców,
gości na I Krajowej Wystawie Ogarów Polskich,
Memoriale poświęconym Magdalenie Musiał.

Z

aproszenie przyjęła sędzia
Elżbieta Chwalibóg. Na wystawie, która odbyła się na
terenie krakowskiego AWF, zaprezentowano 22 ogary.

Zwycięzcami zostali:

■ Zwycięzca Rasy – suka DELTA
z Południowej Kniei,
■ Zwycięzca płci przeciwnej –
pies JASNY PORANEK Leśna Inspiracja,
■ Najlepszy Junior w Rasie – pies
WELES z Beskidzkich Wysp.
Nagrodami były puchary, medale
i upominki. Kameralny klimat i urocza atmosfera spotkania skłoniły nas
do snucia wspomnień i opowieści
o Magdzie. I Krajową Wystawę Oga-
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rów Polskich, Memoriał Magdaleny
Musiał zorganizowaliśmy dla uczczenia Jej pamięci. Magda była wieloletnim członkiem naszego krakowskiego oddziału ZKwP, wybitnym
hodowcą ogarów polskich (przydomek „z Gończaków”) i międzynarodowym sędzią kynologicznym.
Kochała ludzi i zwierzęta. Zawsze
służyła radą i pomocą, z uśmiechem
dzieliła się swoim doświadczeniem
z każdym, kto potrzebował kynologicznego wsparcia. Memoriał jest
wyrazem pamięci o naszej przyjaciółce. Mamy nadzieję, że ta wystawa
wpiszę się na stałe w harmonogram
krakowskich imprez kynologicznych.
Dziękujemy wszystkim, którzy
wkładając swój trud i pracę, przy-

czynili się do tego, aby ta, tak szczególna dla nas wystawa mogła się
odbyć.
Dziękujemy za wsparcie Pani
Katarzynie Gaździe – Przewodniczącej Klubu Ogara Polskiego – Komisji
ZG ZKwP.
MAŁGORZATA BRANNY,
MAŁGORZATA
WIEREMIEJCZYK-WIERZCHOWSKA
Pies 3 (387) 2022

Tematyka rękojmi od kilku już lat jest
przedmiotem ożywionych dyskusji
pomiędzy hodowcami, szkoleń, a także
niestety sporów z udziałem hodowców
i nabywców szczeniąt, z których wiele znajduje swój finał przed sądem. W tej tematyce dla większości hodowców najistotniejsze
jest, czy w zawieranych umowach mogą
wyłączyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz za jakie wady ponoszą odpowiedzialność, gdy wyłączenie rękojmi w umowie okaże się prawnie nieskuteczne.
Pies 3 (387) 2022

N

ie mniej ważny jest jednak okres obowiązywania
rękojmi, zależny od tego, czy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nowa, czy też używana. I temu właśnie
tematowi chciałbym poświęcić niniejszy tekst, w którym
przyjąłem, że sprzedawcą jest hodowca psów, zaś nabywcą
konsument.

Okres rękojmi

Zgodnie z art. 568 Kodeksu cywilnego, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed upływem dwóch lat. Jeżeli kupującym jest konsument,
a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej
niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Innymi słowy, sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany
towar (psa), jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat
od momentu jego wydania. Terminu tego nie można skrócić, z wyjątkiem rzeczy używanych, przy których sprzedawca
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może ograniczyć okres swojej odpowiedzialności maksymalnie do roku.
Kolejną istotną kwestią w omawianym temacie jest, iż
przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już
w momencie sprzedaży. Taka sytuacja ułatwia złożenie reklamacji, gdyż to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała
z winy nabywcy. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli po upływie roku (do 2 lat), to nabywca
powinien wykazać, że wada towaru (psa) istniała w momencie zakupu. W konsekwencji, w przypadku sprzedaży rzeczy
używanych, ww. domniemanie istnienia wady w momencie
sprzedaży nie będzie funkcjonowało i to nabywca będzie musiał udowodnić, iż wada istniała w momencie zakupu.

Rzecz używana

Kodeks cywilny nie zawiera definicji rzeczy używanej. Taką
definicję, a nawet dwie, zawierają przepisy podatkowe, które
jednak tu nie będą przydatne. Sądzę jednak, że każdy rozumie
to pojęcie, a na wypadek gdyby jednak nie, to słownik języka
polskiego określa rzeczy używane jako dobra i produkty, które
były już pierwotnie używane. Jako jedną z cech rzeczy używanej przyjęło się wskazywać zmniejszenie jej wartości i użyteczności. W wielu wypadkach to założenie jest jak najbardziej oczywiste. Na przykład o nowych samochodach zwykło się mawiać,
że w momencie wyjazdu poza bramę salonu tracą określony
procent swojej wartości. Zmniejszenie wartości i użyteczności
rzeczy używanej nie jest jednak moim zdaniem regułą. Przykładem może tu być słynny przedsionek do namiotu, używany
przez wystawców, który przestał być produkowany, a jego cena
jest obecnie co najmniej dwukrotnie wyższa od ceny wyjściowej i ceny obecnie produkowanego przedsionka do namiotu i to pomimo że właściciele tych przedsionków nie ponosili
żadnych nakładów finansowych związanych z ich eksploatacją.
Meritum sprawy sprowadza się do tego, że w mojej ocenie teza,
iż cechą rzeczy używanej jest zmniejszenie jej wartości i użyteczności, nie ma w większości wypadków zastosowania do
psów. Używanie psów na wystawach, czy też szkoleniach, podnosi ich wartość i użyteczność, oczywiście do pewnego wieku.
Najpierw ta wartość wzrasta, by potem zacząć maleć i osiągnąć
np. dla suk hodowlanych (wartość hodowlana) poziom zero po
ukończeniu 8 lat.
W kontekście powyższego należy zadać sobie pytanie, czy
w określonych sytuacjach, można uznać psa za rzecz używaną
w rozumieniu przepisów o rękojmi. Moim skromnym zdaniem
psy nabywa się zawsze w określonym celu. W dzisiejszych czasach podstawowym celem zakupu psa (częstokroć niezależnie
od rasy) jest jego towarzyszenie człowiekowi w życiu rodzinnym. Takie psy są zatem używane np. do spacerów, biegania
z właścicielem, czy też zabaw z dziećmi. Kolejnym przykładem
będą psy nabywane w celach hodowlanych, które po uzyskaniu
odpowiednich uprawnień są używane w hodowli. Możemy też
zetknąć się z nabywaniem psów w celach sportowych. Po odpowiednich szkoleniach są używane do uprawiania obedience,
nosework, agility itp. Wreszcie, poszczególne rasy możemy nabywać, a następnie używać zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem, czyli do pilnowania posesji (psy stróżujące), do gromadzenia, zaganiania i pilnowania (psy pasterskie), czy też do
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polowań (psy myśliwskie). Niezależnie zatem od celu, w jakim
pies został zakupiony, jest on przez właściciela używany, a kwestią otwartą pozostaje tylko to, czy będzie używany do krycia
suk, spacerów, pilnowania owiec, czy też polowań na ptactwo
wodne. W mojej ocenie możemy zatem mówić o używaniu psa.
Rozstrzygnięcia wymaga natomiast to, kiedy można uznać, że
pies jest „używany” w rozumieniu przepisów o rękojmi.

Kiedy możemy uznać psa za używanego

W temacie uznania psa za używanego spotykałem się z wieloma różnymi opiniami i wątpliwościami. Najbardziej utkwiły mi
w pamięci dwie, z których według pierwszej sprzedając szczeniaka, hodowca sprzedaje psa używanego, natomiast według
drugiej nigdy i w żadnej sytuacji nie można mówić o sprzedaży
psa używanego. Nie ukrywam, iż nie podzielam żadnej z nich.
Swoje stanowisko pozwolę sobie przedstawić na trzech poniższych przykładach, które moim zdaniem obejmują podstawowe sytuacje (podstawowe, a nie wszystkie), z którymi stykają się
hodowcy.
■ Przykład I – Hodowca sprzedaje szczenię w „zwyczajowym”
8–12 tygodniu życia lub w wieku późniejszym, gdy ma pewność, że zgryz i inne podstawowe cechy eksterieru będą odpowiednie. W mojej ocenie nie można mówić tu o używaniu psa.
Wszystkie czynności podejmowane przez hodowcę w stosunku do takiego szczenięcia stanowią jego odchów w ramach
prowadzonej hodowli.
■ Przykład II – Hodowca sprzedaje dorosłego psa/sukę,
z uprawnieniami hodowlanymi, po specjalistycznych szkoleniach, wystawianego z licznymi sukcesami lub pracującego
zgodnie z przeznaczeniem, który krył już suki i dał potomstwo/
która miała już np. dwa mioty. W takim przypadku mamy do
czynienia z psem/suką używanymi do hodowli i/lub z innym
przeznaczeniem, np. do polowań. Przyjęcie, że np. suka, która
odchowała dwa mioty, to „nówka sztuka” uważam za niezasadne, a z taką opinią się spotkałem.
■ Przykład III – Hodowca sprzedaje po raz drugi tego samego
psa, gdyż jego pierwszy właściciel chciał go sprzedać i hodowca skorzystał z prawa pierwokupu. Jeżeli za punkt wyjścia przyjmiemy, że pies zawsze jest kupowany w określonym celu i był
tym celu używany, to hodowca sprzedając psa po raz drugi,
będzie sprzedawał psa używanego.„Powroty” psów do hodowcy mogą mieć jednak różny wymiar. Zdarza się, że hodowcy
w umowach dają możliwość zwrotu psa do hodowli w określonym terminie, np. po kilku dniach. Wtedy trudno jest uznać, że
sprzedając takiego psa ponownie, sprzedaje psa używanego.
Wątpliwości może budzić też przypadek, gdy pies sprzedany
do hodowli „wraca” do hodowcy z powodu ujawnionej np. 2
miesiące później wady zgryzu, nie będąc z oczywistych względów użyty w hodowli.
Podsumowując, w mojej ocenie w niektórych sytuacjach,
analizując indywidualnie dany przypadek, możemy uznać, iż
mamy do czynienia ze sprzedażą psa używanego. Wtedy hodowca może ograniczyć okres swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi maksymalnie do roku. Wtedy też domniemanie
istnienia wady w momencie sprzedaży nie będzie funkcjonowało i to nabywca będzie musiał udowodnić, iż wada istniała
w momencie zakupu.
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100 LAT KYNOLOGII
W WOLNEJ POLSCE

Już jest, długo oczekiwana pozycja książkowa obejmująca historię psiarstwa
w Polsce od czasów średniowiecznych do obecnych.
Znajdziecie w niej opis dziejów psa na ziemiach polskich, powstania naszej
organizacji oraz bloki tematyczne poświęcone naszym rasom narodowym
–– polskiemu owczarkowi nizinnemu, polskiemu owczarkowi podhalańskiemu,
ogarowi polskiemu, chartowi polskiemu, gończemu polskiemu
i polskiemu spanielowi myśliwskiemu.
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Księga jest napisana w języku polskim i angielskim. Ma objętość 400 stron, zawiera 500 ilustracji i rycin.
Zamówienia oraz dystrybucja poprzez oddziały ZKwP.

